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Už laisvę kaina ta pati
Visais laikais žmonės kalbėjo apie taiką ir visais 

laikais kariavo. Tos amžinos karo ir taikos problemos 
vargu ar kada nustos pasaulį varginusios.

L
IETUVA, kaip vis kartojam - ant didžiųjų galybių 
tako. Nei pasirinksi kitą vietą, nei persikelsi. Tauta 
nuo šimtmečių šitoje vietoje gyvena, giliai suleidu
si savo šaknis. Tik tas mūsų planetos lopinėlis buvo Dievo 

mums skirtas, tik jis prisisunkęs kovotojų kraujo, tapęs 
šventas, todėl branginamas ir ginamas. Keičiantis laikams 
ir kovotojai, ir kovų priemonės taip pat keitėsi. Dažnai 
reikėdavo prisitaikyti, orientuotis, o svarbiausia - su kraš
to politika derinti savo veiksmus, planus bei pasiruošimą. 
Žvelgiant atgal į kunigaikščių laikus, šiandien ne vienam 
iškyla abejonės, ar to meto mūsų narsieji vadai gerai darė 
su savo užkariavimais nusidriekdami toli j rytus, pasiek
dami net Juodąją jūrą ir po tokių šaunių pergalių nesuge
bėjo sukurti didesnės valstybės, net kiek vėliau tinkamai 
apginti tautos branduolio - žymiai sumažėjusios teritori
jos. Tačiau tuometiniams mūsų karvedžiams, kaip ir kitų 
tautų valdovams, politika, atrodo, nebuvo sudėtinga, o 
rėmėsi paprasta nuostata, būtent: imk, ką dabar gali. Vė
liau Lietuvos-Lenkijos valstybės ginkluoti sukilimai 1831 
ir 1863 metais šių dienų požiūriu taipgi nevienodai visų 
vertinami. Dėl šito kraujo praliejimo, kaip girdėti, tiek 
Lenkijoje, tiek Lietuvoje dar bus daug abejonių ir klau
simų. Šių dienų žmogui aiškesnės ir jokių abejonių neke
liančios - tai nepriklausomybės kovos 1919-1920 metais 
bei Klaipėdos krašto atvadavimas 1923 m. Tos kovos bai
gėsi laukta-pergale. Ir kai taip įvyksta, tuoj pat atrodo, 
kad jos nebuvo be prasmės, nors kovos už laisvę, kokios 
jų pasekmės bebūtų buvę, ilgainiui virsta laimėjimu. Isto
rinė raida tai yra ne sykį patvirtinusi.

P
ATS naujausias mūsų tautos ginkluoto pasipriešini
mo tarpsnis - tai kone dešimtmetį trukusios gerai 
organizuotos partizanų kovos, prasidėjusios antrą 
kartą Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą. Šiandien, kai 

nepriklausomybė atstatyta, turbūt mažai kas bekelia klau
simą dėl tų partizaninių kovų prasmės, dėl paaukotų gy
vybių ir karo būklės, pavertusios pokarinį-laikotarpį nera
miu ir nesaugiu gyvenimu. Vis tiksliau ir plačiau atsklei
džiama tiesa ir tikrovė akivaizdžiai rodo tų laisvės kovo
tojų gilią tėvynės meilę bei ryžtą geriau mirti negu oku
pantui tarnauti. Tuometinių Lietuvos valdovų banditais 
pravardžiuojami vyrai, be kitų žygių, gelbėjusių tautą nuo 
rusiškos kolonizacijos, kovojo ir už tuos, kurie ne dėl jų 
kaltės negalėjo pasipriešinti 1940-taisiais. Už laisvę bet 
kada ir bet kokią kainą mokėti gali tik tie, kuriems laisva 
tėvynė yra idealas, o ne kokia asmeninių gėrybių kasykla. 
Tai nenykstanti tiesa, besitęsianti iš tolimos praeities iki 
šių dienų, vis pasikartojanti, kai tautai reikia naujų aukų 
ir nauju pavyzdžių. Niekas nepasikeitė. Dar taip neseniai 
kai kurie okupantams pataikaujantys ir vadovaujantys lie
tuviai bandė visa tai suniekinti, tą šventą tiesą iškreipti. 
Visais laikais netrūko karių ir išdavikų, drąsuolių ir bai
lių, tiesos mylėtojų ir pataikūnų. Istorija juos atskiria, ap
taria ir įvertina. Partizanai niekada nebuvo tautos užmirš
ti ar nuvertinti. Kurį laiką jie tik buvo dangstomi komu
nistinio melo skraistėmis. Jų garbei ir Lapkričio 23. Č.S.

Naujoji Lietuvos valdžia ir užsienis
Amerikos lenkų kilmės politikas MATTHEW BRZEZINSKI apie užsienio investuotojų 
požiūrį į dabartinę Lietuvą. Panašiai mano ir BJORN LINDERFOLK- reikia sudaryti 

palankesnes sąlygas užsienio investuotojams

KANADOS ĮVYKIAI

Su svastika susieta praeitis?
Netikėta politine krize Ka

nados ministeriui pirm. J. Chre- 
tienui tapo jo pasirinktas ir rug
pjūčio 8 d. dvidešimt šeštuoju 
Kvebeko gubernatoriumi pas
kirtas septyniasdešimt trejų me
tų kvebekietis Jean-Louis Roux. 
Jis yra buvęs senatorius ir popu
liarus aktorius šioje prancūziš
koje federacinės Kanados pro
vincijoje. Atrodo, buvo tikimasi, 
kad jo paskyrimas palengvins 
Kanados liberalų vyriausybės 
kovą su separatistais už Kvebe
ko pasilikimą federacijoje.

Tokius planus, jeigu jų bu
vo, sujaukė turbūt separatisti
nių nuotaikų prancūziškasis 
Kvebeko žurnalas “L’Actuali- 
te”, skaitytojams pateikęs duo
menų apie naujojo gubernato
riaus J. L. Roux veiklą Mont- 
realyje 1942 m. Esą jis, tada bū
damas studentas, su užsidėtu 
svastikos ženklu dalyvavo de
monstracijoje prieš planuojamą 
Kvebeko jaunimo mobilizacijos 
įstatymą bei jo įjungimą į II D. 
karą Europoje. Minėtasis žur
nalas taipgi teigė, kad toji de
monstracija baigėsi riaušėmis 
prieš Montrealio žydus - jų par
duotuvių vitrinų ir įmonių langų 
vandališku daužymu.

Tai buvo skaudus kaltini
mas ką tik pareigas pradėju
siam Kvebeko gubernatoriui J. 
L. Roux, Kanados karalienės 
Elzbietos II atstovui federacinė

je provincijoje. J. L. Roux prisi
pažino, kad jam su kitais Kve
beko studentais teko dalyvauti 
demonstracijoje prieš mobiliza
cijos įstatymą, turėti nusipieštą 
svastiką. Jis betgi niekada nebu
vo nacis, Montrealio žydams nei 
langų, nei vitrinų nedaužė. Esą 
tai buvo tik tuometinių Kvebe
ko studentų kvailystė. Savo 
nuomonę apie nacius jis jau se
niai yra pakeitęs ir pasmerkęs 
jų vykdytą žydų tautžudystę bei 
kitus žiauriuosius nusikaltimus.

Pasak Kvebeko gubernato
riaus J. L. Roux, tokių jaunystės 
klaidų tada padarė daug kvebe- 
kiečių. Jos dabar jau seniai už
mirštos. Tad ir jo klaida po pus
šimčio metų tėra audra puode
lyje arbatos. Kanados ministeris 
pirm. J. Chretienas, jo pavaduo
toja ir tautinio paveldo ministe- 
rė Sheila Copps, matyt, buvo 
panašios nuomonės. Jie Kvebe
ko gubernatoriumi paskirtą J. 
L. Roux vertino už jo dabarti
nius nuopelnus. Tad jiems jis 
buvo geras kvebekietis, remian
tis šios provincijos pasilikimą 
federacinėje Kanadoje.

Kvebeko gubernatorius J. 
L. Roux savo staigų atsistatydi
nimą paskelbė lapkričio 5 d., 
politinio skrydžio sparnus, ma
tyt, palaužus Kvebeko separa
tistų ir žydų opozicijai. Kanados 
parlamente jo atleidimo iš gu-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Paminklas žuvusiems dėl Tėvynės laisvės bei nepriklausomybės, pa
statytas 1930 m. Kauno kapinėse, sovietmečiu nugriautas, 1994 m. 
atstatytas Nuotr. Alf. Laučkos

Savaitė Lietuvoje
Dalyvaus taikos konferencijoje

Lietuvoje lapkričio 6 d. lan
kėsi Didžiosios Britanijos užsie
nio reikalų ministerio pavaduo
tojas Nikolas Bonsoras. Susiti
kime su Lietuvos prezidentu 
Algirdu Brazausku jis pranešė, 
kad Lietuva bus pakviesta daly
vauti stebėtojų teisėmis taikos 
įvedimo Bosnijoje klausimais 
rengiamoje konferencijoje, kuri 
įvyks š.m. gruodžio 4-5 d.d. 
Londone. Kaip skelbia “Res
publika”, į Florencijoje birželio 
mėnesį vykusią panašią konfe
renciją Lietuva nebuvo kviesta, 
nors jos taikdariai daugiau kaip 
metus dalyvauja taikos misijoje 
buvusioje Jugoslavijoje.

Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) partijos vadovas 
Vytautas Landsbergis pranešė, 
kad pokalbyje su juo svečias pa
reiškė Lietuvai svarbią Didžio
sios Britanijos nuostatą, jog tik 
per pirmąjį etapą į ŠAS (NA
TO) kelias kandidates reikėtų 
priimti kartu, o vėliau kiekviena 
valstybė turėtų būti vertinama 
atskirai, ne “bangomis”. Dėl 
Europos sąjungos plėtimo eigos 
pranešta, kad kitų metų vasarą 
bus priimtas sprendimas pradėti 
derybas.

Šiaurės kraštų tarybos 
susitikimas

Kopenhagoje lapkričio 12 
d. prasidėjo Siaurės ir Baltijos 
kraštų vyriausybių vadovų susi
tikimas. Kaip rašo “Respubli
ka”, daugumoje taryboje skaity
tų pranešimų buvo pabrėžiama, 
kad Šiaurės valstybės nebenori 
taikstytis prie Vakarų Europos, 
pačios turi senas demokratijos 
tradicijas. Aiškiai buvo pareikš
tas pasiryžimas palaikyti Balti
jos valstybių siekį tapti ŠAS 
(NATO) ir Europos sąjungos 
narėmis. Danijos ministeris pir
mininkas P. N. Rasmusenas pri
skyrė Baltijos valstybes prie 
Šiaurės valstybių brolijos, saky
damas, kad jos kitokios, tačiau 
susijusios su Šiaurės kraštais 
bendra istorija, prekyba ir ap
linkosaugos problemomis.

Lankėsi Karaliaučiaus 
gubernatorius

Lapkričio 7 d. Lietuvoje 
lankėsi Rusijos federacijos Ka
raliaučiaus srities delegacija, va
dovaujama gubernatoriaus Leo-

•/ '„r* 
nido Gorbenkos, praneša EL
TA. Susitikimuose su seimo na
riais, Tėvynės sąjungos (Lietu
vos konservatorių) pirmininku 
Vytautu Landsbergiu ir valdy
bos pirmininku Gediminu Vag
norium buvo pasikeista nuomo
nėmis dvišalių santykių, finansi
nių pramoninių grupių, bendrų 
įmonių kūrimo, pasienio, kultū
ros, ekologijos bei kitais abiems 
kraštams rūpimais klausimais. 
Buvo pareikšti ketinimai plėtoti 
ekonominius ryšius, steigti ben
drus pramonės ir prekybos rū
mus. Lietuvos gaminiai sudaro 
pagrindinę Karaliaučiaus srities 
importo dalį.

Litą atriš per pusantrų metų
Kaip rašo “Lietuvos aidas” 

(lapkričio 12 d.), Tėvynės sąjun
gos (Lietuvos konservatorių) 
valdybos pirmininkas Gedimi
nas Vagnorius, pranešė, kad 
naujoji vyriausybė keis valiutos 
sistemą pamažu, nenumatomi 
jokie staigūs pasikeitimai. Nuo 
1997 m. sausio centriniam ban
kui bus suteikti didesni įgalioji
mai, pvz. teisė teikti tarpbanki
nius kreditus bei rengti varžy
bas. Jo teigimu, lito atsiejimas 
nuo dolerio įvyks per 18 mėne
sių, o lito keitimo kursas pri
klausys nuo numatomos inflia
cijos dydžio. Lietuvos pinigų 
politika bus keičiama tariantis 
su Tarptautiniu valiutos fondu.

Posėdžiavo Radijo ir 
televizijos taryba

Lietuvos seimo rūmuose 
lapkričio 8 d. įvyko pirmasis 
Valstybinio radijo ir televizijos 
tarybos posėdis. Tarybos pirmi
ninku buvo išrinktas Lietuvos 
archyvų generalinis direktorius 
Gediminas Ilgūnas, jo pavaduo
toju - kino režisierius Gytis 
Lukšas. Generalinio direkto
riaus pareigų paskyrimui bus 
paskelbtas konkursas per dvi 
savaites nuo tarybos darbo pra
džios, kaip numatyta įstatyme, 
ir konkursui parengti sudaryta 
darbo grupė.

Vokietijos verslininkai 
Lietuvoje

Kaip skelbia “Lietuvos ai
das”, Vokietijos “Gotz” firma 
pasirašė sutartį su Telšių ir Kel
mės merais dėl ligoninių, mo- 

(Nukelta į 4-tą psl.)

1996 m. spalio 18 d. “The 
Wall Street Journal” laikraštyje 
buvo išspausdintas Matthew 
Brzezinskio straipsnis “Western 
Investors Worry Lithuanians 
Will Elect Conservatives as Vo
te Nears”. Autorius rašė, kad 
užsieniuose kilo susirūpinimas 
1992 metais, kai Lietuvos rinkė
jai, pirmi iš buvusių sovietinių 
respublikų, sugrąžino buvusius 
komunistus į valdžią ir išmetė 
reformatorius. Lietuva šį rudenį 
išrinko dešiniųjų-konservatorių 
vyriausybę. Bzrezinskio nuomo
ne, Vakarų investuotojai esą su
sirūpinę jų laimėjimu. Konser
vatoriams nugalėjus LDDP ir 
ruošiantis sudaryti koaliciją su 
Krikščionių demokratų partija, 
Lietuva galinti susilaukti neigia
mos reakcijos iš Vakarų, pvz. 
Tarptautinio valiutos fondo.Pa- 
mėgžiodami Lenkijos poslin
kius, Lietuvos dešinieji esą pa
darę pažadų, kurie galį pakenk
ti krašto ekonomikai.

Autorius mini Darių Šilą, 
Lietuvos investicijų agentūros 
patarėją iš JAV, kuris teigia, 
kad griežta pokomunistinė fi
nansų politika padėjo atstatyti 
krašto ekonomiką. Bzrezinskis 
pripažįsta, kad Lietuvos LDDP 
vyriausybė nukentėjo dėl pasi- 
reiškusios korupcijos: vasario 
mėnesį turėjęs atsistatydinti mi
nisteris pirmininkas Adolfas 
Šleževičius ir kiti aukšti parei
gūnai.

Vis dėlto, teigia autorius, 
daug tyrinėtojų reiškia susirūpi
nimą dėl būsimos koalicinės vy
riausybės, ypač dėl to, kad keti
nama atsieti litą nuo JAV dole
rio. Lito nuvertinimas gali 
suardyti valiutos valdybos tvar
ką, pagal kurią centrinis bankas 
turi laikyti didelius užsienio va
liutos rezervus ir riboti valstybi
nes išlaidas. V. Landsbergio 
nuomone, ši valdyba varžo ek
sportą ir vyriausybės galią susi
doroti su infliacija.

Pasak Brzezinskio, daugelis 
tyrinėtojų nemano, kad reikės 
imtis tokių griežtų priemonių, 
kaip lito nuvertinimas, nes TVF 
ir Pasaulio bankas Lietuvai turi 
didelę įtaką (neseniai suteikė 
$80 milijonų paskolą su sąlyga, 
kad reformos bus tęsiamos). Jų 
manymu, laisvesnė finansinė 
politika būtų itin kenksminga 
Lietuvos akcijų rinkai ir sunkiai 
pasiektam pasitikėjimui finansų 
srityje.

Valdas Samonis, koredak- 
torius “Journal of East-West 
Studies” ir Vakarų-Rytų perei
namosios ekonomikos profeso
rius Kanadoje atsakė į “Wall 
Street Journal” straipsnį, pa
reikšdamas, kad Brzezinskio 
palyginimas su Lenkija netinka
mas aiškinant Lietuvos politiką. 
Jis sutinka, jog Lietuvos neko
munistinių partijų priešrinkimi
nėje retorikoje buvo populisti
nių bruožų (o kaip kitaip pa
veikti sovietinio paveldo visuo
menę?), tačiau ne tiek, kiek bu
vo Lenkijos dešiniųjų arba 
lietuvių buvusių komunistų so
cialistinėse ekonominėse pro
gramose.

Prof. V. Samonis pabrėžė, 
kad Lietuvos konservatoriai ir 
kiti nekomunistai pavyzdingai 
veikė, tęsdami prieškarinę fi
nansinės atsakomybės tradiciją. 
1991-1992 metais buvo įvesta 
griežta ekonominė kontrolė. 
Valstybė turėjo kitur beveik ne
girdėtų biudžeto perteklių ir 
Čekijos pavyzdžiu vykdė greitą 
bei radikalią privatizaciją, turto 

grąžinimą. Lenkijoje tai vyko la
bai lėtai. Tiesa, kad Lietuva lė
čiau įvedė pastovią valstybinę 
valiutą, tačiau TVF turėjo jai 
stiprią įtaką - ilgai ragino pasi
likti prie rublio.

Valiutos valdyba, kurią 
įsteigė buvę Lietuvos komunis
tai, yra daugiau infliaciją palai
kanti institucija. Tai matyti lygi
nant Estijos ir Lietuvos bei Es
tijos ir Latvijos infliacijas.

Prof. V. Samonio išvada: 
tvarkingas grįžimas į atsakingą 
finansų politiką, vadovaujant 
centriniam bankui, padės ma
žinti infliaciją, o lietuviai įsigys 
reikalingą plačios apimties eko
nominę patirtį, kuri savo ruožtu 
pagreitins reformų spartą. To
dėl nekomunistų pergalė rinki
muose galinti tik padidinti Lie
tuvos patrauklumą užsienio in
vestuotojams.

Sudaryti palankias sąlygas
Apie užsienio investicijas 

1996 m. vasarą buvo rašyta Ry
goje leidžiamame savaitraštyje 
“The Baltic Times”. Bjorn Lin- 
derfalk rugpjūčio 1-7 d. laidoje 
lygino užsienio kapitalo įplau
kas Baltijos kraštuose iki pra
ėjusių metų galo. Estijoje 1989- 
1995 buvo investuota $656 mili

Paminklas prie karių kapų Vilniuje, naujosiose Rasų kapinėse
Nuotr. Alf. Laučkos
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Toronto “Volungės” koncertas patiko Bostono lietuviams
“Kasdieninė lietuvybės duona”

St. Santvara publicistika priartėja prie poetinės išraiškos

jonų, Latvijoje - $323 milijonai, 
Lietuvoje - $73 milijonai. 1996 
m. gegužės mėnesio apklausos 
duomenimis, užsienio firmų in
vesticijos Lietuvoje jau siekė 
$352 milijonus.

Vis dėlto kai kurias firmas 
esą atbaido Lietuvoje patirtas 
teisėtvarkos ir ekonomikos ne
pastovumas, nepateisinami mo
kesčiai ir sudėtinga administra
cija. Didelio ir vidutinio masto 
firmos todėl dažnai pasirenkan
čios pastovesnius, pvz. Vyšcgra- 
do sutarties kraštus savo inves
ticijoms.

Jeigu Lietuva nori konku
ruoti, turi imtis konkrečių prie
monių pritraukti užsienio kapi
talui. Nors dabar leidžiama už
sieniečiams pirkti žemę Lietu
vos teritorijoje ir neseniai buvo 
pakeista mokesčių tvarka, bet 
sudarytos investicijoms lengves
nės sąlygos dar neišnaudojamos.

Svarbu, autoriaus nuomo
ne, Lietuvai turėti gerai paruoš
tą valdininkiją, tinkamus greit
kelius, įrengtą Klaipėdos uostą, 
pigią darbo jėgą, didelę vidinę 
rinką, ramią etninę būklę ir ge
rus santykius su Rusija.

Lietuvos investicijų agentū-
(Nukelta į 2-rą psl.)
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Q RELIGINIAME GYVENIME

Pastangos ginklu priešintis sovietams
Apie jas kalba išeivijoje išsaugoti dokumentai. Lietuvių batalionai kovėsi prie Barstyčių ir 

Sedos. Dalyvavo per 7000 ginkluotų vyrų reguliarios Lietuvos kariuomenės

Lietuvos Koipingo draugijos 
namai iškilmingai atidaryti ir paš
ventinti Kaune spalio 11d. Apei
gas atliko arkivyskupijos kancleris 
kun. A. Jagelavičius. Iškilmėje 
dalyvavo dr-jos pirmininkas K. 
Šimkūnas, kiti draugijos valdybos 
nariai bei kunigai ir tos draugijos 
veikėjai iš Vokietijos, visi linkėję, 
kad Lietuvoje dr-jos idėja rastų 
atgarsį daugelio žmonių širdyse.

Lietuvos Kolpingo draugija, 
veikianti jau nuo 1992 metų, yra 
demokratiška katalikų švietėjiš
kos veiklos bendruomenė. Šiuo 
metu jungianti apie 500 narių 32 
vietovėse. Veiklos kryptis: švieti
mas, savitarpio pagalba, bendruo
menės ugdymas. Vykdomi įvairūs 
projektai. Pvz. Ignalinoje veikia 
valgykla pairusių šeimų vaikams, 
Krakėse įsteigti 52 vietų vaikų na
mai, Vilniuje skalbimo salonas, 
Šiauliuose įgyvendinamas projek
tas “Maistas ant ratų”. Kolpin- 
giečiai mokytojai susibūrę rūpina
si šeimų švietimu bei auklėjimu. 
Mokymo centras Kaune bendra
darbiauja su darbo biržomis, or
ganizuoja kursus, ieško galimybių 
įdarbinti žmones. Alytuje veikia 
perkvalifikavimo tarnyba, stei
giasi keramikos centras. Darsū
niškyje įsteigtas pynėjų centras, 
Ignalinoje - amatų mokykla. Pa
nevėžyje dailės mokykloje mokosi 
70 vaikų ir 20 suaugusių. Kaune 
veikusi mokykla kaip Kolpingo 
kolegija pertvarkoma į aukštes
niąją mokyklą.

Kolpingo draugija įsteigta 
kun. pal. Adolfo Kolpingo XIX 
šimt. ir šiuo metu veikia 38 pa
saulio kraštuose.

Šv. Martyno vaikų sodybą 
spalio 3d. Traupyje pašventino 
klebonas kun. St. Galvydis. Ją 
paskyrė A. ir E. Ilgūnų šeima. Čia 
jau prisiglaus 10 vaikų. Sodyba 
bus išlaikoma aukomis. Tikimasi 
Anykščių savivaldybės bei Trau
pio seniūnijos paramos. Sodybos 
atidarymo iškilmei vadovavo 
mokyklos direktorius S. Obelevi- 
čius. Juostą perkirpo Anykščių 
miesto burmistras S. Nefas, taręs 
ir sveikinimo žodį. Be jo kalbėjo 
Ilgūnai, Kovo 11-tosios singatarė 
R. Rastauskienė ir vietos darbi
ninkų atstovė. S. Krištaponienė. 
Meninę programą atliko Panevė
žio negalių vaikų chorelis “Var
pelis” ir Biržų miesto kapela.

Raseinių rajono mokytojų 
diena spalio 4 sutraukė daugiau 
kaip 400 pedagogų. Ta proga Mi
šias Švč. M. Marijos Ėmimo į 
Dangų šventovėje aukojo klebo
nas kun. G. Jankauskas ir kun. V. 
Griganavičius. Į žodžio liturgiją į- 
sijungė mokytojai. Pamokslą pa
sakė klebonas pabrėždamas, kad 
ruošiant jaunuosius gyvenimui 
yra būtina išmokyti jausti “šalia 
esantį žmogų”. Reikia puoselėti 
tautines tradicijas, nuoširdžiai 
mylėti tėvynę, auklėjant kitus ir 
patiems auklėtis. Gali daug 
padėti palaikant glaudžius ryšius 
su Katalikų Bendrija. Per Mišias 
grojo Raseinių meno mokyklos 
styginių instrumentų orkestras.

Kretingos Šv. Antano religi
jos studijų institute spalio 12 d. 
susitiko su seselėmis vienuolėmis 
Telšių vyskupas Ant. Vaičius,

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID 

1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Prieš Lietuvių Namus) 

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

(contact lenses). 

koncelebravęs Mišias Viešpaties 
Apreiškimo Švč. M. Marijai šven
tovėje. Susitikime dalyvavo dau
giau kaip 35 seselės iš 5 kongre
gacijų, vyskupijos kancleris kun. 
A. Lapė, instituto direktorius 
mons. dr. Petras Puzaras ir kiti 
kunigai. Vyskupas savo kalboje 
pabrėžė vienuolinio atsinaujinimo 
svarbą, supažindino su arki
vyskupo S. Tamkevičiaus minti
mis. Seselės kalbėjo apie bendra
vimo ir bendradarbiavimo proble
mas, iškėlė sunkumus ugdant 
naujas vienuoles noviciate. Esą 
sunku priprasti ir prie vienuolinio 
abito dėvėjimo, nes sovietmečiu 
seselės nebuvo uniformuotos. 
Mons. P. Puzaras drąsino seseles 
sakydamas, kad kantrybe ir ištver
me “laimėsite sielas”.

Aušros Vartų Marijos ir Šv. 
Teresėlės naujas vienuolynas Krikš
tėnuose, Ukmergės raj., pašven
tintas spalio 19 d. Nukryžiuotojo 
Jėzaus šventovėje ta proga Mišias 
koncelebravo Kaišiadorių vysk. J. 
Matulaitis, kun. K. Rugevičius ir 
Krikštėnus aptarnaujantis Bagas
laviškio parapijos klebonas kun. 
G. Jančiauskas. Per Mišias laiki
nuosius įžadus davė sės. Jūratė. 
Vyskupas džiaugėsi nauja įsikūru
sia bendruomene, pabrėžė vie
nuoliniam gyvenimui būdingą au
kos dvasią. Meninę šventės pro
gramą Kultūros namuose atliko 
vaikai. Naujoji vienuolinė ben
druomenė laikosi karmelitiškojo 
dvasingumo, bet nėra uždara. Jos 
įsteigėja sės. Rozana Graulich, 
OCD.

Kauno arkivyskupas S. Tam- 
kevičius spalio 14 d.d. aplankė 
prieš dvejus metus Raseiniuose 
įsteigtą katalikišką mokyklą. Aktų 
salėje atlikta koncertinė progra
ma; sveikino vyskupas. Renginyje 
dalyvavo miesto burmistras J. Žu
kauskas, savo žodyje pabrėžęs, 
kad čia gimstamumas didesnis už 
viso krašto vidurkį. Po iškilmių 
mokiniai ir mokytojai 7 auto
busais nuvažiavo į Šiluvą, kur 
dalyvavo arkivyskupo aukotose 
Mišiose.

Vokietijos Engelsdorfo para
pijos choras spalio 11-17 d.d. vie
šėjo Lietuvoje. Koncertavo Kau
ne, Kėdainiuose, Kelmėje, Kre
tingoje, Kybartuose. Šis vienetas 
įdomus tuo, kad gieda afrikiečių 
tradicines religines giesmes. Cho
rą pakvietė Kauno arkivyskupijos 
evangelizacijos centras.

Pažaislio vienuolyne spalio 
13 d. įvyko dienos rekolekcijos 
katechetams ir mokytojams pa
grindine mintimi “naujai patirti ir 
išgyventi Dievo Sūnaus tapimą 
žmogumi”. Rekolekcijoms vado
vavo kun. dr. K. Trimakas. Daly
vavo apie 130 mokytojų ir kate
chetų iš Kauno, Šiaulių, Joniškio, 
Kėdainių, Jonavos ir kitų vieto
vių. Daug dėmesio buvo skirta Šv. 
Tėvo mintims pasitinkant 2000 
metų krikščionybės sukaktį. Pa
našias rekolekcijas ateityje numa
toma rengti dviejų ar trijų dienų 
mokinių atostogų metu.

Eucharistinis kongresas Len
kijoj. Keturiasdešimt šeštasis pa
saulinis eucharistinis kongresas 
įvyks 1997 m. gegužės 25 - birže
lio 2 d.d. Lenkijoj, istorianiame 
Vroclavo mieste. Kongreso pas
kaitos ir diskusijos vyks septynio
mis kalbomis. Bus proga aplan
kyti Varšuvą, Krokuvą, Čensta- 
chavos šventovę ir pridėtinėse 
kelionėse Pragą arba Romą. 
Birželio 1d. Vroclave Šv. Tėvas 
Jonas-Paulius II atnašaus iškil
mingas Mišias. Kongreso šūkis - 
“Kristus mums davė laisvę tapti 
laisvais.”

Dėl ekskursijos į kongresą 
informacijų kreiptis į PAT Tours,

Doc. VLADAS KAZLAUSKAS 
buvęs savanoriu pulko tankų 

naikintojas

1944-ieji. Būriai iš visos 
Lietuvos susijungė į Tėvynės 
apsaugos rinktinę. Pirmasis sa
vanorių pulkas buvo sudarytas 
prie Ventos. Mūšin stojo ne pa
sipriešinimo dalyviai, o reguliari 
Lietuvos kariumenė. Unikalius 
pulko dokumentus išsaugojo 
užjūryje kapitonas Jonas Čėsna. 
Dabar žinoma: Žemaitijoje su 
bolševikais kovėsi per 7000 vyrų.

1944 m. liepos pradžioje 
Raudonajai armijai veržiantis į 
Lietuvą, prasidėjus antrajai jos 
okupacijai, Lietuva kilo į žūtbū
tinę kovą. Patriotiškai nusiteikę 
lietuviai, įvairių profesijų ir am
žiaus, ėmė ginklą į rankas. Or
ganizavosi į kovo būrius ir trau
kė į Žemaitiją. Čia 1944 m. lie
pos 28 d. kovos būrių vadai iš 
Zarasų, Joniškio, Pašvitinio, 
Svėdasų, Meškuičių, Pasvalio, 
Rokiškio, Utenos - iš viso 14 
vyrų susirinko aptarti bendros 
kovos prieš bolševikus. Nutarė 
visus esamus kovos dalinius su
jungti į stambų karinį junginį ir 
pavadinti jį Tėvynės apsaugos 
rinktine.

Vadovybė
Buvo sudaryta rinktinės va

dovybė - štabas. Rinktinės vadu 
tapo Mažeikių apskrities virši
ninkas kapitonas Izidorius Ja
tulis, štabo viršininku - kapito
nas Jonas Čėsna, idėjiniu pata
rėju - daktaras Jonas Stepona
vičius, rinktinės aprūpinimo rei
kalų tvarkytoju - Zarasų apskri
ties policijos vadas Vincas Ta
mošiūnas. Kitom pareigom pa
skirtas kapitonas Mykolas Pili- 
ponis, leitenantas Vladas Vai
tiekūnas. Nuo šios dienos “Tė
vynės apsaugos rinktinė” ėmė 
tvarkytis kariniais pagrindais. 
Prie rinktinės prisijungė visi 
Mažeikių apskrities apsaugos 
būriai, kurie jau veikė kaip Lie
tuvos pagalbinė policija.

Susidarė grėsminga situaci
ja. Raudonosios armijos dali
niai priartėjo prie Papilės. Vo
kiečiai, karinei vadovybei pra
šant (ją sudarė pulkininkas Mo
der su keturiais karininkais ir 
apie pusė kuopos pėstininkų), 
Viekšnių valsčiaus apsaugos bū
rys, sudarytas kapitono J. Čės- 
nos ir sustiprintas kautynėms 
paruošta Zarasų krašto vyrų 
kuopa (buvo apie 150 gerai 
ginkluotų savanorių), buvo pa
liktas jos dispozicijoje ir liepos 
30-ąją užsklendė fronto barą 
prie Papilės vakarinėje Ventos 
upės pusėje. Kiti dalinia telkėsi 
į atskiras kuopas Plinkšės dva
re. Rugpjūčio 4 d. suformuoja
mas Pirmasis lietuvių savanorių 
pulkas. Jis sustabdė okupantų 
veržimąsi į vakarus. Jaunos Lie
tuvos karininkijos, daugybės 
idealistų pastangos ginti tėvų 
žemę nenuėjo veltui. Žūtbūtinę 
kovą rėmė visa laisva Žemaitija. 
Rėmė Lietuvos valdininkija. 
Generalinis Lietuvos tarėjas ge
nerolas Petras Kubiliūnas, ga
vęs žinią, kad savanoriai kauna
si Ventos fronte su raudonar
miečiais, 1944 m. rugsėjo 16 d. 
parašė apsk. viršininkams ir po
licijos vadams įsakymą.

“Kretingos, Tauragės, Tel
šių ir Mažeikių apskričių virši
ninkams ir policijos vadams. 
Telšiuose įsisteigusiai Tėvynės 
apsaugos rinktinei teikti visoke
riopą paramą ir jos vadovybės 
įsakymus beatodairiškai vykdyti”.

Pirmasis savanorių pulkas
Pirmasis savanorių pulkas 

oficialiai buvo sudarytas 1944 
m. rugpjūčio 20 d., nors jis jau 

1053 Riverdale St. W. Spring
field, MA 01089, USA. Tele
fonas: 1-800-388-0988.

Jaunimo sąskrydis Paryžiuje. 
Popiežiaus Jono-Pauliaus II šau
kiamas jaunimo sąskrydis 1997 m. 
įvyks Paryžiuje rugpjūčio 19-24 
d.d. Kviečiama dalyvauti kiek 
įmanoma daugiau užsienio lietu
vių jaunimo. Bus proga apsilanky
ti Vasario 16-tos gimnazijoj Vo
kietijoje, Vatikane ir Šv. Kazimie
ro kolegijoje bei “Villa Lituania” 
namuose Romoje. Kelionės rei
kalais iš anksto kreiptis į lietuvių 
sielovados jaunimo sekcijos vado
vą kun. Edmundą Putrimą, 1011 
College St. Toronto, Ont. M6H 
1A8 Canada. Tel 416-599-0977. 

nuo liepos 30 gynė fronto barą 
prie Ventos.

“Įsakymas Nr.2 Pliukšės, 
1944 m. rugpjūčio 20 d. Vei
kiančio šiaurės vakarų Lietuvo
je vokiečių kariuomenės dalinio 
vadui sutikus ir leidus, nuo šios 
dienos Tėvynės apsaugos rinkti
nė išskiria suformuotą pulką. 
Pulko pavadinimas - Pirmasis 
lietuvių pulkas. Jis formuoja
mas pagal buvusios Lietuvos 
kariuomenės etatus. Pulko vado 
pareigas vykdau aš. Pulko štabo 
pareigūnais skiriami:

1. Kapitonas Jonas Čėsna - 
pulko štabo viršininkas, kartu ir 
Tėvynės apsaugos rinktinės šta
bo viršininkas.

2. Kapitonas Vladas Kun- 
dys - sudėties adjutantas, kartu 
Tėvynės apsaugos rinktinės šta
bo mobilizacijos skyriaus virši
ninkas.

3. Alfonsas Bivainis - žinių 
karininkas, kartu ir Tėvynės ap
saugos rinktinės štabo skyriaus 
viršininkas.

4. Leitenantas Vincas Ta
mošiūnas - ūkio viršininkas (vė
liau paskirtas žinių karininku).

5. Leitenantas Klemensas 
Žukauskas - operacijų adju
tantas.

6. Daktaras Jonas Stepona
vičius - patarėjas prie štabo.

Pasirašo I. Jatulis TAR 
vadas”.

Savanoriams Ventos fronte 
1944 m. rugpjūtyje vadovavo 
pulko vadas ir TAR vadas Izi
dorius Jatulis, pulko vado pava
duotojas majoras Alfonsas Ur
bonas. Kiti ėjo tokias pareigas:

I bataliono vadas kapitonas
- Ignas Povilavičius, II batalio
no vadas - leitenantas Antanas 
Kenstavičius, I kuopos vadas - 
Balys Orvydas, II - vadas Liu
das Narkevičius, III - vadas 
Juozas Venckus, IV - Aleksas 
Zapkus, V - Jonas Jaunutis, VI
- Jonas Petrulionis, VII - Vale
rijus Beniušis, VIII - Vladas 
Vaitiekūnas, mokomosios kuo
pos vadas - Itn. Juozas Paūžuo- 
lis, ryšių kuopos vadas - Itn. 
Bronius Nainys, autokuopos va
das - Itn. Vladas Garnys, pulko 
gydytojas - Itn. Jonas Reinys, 
pulko veterinarijos gydytojas - 
viršila Jonas Puodžiūnas, ūkio 
reikalų viršininkas - majoras 
Alfonsas Svilas, pulko kapelio
nas - kunigas Vaclovas Pau
lauskas, pulko informacijos sky
riaus viršininkas - Zigmas Dau
tartas. Buvo ir žurnalistų: Simas 
Miglinas, Jonas Šablinskas, 
Aleksandras Šablinskas. Jie 
ruošė ir leido fronto laikraštį 
“Tėvynės gynėjas”, dabar tapusį 
didele retenybe.

1944 m. rugpjūčio 15 d. įsa
kyme paskelbiama: “Pulkas nuo 
š.m. liepos 30 d. įsitraukė į akty
vią kovą prieš bolševizmą ir vei
kia kovos fronte. Įsakau pulką 
vadinti teisingu vardu ‘Pirmasis 
lietuvių pulkas’. Pasirašė kapi
tonas I. Jatulis”.

Karinių dalinių inspekcija
Įgijęs kautynių patirtį, Pir

masis lietuvių pulkas tris savai
tes veikė Ventos fronte. Išaugo 

A+A 
STEFANIJAI MERECKIENEI 

mirus Bostone lapkričio 7 d., 
gilią užuojautą reiškiame jos sesutei JUZEI RINKŪ- 
NIENEI bei dukterėčiai GIEDRAI RINKŪNAITEI - 
PAULIONIENEI su šeima -

Salomėja ir Balys Sakalai, 
Ramūnė ir Algis Jonaičiai

AtA
STASIUI BERŽINIUI

tragiškai žuvus,
žmoną REGINĄ, sūnus - JUOZĄ, PRANĄ, dukras 
- LAIMĄ, AUDRĄ, seserį AGOTĖLĘ su šeimomis 
ir visus gimines bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

Irena, Vytas, Bronius Biskiai 
Romas, Danutė Biskiai 
Aldutė, Stasys Dubickai

ir sustiprėjo. Tėvynės apsaugos 
rinktinė perėjo į kitą karinį lyg
menį - Lietuvos karinių dalių 
inspekciją. Ši privalėjo jungti vi
sas ginklų rūšis.

1944 m. rugsėjo 22 d. Lietu
vos karinių dalių inspekcijos 
įsakyme Nr. 1 sakoma:

“Nuo 1944 m. rugsėjo 20 d. 
Tėvynės apsaugos rinktinė, vyk
dant Lietuvos karinių dalių per
formavimą, pavadinama Lietu
vos karinių dalių inspekcija - 
LKDI. Inspekcijos darbo apim
tis ir priklausomybė nurodyta 
vėliau. Visi Tėvynės apsaugos 
rinktinės karininkai, puskari
ninkiai, kareiviai ir tarnautojai 
skiriami toms pačioms parei
goms į Lietuvos karinės dalies 
inspekciją. Pasirašė kpt. L Jatu
lis, LKD inspektorius”.

Apie Lietuvos karinių dalių 
organizavimo tikslus tegu kalba 
dokumentai:

“L Lietuvos karinės dalies 
inspekcijos pagrindinis uždavi
nys yra ruošti lietuvių tautą sa
varankiškai kovai prieš bolše
vizmą ir efektyviai tą kovą vesti 
Lietuvos žemėse.

2. Savo uždaviniui spręsti 
LKD inspekcija:

- formuoja lietuvių karines 
dalis ir joms vadovauja,

- formuoja pagalbinius ka
rinius dalinius ir prižiūri jų 
veiklą,

- rūpinasi nuteikti lietuvių 
tautą kovai prieš bolševizmą.

Pasirašė kpt. I. Jatulis ir J. 
Čėsna”.

Pažadėti lėktuvai
Lietuvių karinių dalių in

spekcijos vadovybė vylėsi, kad 
pėstininkų veiksmus Žemaitijos 
srityje rems aviacija. Dėl to bu
vo susitarta su vokiečių vadovy
be, kuri žadėjo skirti keletą lėk
tuvų. Nedelsiant buvo pareng
tas 15 savanorių lakūnų būrys. 
Jį sudarė pulkininkas Jurgis 
Giedrys, majorai - Kazys Šim
kus, Alfonsas Svilas, devyni 
kapitonai, du leitenantai ir vir
šila.

1944 m. spalio5 d. (prieš 2 
dienas iki Sedos kautynių) Lie
tuvos karinio dalinio inspekci
jos lakūnai: pik. J. Giedrys, mjr. 
Kazys Šimkus ir Itn. Mykolas 
Untulis buvo komandiruoti į 
Doberitz - Elsgrund aviacijos 
bazę parskraidinti lėktuvų. De
ja, kelio į Žemaitiją jau nebuvo. 
Patriotiškai nusiteikusi Lietuvos 
karininkija, jausdama pareigą 
ginti Tėvynę, stoja į nelygią ko
vą. Jau 1944 m. buvo aišku, jog 
jų karas prieš bolševizmą pralai
mėtas, bet ryžosi kautis ir žūti 
Lietuvos žemėje. Šiandien itin 
jaudina mūsų tautoje glūdėjusi 
milžiniška ir šventa kovos dva
sios didybė, kuriai nebuvo duo
ta pasireikšti 1940 m.

Paskutinis įsakymas
Supažindiname su paskuti

niu istoriniu Lietuvių karinių 
dalių inspekcijos operatyviniu 
įsakymu, adresuotu Pirmajam 
savanorių pulkui, įpareigojantį 
ginti prieigas Sedos strateginio

(Nukelta į 3-čią psl.)

A.a. KIPRO BIELINIO kapas ir paminklas Petrašiūnų kapinėse. Velionis 
palaidotas greta savo sesers a.a. Liucijos Ausiejienės. Perlaidojimo iš
kilmės (Kipro Bielinio ir Stepono Kairio) aprašytos “TŽ” 1996 m. 33-34 
nr. Juos pagerbė ir prof. V. Landsbergis, padėdamas gėlių vainiką. Kaune, 
Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelyje, pasakyta daug atsisveikinimo 
kalbų - pareigūnų ir giminių. Groio orkestras, skambėjo Kauno varpai

Amerikos lietuvių 
karininkų pareiškimas 

Juo pasisakoma prieš dabartinės Lietuvos krašto 
apsaugos įstatymą, užkertantį kelią Vakarų valstybėse 
tarnavusiems lietuviams karininkams aktyviai įsijungti 

j Lietuvos krašto apsaugą
Aleksandro Ambrazevičiaus 

pasisakymas dėl naujojo Krašto 
apsaugos tarnybos įstatymo pa
rodo, kad sovietiniai papročiai 
turi gilias šaknis (LIETUVOS 
AIDAS, 1996.X. 16, “Naujasis 
įstatymas padės atsikratyti ‘rau
donųjų karininkų sindromo’ ”). 
Nesigilinsime į visą įstatymą, 
norime tik pareikšti savo nusi
vylimą, kad Lietuvos krašto ap
saugos ministerija ir vėl, šį kartą 
per įstatymą, atsitolina nuo Va
karų kariuomenių auklėtų lietu
vių kilmės karininkų.

Ambrazevičius teigia, kad 
įstatymas padės atsikratyti “rau
donųjų pulkininkų” sindromo ir 
neužkirs kelio krašto apsaugoje 
tarnauti Vakarų valstybių lietu
vių kilmės karininkams. “Jie 
Lietuvoje tarnauti gali, bet turi 
atsisakyti šalies, kurioje tarna
vo, karo pensijos”. Kas būtų 
toks naivus tikėti, kad tokios są
lygos būtų priimtinos?

Šis įstatymas neturi nieko 
bendro su bet kokiu sindromu. 
A. Ambrazevičius toliau aiški
na: “Įstatymas leidžia apsispręs
ti, tarnauji arba vienai, arba ki
tai valstybei. Mūsų šalis skai
čiuoja tarnybos stažą kitos vals
tybės kariuomenėje. Atsižvel
giant į tai, karininkai gauna 
laipsnius, jiems mokomos pen
sijos iš Lietuvos biudžeto”. Ki
taip pasakius, sovietų kariuome
nėje tarnavę karininkai, jeigu 
atsisakys pensijos iš Rusijos, ga
lės gauti pensiją iš Lietuvos ir 
tuo taps ištikimais piliečiais.

Pasinaudodamas “raudonų
jų pulkininkų” sindromo prie
danga, šis įstatymas, be jokios 
abejonės buvo priimtas užkirsti 
kelią Vakarų valstybių lietuvių 
kilmės karininkams prisidėti 
prie Lietuvos krašto apsaugos. 
Esame įsitikinę, kad mūsų tarpe 
nėra karininkų, pasiruošusių at
sisakyti šalies ar jos pensijos, 
kurioje garbingai tarnavo ir eitų 
padėti valdžiai, jų nepageidau
jančiai. Tarnavome kariuome
nėse, kurios ne tik Lietuvai jo
kios žalos nėra padariusios, bet 
ir išsaugojo Vakarų pasaulį nuo 

PADĖKA
AtA

JUSTINAS HIRSCH
iškeliavo į amžinybę 1996 m. rugsėjo 4 d.

Nuoširdi padėka Prisikėlimo parapijos klebonui 
kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, už atnašautas Mi
šias, kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, už maldas laidotu
vių namuose.

Nuoširdi padėka karsto nešėjams vargonininkei 
D. Radikienei, pareiškusiems užuojautas, užprašiusiems 
Mišias. Ačiū J. Gurklicnei už paruoštus pietus ir ponioms 
už pyragus. Nuoširdus ačiū visiems dalyvavusiems.

Su skausmu ir liūdesiu širdyje -
sesuo Anastazija su vyru, broliai - Julius, 

Jonas, Algirdas su šeimomis

tragiškos lemties, kurią Lietuva 
patyrė. JAV karininkai yra išti
kimi Amerikos piliečiai, kurie 
myli savo kraštą ir yra jam dė
kingi, kad priėmė juos ir jų tė
vus, kai jie bėgo nuo komuniz
mo. Ši meilė mūsų naujam kraš
tui nereiškia, kad mes užmiršo
me savo gimtinę. Kovojome 
daug metų prieš pasaulinį ko
munizmą, gynėme ir ginsime 
Lietuvos interesus nuo visų 
priešų. LDDP sovietiško stiliaus 
įžeidimai mūsų pasiryžimo pa
dėti Lietuvai nesumažins.

A. Ambrazevičius teigia: 
“Skirstyti lietuvius karininkus į 
dvi grupes nelogiška”. Manome, 
kad šis įstatymas kaip tik tą ir 
daro. Kas nelogiška, tai Krašto 
apsaugos ministerijos pastangos 
išlaikyti sovietinius papročius ir 
teigti Lietuvai, kad jie daro pa
žangą ruošiant kariuomenę įsi
jungti Šiaurės Atlanto sąjungą 
(NATO).

Pulkininkai - A. Garsys, 
R. Kilikauskas, J. Kronkaitis, 

JAV kar.(ret.)

Naujoji —
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ros duomenimis, dešimt di
džiausių užsienio firmų viršūnė
je stovi JAV Philip Morris, ta
bako firma investavusi $36 mili
jonus Lietuvoje. Suomių-švedų 
“Partek” (įnešusi $13.2 mln.) 
tiekia izoliacijos medžiagą sta
tybai. “Ilsanta” pristato aukštos 
kokybės vaistus ligoninėms ($11 
mln.), “Shell”, “Neste” ir “Sta
toil” - “high-octane” benziną. 
JAV “Motorola” per “Omnitel” 
telekomunikacijos firmą yra in
vestavusi $19.6 milijono, Vokie
tijos “Liteksas” - $18.9 milijo
no, Šveicarijos “Kraft Jacobs 
Suchard” - $15.5 mln., Vokieti
jos “Siemens” (elektronikos 
įmonė Klaipėdoje) - $10 mln. 
Pastaroji gamina elektronines 
dalis “Renault” automobiliams. 
Didžiausią apyvartą žadanti sri
tis Lietuvoje esanti maisto ir gė
rimų gamyba. RSJ
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Pastangos ginklu priešintis...
IGNAS MEDŽIUKAS

Apie Lietuvos partizanų ko
vas su okupantais, atgavus Lie
tuvai nepriklausomybę, daug ra
šoma spaudoje. Surandami nau
ji Šaltiniai, iš kurių nustatoma 
didvyriška tų jaunų vyrų drąsa 
bei išvermė, lietuviško Dovydo 
išėjimas su svaidykle prieš ge
ležimi apsikausčiusį Galijotą. 
Neseniai iš spaudos išėjo albu
mas “Kovojanti Lietuva 1944- 
1953 m.”, kuriame aprašoma 
lietuvių ir anglų kalbomis Lietu
vos laisvės kovų sąjūdžio 
(LLKS) organizacija, jungusi vi
są Lietuvą, nustačiusi sėkmin
gesnę pasipriešinimo taktiką. 
Šio sąjūdžio priekyje atsistojo 
prezidiumo pirm. gen. Jonas 
Žemaitis-Vytautas, išduotas
1953 m. gegužės 30 d. Čekistų 
buvo apnuodytas, suimtas ir
1954 m. lapkričio 26 d. Maskvos 
Butyrkų kalėjime sušaudytas.

Albume įdėti partizanų apy
gardų spalvoti ženklai. Tolimes
niuose puslapiuose yra partiza

Kariuoinenės šventei

Lietuvos laisvės kovotojai
Laisvę žemės gimtos ir gyvybę

tautos
partizanai henuškai gynę, 
šimtais žuvo kovoj- likdami

Lietuvėj,
jie atidavė viską Tėvynei.

Tai didvyriai tautos, vyrai

dvasios tvirtos,
paaukojo jėgas ir jaunystę, 
ne dėl savo dalies, bet už

laisvę šalies,

O kai žuvo savuos numykiuos 

laukuos,
Lietuvos žemė atpildu tapo, 

' pasiliko tauta, liko žeme gimta

partizano praturtinta kapo. 

Paitizemųihasialiduviųširtly'se- 
kaip vienybės ir laisvės tvirto* , 
kaip didinga pilis- Iš os 

nų atvaizdai, tokių žymūnų, 
kaip Juozo Lukšos-Skirmanto, 
įgaliotinio ryšiams su Vakarais, 
Sergiejaus Staniškio-Lito, Pietų 
Lietuvos srities vado, žuvusio 
1953 m. Aprašyta Pietų Lietu
vos partizaninės veiklos sritis, 
įdėtas jos žemėlapis. Jai vadova
vo pik. lt. Juozas Vitkus-Kazi
mieraitis, o paskutinysis buvo 
majoras S. Staniškis. Ši sritis su
daryta 1946 m., sujungus Tauro 
ir Dainavos apygardas.

Didžiosios kovos apygarda, 
įsteigta 1944 m. rudenį, apėmė 
Trakų, Ukmergės, Utenos ap
skritis ir dalį Alytaus bei Šven
čionių apskričių. Pirmasis vadas 
buvo viršila Jonas Misiūnas-Ža
lias Velnias. Jis nukentėjo nuo 
išdaviko Juozo Markulio-Ere
lio: įviliotas į provokatoriaus 
pinkles, buvo nuteistas ir sušau
dytas 1947 m.

Vyčio apygarda įsteigta 
1944 m. pabaigoje Užulėnio 
miškuose. Pirmas jos vadas bu
vo J. Krištaponis-Dobilas. Apy-

Partizanų žygius ir nueitus kelius 
kapai liudys, kryžių šešėliai... 
Slėps jų kūnus kapai, bet dvasia 

ir dalbai
liks gyvi, kaip nemirštančios vėlės.

Vainikusjums garbės vis su meile 
padės

kartų kartos prie LAISVES 
PAMINKLO.

Dvasia jūsų nemirs - Lietuva 
nepamirš,

kad už laisvę jos žuvot prie ginkk).

Partizanų dvasia lietuvių širdyse- 
taijėga įkvėpta - nemirtinga. 
Tos jėgos vedami, mylinčia 
širdimi

atstatys Lietuva vėl Tėvynę 
galingų!

Stasys  Jokttbailis,
Torontas, Kanada 

garda apėmė dalį Panevėžio ir 
Ukmergės apskričių. Paskuti
nieji apygardos partizanai M. 
Suveizdis-Budrys ir E. Žilins
kas-Vanagas žuvo 1956 m. lie
pos 15 d.

Vytauto apygarda įsteigta 
Rytų Lietuvoje 1945 m. rugpjū
čio mėn. Apygardos vadas - J. 
Kimštas-Dobilas, Žalgiris. 1950 
m. šioje apygardoje dar buvo 
apie 130 partizanų. Apygarda 
apėmė Zarasų, Utenos, Šven
čionių apskritis. Paskutinis par
tizanas Stasys Guiga-Tarzanas 
mirė 1986 m. Slaptėsi pas Oną 
Činčikaitę, Činčikų kaime.

Tauro apygarda įsteigta
1945 m. Pirmas apygardos va
das buvo L. Taunys-Kovas. 
Apygardos apimtis - Marijam
polės, Šakių, Vilkaviškio ir dalis 
Alytaus apskrities, esanti kairia
jame Nemuno krante. Kazlų 
Rūdos miškuose veikė partiza
nų karo mokykla (kursai).

Dainavos apygarda įsteigta
1946 m. gegužės mėn. Ji apėmė 
Alytaus, Lazdijų, Trakų apskri
tis. Apygardą įsteigė Juozas Vit
kus-Kazimieraitis. Pirmuoju va
du buvo išrinktas Domininkas 
Jočys-Ąžuolis, kuris žuvo štabo 
bunkeryje 1947 m. rugpjūčio 11d.

Žemaičių apygarda įsteigta
1946 m. gegužės mėn. Ji apėmė 
Kretingos, Mažeikių ir Telšių 
apskritis. Pirmas vadas buvo A. 
Kubilius-Balys.

Kęstučio apygarda, įsteigta
1947 m. gegužės mėn., apėmė 
Tauragės, Raseinių, Šilutės ap
skritis. Pirmasis vadas buvo J. 
Kasperavičius-Visvydas. Pasku
tinysis apygardos vadas P. Mor
kūnas-Rimantas žuvo 1953 m. 
birželio 19 d.

Šiaurės rytų sritis įsteigta 
1947 m., jungė Algimanto, Vy
čio, Vytauto ir Didžiosios kovos 
apygardas. Pirmas srities vadas 
buvo J. Kimštas-Žalgiris.

Vakarų Lietuvos sritis, 
įsteigta 1948 m. gegužės 5 d., 
apjungė Žemaičių, Kęstučio ir 
Prisikėlimo apygardas. Pirmasis 
vadas J. Žemaitis-Lukas žuvo 
1953 m. sausio 17.

Prisikėlimo apygarda, įsteig
ta 1948 m. balandžio mėn., ap
ėmė Joniškio, Šiaulių, Kėdai-

Lietuvos miško gilumoje, prie ežerėlio, stovi kryžius. Kokį džiaugsmą 
ar liūdesį jis mena? Nuotr. D. Meliūno

nių apskritis ir dalį Kauno ap
skrities. Pirmasis apygardos va
das buvo P. Bartkus-Zadgaila.

Partizanai kovojo už laisvą 
Lietuvą. Steponas Augustis, žu
vęs 1952 m. gegužės mėn., savo 
dienoraštyje rašė: “Kiekvienas 
lietuvis, jei yra vilties, privalėtų 
geriau savo krašte garbingai 
mirti, negu kad tolimose Sibiro 
taigose baltos meškos jo kaulus 
valkiotų”.

Albumo pabaigoje aprašo
ma NKVD žiaurumai ir klasta, 
kai prieš partizanus buvo varto
jamas šnipų, skundikų ir agentų 
tinklas. Nenuostabu, kad parti
zanai, žinodami, jog patekę į 
NKVD rankas bus žiauriai kan
kinami, susisprogdindavo, kad 
jų neatpažintų ir jų artimieji ne
būtų baudžiami.

Albume daugybė nuotraukų 
pavienių partizanų ir grupių. 
Reikia stebėtis, kaip jos buvo iš
saugotos. Iš nuotraukų matyti, 
kaip partizanai rengėsi, kokius 
ginklus vartojo ir kaip jų lavonai 

buvo išmetami miestų aikštėse 
išniekinimui. Leidinio spausdi
nimą finansavo Bronė Marija 
Mineikienė-Jucėnienė, gyv. Cape 
Code, Massachussetts valstijoje, 
JAV-se.

“Kovojanti Lietuva” (1944- 
1953) albumui įvadą parašė pik. 
Įeit. E. Jakimavičius, pokario 
Lietuvos laisvės kovų penkias
dešimtųjų metinių proga. Įvado 
žodyje paaiškinama, kad Sa
vanoriškos krašto apsaugos tar
nybos štabe buvo atidaryta fo- 
toparoda “Kovojanti Lietuva”. 
Ji buvo rodoma Prancūzijoje ir 
JAV-se. Atkreipiamas skaityto
jo dėmesys, kad laisvės kovoto
jai turėjo nepalaužiamą valią ir 
sudėjo didžiulę auką. Jų žūtis 
lėmė išsilaisvinimą iš okupaci
jos. Laisvės kovotojų auka įpa
reigoja gyvuosius išsaugoti Lais
vą Tėvynę, stiprinti jos galią ir 
nepriklausomybę.
(“Kovojanti Lietuva”, Vilnius. 
Išleido ir spaudė 1996 m. Petro 
ofsetas. Spaudai paruošė Euge
nijus Jakimavičius).

(Atkelta iš 2-ro psl.) 
punkto 1944 m. spalio 7 d. 
“Slaptai. Pirmam Lietuvių sava
norių pulkui. Įsakymas operaty
vinis Nr. 8. Pulko būstinė, 1944 
m. spalio 6 d., 22.00 vai. Žemė
lapis: 1:1000 000.
l. APLINKYBE

1944 m. spalio 5 d. bolševi
kų pulkai, remiami tankų ir šar
vuočių, prasiveržė apie 4 km į 
pietus nuo Papilės per Ventos 
upę į vakarinį jos krantą. 1944
m. spalio 6 d., turimomis žinio
mis, du priešo batalionai ir tan
kai į šiaurę nuo Tryšių apie 7 
km persikėlė per Virvytės upę į 
vakarinį krantą. Galimas priešo 
tankų ir šarvuočių puolimas Se
dos miestelio kryptimi iš rytų ir 
pietryčių krypties.

II. PULKUI UŽDAVINYS
Sedos miestelio gynyba. 

Sedos miestelio gynyba turi būti 
ypatingai sustiprinta iš rytų ir 
pietryčių pusės. Pagrindinė gy
nybos linija apie miestelį pagal 
aukščiau užplanuotus ir vietoje 
pažymėtus apkasus.
III. GYNYBOS VYKDYMAS

Sedos miestelį gina šie dali
niai: pirmas batalionas užima 
pozicijas ir gina barą nuo Sedos 
ežero kranto pietryčių kryptimi. 
Kryptimi Scda-Rubikiai, upė 
Varduva, kryžkelė, Seda - Z. 
Kalvarija ir Seda - Barstyčiai 
pagrindinė gynyba - į rytus ir 
pietryčius nuo Sedos. Antras 
batalionas gina barą nuo Sedos 
į šiaurės rytus^ Varduvos upės 
rytinį krantą, Žydvarį ir šiaurinį 
Sedos ežero krantą. Skiriamoji 
tarp batalionų linija - Sedos 
ežero vidurys.

Iš kiekvieno bataliono iš
skirti po vieną kuopą į batalio
no rezervus ir po dvi šaulių kuo
pas pagrindinėje gynybos riboje 
su ešelonuota gilumon sunkiųjų 
priemonių kuopa. Pirmo bata
liono vado žinion skiriama dvi 
patrankos iš artilerijos grupės. 
Trys minosvaidžiai iš minosvai
džių kuopos, penki PAK ir vie
nas būrys su keturiais pan- 
cerfaustais iš prieštankinės kuo
pos.

Antro bataliono vado ži
nion skiriamos dvi patrankos iš 
artilerijos grupės. Trys minos

vaidžiai iš minosvaidžių kuopos 
ir vienas PAK iš prieštankinės 
kuopos. Štabo kuopos ryšių, 
pionierių, žvalgų būrys ir pulko 
rezervas lieka Sedoje - šiauri
niame pakraštyje. Pulko vada
vietė - Seda.

Antro bataliono vadas savo 
kuopų ūkio padalinius perkelia 
į Sedą. Kitų dalinių ūkio padali
niai lieka savo ankstesnėse vie
tose...
IV. YPATINGA APSAUGA

Prieštankinė: PAK, pancer- 
faustai, panceršrek. Mažiausiai 
už vieno kilometro nuo gyni
mosi linijos prie kelių ir gatvių 
pastatyti lauko sargybas. Jų pa
reiga, atpažinus priešo tankus, 
duoti žemiau nustatytą sutartą 
ženklą raketomis. Priešlėktuvi
nė: aktyvi - kulkosvaidžių ir 
šautuvų ugnis prieš žemai 
skrendančius priešo lėktuvus, 
pasyvi - maskavimasis.
V. ŽVALGYMAS

Antro bataliono vadas iš
siunčia vieną žvalgybos skyrių 
keliu Seda-Tikšliai į kryžkelę 
Ketūnai-Seda-Tirkšliai. Pirmo 
bataliono vadas išsiunčia du 
žvalgybos skyrius. Vieną Rubi
kių, antrą Girkalių kryptimi j 
kelių sankryžas: Mitkaičiai ir 
Nevarėnai.
VI. VYKDYMAS

Nurodytus barus tuojau 
užimti, apsikasti, užsimaskuoti 
ir įsirengti bunkerius.
VII. RYŠIAI

Batalionų vadai su kuopo
mis ir pulko štabas su batalionų 
vadais palaiko ryšius telefonu. 
Kautynių metu ir nutrūkus tele
fono ryšiams iš kiekvieno bata
liono paskirti po du žmones - 
ryšininkus į pulko štabą. Rake
tos: balta - savos vietovės pa
ženklinimas, raudona - puola 
priešo tankai, žalia - bendras 
tankų ir pėstininkų puolimas.
VIII. TIEKIMAS

Šaudmenys gaunami iš 
Orvidiškių pulko šaudmenyno 
ir divizijos sandėlių, kurių vieta 
bus nurodyta vėliau.
IX. SANITARIJA

Batalionų tvarstyklos - prie 
batalionų. Karo ligoninė Sedoje.

Pasirašo: mjr. A. Urbonas, 
pulko vadas, Itn. Paūžuolis, op. 
adjutantas”.
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VILNIUS FROM s875“
Jei žadate šią žiemą keliauti į Europą, dabar yra pats laikas užsisakyti kelionę. Tuo labiau, kad 
Norvista užšaldė bilietų kainas. Skriskite Finnair linija, pasižymėjusia geriausiomis paslaugomis, 
patikimumu ir saugumu. Sužinosite, kodėl Norvista savo įgyta patirtimi kelionių surengimo srityje 
yra pirmaujanti bendrovė kelionėms Šiaurės Europoje. Nelaukite pavasario - skambinkite dabar, 
pasinaudokite užšaldytomis žiemos kainomis.

§/=7/WV/?7/7 Nwrvista Finnair is a partner in 
AEROPLAN.

GATEWAY TO THE WORLD
Contact your travel agent or call Norvista Tours at (416)222-0203 or 1-800-461-8651.

Finnair flights from New York, with Air Canada connection from/to Toronto, Montreal and Ottawa.
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© LAISVOJE TEVYNEJE © LIEJIMAI PASAULYJE
DAILĖS GALERIJA BIRŽUOSE
Gytė Malukienė, talkinama 

rėmėju ir bičiulių, Biržuose ati
darė dailės galeriją “Kiemas”. 
Kodiniai pirmajai parodai buvo 
atvežti iš Vilniaus “Vartų” ga
lerijos. Planuojama surengti ir 
biržiečių dailininkų darbų pa
rodas. Prie “Kiemo” galerijos 
atidaryta ir meno dirbinių, su
venyrų parduotuvė.

LIŪDNA KALBOS KULTŪRA

Kalbininkams rūpestį kelia 
kai kurių Lietuvos seimo narių vis 
dar labai prasta lietuvių kalbos 
kultūra. 1996 m. spalio 9 d. pra
nešime tuos rūpesčius atskleidžia 
baltietiškoji BNS žinių agentūra 
[Baltic News Service], aprašyda
ma Vilniuje įvykusią Lietuvos val
stybinės kalbos komisijos narių 
spaudos konferenciją. Jie yra su
sirūpinę ir dėl dabartinių Lietu
vos seimo rinkimų. Mat rinkimai 
visada pakeičia seimo narių sudė
tį, daugiau ar mažiau paliesdami 
ir jų lietuvių kalbos lygį. Jis esąs 
pagerėjęs, bet vis dar nepakan
kamas. Taip bent atrodo komisi
jos pirmininko pavaduotojai Dan
guolei Mikulėnienei. Pasak jos, 
kartais netgi susidaro įspūdis, kad 
kai kurie dabartiniai politikai nė
ra baigę vidurinės mokyklos. Pa
našios nuomonės yra ir Lietuvos 
seimo švietimo, mokslo ir kultū
ros komitetas bei jo pirm. Bro
nius Genzelis, numatantis lietuvių 
kalbos kursus Lietuvos seimo 
nariams, jeigu jie patvirtintų tokį 
pasiūlymą. Spaudos konferencijo
je D. Mikulėnienė pabrėžė, kad 
Lietuvos valstybinės kalbos ap
sauga de jure jau įgyvendinta, 
tačiau įgyvendinimui de facto dar 
reikės nemažai laiko ir pastangų.
MEDALIAI ŽYDŲ GELBĖTOJAM

“Lietuvos aido” korespon
dentė Rūta Peršonytė spalio 23 d. 
laidoje praneša: “Vakar Vilniaus 
miesto savivaldybėje naujasis Iz
raelio nepaprastasis įgaliotinis 
Baltijos šalims Obedas Ben-Hu- 
ras įteikė vienuolika Jad Vasemo 
- pasaulio teisuolių medalių ir 
diplomų žydus gelbėjusiųjų vai
kams, artimiesiems. Pagerbti Ma
rija Rusteikaitė, Vincas ir Uršulė 
Dailidavičiai, Juozas ir Sofija Ra
manauskai, Klemensas Kaušinis, 
Vytautas ir Natalija Likevičiai, 
Vincas ir Teofilė Valioniai, 
Petronėlė Rudzevičiūtė-Aukšta- 
kienė, Ona Šimkutė-Jankauskie- 
nė, Elena Mockaitytė, Dominin
kas ir Petrutė Toliušiai, Pranas 
Bajorinas. Iš viso iki šiol Izraelio 
garbės medaliais ir diplomais ap
dovanotas 187 lietuvių šeimos. 
Lietuvos valstybiniame žydų mu
ziejuje yra neišsamus žydų gelbė-

8 “Dievas teikia mums menę, a 
\ kad mylėtume tą, kurį 
o Jis mums duoda” a

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai 

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

OntarioSudbury

M 
r1M

KAIRYS BALTIC 
EXPEDITING

siunčia siuntinius ir pinigus į Lietuvą:
$8 kub. pėda, priimame bet kokias dėžes.
$18 pristatymas iki 50 kg j vieną adresą.
Atsižvelgiant j Lietuvos muitinės įstatymus, vienam asmeniui be muito 
galima siųsti tik 31.5 kg.

“► Kad būtų geriau visiems, pageidaujame, kad dėžės nebūtų sunkesnės 
kaip 20 kg.

4- Iš toliau siųsti U.P.S.
Siunčiant dolerius iki $2,000 - 4%, plius pristatymas.
Siunčiant daugiau kaip $2,000 - 3%, plius pristatymas.

* Kanados dolerių pristatymas - $15 (kan.), Amerikos dol. - $12 (amer.).
Montrealyje - Leonas ir Genė Balaišiai.......................... tel. 514 366 8259
Hamiltono apylinkėje - Bernardas ir Danutė Mačiai.... tel. 905 632-4558
Delhi, Simcoe - Andrius ir Gertrūda Usvaltai................ tel. 519 773-8007

Dėl pinigų siuntimo, maisto siuntinių kainoraščių, ar dėl platesnių 
informacijų prašom rašyti ar skambinti Vytui ar Genei Kairiams, 

517 Fruitland Rd., Stoney Creek, Ont. L8E 5A6

Tel. 905 643-3334

tojų sąrašas. Jame jau įrašyta 
2,300 žmonių...” Pasak korespon
dentės R. Peršonytės, ambasado
rius O. Ben-Huras žydų tautos ir 
Izraelio vyriausybės vardu pareiš
kė šiems žmonėms nuoširdžią 
pagarbą ir padėką.

KAIMŲ KAPINAITĖS
Vėlinių proga Panevėžio ra

jono valdyba prisiminė išnykusių 
kaimų kapinaites. Jos dabar buvo 
paskirtos prižiūrėti rajono mo
kykloms. Smilgių moksleiviai pri
žiūrės Matarakų, Utėnų, Rimiš- 
kių kaimų kapinaites ir knygnešio 
Adomo Bataičio kapą Smilgių ka
pinėse, Geležių moksleiviai - sa
vo miestelio kapinaites, Skaistgi
rių moksleiviai - Šiaulinės ir 
1863-64 m. sukilėlių kapus Skaist
girių miške, Velžio moksleiviai - 
žuvusių už Lietuvos nepriklauso
mybę kapus Liūdinėję. Kapinių 
priežiūros darbą kai kurios mo
kyklos jau yra pradėjusios anks
čiau savo iniciatyva. Savanoriškai 
eriškiečiai prižiūri kalbininko 
prof. Juozo Balčikonio kapą. Kai 
kurių kitų mokyklų mokinius teko 
paraginti. Tad šiemet buvo nu
tarta nesusiprantančius įpareigoti 
rajono valdybos nutarimu.

ŽEMAIČIŲ KLUBO SUKAKTIS

Biržų žemaičių klubas “Kūl
grinda” atšventė pirmąją penke- 
rių metų sukaktį. Aukštaitijos že
maičių klubo vėliavą Šv. Jono 
Krikštytojo šventovėje pašventino 
Telšių kunigų seminarijos pro
rektorius kun. J. Kauneckas. Že
maitiškas dainas “Kūlgrindoje” 
dainavo Šiaulių žemaičių kultūros 
etnografinis ansamblis “Auda”. 
Telšių liaudies teatras buvo at
vežęs spektaklį “Žemaitiški žo
džiai paukšteliais čiulba”. Biržų 
rajono burmistras S. Kubiliūnas, 
sveikindamas Žemaičių klubo na
rius, juokavo, kad žemaičiai da
bar jau valdo gerą dalį Biržų 
krašto.

VANDALŲ NAKTIS ŠVENTOVĖJ

Daivos Zimblienės praneši
mu “Lietuvos ryto” spalio 29 d. 
laidoje, vandalai žiauriai nusiau
bė Švč. Trejybės šventovę Ukmer
gės miesto centre. Atrodo, nusi
kaltimas buvo atliktas naktį iš šeš
tadienio j sekmadienį šventovėje 
pasilikusių vandalų. Šioje švento
vėje tik penktą mėnesį klebonu 
dirba marijonas kun. Prosperas 
Bubnys, MIC, jau septyniasde
šimt aštuonerių metų amžiaus. 
Sekmadienio rytą jis pasigedo an
trame aukšte įrengtoje pamaldų 
salėje penkių statulų, Vyčio ba
reljefo ir dviejų paveikslų. Krimi
nalinė policija sudaužytas į gaba
lėlius šv. Antano, šv. Juozapo, šv. 
Kazimiero, Švč. Mergelės Marijos 
ir šv. Pranciškaus statulas rado po 
vidiniais šventovės laiptais. Pa
veikslai ir plakatai buvo sudeginti 
ant vieno šventovės kambario 
prišlapintų grindų. Iš neužrakin
tos zakristijos vandalai nieko ne- 
išsinešė. Nepaliestos liko paauk
suotos taurės, buteliai gero vyno 
bei kiti vertingi daiktai. Klebonas 
kun. P. Bubnys šventovei padary
tą nuostolį įvertino 20,000 litų. 
Jam bėgti buvo nesuprantami 
vandalizmo veiksmai nesusieti su 
vagyste. Toks atvejis iš tikrųjų 
esąs nesuprantamas. Kriminalinė 
policija jį taipgi yra linkusi laikyti 
vandalų pikto keršto proveržiu. 
“Lietuvos ryto” atstovė Daiva 
Zimblienė savo pranešime prime
na, kad 1996 m. pradžioje buvo 
žiauriai nužudytas tos pačios Švč. 
Trejybės septyniasdešimtmetis 
klebonas kun. Vaclovas Rama
nauskas. V. Kst.

Los Angeles Lietuvių dailiųjų menų klubo sueiga Danos ir Juozo Mitkų sodelyje. Viduryje - Bernardas 
Brazdžionis, jo kairėje - Veronika Andrašiūnienė, Ignas Medžiukas, kairėje - Aldona Brazdžionienė, Eina 
Dovydaitienė, viduryje - Auksė Rubavičiūtė. Nuotr. A. Gustaičio

Sukaktys ir netektys
Los Angeles lietuvių dailiųjų menų klubui 

reikia naujo kraujo
Klubas gyvuoja jau 40 metų. 

Jo nariai - be įstatų ar nario 
mokesčių gražiai bendrauja. 
Nauji nariai priimami tik visų 
balsais ir kai parašo savo kūry
binį “Credo”. Pirmininkais bū
na visi iš eilės.

Šio laikotarpio pirmininkui 
Algirdui Gustaičiui susirinki
mui vadovaujant buvo iškiliai 
paminėtas rašytojas Juozas 
Tininis, žuvęs auto nelaimėje 
prieš 25 metus. Jis buvo vienas 
Dailiųjų menų klubo pradi
ninkų ir uolus narys. A. Gustai
tis priminė a.a. Tininio biografi
ją, jo charakterį, jo nuopelnus 
mūsų kultūrai (romanistas, no- 
velistas, vertėjas, filologas). Tai 
buvo įdomu naujiems losange- 
liečiams ir nariams. Vyresnieji 
nariai, gerai pažinoję Juozą Ti- 
ninį, šiltais žodžiais jį prisiminė 
(Bern. Brazdžionis, Veronika 
Andrašiūnienė ir kiti). Velionis 
pagerbtas visų atsistojimu. Poe
tas Bern. Brazdžionis, dar turė
jęs kiek egzempliorių J. Tininio 
knygų (nes išgelbėjęs iš sunaiki
nimo velionies archyvą ir didelę 
jo dalį persiuntęs į Lietuvą), pa
dalijo susirinkimo svečiams po 
egzempliorių pomirtinės J. Ti
ninio knygos “Laiškai Andro- 
machai”, kuri buvo išleista irgi 
poeto Brazdžionio, ištikimo 
Juozo Tininio draugo ir kole
gos, rūpesčiu.

Antrame susirinkimo plane 
buvo nuoširdžiai pasveikintas 
pirmininkas - dabar, ir visų ilgų 
klubo gyvavimo metų metrašti
ninkas - rašytojas, publicistas 
Algirdas Gustaitis, spalio 5-tą 
(1996) sulaukęs 80 metų am
žiaus. Jam įteikta su visų daly
vių parašais vilniškė knyga “Lie
tuvos geležiniai kryžiai”. Prie 
vaišių ilgai diskutuota įvairiais 
menų klausimais.

Susirinkimai visada būna 
jaukūs, bet pastaruoju metu 
klubą ištinka nesėkmės, ligos, 
mirtys. Prieš aną susirinkimą, 
pirmininkės poetės Danos Mit
kienės kadencijoj, susirgo ir 
greit mirė Ilona Balvočiūtė-Ker, 
dailininkė. Šio susirinkimo me
tu visi klausinėjome aktorę 
Emą Dovydaitienę apie jos vyro 
sunkią sveikatos būklę. Už sa
vaitės jos vyras Vincas Dovydai
tis. irgi Dailiųjų menų klubo 

HAMILTON
615 Main St. E. 
(East of Sanford)

Tel. 528-6303
David C. Culgin, 

Manager

Robert G. Amm, 
Manager

narys, aktorius ir Los Angeles 
dramos sambūrio vadovas per 
metų eilę, po sunkios ligos mi
rė. Tai skaudžios netektys.

Gerai, kad sumanus A. 
Gustaitis šį kartą pasikvietė 
(pirmininkai visada gali kviestis 
svečių) poetą ir kritiką Praną 
Visvydą, žurnalistą Igną Me
džiuką ir gerokai jaunesnes lite
ratūrologes - dr. Živilę Gimbu- 
taitę ir iš Vilniaus čia atvykusią 
studijuoti Auksę Rubavičiūtę. 
Klubui reikia naujo “kraujo”.

Sekančios kadencijos pirmi- 
minkė - Jadvyga Mulokienė. 
Jos prieš 14 metų miręs vyras 
architektas Jonas Mulokas buvo 
Dailiųjų menų klubo narys. A.R.

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kyklų bei kitų objektų šildymų 
sistemų pertvarkymo. Vokiečiai 
nori per Lietuvą pasiekti Rytų 
rinką. Neseniai buvo pradėtos 
derybos dėl Jurbarko, Kelmės, 
Telšių rajonų ir Vilniaus bei 
Klaipėdos miestų kai kurių ob
jektų remonto. Vokiečiai siūlo 
pastatyti mažų jėgainių, kurios 
padėtų sutaupyti skystojo kuro 
ir dujų. Įgyvendinant šį projektą 
Lietuvoje gali būti sukuriama 
200,000 naujų darbo vietų.

Derybos su Rusija
BNS žiniomis, lapkričio 12 

d. Maskvoje prasidėjo eilinis 
Lietuvos ir Rusijos derybų ratas 
dėl nenustatytos sienos ruožo. 
Lietuvos diplomatai nesitiki 
susilaukti Rusijos kompromisų 
derybose dėl maždaug dešimta
dalio dar nenustatytos sausu
mos sienos. Trejus metus truku
siose derybose buvo suderinta

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas"
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Rašytojas-publicistas ALGIRDAS 
GUSTAITIS, 1996 m. spalio 6 d. 
sulaukęs 80 metų amžiaus. Tebė
ra veiklus ir kūrybingas

90% sienos linijos, tačiau dideli 
nuomonių skirtumai atsirado 
dėl sienos dalies per Vištyčio 
ežerą ir Nemuno žiotis. Taip 
pat dar nesusitarta dėl ekono
minių zonų atribojimo Baltijos 
jūroje, kur yra naftos telkinys 
D-6. RSJ

Hamilton, Ontario
VARĖNOS ŠV. MYKOLO ŠVEN

TOVĖS vargonams aukojo: $1000 - 
Stepas Ulbinas (N. Falls, Ont.); 
$100 - L. Ulbinas (Hamilton, 
Ont.); $50 - p.p. Dervaičiai (St. 
Catharines. Ont.), B. Jakubonienė 
(St. Catharines, Ont.), Vyt. P. 
Dambrauskai (Caledon, Ont.); $40
- S. Janušoniai (N. Falls, Ont.); $20
- Vid. V. Nausėdai (Mississauga, 
Ont.), J. E. Bajoraičiai (Hamilton, 
Ont.), H. Liaukuvienė (Hamilton, 
Ont,); $10 - P. Kanopa, p.p. Auš
rotai, J. Kažemėkas, A. Mačiulai- 
tienė, T. Ulbinas, Lukas Ulbinas 
(visi iš Hamilton, Ont.); $5 - L. 
Paskųs (Burlington, Ont.).

Aukos buvo renkamos, papra
šius jų k-to pirmininkei Gražinai 
Jaronienei, per Stepą Ulbiną. Pini
gai persiųsti pašto perlaida (Money 
order 2384-5112); likutis kun. Civi
liui. parapijos klebonui.

“Valstiečių laikraštyje” buvo 
išspaudintas straipsnis apie Varė
nos vargonus. Deja, jame nė vieno 
žodžio apie išeivijos lietuvių pagal
bą. Didelis lietuviškas ačiū visiems 
išeivijos aukotojams.

Liucius Ulbinas

DUNDAS
195 King St. West.
Tel. 627-7452

JA Valstybės
ALTos Čikagos skyriaus val

dybos ir tarybos posėdis rugpjūčio 
21 d. sprendė finansinius reikalus. 
Mat ALTa dabar yra vienintelė 
politinė organizacija. Jai reikia lė
šų, nes juodi debesys vis dar 
drumsčia Lietuvos padangę. Ta
čiau aukos ALTai dėl daugelio 
labdaros organizacijų labai suma
žėjo. Ypač daug kainuoja Bal- 
tiečių komitetas Niujorke, kurį fi
nansiškai remia ir ALTa. Aukų 
reikia ir ALTos centrui Čikagoje 
išlaikyti. Tad posėdyje buvo at
gaivintas prieš keletą metų veikęs 
ALTos pagalbinis finansų komi
tetas. Jį sudarė: pirm. dr. Petras 
Jokūbka, vicepirm. Antanina 
Repšienė, sekr. Evelina Oželienė, 
ižd. Mary Kinčius, renginių va
dovės Jūratė Jasiūnienė ir Filina 
Braunienė, nariai Juozas Bag- 
džius, Jeronimas Gaižutis, Graž
vyda Giedraitvtė. Kazvs Maldė- 
nas, Vida Sakevičiūtė ir Jonas 
Žebrauskas.

Kun. Juozas Angelaitis, bu
vęs ilgametis Dievo Motinos nuo
latinės pagalbos parapijos klebo
nas Klivlande, mirė spalio 6 d. sa
vo mažame ūkyje Windsore, Ohio 
valstijoje. Jis buvo pensininkas, 
1994 m. vasarą atšventęs kuni
gystės šešiasdešimtmetį ir am
žiaus devyniasdešimt dvejų metų 
sukaktį. Mirtis velionį ištiko, at
liekant namų ruošos darbus. Savo 
mažame ūkyje velionis augino 
daržoves. Jomis ir savo vištų kiau
šiniais kun. J. Angelaitis padėda
vo vargšių klariečių vienuolėms, 
Klivlande aptarnaujančioms Šv. 
Povilo Atsivertimo šventovę. A.a. 
Kun. J. Angelaitis gimė 1904 m. 
rugpjūčio 24 d. Madisone, Pensil
vanijoje. Jį, baigusį kunigų semi
nariją 1934 m. gegužės 26 d. kuni
gu įšventino vysk. J. Schrembs. 
Dievo Motinos nuolatinės pagal
bos parapijos administratoriumi, 
o po pusmečio ir klebonu kun. J. 
Angelaitis buvo paskirtas 1939 m. 
Ši parapija tada dar neturėjo kle
bonijos ir salės. Šiuos pastatus 
klebonas kun. J. Angelaitis pasta
tė pats dirbdamas prie statybos. 
Lėšas statybai jis telkė auginda
mas vištas, parduodamas kiauši
nius, rinkdamas metalo laužą, 
pats vairuodamas statyboms skir
tą sunkvežimį. Velionis buvo pa
laidotas spalio 10 d. Kalvarijų ka
pinėse, į jas atlydėtas iš Šv. Jono 
katedros Klivlande. Gedulines 
Mišias atnašavo Klivlando vysk. 
A. M. Pilla.
Australija

Tolimoji Pertho lietuvių ko
lonija Vakarų Australijoje at
šventė savo kapeliono kun. dr. Al
fonso Savickio penkiasdešimt pir
mąjį gimtadienį. Jis taipgi yra 
ALB Pertho apylinkės valdybos 
pirmininkas. Veiklaus kun. dr. A. 
Savickio gimtadieniu buvo pasi
džiaugta Lietuvių Namuose. Ma
tydamas mažėjantį lietuvių skai
čių šventovėje atnašaujamose Mi
šiose, kun. dr. A. Savickis įvedė 
lietuviams bendras Mišias su vo
kiečiais. Jos yra laikomos pirmais 
kiekvieno mėnesio sekmadieniais. 
Pamokslus kun. A. Savickis sako 
trim, o kartais net ir keturiom 
kalbom. Mat jis mokytojauja 
Aquino kolegijoje ir kartais net 
Enid Cowan universitete. Penkias
dešimt pirmojo gimtadienio proga 
kun. dr. A. Savickį visų susirinku

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje^ 
įsikūręs nuosavuose namuose -

“TALKA” LIETUVIŲ KREDITO 
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
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 1.75%
santaupas.................................. 2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk..........1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.....................2.25%
180 dienų indėlius...................2.25%
1 m. term, indėlius..................2.75%
2 m. term, indėlius..................3.50%
3 m. term, indėlius..................4.25%
4 m. term, indėlius..................4.50%
5 m. term, indėlius..................4.75%
RRSP ir RRIF
(Variable)................................... 2.50%
1 m. ind....................................... 2.75%
2 m. ind....................................... 3.50%
3 m. ind.......................................4.25%
4 m. ind....................................... 4.50%
5 m. ind....................................... 4.75% 

siųjų lietuvių vardu pasveikino A. 
Čižeika ir savo eilėraštį “Metai” 
skaičiusi S. Zablockienė. Piniginė 
dovanėlė jam buvo įteikta ALB 
Pertho apylinkės vardu, visiems 
sugiedojus “Ilgiausių metų”.

Tautos šventę Tasmanijos 
lietuviai Hobarte prisiminė rug
sėjo 8 d. Bonifaco ir Hildegardos 
Šikšnių rezidencijoje. Šventės mi
nėjimą įvadiniu žodžiu pradėjęs 
ALB Hobarto apylinkės valdybos 
pirm. Ramūnas Tarvydas pabrė
žė, kad dabar kartu bus prisiminti 
du Lietuvos valdovai - karalius 
Mindaugas ir kunigaikštis Vytau
tas Didysis. Paskaitą skaitė Algis 
Taškūnas.

Vokietija
Vasario šešioliktosios gimna

zijos berniukų krepšinio komanda 
gegužės 18 d. dalyvavo Viernhei- 
mo sporto klubo surengtame 
krepšinio turnyre. Jaunimo grupė 
jame turėjo tik tris besivaržančias 
komandas. Turnyrą laimėjo Va
sario šešioliktosios gimnazijos 
jaunieji krepšininkai.

Kaišiadorių vysk. Juozas 
Matulaitis, birželio 2 d. apsilan
kęs Vasario šešioliktosios gimna
zijoje, suteikė Sutvirtinimo sakra
mentą vienuolikai moksleivių. 
Šiai iškilmei teko atsisakyti gim
nazijos koplyčios ir persikelti ne
seniai pastatyton Hiutenfeldo ka
talikų švenlovėn. Ten buvo su
teiktas Sutvirtinimo sakramentas. 
Mišias koncelebravo kun. V. Sa
baliauskas ir gimnazijos kapelio
nas kun. Alfonsas Kelmelis. Šia 
proga surengtos vaišės įvyko Ro
muvos pilies salėje.

Gudija
Pelesos lietuviai paskutinį 

spalio savaitgalį viešėjo Vilniuje. 
Ten tada buvo buvo surengia 
Pelesos krašto Lietuvių diena. 
Jon į Vilnių atvyko gražus būrys 
pelesiškių artojų, audėjų, moki
nių ir mokytojų, daininkų bei šo
kėjų. Suvažiavime Vilniuje pele
siškiams buvo atnašautos Mišios 
Aušros Vartų koplyčioje ir Šv. 
Teresės šventovėje. Šioje išvykoje 
paminėtas lietuviškos parapijos 
Pelesoje įsteigimo septyniasde
šimtmetis. Tose iškilmingose Mi
šiose giedojo Vilniaus arkikate
dros didysis choras ir Pelesos 
giesmininkai. Arkikatedros cho
ras taipgi dalyvavo ir etnografinė
je vakaronėje. Jon įsijungė ir Vil
niaus “Raskilos” klubo etnografi
nė grupė. Tai buvo gražus vilnie
čių ir pas juos atvykusių pclesie- 
čių susitikimas Vilniuje.
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Dalis lietuvių grupės, dalyvavusios Baltiečių vakare Kanados parlamento rūmuose 1996 m. spalio 30 d. 
Viduryje (su karine uniforma), Lietuvos kariuomenės vadas gen. JONAS ANDRIŠKEVIČIUS Ntr. 1. Ross

Testamentinė Maironio valia

Lietuviai Latvijoje ir Estijoje
Duomenys iš vyskupo PAULIAUS BALTAKIO, OFM, kelionės 1996 m. vasarą

Latvijoj lietuvių - apie 
34,000. Jų 23% yra Latvijos 
piliečiai, beveik 3% Lietuvos ir 
73% neturi jokios pilietybės. 
Daugelis gyvena netoli Lietuvos 
sienos, kur žemės kadaise pri
klausė Lietuvai. Nemažai yra 
užsilikusių I-mo pasaulinio karo 
pabėgėlių ir Sibiro tremtinių, 
neradusių Lietuvoj prieglaudos.

Visuomeninį lietuvių gyve
nimą jungia 9-nios draugijos, 
susibūrusios į Lietuvių bend
ruomenę, kuriai vadovauja J. 
Budzinauskienė. Kas du mėne
siai išeina lietuviškas laikraštis, 
o trečiadieniais Rygoje girdimas 
radijo pusvalandis. Kai kur yra 
pradžios mokyklos arba vaikų 
darželiai. Be to, lietuvių kalba 
dėstoma kai kuriose latvių mo
kyklose ir Rygos universitete.

Kadaise Latvijoje buvo 70 
lietuvių kunigų. Dabar likęs tik
tai vienas - kun. dekanas Vin
centas Barzda. Šią vasarą atkel
tas lietuviškai kalbantis latvis 
kunigas marijonas padeda Ry
goje laikyti pamaldas.

Liepojoje gyvena arti 6000 
lietuvių. Veikia Lietuvių kultū
ros draugija “Rūta”, turi gražų 
chorą, mokyklą ir savo pastatą, 
kuris reikalingas didelio remon
to. Draugijos pirmininkas Am
braziejus Jankus prašo pagalbos 
iš Amerikos. Liepos 13-14 d.d. 
vysk. P. Baltakis kartu su kun. 
V. Barzda ir buvusiu katedros 
klebonu koncelebravo šv. Mi
šias Liepojos katedroje. Abie
jose pamaldose dalyvavo po 150 
lietuvių ir giedojo choras.

Liepojoje daugumą katalikų 
sudaro lietuviai ir lenkai, bet 
nuo 1993 m. pamaldos kitom 
kalbom nebelaikomos. Vysk. 
Baltakis tuo reikalu kalbėjosi su 
naujai paskirtu klebonu, lietu
viškai kalbančiu domininkonų 
provincijolu kun. Lapeliu. Kle
bonas pažadėjo atgaivinti lietu
viškas pamaldas ir vaikų kateki- 
zaciją, jeigu gaus naujai įšven
tinto Liepojos vyskupo Arvaldo 
Brumanio sutikimą. Vatikano 
nuncijus Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai arkivysk. Justo Mullor 
Garcia žadėjo irgi šiame reikale 
tarpininkauti.

Ryg°je gyvena apie 8,500 
lietuvių. Veikia: Kultūros 
draugija, pirm. A. Liepinis', 
tautinė draugija “Rūta”, pirm. J. 
Budzinauskienė', Jaunimo sąjun
ga, pirm. D. Narelaitė', Kultūros 
ir švietimo centras, pirm. dr. R. 
Razukas. Rygoje yra lietuviška 
radijo programa ir laikraštis 
“Lietuvių balsas”, vadovauja 
Jūratė Šidlauskienė. Yra pradinė 
bei sekmadieninė mokykla, re
miama latvių valdžios, įsikūrusi 
valdiškose patalpose. Jai vado
vauja Aldona Treija, kuri labai 
prašo, kad būtų paskirtas lietu
viškai kalbantis kunigas religijai 
dėstyti. Kultūrinė veikla vyksta

u

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

Vysk. PAULIUS BALTAKIS, OFM

estų namuose, nes lietuviai savo 
patalpų neturi.

Rygoje vysk. Baltakis lankė
si kunigų seminarijoje, kuriai 
vadovauja vysk. Anton Justs, iš 
seniau su vysk. Baltakiu pažįsta
mas. Taip pat aplankė Rygos 
arkivyskupiją ir Lietuvos amba
sadorių Rimantą Karaziją. Lie
pos 20 ir 21 d.d. vyskupas kon- 
celebravo šv. Mišias Sopulingo
sios Dievo Motinos 'šventovėje.

Bauskės rajone yra apie 
3,500 lietuvių. Čia taip pat vei
kia Lietuvių kultūros draugija, 
kurios pirmininku yra Erikas 
Klivs, žinomas ir latvių politinė
je veikloje.

Jelgavos rajone gyvena apie 
2,200 lietuvių. Veikia Lietuvių 
kultūros draugija “Vytis”, vado
vaujama pirm. A. Burbos. Vys
kupui su vietiniais kunigais - 
kun. A. Barzda ir vysk. A. Justs 
koncelebruojant šv. Mišias, da
lyvavo apie 200 lietuvių. Jelga
voje net policijos viršininkas bei 
vicemeras yra lietuvis Jazėnas.

Jūrmaloje, prie Baltijos jū
ros, gyvena 540 lietuvių. Veikia 
Lietuvių kultūros draugija “Vy
tis”, pirm. A. Burka. Sekmadie
nio mokyklėlei vadovauja Latvi
jos lietuvių švietimo komisijos 
pirm. A. Pivorienė. Vyskupo ap
silankyme ir pamaldose dalyva
vo apie 100 tautiečių.

Daugpilio mieste ir apylin
kėje senovėje lietuvių buvo 
daug. Dabar ten gyvena apie 
1,900. Veikia vaikų darželis, 
sekmadieninė mokykla ir pirm. 
Stasės Aleksandrovičienės vado
vaujama draugija “Rasa”. Ten 
įsikūręs ir Lietuvos konsulas 
Saulius Butkus. Vietos lietuviai 
prašo, kad bent kartą per mėne
sį lietuvis kunigas atlaikytų pa
maldas ir seselė iš Lietuvos pa
mokytų vaikus katekizmo.

Bekeliaudamas po Latviją, 
vyskupas dar susitiko su lietu
viais Ilukstėje, Aknystėje, 
Eglainėje ir Subatėje, kur kun. 
V. Barzda įsteigė ir Lietuvos 
valdžia padeda išlaikyti senelių 
prieglaudą “Ramybės namai”.

Cervonkos kapinėse vysku
pas aplankė kapines, kuriose 
palaidota 60 lietuvių karių. Prie 
jų stovi paminklas su užrašu: 
“Keleivi, pasakyk Lietuvai, kad 
žuvome gindami Tėvynę”.

Liepos 17 d. vyskupas ap
lankė netoliese Daugpilio esan
čią šventovę Agluona, kurioje 
saugomas Trakų Švč. Marijos 
stebuklingas paveikslas. Iš Ag
luonos buvo kilusi karaliaus 
Mindaugo žmona Morta. Tei
giama, kad čia palaidotas ir pats 
Mindaugas.

Devynių dienų kelionėje po 
Latviją vysk. Baltakis buvo visur 
vaišingai sutiktas. Nuoširdi pa

dėka ambasadoriui R. Karazi
jai, konsului S. Butkui, kun. V. 
Barzdai, Bendruomenės pirm. 
J. Budzinauskienei, draugijų 
pirmininkams, vadovams ir mo
kytojams už rūpestį lietuvių re
liginiu, socialiniu ir kultūriniu 
gyvenimu Latvijoje.

Estijoje gyvena apie 2,500 
lietuvių, bet Bendruomenėje 
užregistruota tik 200. Dalis jų - 
darbininkai, atvykę sovietme
čiu, kiti - studentai, buvę Sibiro 
tremtiniai, nepriimti gyventi 
Lietuvoje. Kaip ir kitur, yra su
kūrusių mišrias šeimas, tiktai 
Estijoje tai labiau pastebima. 
Lietuviai daugiausia gyvena Ta
line ir Tartu miestuose. Athme, 
Silamia, Narva vietovėse susi
būrę pramonės ir kasyklų darbi
ninkai bei jų šeimos.

Athme mieste katalikus ap
tarnauja lenkų kilmės pranciš
konas tėvas Augustinas, OFM. 
Vysk. Pauliui Baltakui atvykus, 
pamaldose dalyvavo apie 100 
tikinčiųjų, daugiausia lenkai ir 
rusai.

Talino ir apylinkių lietu
viams vyskupas laikė šv. Mišias 
birželio 28 d. Pamaldose ir priė
mime dalyvavo 50 lietuvių. Bir
želio 29 d. įvyko Šv. Petro ir 
Pauliaus katalikų centro pa
šventinimas, kurį atliko arki- 
vysk. Justo Mullor Garcia. Iškil
mėse dalyvavo aukšti dvasiškiai 
ir diplomatai iš užsienių, Estijos 
valdžios atstovai, visi Estijoje 
dirbą katalikai kunigai ir Šv. 
Brigitos kongregacijos seselės.

Vatikano nuncijus arkivyks. 
Justo Mullor Garcia nuoširdžiai 
globoja estus ir lietuvius katali
kus. Paskutiniu metu jis pasirū
pino į Taliną atkviesti lietuviš
kai išmokusį čekų tautybės do
mininkoną kunigą Augustą Pro
kop, OFM. Anksčiau čia iš Lie
tuvos atvykdavo kun. S. Kažė- 
nas, SJ, arba kun. Benediktas 
Jurčys, OFM.

Lietuvių reikalais Estijoje 
rūpinasi Lietuvos ambasadorė 
dr. Halina Kobeckaitė, ambasa
dos patarėjas Artūras ir Estijos 
Lietuvių bendruomenės pirmi
ninkė Cecilija Cnt. Visiems 
Vysk. Baltakis dėkoja už svetin
gumą ir perduoda Estijos lietu
vių prašymą atsiųsti katalikiškos 
spaudos. (Vyskupo informacija, 
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Vilniaus specialistai Toronte
Kanados vyriausybės remia- 
ir Kanados urbanistikos in-mi

stituto (KUI) pakviesti, 1996 m. 
lapkričio 11 d. į Torontą atskri
do septyni Vilniaus miesto pla
navimo specialistai. Iki lapkri
čio 30 d. jie dalyvaus tarptauti
niame seminare “Kanados pa
tirtis ekonominėje savivaldybių 
plėtotėje.”

Lietuvai atstovuja KUI fi
lialo Vilniuje vedėja bei šios 
delegacijos vadovė Dalia Bar
dauskienė, Vilniaus miesto plė
tros komiteto pirmininkas Ri
čardas Sabaliauskas, Ekonomi
nių tyrimų centro direktorius 
Gediminas Rainys, Vilniaus 
miesto ekonomikos ir planavi
mo skyriaus vedėjo pavaduotoja 
Anastazija Janušienė, Jungtinio 
architektų dirbtuvių projekto 
vadovas Egidijus Petroška, Vil
niaus KUI filialo koordinatorė 
Inga Moisiejūtė ir žurnalistė Ni
jolė Lukošiūtė.

Ši programa ypatinga tuo, 
kad pirmą kartą stažuotėje da
lyvauja projekto atstovai iš įvai
rių šalių, turinčių skirtingą 
miestų plėtojimo patirtį. Dau
giau nei 30 atstovų iš Estijos, 
Latvijos, Lietuvos, Vengrijos ir

KAZIMIERAS SKEBĖRA, 
VILNIUS

Poetą Maironį žinojo Lietu
voje visi, kas tik buvo gyvas; 
dvaro rūmai, sodžiaus sermėga, 
mokslininkai. Kas jo nematė, tai 
girdėjo, kad Maironis - mūsų 
tautos atgimimo pranašas, tau
tos patriarchas ir visų patriotų 
sielos paguoda.

Po ilgos, tamsios nakties be 
aušros Vilniaus šviesuomenė 
suskato prabilti viešai apie Mai
ronį. Kito jam lygaus nebuvo. 
Maironiui priklauso žodžiai: 
“nebeužtvenksi upės bėgimo”, 
“pamesk, Tėvyne, rūbą seną, 
kurį užvilko svetimi” ir kt.

Tų šūkių skatinami vilnie
čiai lietuviai (prieš 1918 metus) 
surengė pirmą Maironio poezi
jos minėjimą, kuriuo poetas nu
sivylė. Jis skundėsi kunigui A. 
Dambrauskui-Jakštui, kad tikė
josi gražaus, ramaus ir mielo 
tarpusavio pokalbio. “Pajutau, 
kad kalba apie mane žmonės, 
kurie manęs nepažinojo, nema
tė ir nieko negirdėjo. Pasakojo 
nebūtus, fantastiškus dalykus, 
apie darbus, kuriuos esąs nuvei
kęs. Klausydamas tokių išpūstų 
liaupsinimų, sėdėjau visas su
kaitęs ir iš gėdos neturėjau kur 
dingti. Grįžęs namo pasižadėjau 
sau, kad daugiau gyvenime ne
leisiu niekam tyčiotis iš savęs”.

Neilgai trukus Maironį ap
lankė jo konfratrai ir taip pat 
kūrybingi visuomenininkai: A. 
Dambrauskas-Jakštas, J.T. Vaiž
gantas, F. Kemėšis ir M. Gus
taitis, kurie Maironiui pasiūlė 
paminėti jo patriotinį-kultūrinį 
indėlį į Lietuvos literatūrą: “Pa
vasario balsus”, “Mūsų vargus”, 
“Jaunąją Lietuvą”. į šitą pasiū
lymą Maironis atsakė tvirtu že
maitišku ne. Minėjimas neįvyko.

Slinko laikas 1918 m. vasa
rio 16 d. Lietuva tapo nepri
klausoma. Vyko kovos už tą ne
priklausomybę, vyko atstato
mieji darbai, vyko kultūrinis gy
venimas. Atsirado keturvėjinin- 
kai, pjūvininkai, arsininkai ir ei
lė kitų meninių tėkmių. Moder
nistai sakydavo, kad Maironis 
nemodernus, bet jo neįžeisdavo. 
Literatūrinių tėkmių dangų už
temdė marksistinis Trečiasis 
frontas, kurio ideologas buvo 
studentas A. Venclova. Jis tau-

Vilniaus miesto planavimo specialistai prie Toronto rotušės. Iš kairės: 
D. Bardauskienė, N. Lukošiūtė, G. Rainys, R. Sabaliauskas, A. Janu
šienė, E. Petroška, R. Bardauskas Nuotr. R. Vaštoko

Filipinų susirinko Toronte daly
vauti reto pobūdžio seminare. 
KUI pakvietė labiausiai pasižy
mėjusius ekonominės miestų 
plėtros specialistus, kad pasida
lintų naujausiais Kanados lai
mėjimais savivaldybių ekonomi
nės plėtotės srityje.

Svarbiausias šio seminaro 
tikslas - panaudoti kiekvieno 
seminaro dalyvio žinias ir patir
tį, taikant tarptautinius KUI 
projektus savo miestų savivaldy
bių ekonominėje ir urbanistinė
je plėtroje. Vilniaus atstovai su
pažindins seminaro dalyvius su 
Lietuvos sostinės atkūrimo sie
kiais bei problemomis. Labai 
svarbu tai, kad užsimegztų 
artimesni ir dalykiškesni tarpu
savio ryšiai tarp įvairių šalių 
projektų dalyvių, būtų atrasti 
bendros veiklos taškai ekono
minėje savivaldybių plėtotėje. 
Bendra veikla, kultūrinis ben
dradarbiavimas papildys šį už

mojį. Daug žinomų Kanadoje 
ekonomikos ir urbanistikos spe
cialistų sutiko dalyvauti rengia
muose susitikimuose, semina
ruose ir darbo grupių veikloje, 
todėl organizatoriai tikisi, kad 
visi seminaro dalyviai išvažiuo

tos kultūrai padarė daug žalos, 
tuo spjaudamas Maironiui į vei
dą. Maironis tai skaudžiai išgy
veno. Jisai sakė: “Aš, perskaitęs 
šį nepraustaburnišką skrepliavi- 
mą, pasiteiravau, kas gi tas A. 
Venclova. Pasirodo, kad jis Su
valkijos turtingų ir lygių laukų 
artojo sūnus, dabar mūsų uni
versiteto studentas”.

Laikas bėgo. Maironis kar
tais buvo labai vienišas. Tauta jį 
mylėjo, bet nemokėjo parodyti 
tų savo jausmų. Poetas pokal
biams kviesdavosi pas save me
nininkus, teatralus, rašytojus. 
Pasitaikydavo, kad atvykdavo 
ne visada širdžiai mieli, dvasiai 
artimi žmonės. Ir vis dėlto poe
tas jautė paguodą, nes jo netrik
dė jokie jo vardu ruošiami “ba
laganai”. Ir taip iki jo mirties.

1940 m. maskoliams okupa
vus Lietuvą, prasidėjo šito tau
raus tautos pranašo visokerio
pas niokojimas. Išleisti “Pavasa
rio balsai” visaip cenzoriaus su
niokoti. Žodžiu, spekuliavo 
Maironio vardu. Suprantama, 
okupantai okupuotam kraštui 
gėrybių neneša.

Dabar, atgimus Lietuvai, 
kažkam ir kažkokiam “izmui” 
kilo mintis vėl Maironį nepa
garbiai minėti. Kam pvz. buvo 
reikalingas Maironio tėviškėje 
suruoštas “balaganas”, laukiniai 
šauksmai, roko trenksmas?

Skaudžiausia, kad Maironio 
muziejaus darbuotojai ėmėsi 
iniciatyvos šitokį “balaganą” or
ganizuoti. Kas kas, o jau Mairo
nio muziejaus darbuotojai pri
valo žinoti jo testamentinę pas
kutinę valią: “Rašykite į spau
dą, į žurnalus, rašykite diplomi
nius, disertacines, mokslines stu
dijas, rašykite, jei tai jums pa
tinka ir duoda naudos mūsų Tė
vynei, bet nekelkite balaganų”.

Poetą ir prelatą Maironį pa
žinau iš arti, nes jį, dar 6 metus 
prieš mirtį, lankiau kartą per 
mėnesį, o kartais ir dažniau, nes 
jis buvo pasižadėjęs remti Vil
niaus krašto lietuvių kultūrinį 
gyvenimą.

Prašau Lietuvos rašytojus, 
žurnalistus ir visą kultūringą 
šviesuomenę išsaugoti mūsų 
patriarcho Maironio paskutinę 
valią.

darni galės pasakyti, jog tai bu
vo neeilinė kelionė.

KUI padalinys Vilniuje vei
kia nuo 1994 m. Jo tikslas - pa
dėti sostinei atstatyti savivaldy
bės veiklą demokratiškais pa
grindais pasinaudojant Kanados 
patirtimi. Panašūs padaliniai 
įsteigti Rygoje ir Taline. Pir
muosius dvejus metus Vilniaus 
KUI vadovavo torontietis Ro
mas Vaštokas. Šios viešnagės 
metu delegacijos nariai padarys 
pranešimą apie Vilniaus sena
miesčio atkūrimą Toronto lietu
vių visuomenei.

Nijolė Lukošiūtė

• Gamtos ramybė kalba garsiau 
nei balsingas choras

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

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

(prie Lietuvių namų) 
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Seniausias Lietuvoje Stelmužės ąžuolas, paramstytas, sutvirtintas vis 
dar žaliuoja. Tiesiog neįtikėtina, kad jam jau per 1000 metų...

Nuotr. D. Meliūno

Skurdžiai Brazilijos 
didmiestyje

Pašlaitės, pakelės Brazilijos 
mieste Sao Paulo išmargintos 
neįtikėtinai skurdžiomis lūšno
mis. Jos vietine kalba vadina
mos favelomis, kuriose gyvena 
dažniausiai iš šiaurės atsikraus
tę į Sao Paulo didmiestį netur
tingieji brazilai. Argi jiems nie
kas nepadeda? Šia mintimi no
rėjome šiek tiek pasikalbėti su 
tokiu žmogum, kuris jau kelias
dešimt metų praleidęs šiame 
krašte ir pats jau peržengęs 75 
metų amžiaus slenkstį. Šįsyk 
mūsų pokalbio dalyvis Sao Pau
lo lietuviškosios parapijos kle
bonas kun. JUOZAS ŠEŠKE
VIČIUS.

- Kaip, gerb. kunige klebone, 
šelpiate neturtinguosius savo pa
rapijoje?

- Du kartus per savaitę 
maždaug 100-150 žmonių gami
name pietus. Ateina bedarbių 
šeimos, neturtingi seneliai, gir
tuokliai, visokie valkatos. Nie
kas jų neklausia, kas jie tokie. 
Jei alkanas, sėsk prie stalo ir 
valgyk. Neturtingąsias šeimas, 
kiek suaukoja mūsų geros šir
dies parapijiečiai, neretai sušel
piame maistu. Virtuvei daržovių 
dažniausiai mums parūpina dar
žovių parduotuvės. Be to, para
pijoje dar turime aklųjų prie
glaudą, kurioje priglaustos 10 
neregių moterų. Taip pat turi
me lietuviškai vadinamą įstaigą 
“lopšelį”, kur moterys, eidamos 
į darbą, palieka savo mažus nuo 
3 mėn. iki 6 metų vaikus. Jos 
vakare, kai baigia darbus, išsive
da mažuosius namo. Vaikai visą 
dieną turi ką veikti: jie mokosi 
skaityti, žaidžia, dainuoja. Į tą 
darželį-lopšelį susirenka apie 
200 mažųjų, kuriuos prižiūri, 
moko ir auklėja apmokami pa
tyrę tarnautojai.

- Kas Jums padeda dirbti šį 
šalpos bei labdaros darbą?

- Turime savanorių talki
ninkių, o virtuvėje nemažai triū
sia ir pačios šelpiamosios mote
rys. Jos šitaip prisideda pačios 
prie valgio gaminimo, indų plo
vimo ir kitų darbų.

- Kiek šelpiamų šeimų Jūsų 
parapija gali aptarnauti?

- Maisto produktais maž
daug aprūpiname apie šimtą 
šeimų, iš kurių didžiuma patys 
ateina mūsų valgyklon paval
gyti-

- Kaip atrenkate žmones, 
kurie į Jus kreipiasi vienokios ar 
kitokios pagalbos?

— Kurie nori būti sušelpia
mi, einame į namus ir tenai keli 
žmonės surenka žinias apie jų 
gyvenimo sąlygas, pagal kurias 
ir sprendžiame, kas reikalingas 
paramos.

- Jūsų klebonijoje jau kiek 
metų gyvena vienos profesinės 
mokyklos moksleivis Marcijus? 
Kaip jis pakliuvo Jūsų pastogėn?

- Marcijus, jau neblogai 

kalbąs lietuviškai, antrasis ma
no augintinis. Pirmąjį dešimt
metį Joniuką į mūsų namus at
vedė tėvas ir pasakė: “Aš netu
riu ko jam duoti valgyti”. Taip 
ir liko vaikas pas mane. Leidau 
jį mokyklon. Šulaukęs 24 metų 
sukūrė šeimą. Dabar jis augina 
du sūnus - Petrą ir Povilą, kurie 
su tėvais kartas nuo karto mane 
aplanko. Kai pas mus atėjo 
Marcijus, jis tebuvo 7 metų. Jis 
jau aštuoniolikmetis, dabar lai
kąs vairuotojo teisėms gauti eg
zaminus. Nori būti vairuotoju.

- Kaip toliau dirbs Jūsų lab
daros tarnyba?

- Manau, kad pasikeitus 
klebonui, irgi daugmaž dirbs tie 
patys žmonės.

- Kaip galvojate aprūpinti 
paties brandžiausio ir garbin
giausio amžiaus lietuvius ir kitų 
tautybių žmones?

- Ką tik šį rudenį lietuviš
koje sodyboje “Lituanika” jiems 
baigiame statyti naujus poilsio 
namus, kur galės ramiai, prie 
upelio, miško, tarpukalnio slė
nyje, gražios gamtos prieglobs
tyje ramiai leisti savo saulėly
džio dienas. Čia jie kiekvienas 
turės būtiniausiais patogumais 
aprūpintą kambarį, rūpestingai 
parengiamą maistą, ne tik dera
mą medicininę, higieninę prie
žiūrą, bet ir dvasinius patarnavi
mus, nes po ilgamečio darbo 
Sao Paulo lietuviškoje parapijo
je ketinu pats persikelti pas 
tuos slaugomuosius, kad jiems 
ir čionai gyvenančioms sese
lėms, kai kuriems atvažiuojan
tiems ir pastoviai gyvenantiems 
lietuviams ir kitų tautybių šioje 
mūsų rūpesčiu apgyvendintoje 
aplinkoje žmoniif šeimoms ne
stokotų kasdienės dvasinės pa
galbos, kurią teikti labai pato
gu, nes čia turime pasistatę ne
didelę, bet gražiai atrodančią 
lietuviško stiliaus koplytėlę.

- Ką norėtumėte tarti Lietu
vos “Caritas" žmonėms?

- Visiems, kas dirba šioje 
srityje, norėčiau tarti Kristaus 
žodžiais: “Jūs pasirinkote ge
riausiąją dalį, kuri iš Jūsų nebus 
atimta”. Tai pati mūsų dieno
mis reikalingiausia ir konkre
čiausia parama žmogui. Rūpin
tis skurdo prislėgtaisiais - tikrai 
Dievo malonių vertas darbas. 
“Iš tikrųjų sakau jums, ką pada
rėte vienam iš šių mažiausiųjų, 
man padarėte” - sako Kristus. 
Tegul mūsų Tėvynė taip tvarko
si, kad kuo greičiau nereikėtų 
niekam kreiptis į šią įstaigą. Te- 
pranyksta iš gimtosios padangės 
skurdas, vargas ir ligos am
žinai...

Redakcijos ir savo vardu 
nuoširdžiai linkime kun. klebo
nui J. Šeškevičiui jėgų užbaigti 
visus darbus “Lituanikoje”, kur 
Jis rengiasi priglausti amžiaus 
naštos sulenktus žmones ir keti
na Pats prasmingai pailsėti Die
vo akistatoje. Kun. KJ.Ambrasas, s.j
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Literatūrinės popietės Čikagoje V. Mačerniui prisiminti programos 
atlikėjai. Iš k. Elena Baltrušaitienė, Paulius Jurkus, Vytas Juodka ir 
Nijolė Martinaitytė. Nuotr. Z. Degučio

Jauno poeto brandi kūryba
Literatūrinė popietė, žvelgusi į karo metu žuvusio Vytauto 
Mačernio poeziją, kurios reikšmė dar labiau iškilsianti ateityje.
Apie velionį kalbėjo artimas jo draugas rašytojas Paulius Jurkus

SVEIKATOS RŪPESČIAI

Neurastenija

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ, 
Čikaga

Čikagiečius ir apylinkių gy
ventojus nudžiugino žinia, kad 
bus V. Mačerniui prisiminti 
literatūrinė popietė 1996.X.12 
Jaunimo centre. Ją rengė buvu
sių Telšių gimnazijos mokinių, 
V. Mačernio draugų, būrelis. 
Tą dieną JC kavinė, papuošta 
dideliu V. Mačernio portretu ir 
gėlėmis, buvo pilnutėlė.

Programą pradėjo Elena 
Baltrušaitienė, pasveikindama 
visus ir primindama, kad šiais 
metais V. Mačerniui būtų 75 
m., o žuvo jis sulaukęs tik 23 
metų 1944 spalio 7 d. “Pabūki
me prie jo kapo” - kvietė ji ir 
perskaitė V. Mačernio “Laišką 
Kristui”, vieną pirmųjų jo eilė
raščių, parašytą Telšiuose, kai 
jam buvo 15 ar 16 metų.

Pirmininkaujanti supažindi
no su pagrindiniu šios popietės 
kalbėtoju Pauliu Jurkum, atvy
kusiu iš Niujorko. Jis yra rašy
tojas, iš eilės 2 metus laimėjęs 
“Draugo” premiją už geriausią 
romaną. Jis ir poetas, ir daili
ninkas, grafikas ir žurnalistas, 
30 m. dirbęs “Darbininko” re
dakcijoje. Jis yra ir visuomeni
ninkas. “Jis jaunąjį Mačernį įve
dė į poezijos sodus ir davė jam 
paragauti to sodo vaisių”. Savo 
kalboje P. Jurkus pasidalino 
prisiminimais apie V. Mačernį.

Š.m. birželio 5-6 d.d. suka
ko 75 m., o 1944 m. spalio 7 d. 
P. Jurkus matė V. Mačernį pas
kutinį kartą. Tada V. Mačernis 
buvo labai liūdnas, pasimetęs. 
Buvo sutarta, kad jie trauksis į 
Vakarus kartu. Vytautas dar iš
ėjo namo ir žadėjo netrukus 
grįžti su arkliu. P. Jurkus jo lau
kė. Kai per Jurkų žemę pradėjo 
ūžti tankai, Vytauto nesulaukęs 
Paulius išvažiavo vienas dvira
čiu. Pavažiavęs kokius 4-5 km, 
išgirdo sprogimą. Nuo jo žuvo 
V. Mačernis. Jis žuvo Ž. Kalva
rijoje, prie II koplytėles. Artile
rijos sviedinys sprogo už kelio ir 
jo skeveldra vietoje nukovė V. 
Mačernį. Jį rado sėdynėje sė
dintį ir laikantį ranka akinius. 
Arklys atvežė V. Mačernį į P. 
Jurkaus kiemą. Kai V. Mačernį 
laidojo, riedėjo tankai. Laidojo, 
kaip suspėjo, labai greitomis. 
Ten jis ir dabar tebeguli. “Pats 
didžiausias mūsų tautos poetas 
buvo palaidotas kažkur miško 
pakraštyje, kad laikas jį už
mirštų”.

Po mirties, kurį laiką V. 
Mačernis nebuvo gerbiamas, 
net buvo išmestas už gyvenimo 
ribos, bet jo eilės sklido žmonė
se. Toliau P. Jurkus pasakojo 
apie Mačernių ūkį ir jų giminę. 
Gyvai prisiminė savo pažintį ir 
draugystę su V. Mačerniu, kurį 
jis vis skatino rašyti.

Pradžioje V. Mačernis mo
kėsi namuose, o paskiau išlaikė 
egzaminus j Sedos gimnazijos 
pirmąją klasę. P. Jurkus tada 
buvo tos gimnazijos ketvirtoje 
klasėje. Iš Sedos V. Mačernis 
perėjo j Telšių vysk. M. Valan
čiaus gimnazijos V klasę, o P. 
Jurkus tada buvo jau VIII. P. 
Jurkus ragino V. Mačernį rašyti 
į “Ateitį”. V. Mačernis parašė, 
o vėliau sakydavo, kad P. Jur
kus atvedė jį į literatūrą.

Jiedu dažnai susitikdavo ir 
V. Mačernis skaitydavo jam sa
vo eiles. Savotiška, kad V. Ma
černio nemėgo jo motina. Sako
ma, ji laukusi dukters, o gimęs 
sūnus. Už tai Vytautas dažnai 
palikdavo savo namus ir ateida
vo pas P. Jurkų, kurio motina 

V. Mačernį labai mylėjo. P. Jur
kaus namuose V. Mačernis bū
davo linksmas, jie kartu skaity
davo knygas ir atsigaudavo nuo 
slogios namų atmosferos. Pasak 
P. Jurkaus, gal tai buvo akstinas 
poeto pašaukimui. Kai žmogus 
kenčia, daugiau ir giliau jaučia, 
gali geriau parašyti.

V. Mačernis labai daug 
skaitė ir rašė. Kartais išeidavo 
pasivaikščioti. Jis buvo pamėgęs 
vieną kalną, kurio aukščiausioje 
pušyje buvo įsitaisęs gandraliz
dį. Ten jis, atitrūkęs nuo žemės, 
žvelgdamas į tolius, svajojo. 
Svajonės virto reginiais. Jo se
nolė gyveno netoli ir jį mylėjo. 
Dėl to ir poezijoje - tik senolė.

Kai V. Mačernis baigė gim
naziją, motina palinkėjo, kad 
eitų kur nori. Jį gelbėjo kun. 
Petras Patlaba. Un-te padėjo P. 
Jurkus. Jie gyveno kartu. V. 
Mačernis studijavo Teologijos- 
filosofijos fakultete filosofiją ir 
anglų kalbą. Vėliau Vilniuje jie
du gyveno kartu. Žemiški reika
lai V. Mačerniui nerūpėjo, tik 
kūryba. 1943 m. rudenį rašė vi
zijas, “Metų sonetus”. V. Ma
černis mokėjo anglų k., išmoko 
ir rusų. Kalboms buvo gabus ir 
galėjo skaityti bei versti iš pran
cūzų ir italų kalbų. V. Mačernis 
rašė apie žmogaus tragiką že
mėje. Kartą jis pasakė, kad nori 
būti tautos filosofas, nebenori 
rašyti. “Aš parašysiu diplominį 
darbą apie Jėzų Kristų ir Niet- 
zschę”. Tam darbui rinko me
džiagą, bet nebaigė.

V. Mačernis žodžiams davė 
naujus matus ir jie skambėjo ki
taip, naujai. Jo didžiausia pro
blema buvo, kad viskas nepa
stovu, nėra laimės, nėra šilu
mos. Jis savo eiles skaitydavo su 
didele jėga. Pasak P. Jurkaus, 
V. Mačernio poezijos iškilimas 
dar ateityje! Paminėjo keletą 
knygų apie V. Mačernį ir sakė, 
kad jų bus dar daugiau, nes jis 
mūsų epochos pati ryškiausia 
asmenybė, nors terašė vos 8-9- 
rius metus.

Aktoriai Vytautas Juodka ir 
Nijolė Martinaitytė labai įspū
dingai padeklamavo keletą V. 
Mačernio poezijos ištraukų. Ši 
neilga, turininga literatūrinė 
popietė susirinkusiems buvo 
tikra dvasinė puota! Gausiai su
sirinkę V. Mačernio draugai ir 
gerbėjai buvo dėkingi buvu
siems Telšių gimnazijos moki
niams ir V. Mačernio drau
gams, kurie šią popietę surengė. 
Minėjimo nuotaika buvo šven
tiška, iškilminga. Tiesiog piršte 
piršosi prašymas - daugiau to
kių literatūrinių popiečių!

Hamiltono “Aukuro” aktoriai, suvaidinę Čikagoje “Petrą Kurmelį”. Iš kairės: P. Kurmelis - KĘSTUTIS 
KALVAITIS, Kupstys - VYTAUTAS TASECKAS, piršlys ŽOLYS - LAISVIS ŠIRVINSKAS

Nuotr. J. Tamulaičio

DR. VYTAUTAS MEŠKA, 
Birštonas

Jeigu gydytojas, klausyda
mas pacientą, girdi širdies ūžesį 
arba randa padidėjusias kepe
nis, jeigu tyrimais nustatoma 
sutrikusi skrandžio sulčių se
krecija ir pasikeitęs rūgštingu
mas arba kraujuje per daug 
cukraus, - diagnozė aiškėja. 
Tačiau ji esti žymiai sudėtin
gesnė, jeigu pacientas skun
džiasi pvz. bendru silpnumu, 
nuovargiu, galvos skausmais, 
nemiga arba kitais miego su
trikimais, pablogėjusia atminti
mi, susilpnėjusią valia, irzlumu, 
o nei gydytojo apžiūrėjimas, nei 
specialūs klinikiniai-laboratori- 
niai tyrimai jokių sutrikimų ne
randa. Bet tada, dar pasitarus 
su kitais specialistais nustatoma 
neurastenijos diagnozė.

Kas tai per liga? Amerikie
čių gydytojas G. M. Beard, pir
masis 1880 m. aprašęs neura
steniją, siejo ją su intensyvia ci
vilizacijos raida, kai centrinės 
nervų sistemos (CNS) pajėgu
mai neišlaiko nuolat stiprėjan
čio gyvenimo ritmo bei tempo. 
Taigi G. M. Beard funkcinius 
CNS sutrikimus, tarp jų ir neu
rasteniją sieja su išorinėmis 
priežastimis.

Po ketvirčio šimtmečio P. J. 
Moebius iškėlė priešingą teigi
nį: šios išorinės priežastys turi 
antraeilę reikšmę, o pagrindinį 
vaidmenį atlieka prigimtis (ge
netinis kodas).

Šiandien galima pasakyti, 
kad abu mokslininkai yra savaip 
teisūs. Visų funkcinių CNS su
trikimų, neurozių, taigi ir neu
rastenijos, pagrindinė priežastis 
yra psichinis-emocinis veiksnys. 
Tai smūgis į prestižą, skubus 
gyvenimo ritmas, laiko stoka, 
emocinė įtampa, psichinė trau
ma.

Didžiulę reikšmę turi ir vi
so organizmo būklė, kurią lemia 
prigimtis (net 50%), gyvenimo 
būdas (20%), aplinka. Hipo- 
vitaminozė, saulės, gaivaus oro 
stygius, nuodijimasis alkoholiu 
ir nikotinu, ištisinė nervinė 
įtampa, organizmo bioritmikos 
sutrikimai. Chroniškos vidaus 
organų ligos taip pat turi reikš
mės, bet jų poveikis dar nenu
statytas.

Neurastenija dar niekas ne
mirė, tačiau gyvenimas nuo jos 
daug kam apkarsta. Čia labai 
tinka Dantės žodžiai: “Nenumi
riau, bet ir gyvas nelikau”. Be 
to, dėl šios ligos kenčia ne vien 
tik pacientas, bet ir jo šeima, 
artimieji, bendradarbiai, nes, 
būdamas blogos nuotaikos, 
jausdamas įvairius negalavimus, 
jis gana dažnai visa tai, o ypač 
savo irzlumą, perkelia į kitus. 
Kyla lyg ir neurasteninė epide
mija.

Nustatyta, kad 97% šių pa
cientų būna nuolatinis bendras 
silpnumas ir nuovargis, kurie iš 
ryto, ką tik atsikėlus, būna stip
resni negu vakare. Toks bend
ras silpnumas gali būti fizinis, 
jausminis, protinis ir mišrus. 
Sergantiems neurastenija sai
kingos pramogos ar pasilinks
minimai (pvz. nuėjimas į sve
čius) sukelia didesnį nuovargį 
negu įprastas darbas.

Galvos skausmas reiškiasi 
88% pacientų. Beveik pusei 
neurastenija sergančių šis po
žymis yra vienintelis. Dažniau
siai skauda pakaušį arba kaktą.

Miego sutrikimas yra viduti
nio stiprumo. Neurastenijos, 

kuri reikštųsi tik nemiga, nėra. 
Apie 59% pacientų sunkiai už
miega. Neretai miegas yra pa
viršutiniškas. Dauguma ligonių 
užmiega tik paryčiu, o prabudę 
jaučiasi dar daugiau nuvargę 
negu prieš užmiegant. Didžioji 
dauguma pacientų (62%) die
nos metu po keleto darbo va
landų jaučia mieguistumą.

Neurastenijos gydymas nėra 
vaistininkystės problema, nes 
vaistai atlieka tik antraeilį vaid
menį. Svarbiausia - palengvinti 
gyvenimo ritmą, atsisakyti sun
kių, nepakeliamų uždavinių, 
dirbti pagal savo jėgas. Daugiau 
laiko reikia skirti pasivaikščio
jimui, sportiniams žaidimams, 
trumpalaikėms išvykoms, o ato
stogų metu pakeisti įgrisusią 
kasdienybę. Kiekvieną dieną 
naudinga atlikti rytinę higieninę 
mankštą, derinant ją su taisyk
lingu kvėpavimu. (Tam išmokti 
reikia 2-3 savaičių). Saikinga, 
subalansuota, reguliari mityba 
būtina. Taip pat reikia atsisaky
ti alkoholio, nikotino.

Svarbiausias neurastenijos 
gydymo metodas yra psichote
rapija (sugestija, racionali psi
choterapija, psichoanalizė, lo- 
goterapija pagal V. Frankl). Bū
tina turėti laisvo laiko minties ir 
širdies gyvenimui praturtinti.

Mūsų praktika liudija, kad 
įvairiausių funkcinių sutrikimų 
ir neurastenijos gydymui ypač 
paveikė estetoterapija (muzi
kos, grožinės literatūros kū
rinių, gamtovaizdžių, spalvų ir 
kvapų, šokių gydomasis panau
dojimas), sistemingas organiz
mo grūdinimas klimatinėmis ir 
vandens procedūromis, kurios 
pagerina aukštosios nervinės 
veiklos procesus, atstato sutri
kusias neuroreguliacines funk
cijas, aktyvuoja neurovegetacinį 
organizmo atoliepį, pakelia 
bendrą organizmo gyvastingu
mą, padaro jį atsparesnį įvai
riems žalingiems aplinkos veiks
mams, tarp jų ir psichiniams bei 
jausminiams, o svarbiausia - at
stato vidinio pasaulio darną.

NUOMONĖS IR PASTABOS

Išeivijos laikraščių ateitis
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS
Mažosios Lietuvos patrioto 

Sauerveino sukurti dainos žo
džiai prigijo: “Lietuviais esame 
mes gimę, lietuviais turime ir 
būt”.

Paėmę į rankas lietuvišką 
laikraštį, galime didžiuotis, kad 
dar turime lietuvišką spaudą. Ją 
skaitydami, randame tikrąjį 
dvasios peną. Todėl visi, pagal 
savo išgales, turime remti išeivi
joje leidžiamus laikračius. Jiems 
reikia ne tik prenumeratorių, 
bet ir nuolatinių aukų.

Tačiau gamtos dėsnis yra 
nepakeičiamas: retėja visų lietu
viškų laikraščių skaitytojų eilės. 
Vyresnio amžiaus žmonės mirš
ta, jų vaikai, su nedidelėmis iš
imtimis. lietuviškų laikraščių 
neskaito. Ateis laikas vieniems 
anksčiau, kitiems vėliau - jie 
vienas po kito baigs savo ilgų 
metų spaudos dienas.

Ar naujieji ateiviai iš Lietu
vos perims mūsų laikraščių tęs
tinumą, yra didelis klausimas?

Neseniai Čikagoje pradėtas 
leisti naujas lietuvių savaitraštis 
anglų kalba “The Friend”. Ar 
naujasis senojo dienraščio 
“Draugo” finansuojamas savait-

Toronto “Volungės” choras, vadovaujamas muzikės D. VISKONTIENĖS ir akompaniatoriaus J. GOVĖDO, 
1996 m. spalio 19 d. koncertavo Bostone, tęsdami bendradarbiavimą su tenykščiu “Sodauto” choru. 
Nuotraukoje - abu chorai baigminėje koncerto dalyje Nuotr. G. Paulionienės

Nieko panašaus negirdėjo
Neužmirštama “Volungės” vakaronė-koncertas Bostone

KESTUTIS KEPARUTIS
Maždaug 300 Bostono lie

tuvių 1996 m. spalio 19 d. turėjo 
laimės išgirsti nepakartojamą 
Toronto “Volungės” choro 
koncertą. Rengėjai Gitą ir Ai
das Kupčinskai ir visas Bostono 
lietuvių etnografinis ansamblis 
“Sodauto” nepaprastai malo
niai sutiko volungiečius naujai 
atremontuotoje ir skoningai pa
puoštoje Bostono Lietuvių Na
mų salėje, kurioje buvo paka
binta erdvinė-kinetinė skulptū
ra “Volungė”. Autorius Vytau
tas Dilba.

Po trumpos Gitos įžanginės 
kalbos nuščiuvo žiūrovai. Vo- 
lungiečiai, diriguojami muz. 
Dalios Skrinskaitės-Viskontie- 
nės, užliejo salę neapsakomo 
grožio ir skambesio lietuviška 
daina. Nutilus paskutinėms 
kompozitoriaus J. Govėdo kūri
nio akordams, salė plyšte plyšo 
nuo plojimų ir susižavėjimo 
šūksnių gausumo.

Suskambo tranki kaimo ka
pelos muzika; vadovas Teodo
ras Pabrėža. Kaip kontrastas 
nuskambėjo “Kaip gi gražus, 
gražus rūtelių darželis” - lietu
vių liaudies daina su kanklių an
samblio palyda; vadovė Žibutė 
Janeliūnienė. Toliau buvo atlik- 

raštis bus jaunesnės lietuvių 
kartos skaitomas, jų prenume
ruojamas, jiems reikalingas ir jų 
remiamas?

Pradėjus leisti naują laik
raštį, reikia gerai ištirti esamą 
būklę: ar tinkamai parinktas lai
kas, sutelktos lėšos, įgaliojan
čios jį išlaikyti bent keletą metų. 
Senelis dienraštis “Draugas” 
ateityje tikrai mirs. Negalime 
pasakyti tiksliai kada. Galime 
tik spėti, kad išmirus vyresnio 
amžiaus skaitytojams ir prenu
meratoriams, mirs ir “Draugas”. 
Dedamos viltys į lietuvių jauni
mą nepasiteisino.

Senojo “Draugo” sutelktą 
lėšų fondą, jeigu jau turėsime 
vieną milijoną dolerių, perims 
naujagimis “The Friend”, kuris 
finansiškai bus pajėgus eiti 
“Draugo” pėdomis.

Tačiau, mano nuomone, 
pirmiausia reikia surinkti mili
joną dolerių “Draugo” kapitalą, 
o tik tada, turint pakankamai 
lėšų, pradėti leisti “Draugą” 
anglų kalba. “Draugo” fondo 
vajaus direktorius Bronius Juo
delis rašo, kad šiuo metu “The 
Friend” gavo tik 73 skaitytojus 
per 3 mėnesius. Būnant realistu, 
šiuo metu ir negalima daugiau 
tikėtis. Paskaitykite spaudoje, 
kiek prenumeratorių turi “Bri
dges” ar “Lituanus”, kurie jau 
seniai vegetuoja.

Karti teisybė yra ta, kad nė 
vienas lietuviškas anglų kalba 
laikraštis neišsilaikys, jeigu ne
turės mecenatų ar skaitytojų, 
kurie nuolatos juos rems. Vie
nintelė viltis - gerai įsikūrę nau
jieji ateiviai - atgaivins merdė
jančią išeivijos spaudą.

Naujam “The Friend” bus 
daug geresnė finansinė ateitis 
sustojus “Draugui”. Jo palikti 
namai, spaustuvė (jeigu vienuo
liai marijonai užleis) ir vienas 
milijonas dolerių garantuos jo 
egzistenciją. Dabar, per anksti 
pasirodžius naujajam “Drau
gui” anglų kalba, reikia tik pa
linkėti sėkmės, nesustoti pu
siaukelėje, išsilaikyti iki to laiko, 
kai atsisveikinsime su seneliu 
“Draugu”. 

ti kompozitorių Račiūno, Ta- 
mulionio, Budrevičiaus, Banai
čio ir Govėdo kūriniai. Tarpe jų 
kalbėjo Ina, Mindaugas, Mor
kus, Vida, Algis, Laima ir Teo
doras, kuris prajuokino visus 
vakaronės dalyvius išradinga 
šmaikščia humoreska apie “Vo
lungės” choro žymų kompozito- 
rių-pianistą “Džoną Žovėdą”, 
kurio veikalu “Subatos vakarė
lį” ir buvo užbaigta pirmoji kon
certo dalis.

Po pertraukos nuskambėjo 
dramatiška Verdi muzika iš 
operos “Aida” ir vergų choras iš 
operos “Nabucco”. “Volungės” 
vyrai pasipuošė raudonais dir
žais ir raudonomis “varlytėmis”, 
moterys ir toliau “švietė” santū
ria juoda apranga. Nuaidėjo 
Tallat-Kelpšos, Dambrausko, 
Juozapaičio dainos. Savo vir
tuoziškumu klausytojus pribloš
kė Rūta Melkienė (smuikas) ir 
Jonas Govėdas (pianinas). Dar 
labiau nustebo išrinktos Bosto
no moterys, kai dainuodami 
“Volungės” vyrai įteikė po rau
doną gvazdiką kviesdami jas 
šokiui.

Ir taip jau gerą nuotaiką pa
kylėjo Gitos Kupčinskienės 
“oficialus” prašymas leisti “So
dauto” ansambliečiams padai
nuoti kartu su “Volunge” bent 
vieną dainą diriguojant “tikrai 
dirigentei”. Dalia Viskontienė 
truputį paabejojus sutiko ir dar 
visiems pranešė, kad koncerto 
pelnas aukojamas Bostono Lie
tuvių Namų remonto išlaidoms 
padengti, o “Sodauto” ansamb

Toronto lietuvių “Volungės” ansamblio vyrų choras koncertuoja Bostone

GERIAUSIOS DOVANOS!!!
Lietuvos krepšinio komandos 
suvenyrai, pagaminti su leidimu (license)

Sportiniai marškiniai (T-shirts)
LITHUANIA 96, bronzos medalistai, 
trispalviai (tie dyed) su skeletu: XXL, XL, 
L. M - $30 (JAV); balti: XXL, XL. L, M - 
$25 (JAV).

LITHUANIA 96, su komandos emblema, 
margi (tie dyed): XXL, XL, L. M - $25 (JAV); 
juodi, balti: XXL, XL, L, M - $20 (JAV)

LITHUANIA 96 su siuvinėta (embroidered) 
emblema, juodi: XXL, XL. L, M - $30 (JAV)

(XXL pridėti $3).
LITHUANIA 96 KEPURĖS (baseball caps) 

su emblema, juodos - $20 (JAV)
OLIMPINIAI ŽENKLIUKAI (cloisonne gold 

tone pins) - $10 (JAV)
KREPŠINIO KAMUOLYS, trispalvis su ko

mandos emblema, pasirašytas Šarūno Mar
čiulionio ir Alvydo Sabonio - $25 (JAV)

LITHUANIA 96 LIPINUKAI (bumper 
stickers) - $3.50 (JAV).

Persiuntimas $10 (javj.
Užsakymus su čekiu ar pašto perlaida (JAV dol.) 
siųsti: RBBMCI R. B. Butkus, 60 East 212 
Street, Euclid, OH 44123-1061 USA.

Tel. 1 (216) 732-8250
Vardas, pavardė 
Adresas.

Telefonas

liečiai tapo “Volungės” garbės 
nariais.

Nuaidėjus Jungtinio choro 
dainoms, plojimams atrodė ne
bus galo, o po Bernsteino iš
traukų iš “West Side Story”, 
publika kėlė ovacijas. Dainavo 
volungiečiai, dainavo sodautic- 
čiai, dainavo visi kas gali. Nors 
koncertas baigėsi, visi stovėjo ir 
dainavo dainą, po dainos - dai
navo, dainavo, dainavo... Vaka
ronė užsitęsė...

Labiausiai man patiko šau
niai organizuota vakaronė, su
režisuota visa koncerto eiga, 
numatyta iš anksto publikos 
reakcija, tinkamai išdėstyti kul
minaciniai taškai, kur reikia hu
moro, o kur poezijos - susikau
pimo... Čia buvo visko - moterų 
choras, vyrų choras, kapela, 
kanklininkių ansamblis, instru
mentiniai junginiai, jungtinis 
choras, šokiai su gvazdikais... 
jau nekalbant apie dirigavimą... 
Buvau nustebintas choristų 
draugiškumu, darnumu organi
zuotumu.

Buvo daug sveikinimų, šo
kių, ratelių ir žaidimų, skanaus 
maisto ir kokteilių. “Nieko pa
našaus nesu girdėjusi...” - nu
girdau atsiliepimą.

• RAŠYTOJAS negali nematyti, kad 
.religijos jėga, ypač tikėjimo i ap
reiškimą, šiandieną yra silpnesnė 
kaip betkurioje žmonijos istorijos 
epochoje. Vis daugiau ir daugiau 
vaikų auga be tikėjimo į Dievą, be 
tikėjimo į atlygį ir bausmę, į sielos 
nemirtingumą ir net etikos galioji
mą (Nobelio laureatas Isaac Bashe- 
vis Singer).



“Kasdieninė lietuvybės duona”
Poeto Stasio Santvaro publicistinių straipsnių rinkinys

ALFONSAS TYRUOLIS, 
Čikaga

Poetas Stasys Santvaras šios 
žemės kelionę baigė 1991. IV. 12 
Bostone, sulaukęs 89 metų. Jis 
buvo ne tik poetas, bet ir dra
maturgas bei operos solistas, ta
čiau labiausiai pasižymėjo savo 
poezija, kurios dar nepriklauso
moj Lietuvoj buvo išleidęs kelis 
rinkinius, o dar daugiau - už 
Lietuvos ribų, išeivijoje. Pasku
tinis jo poezijos rinkinys buvo 
“Saulėleidžio sonetai”, kaip ir 
atsisveikinimas su žemiškąja 
buitimi.

Stasio Santvaro poezija 
glaudžiai susijusi su realiu gyve
nimu, pradedant smagiosios 
jaunystės apdainavimu ir bai
giant daugiau filosofinio pobū
džio eilėmis. Nors St. Santvaras 
taipgi buvo nemažai darbo Įdė
jęs į operinių tekstų vertimus 
lietuvių kalbon, bet apie jo pub
licistinę veiklą buvo mažiau ži
noma, nors ir čia jis yra išvaręs 
nemažą vagą. Tad dabar “Spin- 
dulio-Santaros” leidykla Kaune 
išleido St. Santvaro publicisti
nių raštų tomą, pažymėtą nr. 3. 
Kaip knygos apibūdinime rašo
ma, toji jo kritikos straipsnių, 
apybraižų ir pokalbių su meni
ninkais knyga aprėpia beveik 
penkių dešimtmečių rašytojo 
publicistiką. Knyga pažymėta 3- 
uoju nr. dėl to, kad Į pirmuosius 
du tomus bus dedama jo poezi
ja, o publicistika buvusi mažiau 
žinoma, kaip skelbta daugiausia 
Amerikos lietuvių periodikoje. 
Pirmajame jo raštų tome bū

Dailininkas GERARDAS BAGDONAVIČIUS (1901-1986) - tai nepa
mirštama Šiaulių meninio gyvenimo figūra, puikus pedagogas, išugdęs 
tokius įžymius dailininkus, kaip prof. A. GUDAITIS, prof. V. 
MACKEVIČIUS, doc. T. KULAKAUSKAS, V. NORKUS, V. ir A. 
NASVYČIAI ir daug kitų. 1996 m. vasarą prie jo namo Šiauliuose, 
Aušros alėjoje, atidengta memorialinė atminimo lenta

Deo Gratias
Kunigams, šventusiems ir 
švęsiantiems 50-ties metų 
kunigystę

Kai gegižls širdy išsiskleidė, 
kai svajonę kibliausią supai 
ore skleidėsi dieviškas aidas - 
lyg primicijas skelbti i varpai

Lyg verkšlentą nesuprastas vaikas, 
paramos lyg maldautų kažkas... 
'Jei nėra, kas pagalbą suteikia - 
imki, Viešpatie, mano rankas!

Jas .gi n tščios - įdi tok savor raštą.

Atsiųsta paminėti
MUSŲ VYTIS nr. 3-4, 1995 

m., akademikų skautų-čių laikraš
tis, 36 psl. Redakcijos koordinatorė 
fil. D. Ječienė, 1310 Wayside Dr., 
Villa Park, II. 60181, USA. Metinė 
prenumerata $10 (JAV).

PIRMOJI PRŪSŲ KNYGA. 
Parengė Mikelis Klusis ir Bonifacas 
Stundžia. Išleido “Pradų” leidykla 
(Vrublevskio g., 2600 Vilnius), 
1995 m., Vilnius, 168 psl. 

sianti Įdėta poeto biografija ir 
kūrybos apžvalga.

Dabar išleistame tome yra 
42 straipsniai, kurių beveik pusė 
skirta rašytojams, mažesnė pusė 
muzikams, keli straipsniai dai
lės menui ir vienas kitas raštas 
yra bendro pobūdžio. Bene 
daugiausia vietos duota Mairo
niui, kur kalbama apie jo poezi
jos evoliuciją - tos poezijos nu
tolimą ir grįžimą - ir apie asme
ninius susitikimus su Maironiu. 
Dėl to šis rašinys priklauso ne 
vien publicistikos, bet ir atsimi
nimų žanrui.

Grynai eseistinio pobūdžio 
straipsnis apie Vaižgantą ir jo 
kūrybą. Vėl daugiau su atsimi
nimais susiję rašiniai apie poe
tus - M. Vaitkų, F. Kiršą, A. 
Gustaitį, beletristą S. Zobarską 
ir kitus. Išsamiau apžvelgti J. 
Brazaičio, B. Railos raštai. V. 
Nemunėlio (Bernardo Braz
džionio) poezijos aprašymas ar
timesnis recenzijai.

Muzikos srityje daugiau vie
tos skirta K. Petrauskui, St. 
Šimkui, A. Kučingiui, J. Vence- 
vičaitei, A. Kutkai, V. Jonuškai- 
tei, su kuriais autorių siejo arti
ma pažintis teatro aplinkoje. 
Dostojevskio dukters atsimini
mai apie savo tėvą ir jo ryšius su 
Lietuva lyg išsiskiria iš tos eilės, 
nebent į tai žiūrėtum kaip į tar
pinį rašinį tarp muzikos ir dailės 
meno.

St. Santvaro publicistika, 
atmiešta autentiškais atsimini
mais, žymiai priartėja prie poe
tinės išraiškos. Iš to ir tas gyvas, 
šiltas stilistinis apipavidalini

ir pastiprinki mano pečius. 
Meilės atsargos žemėje mąžta... 
Kryžiaus svorį iš tolo jaučiu.. ”

Susimąstęs sustojai prie vartų: 
(Sidabravo rasoti klevai..) 
“O, kad taip vynuogyną praverti?!” 
Pasiryžęs nesusvyravai..

Pusė šimtmečio - skaičius garbingas - 
kaleidoskopas spalvų įvairių...

Deo gratia s! Bukit laimingas! 
Dot anas gražesnės neturiu.

Gėrio suma
Irvėl regiu pašautą gulbę... 
(Tai simbolis manos Tėvynės).
Retai išgirsi: “Mea culpa... ” 
Getiau klaidų neprisiminus.

Bet tylumoj - aukos altoriai..
Bet tylumoj - viltingos burės...
Atrodo, kad skausmai besvoriai, 
bet jie įveiks blogybių tūrį!

Tamsa - kai žvaigždės išryškėtų. 
Audra - kad melstame ramumo. 
Radastos žiedas - iš erškėčių.
Sudėkim -gausim Gėrio sumą!

Teofilija Žemaitytė, 
Marijampolė

Užjūrio lietuviai - vei
dai IR VARDAI. Fotografijų albu
mas su lietuviškais ir angliškais pa
aiškinimais. Fotografai - Kazys 
Daugėla, Algimantas Kezys, Vytau
tas Maželis. Sudarytojas - Antanas 
Skaisgirys, dailininkas - Romas Du
benis, redaktorė - Milda Šešku- 
vienė. Tekstai - Beatričės Klei- 
zaitės ir kt. Tiražas - 2000 egz. Vil
nius (“Spauda”, Laisvės pr. 60). 
280 psl. 

mas, kurio stigtų grynai publi
cistiniams raštams. Toks laisvas, 
atviras, vietom lengvu humoru 
paįvairintas pasisakymas ypač 
palengvina prozinio rašto skai
tymą. Pvz.: “Iš Maironio namų 
išskridau tartum būčiau užsėdęs 
ant sparnuoto pegaso” (p.25), 
arba: “It sakalas lakiodamas sa
vo protėvių ir tėvų žemėje, jis 
(St. Šimkus) matė ūkiniu požiū
riu atkuntantį tėvynės kaimą” 
(p.231).

Ši St. Santvaro publicistika 
buvo spausdinta Amerikos lie
tuvių periodikoje, buvo skaityta 
minėjimuose ar sukakčių proga. 
Straipsnius spausdinant datuo
toj periodikoj, jų įvykiai daž
niausiai būdavo žymimi “šiais 
metais” ar tik mėnesio ir dienos 
data, dėl to gal būtų buvę verta 
pridėti šaltinio nuorodą, iš kur 
straipsnis buvo imtas. Nors rin
kinys yra ne tiek mokslinio, kiek 
žurnalistinio bei publicistinio 
pobūdžio, galbūt pravarti būtų 
buvus ir pavardžių rodyklė.

St. Santvaro kalba gana žo
dinga, joje yra retesnių ar net 
tik Didžiajame lietuvių kalbos 
žodyne randamų žodžių. Jų pa
aiškinimas irgi būtų buvęs svei
kintinas, nors tai jau daugiau 
kalbininko nei redaktoriaus 
darbas. Šiaip visą medžiagą ren
kant ir ją atitinkamai redaguo
jant įdėta nemaža kruopštaus 
darbo.

Be vienos kitos korektūros 
klaidos, ypač pataisytina infor
macija apie operos “Lietuviai” 
(“I Lituani”) pastatymą Petra
pilyje ir joje Kipro Petrausko 
dalyvavimą. Ši informacija pa
taisyta “Lietuvių enciklopedi
joj” (t.36, p.444).

Šią vertingą ir pačiu geru 
laiku paruoštą bei išleistą knygą 
skaitys ne tik eilinis skaitytojas, 
bet ir literatūros ar muzikos 
meno kritikas, papildydamas sa
vo žinias ypač tais rašiniais, ku
rie susiję su tiesioginiu auto
riaus išgyvenimu, su jo atsimini
mais, kaip autentišku šaltiniu.

Stasys Santvaras, KASDIENI
NĖ LIETUVYBĖS DUONA. 3. 
Sudarytojas ir redaktorius Ro
bertas Keturakis. Kaunas, SS 
(“Spindulys Santara”); 1996, 
384 psL Tiražas - 1000 egz.

Senovinės vestuvės nebevaidinamos
Lietuvoje paminėtas “Senovinių kupiškėnų vestuvių” trisdešimtmetis

HENRIKAS PAULAUSKAS
1996 m. rugsėjo 10 d. Ku

piškyje buvo suvaidintas okupa
cijos metais negirdėtas neregė
tas etnografinis vaidinimas - 
“Senovinės kupiškėnų vestu
vės”. Kraštotyriniai ir etnografi
niai darbai sovietų ideologams 
buvo rakštis. Jie jų vengė ir pa
prastai juos nutylėdavo. Tačiau 
provincijoje kukliai gimęs vai
dinimas susilaukė nepaprasto 
populiarumo - buvo suvaidintas 
net 672 kartus atokiausiuose 
Lietuvos kampeliuose ir didžių
jų Vilniaus bei Kauno teatrų 
scenose.

Įdomiausia, kad tautosaka 
garsėjusiame kupiškėnų krašte, 
kur dar prieš I Pasaulinį karą 
dainas rinko kunigo Sabaliaus- 
ko-Žalios Rūtos atvežtas suo
mių mokslininkas prof. Niemi, 
iš seno buvo populiarūs vestuvi
niai vaidinimai. Juos rengė žy
mus Kupiškio parapijos vargo
nininkas Ignas Plūkas, 1926 m. 
parengęs parapijos chorą pir
majai Lietuvos respublikos dai
nų šventei.

Tautosakos darbuose ir žur
nale “Naujoji romuva” vestuvi
nius papročius ir tokius viešus 
vaidinimus aprašė tautosakinin

Toronto “Aitvaras”, suvaidinęs komediją “Audra giedroje” Lietuvių 
Namuose spalio 13 d. XXXIV-tųjų Kanados lietuvių dienų proga

Skulptorė ELENA URBAITYTĖ (Urbaitis) prie savo kurinio “Plienas 
dabar” Technikos bibliotekos kiemelyje Vilniuje 1996 m.

Išeivijos dailininkės paroda
Elenos Urbaitytės skulptūros Vilniuje 1996.VIL4 - 1997.V

Niujorkietės Elenos LJrbai- 
tytės skulptūrų “Plienas dabar” 
paroda buvo atidaryta 1996 m. 
liepos 4 d. Vilniuje Technikos 
bibliotekos kiemelyje, Šv. Igno
to gatvėje ir veiks iki 1997 m. 
gegužės mėnesio. Šis kiemelis, 
apsuptas 18-19 š. architektūros 
kūriniais, yra vienas gražiausių 
Vilniuje.

Renginį sudaro keturios 
skulptūros, kurių didžiausia yra 
tarpe 13-14 pėdų aukščio. Visos 
skulptūros padarytos iš Cor- 
Ten’o plieno, kuris rūdyja tik 
dalinai. Elena LJrbaitytė naudo
ja technologiniu požiūriu pap
rastą moderniosios skulptūros 
žodyną: priešpastato geometri
nes plokštumas santykyje su er
dve. Per formų visumą yra iš
reiškiami žmogaus šiuolaikinio 
technologijos laikotarpio išgy
venimai. Jos kūryba išplaukia iš 
Paul Cezanne, konstruktyvistų 
ir Amerikos cąinimalistų este
tikos.

Modernioji Urbaitytės skulp
tūra įdomiai santykiuoja su pra

kas ir žinomas fotografas Balys 
Buračas.

O 1966 m. pirmasis “Seno
vines kupiškėnų vestuves” atgai
vino mokytojas Vladas Zinke
vičius. Deja, jo likimas buvo tra
giškas - išėjęs į pensiją var
gonavo savo gimtojo Kauno 
šventovėse, su gerais pažįsta
mais nebijodavo pasisakyti prieš 
sovietų okupaciją, buvo doras ir 
karštas Lietuvos patriotas. Jis 
turėjo ryšį su disidentais ir po
grindininkais, daug keliaudavo. 
Vienos nežinomos kelionės į 
Maskvą metu jis kažkieno niek
šiškų rankų buvo pastumtas po 
traukiniu ir žuvo. Žmona tragiš
ką žinią gavo tik po dviejų sa
vaičių. Šios tragedijos ap
linkybės iki šiol nėra išaiškintos, 
o šio tauraus mokytojo ir meni
ninko vardas yra nugramzdintas 
užmarštin.

“Senovinės kupiškėnų ves
tuvės” labai sudomino Kanados 
lietuvius. Šių eilučių autoriui 
1967 m. pavyko nelegaliai at
vežti į Montrealj magnetofoninį 
vaidinimo įrašą. Jo pasiklausę 
montrealiečiai Vytautas ir 
Adolfina Zubai, Kostas And
riuškevičius, Vilius Pėteraitis ir 
kiti savo lėšomis išleido “Seno
vinių kupiškėnų vestuvių” 

ėjusių šimtmečių aplinka: 18 ir 
19 š. klasikinio balanso archi
tektūra ir 20 š. pabaigos skulp
tūra pabrėžia viena kitą reflek- 
tuodamos geometrinėmis for
momis. Architektūra padeda at
skleisti vizualinę skulptūros 
energiją nuolat keičiančiomis 
priešpastatytomis abstrakčiomis 
formomis iš įvairių žiūrimų taš
kų, per kurias prasiveržia praė
jusio šimtmečio architektūros 
geometriniai fragmentai.

Pati didžioji skulptūra “Plie
nas dabar” yra pastoviai įreng
ta Vilniaus Technologijos bib
liotekos kiemelyje. Elena Ur- 
baitytė yra pastačiusi 1992 m. 
skulptūrą “Erdvės skrydis” ne
rūdijančio plieno 17 pėdų aukš
čio prie Spaudos rūmų ir 1995 
m. įrengė skulptūrą “Atsispin
dintieji” Europos skulptūrų 
parke prie Vilniaus.

1997 m. pavasarį įvyks jos 
paroda “Iliuminuotos skulptū
ros” šiuolaikinio meno centro pa
talpose (Parodų rūmuose). D.R.

plokštelę, kuri tada turėjo milži
nišką pasisekimą, pateko į stam
biausių universitetų ir bibliote
kų fonotekas, ją labai gerai įver
tino ir recenzavo dr. Jonas Ba
lys, žurnalistas Bronys Raila.

Dabartiniu metu “Senovi
nės kupiškėnų vestuvės” jau ne
bevaidinamos - net 44-ri šio ko
lektyvo nariai iškeliavo amžiny
bėn.

Pažymint vaidinimo 30-tj, 
Kupiškio šventovėje jų atmini
mui buvo aukotos šv. Mišios. 
Minėjimas įvyko Kultūros na
muose. Miesto L. Stuokos-Gu
cevičiaus aikštėje buvo atideng
ta skulptoriaus H. Grakausko 
ąžuolinių skulptūrų kompozicija.

Ir štai tuo metu įvyko sma
giai pralinksminęs kupiškėnus 
nuotykis. Kur buvęs, kur nebu
vęs aikštėje pasirodė Lietuvos 
seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas, vykdantis rinkiminj- 
propagandinį vajų. Jis puolė 
sveikintis ir bučiuotis su visom 
senom, nuometuotom vestuvi- 
ninkėm. Viena tarmiškai su
šuko:

- Nebučiuok, Tamsta, taip 
smarkiai, man paskutinį duntį 
išspausi! Paskui visi sustojo nu
sifotografuoti atminimui - Č. 
Juršėnas viduryje.

Kažkas iš minios pastebėjo:
- Dejuojat, kad piršlio ne

beturite, taigi Juršėnas geriau
sias piršlys!

- O ar tas piršlys moka me
luoti?

- Ką, jūs dar mažai girdė
jote, kaip jis seime meluoja? 
Balsas iš kairės:

- Tai kada “piršlį Juršėną” 
karsim?
Balsas iš dešinės:

- Tuoj rinkimai, tai tada ir 
pakarsime!

O kai kas sako, kad dabar 
negimsta liaudies tautosaka - ar 
begali būti linksmesnė ir aktua
lesnė?
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1989], Ktivlande miręs žymusis 
išeivijos istorikas, ten buvo para
šęs ir Čikagoje 1979 m. išleisdinęs 
monografiją “Dr. Jonas Šliūpas, 
jo raštai ir tautinė veikla”. Dabar 
tos monografijos antrąją laidą fo
tografiniu būdu išleido šiauliškė 
leidykla “Saulės delta”. Vienas 
pagrindinių antrosios laidos fi
nansinių rėmėjų yra Kalifornijoje 
gyvenantis dr. Jono Šliūpo jau
niausias sūnus inž. Vytautas Šliū
pas, tuo metu viešėjęs Lietuvoje. 
Šios klivlandiškio istoriko dr. Juo
zo Jakšto monografijos sutiktuves 
šiauliečiams surengė Šiaulių ap
skrities Povilo Višinskio viešoji 
biblioteka. Ta proga ten įvyko ir 
dr. Jonui Šliūpui skirta paroda, 
atspindinti jo nuopelnus “Auš
rai”.

Devynioliktosios Lietuvių die
nos Australijos Melburne turės ir 
tradicinę dainų šventę, įvyksian
čią gruodžio 28, šeštadienio vaka
rą, Camberwell centre. Nors vy
resnioji dainininkų karta sensta ir 
jos eilės sparčiai retėja, dainų 
šventėje su atskiromis bei jungti
nėmis programomis sutiko daly
vauti: Adelaidės-“Lituania”, Gee- 
longo (Džylongo) - “Viltis”, Mel
burno - “Dainos sambūris”, Sid
nio “Daina”, Melburno - tautinių 
šokių ir dainų ansamblio “Ginta
ras” choras. Jauniesiems daini
ninkams atstovaus Adelaidės ir 
Melburno lituanistinių mokyklų 
chorai. Dainų šventėje dalyvaus 
dirigentai B. Aleknaitė, J. Ankus, 
D. Levickienė, R. Mačiulaitienė, 
G. Pranauskienė, B. Prašmutaitė 
ir V. Straukas. Dainų šventės va
dovė yra Birutė Prašmutaitė, ren
gėjas - Melburno “Dainos sam
būris”, koordinatorius - P. Kvie- 
cinskas.

Jaunoji dail. Akvilė Zavišai- 
tė, gimusi Vilniuje 1962 m. lap
kričio 28 d., mirė Australijos 
Sidnyje 1991 m. birželio 2 d., nu
skinta nepagydomos kraujo ligos. 
Ji yra architekto Algimanto Za- 
višos ir žurnalistės Ritos Baltu
šytės dukra, o jos senelis - taipgi 
jau miręs rašytojas Juozas Baltu
šis. Dail. Akvilė, tapytoja, kūri
nius pasirašinėjusi tik savo vardu, 
1983 m. atvyko pas motiną į Aus
tralijos Newcastle sunkiosios pra
monės centrą netoli nuo Sidnio. 
Ten ji baigė Newcastle meno ko
legiją, tobulinosi aspirantūroje. 
Busimoji dail. Akvilė studijavo, 
naktimis dirbdama egzotinių šo
kių atlikėja “Bellevue” bare, pa
ryčiais grįždama prie neužbaigtų 
tapybos kūrinių. Scenoje ji buvo 
populiari, bet vieniša, atsiskyrusi 
nuo savo gerbėjų ir aplamai nuo 
publikos. Dail. Akvilė, mirė su
laukusi tik dvidešimt aštuonerių 
metų, vos spėjusi surengti pirmą
sias asmenines savo darbų paro
das: 1989 m. — Vilniuje ir savo 
studijų Newcastle mieste, 1991 m. 
- pomirtine tapusią parodą Čika
gos lietuviams.

Penktųjų mirties metinių 
proga velionė buvo prisiminta 
Vilniaus arkikatedroje atnašauto
mis gedulinėmis Mišiomis. Mo
tina Rita Baltušytė ilgokame ra
šinyje Australijos lietuvių savait
raštyje “Mūsų pastogė” praneša, 
kad šiuo metu ji rašo knygą apie 
savo dukrą dail. Akvilę ir ją pla
nuoja išleisti su fotomenininko 
Algimanto Kezio talka Čikagoje. 
Savo dukros laiškais ir kūriniais ji 
žada atskleisti jos tikrąjį veidą, 
ankstyvos mirties nutrauktus kū
rybinius žingsnius. Jos pomirtinį 
palikimą sudaro apie 50 tapybos 
darbų rinkinys. Jie yra įspūdingo 
formato - poros metrų ilgio ir 
aukščio. Išliko ir daug piešinių, 
eskizų, keramikos kūrinių. Ver
tingiausi betgi - tapybos darbai, 
daugiausia atlikti pastele drobėje. 
Žurnalistė Rita Baltušytė dukros 
dail. Akvilės kūrybinį palikimą 
yra padovanojusi direktoriaus 
Romualdo Budrio vadovauja
mam Lietuvos dailės muziejui 
Vilniuje. “Diena” ir “Lietuvos ai
das” praneša, kad maždaug pusė 
šio rinkinio jau yra gauta. Jie pa
siekė Lietuvos dailės muziejaus 
fondus. Kita pusė Vilniun bus at
siųsta iš Čikagos ir Pasaulio lie
tuvių centro Lemonte. Pasak dai
lės muziejaus direktoriaus dail. 
R. Budrio, tai bus vertinga do
vana Australijoje anksti mirusios 
dail. Akvilės, papildanti XX š. 
išeivijos vaizduojamosios dailės 
lobyną. Lietuvos dailės muziejus 
yra įsipareigojęs šiuos kūrinius 
įrėminti ir saugoti savo fonduose. 
Ten dabar jau yra gausus išeivijos 
lietuvių dailininkų kūrinių rinki
nys.

Šilalės krašto muziejus kraš
totyrininko V. Statkevičiaus am
žiaus aštuoniasdešimtpenkmetį 
paminėjo surengta jo veiklos dar
bų paroda. Nors V. Statkevičius 
kraštotyra susidomėjo tik 1962 
m., jis jau yra aplankęs visą Ši
lalės rajoną, užrašinėdamas dai
nas, padavimus, senuosius vieto
vardžius. Jie sutelkti išleistoje 
knygoje “Šilališkiai”. V. Statke
vičius yra vienintelis savamokslis 
kraštotyrininkas Lietuvoje, turin
tis teisę kasinėti archeologijos pa
minklus.

Paminklas tautos patriar
chui dr Jonui Basanavičiui (1851- 
1927) rugsėjo 21 d. iškilmingai 
buvo atidengtas Vilkaviškyje, jo 
vardo aikštėje. Skulptoriaus An
tano Žukausko iš granito iškalta 
dviejų metrų aukščio statula vaiz
duoja krėsle sėdintį dr. J. Basa
navičių. Ožkabaliuose, netoli Vil
kaviškio, yra jo gimtavietė su at
statytu gimtuoju namu bei atsta
tomais kitais sodybos pastatais. 
Ten jau žaliuoja jo atminimui 
skirtas Tautinis 30 ha ploto ąžuo
lynas, augantis iš pasodintų ąžuo
liukų. Gimtojoje dr. J. Basanavi
čiaus sodyboje atstatomi visi pa
statai pagal architektės Živilės 
Mačionienės paruoštą projektą.

Sol. Irena Milkevičiūtė, Lie
tuvos operos sopranas, jau yra pa
keliui į dainos meno viršūnes Va
karų Europoje. Ji ėmė dažniau 
dainuoti Varšuvos operos teatre. 
Vasaros mėnesiais buvo pakviesta 
perklausoms Italijos operų teat
ruose Florencijoje, Romoje, Bo
lonijoje ir Venecijoje. Jos daina
vimu susidomėjo tų ir kitų Italijos 
miestų operos teatrų atstovai. 
Romoje su žymiais dainininkais 
sol. I. Milkevičiūtei teko atlikti 
pagrindinį soprano vaidmenį G. 
Verdžio “Likimo galioje”. Šis pa
sirodymas sudomino ir pasaulinio 
garso “La Scalos” operos teatrą 
Milane. Dabar ji ten yra pakviesta 
dainuoti dviejuose premjeriniuo
se Amilcaro Ponchiellio (1834- 
1886) populiariausios operos “La 
Gioconda” spektakliuose gruo
džio viduryje. Sol. I. Milkevičiūtei 
dėl jų, atrodo, teks atsisakyti 
premjerinių G. Pučinio “Toscos” 
spektaklių š.m. gruodžio pabaigo
je Latvijos valstybiniame operos 
teatre Rygoje. Bus sumažintas ir 
sol. I. Milkevičiūtės dainavimas 
Lietuvos operos ir baleto teatre.

Tradicinis “Novelės vakaras” 
1996 m. spalio pabaigoje įvyko 
Jurbarko rajono Veliuonos kultū
ros namuose. Jame Petro Cvirkos 
literatūrinė premija buvo įteikta 
rašytojui Henrikui Algiui Čigrie- 
jui už novelių knygą “Sugrįžusi 
upė”. Šią pustrečio tūkstančio litų 
premiją jam paskyrė Lietuvos že
mės ūkio ministerija ir akcinė 
bendrovė “Dainiai”. Veliuonon į 
“Novelės vakarą” atvyko žymių 
Lietuvos rašytojų. Jame susirinko 
Jurbarko rajono literatūros mylė
tojai. Aktoriui Vladui Bagdonui 
paskaičius literatūros kūrinių iš
traukų, prasidėjo įdomus pokalbis 
tarp rašytojų ir kaimo inteligentų. 
Programą atliko Veliuonos ir Jur
barko saviveiklininkai. “Lietuvos 
ryto” atstovė Nijolė Adomaitienė 
primena, kad pirmoji P. Cvirkos 
literatūrinė premija 1984 m. buvo 
paskirta Vytautui Rimkevičiui už 
novelių romaną “Girėnai”, o ant
roji 1987 m. - Mykolui Sluckiui 
už romaną “Medžliepis”.

Marijampolės dramos teatre 
1996 m. spalio 27 d. buvo pami
nėtos Vytauto Didžiojo penki 
šimtai šešiasdešimt šeštosios mir
ties metinės. Alvydos Sipienės 
pranešimu “Lietuvos aide”, minė
jimas buvo pradėtas Balio Sruo
gos dramos “Milžino paunksmė” 
monologais. Minėjimą surengė 
1996 m. įsteigtas Vytauto klubas. 
Jo veikėjų iniciatyva buvo 
atstatytas vienintelis Marijampo
lės rajone išlikęs 1930 m. sukurtas 
Vytauto Didžiojo paminklas, skir
tas jo penkių šimtų metų mirties 
sukakčiai. Daug kūdikių Lietuvo
je tais metais buvo pakrikštyta 
Vytauto vardu. Jiems dabar - jau 
šešiasdešimt šešeri metai am
žiaus. “Lietuvos aido” korespon
dentė Alvyda Sipienė skaityto
jams pasakoja: “Vienas tokių - 
Vytautų klubo narys Vytautas 
Slenzoka, savo rankomis atstatęs 
sovietmečiu nusiaubtą Meškuičių 
jaunalietuvių paminklą. Jo viršū
nę puošę jaunalietuvių ženklas ir 
užrašas buvo užtepti cementu, pa
čios Meškuičių kaimo kapinaitės 
užžėlusios krūmynais. Gal jie ir 
išgelbėjo paminklą nuo visiško 
sunaikinimo. V.Kst.
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KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

1 Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8

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

^SPORTAS
Siekti nepasiekiamo

Mamerto Duliūno krepšinio taurė
Prisimenant a.a. M. Duliūną

AKTYVAI per 61 milijoną dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind..............
180-364 d. term.ind.............
1 metų term, indėlius.........
2 metų term, indėlius.........
3 metų term, indėlius.........
4 metų term, indėlius.........
5 metų term, indėlius.........
1 metų GlC-mėn.palūk.......
1 metų GlC-met. palūk.......
2 metų GlC-met. palūk.......
3 metų GlC-met. palūk.......
4 metų GlC-met. palūk.......
5 metų GlC-met. palūk.......
RRSP, RRIFirOHOSP.......
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind 
Taupomąją sąskaitą...........
Kasd. pal. taupymo sąsk... 
Kasd. pal. čekių sąsk.iki.... 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.................... 2.75%

.2.75%

.2.75%

.3.00%

.3.50%

.4.00%

.4.25%

.4.75%

.2.75%

.3.25%

.3.75%

.4.25%

.4.75%

.5.25%

.2.50%

.3.25%

.3.75%

.4.25%

.4.75%

.5.25%

.2.50%

.2.50%

.2.25%

IMA UŽ:
Asmenines 
paskolas 

nuo....
Sutarties 
paskolas 

nuo.....

7.50%

7.50%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų................ 5.25%
2 metų................ 5.75%
3 metų................ 6.25%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2,3 metų.......5.30%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas Iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, čę- 
kių ir taupymo sąskaitas

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

“INTERAC” kortelėKiti patarnavimai

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D\/| ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS ELEKTRINES PLYTELES 

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

Kodėl Mamerto Duliūno krep
šinio taurė? - Šis klausimas turėtų 
būti įdomus visiems lietuviams, 
ypatingai tiems, kurie rungsis krep
šinio aikštėje dėl šios taurės ir tau
rumo.

Tebūna žinomas tas kuklus, 
bet kovingas lietuvis, gimęs 1922 m. 
Tauragėje, pražydęs Marijampolėje 
ir sporte iškilęs išeivijoje - Vokieti
joje, Prancūzijoje ir Kanadoje. Ne
paisant, kad mūsų žemė priglaudė 
M. Duliūną, bet jo pavyzdys ir pa
skatinimai yra dabar su Jumis, Lie
tuvos Jaunime. M. Duliūno taurės 
prasmėje: “Siekti, nors atrodytų ne
pasiekiama”.

M. Duliūnas, baigęs Marijam
polės mokytojų seminariją, tapo 
kūno kultūros mokytoju Marijam
polės gimnazijoje. Neilgai jam buvo 
lemta dirbti Lietuvoje, kad įgyven
dintų ir stiprintų supratimą, jog per 
sportą ugdom ne tik kūną, bet ir 
dvasią, ryžtingumą siekti svajonių 
išsipildymo.

Marijampolė M. Duliūno lai
kais tapo nauju sporto dėmesio 
centru su savo laimėjimais ar gar
bingais pralaimėjimais. Bet svar
biausia sveika sporto pažiūra čia 
perviršijo atgyvenusią priešingą 
nuomonę.

Karas, kaip ir daugelį kitų, M. 
Duliūną nubloškė į Vakarus. Ilges
niam laikui jis apsigyveno Vokieti
jos Alpių miestelyje Kemptene. Po 
karo čia veikiančioje išeivių stovyk
loje jam teko organizuoti sportinę 
veiklą, dalyvauti tarptautinėse are
nose “kovai už tėvynę”. Tam reika
lui Mamertas Duliūnas suorganiza
vo reprezentacinę lietuvių koman
dą “Šarūnas”. Ją sudarė jis pats ir 
kiti tuo laiku žymūs ir žinomi krep
šininkai: broliai Norkai, Andruliai, 
Puzinauskas, Mackevičius, Bagdo
nas ir Varkala. Ši komanda be pra
laimėjimų žaidė su JAV kariuome
nės komandomis, kitais svetimtau
čiais ir kitomis lietuvių komando

mis. Laimėjo ir prieš Vokietijos 
krepšinio rinktinę. Be to, Mamer
tas įsijungdvo ir į kitas komandas, 
kai reikėdavo lietuviams padėti. Su 
kitais lietuviais laimėjo Monaco - 
Monte Carlo tarptautinį krepšinio 
turnyrą. Mamertas taipgi buvo ir 
labai geras stalo teniso žaidėjas, 
daug kartų gynęs lietuvių vardą 
tarptautinėse rungtynėse.

Atvykęs į Kanadą ir atlikęs 
darbo sutartį, M. Duliūnas, apsigy
veno Toronte. Čia tuoj pat įsijungė 
į sportinį gyvenimą, tapo sportuo
jančio jaunimo vadovu. Į jo suorga
nizuotą krepšinio mokyklą-stovyklą 
suvažiuodavo vaikų net iš įvairių 
JAV vietovių.

Vedęs Toronte lietuvaitę, su ja 
užaugino du sūnus Arūną ir Ričar
dą, aktyvius sportininkus. Pastara
sis krepšinį žaidė Lietuvoje 1991 m. 
Pasaulio lietuvių sporto šventėje.

M. Duliūnas, tada jau našlys, 
staiga mirė 1994 m. Artimai su juo 
draugavusios Aldonos Dargytės- 
Byszkiewicz iniciatyva jo atminimui 
įsteigta Mamerto Duliūno krepši
nio taurė, skatinanti jaunimą siekti 
nors ir nepasiekiamų aukštumų.

Alfonsas Andrulis, 
sportinių kovų bendrininkas,

Florida, JAV

Kas naujo Europoje?
Vokiečių sportinė spauda nus

tebinta Lietuvos krepšinio rinktinės 
pralaimėjimu Prancūzijai 75:67 
(40:38). Mūsų krepšinis turi labai 
gerą vardą Europoje.

Spauda pralaimėjimą pateisi
no, nes rinktinės sudėtyje nebuvo Š. 
Marčiulionio ir A. Sabonio. Po šių 
rungtynių Lietuvos grupėje pirmau
ja Prancūzija - 12 tšk., Šveicarija - 
7 tšk. Iš kiekvieno pogrupio - pus- 
baigmę patenka tik dvi valstybės. 
Mūsų kaimynė Latvija įveikė Angli
ją 76:66, Estija pralaimėjo Portuga
lijai 92:98. Čia pirmauja Rusija -

MAMERTO DULIŪNO 
krepšinio taurė

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

AKTYVAI per 105 milijonus dolerių
MOKA:

2.50% už 30-89 dienų term, indėlius 
2.75% už 90-179 dienų term, indėlius 
2.75% už 180-364 dienų term, indėlius 
3.00% už 1 m. term, indėlius
3.50% už 2 m. term, indėlius
4.00% už 3 m. term, indėlius
4.25% už 4 m. term, indėlius
4.75% už 5 m. term, indėlius

IMA:
už asmenines 
paskolas nuo......
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.................

.7.50%

.5.25%
2.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
3.75% už 2 m. GIC invest, pažym.
4.25% už 3 m. GIC invest, pažym.
4.75% už 4 m. GIC invest, pažym.
5.25% už 5 m. GIC invest, pažym.
2.50% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
3.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind.
3.75% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
4.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind.
4.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term. Ind.
5.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term. Ind.
2.50% už OHOSP (variable rate)
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda)
2.50% kasd. pal. čekių

sąsk. nuo 50.000
3.75% už Amerkos dol. 1 m. GIC
2.75% už Amerikos dol. kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

2 metų................. .5.75%
3 metų................. .6.25%
4 metų................. .6.50%
5 metu................. 7.00%

(fixed rate)

su keičiamu 
nuošimčiu
1,2 ar 3 metų...... 5.30%

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

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė
4214 Dundas Street West, Suite 106, 

Etobicoke, Ontario M8X 1Y6
Tel. 416 767-9000 FAX 416 239-6228

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

Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite
JUOZUI EIMIUI RAMUI

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

ČHOUCAN insurance BROKERS LIMITED 
3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Parduodant ar perkant 
nekilnojamo turto 

nuosavybę visais 
reikalais prašau 

kreiptis į

TEODORA STANULĮ
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

RE/MAX West Realty Inc.
1678 Bloor Street West, Toronto , Ontario M6P 1A9 

(2 blokai j vakarus nuo Lietuvių namų)

tel. 416 769-1616 fax 416 769-1524

LEDAS refrigeration 1 
AIR CONDITIONING & HEATING

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

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

tel. 416-370-3539Toronte
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti). Maskvos aikštėje sužeistas guli Valdas Ivanauskas (Iš vokiečių spaudos)

12 tšk, Vokietija - 10 tšk, Latvija - 
10 tšk, Estija - 9 tšk, Anglija - 7 
tšk, Portugalija - 6 tšk.

Hamburgo SV futbolo vienuo
likės žaidėjas Valdas Ivanauskas 
beveik keturias savaites gydė su
žeistą koją, tad Europos taurės 
rungtynes Hamburge prieš Mask
vos CSKA klubą jis stebėjo tik at
sarginių suole. Hamburgas laimėjo 
3:0. “Atsigriebimo” rugtynėse Mask
voje Hamburgo treneris Magath 
buvo numatęs Valdą išleisti į aikštę 
antrame puslaikyje, ką jis ir padarė. 
Lietuvis labai džiaugėsi, nes jis yra 
žaidęs Maskvoje norėdamas paro
dyti savo gerą žaidimo klasę. Deja, 
po 18 min. lietuvis turėjo palikti 
aikštę ant neštuvų, nes atsiliepė se
nas sužeidimas. Vokietijos televizi
jos komentatorius apgailestavo, 
kad “Litauer” negalėjo ilgiau kovo
ti su savo buvusiais bendraklubiais; 
Valdas Ivanauskas keletą metų yra 
žaidęs Maskvoje, vėliau perleistas 
Austrijos sostinės klubui.

Tarptautinė futbolo sąjunga 
nutarė Estijos - Škotijos futbolo 
rungtynes pakartoti. Skotai nenorė
jo žaisti prie silpnų šviesų, tad tei
sėjai rungtynes atidėjo kitai dienai. 
Estai užprotestavo ir nepasirodė 
aikštėje. Skotui, palietus kamuolį, 
po trijų sekundžių teisėjas susitiki
mą baigė 3:0 škotų pergale. Estai 
sako, kad škotai bijo Taline rugty- 
nes pralaimėti. K.B.

Ttfas/erCarcf. 4mjus

Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydį iki $2,000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

KASOS VALANDOS
• Pirm., 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

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

bernatūros jau buvo pareikala
vęs separatistinio Kvebeko blo
ko vada Michel Gauthier. Tada 
tas reikalavimas buvo atmestas.

Kvebekiečio politiko J. L. 
Roux atsistatydinimo iš guber
natoriaus pareigų laukė ir Kve
beko separatistų dabartinis 
premjeras L. Bouchard. Mat jį 
pernykščio referendumo metu 
tas Kvebeko aktorius J. L. Roux 
buvo pavadinęs separatistinio 
Kvebeko fanatiku. Tad Kvebe
ko premjeras L. Bouchardas 
buvusio provincinio gubernato
riaus J. L. Roux atsistatydinimą 
laiko Kvebeko separatistų lai
mėjimu. J. L. Roux, net ir atsis
tatydinęs, žada eiti turėtas pa
reigas, kol jį pakeis kitas Kvebe
ko gubernatoriumi paskirtas as
muo.

Kvebeko premjeras L. Bou
chardas, pasinaudodamas šia 
proga, netgi drįso pareikšti, kad 
jo Kvebekui nereikia jokio gu
bernatoriaus. Mat tokie guber
natoriai tėra buvusių kolonijų 
atliekos. Matydamas, kad su to
kiomis išvadomis Kanados vy
riausybė niekada nesutiks, jis 
vis dėlto ryžosi neatmesti gu
bernatoriaus Kvebekui. Pasta
raisiais metais gubernatorius

Kanados provincijoms paskir
davo federacinės Kanados vy
riausybė. Premjeras L. Bou
chardas nori, kad Kvebeko gu
bernatorių būtų leista pasiskirti 
šios provincijos vyriausybei ir 
patvirtinti provinciniam parla
mentui. Tai būtų dar vienas 
Kvebeko separatistų žingsnis 
nepriklausomybės kryptimi.

Atsistatydinęs Kvebeko gu
bernatorius J. L. Roux vėl ban
do suartėti su Kanados žydais, 
įrodinėdamas, kad jis net ir stu
dentiškos kvailystės metais ne
buvo nei nacis, nei antisemitas. 
Nusipiešta svastika nieko ne
reiškia.

J. L. Roux atsiprašė ne tik 
žydų, bet ir Kanados karių vete
ranų. Jų eilėse žuvo ir kvebekie- 
čių, savanoriškai įsijungusių į II 
D. karo veiksmus. Jis ašaroto
mis akimis stebėjo Žuvusių die
nos iškilmes prie paminklų, tik 
dabar ieškodamas savo vietos ir 
jos nerasdamas paskutinių dar 
gyvų karo veteranų eilėse. V.Kst.

Paieškojimas
Ieškomas Julius Striška, gyve

nęs 141 College St., Sudbury, Ont. 
Rašyti - Albinui Lingaičiui, 4336 
So. Artesian Ave., Chicago, Il 
60632, USA.

Veiklos žinios
Europos rankinio r atrankos 

rungtynėse Lietuva du kartus nuga
lėjo Makedoniją: 30:20 ir 31:28. Po 
šių laimėjimų Lietuva ir Vengrija 
dalijasi pirma vieta. Iš pogrupio į 
Europos pirmenybes pateks tik vie
na komanda.

Žemaitijos “Olimpas” Karacie 
taurės rungtynėse nugalėjo Slovėni
jos “Rogaška Donat” krepšininkus 
103:83.

Kauno “Žalgiris” Europos 
taurės rungtynėse nugalėjo Zagre
bo “Sloboda Dita” krepšininkus 
88:55. Komanda 2-oje vietoje.

Lietuva-Indonezija 4:0. Sezono 
užbaigai lietuviai namuose nugalėjo 
Indonezijos futbolininkus.

Į JAV vyksta 3 krepšininkių ko
mandos, kurios čia rungtyniaus su 
universitetų komandomis. A.S.

Skautų veikla
• Gruodžio 15 d. Prisikėlimo 

parapijos salėje “Rambyno” ir 
“Šatrijos” tuntai rengia skautiškas 
Kūčias. Tradiciniai valgiai bus su
neštiniai. Programoje dalyvaus vi
sos draugovės. Atvyks Kalėdų sene
lis. Numatomos ir gerojo darbelio 
aukos. Kūčiose kviečiami dalyvauti 
visi skautininkai-kės, tėveliai bei rė
mėjai.

• Knyga “Lietuviškoji Skauti- 
ja”, labai gera kalėdinė dovana 
skautams-tėms ir visų šakų vado- 
vėms-ams. Tai išeivijos skautavimo 
istorija nuo 1945-1985 metų. Kny
gos kaina $30. Skambinti v.s. V. 
Skrinskui, tel. 416 249-4591 arba v.s. 
F. Mockui, tel. 416 489-7735. F.M.

fSED^GOia^ psAMOGnu' Knygų rišykla 
ĮĮįĘy “SAMOGITIA” 

' meniškai (riša 
w knygas bei žurnalus.

F* I e n y s
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., M8V1R3

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. M9B 1B5

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

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

Visos paslaugos atsikviečianl 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!

(atstovaujama ALGIO MEDELIO)
OFICIALI LIETUVOS AVIALINIJOS BILIETŲ PARDAVIMO 

AGENTŪRA KANADOJE!
Specialia sutartimi, kartu su AIR CANADA, BRITISH AIR, FINNAIR, 

LUFTHANSA ir KLM geriausiomis kainomis parduodam keliones į Europą ir 
Vilnių. - NAUJOS ŽIEMOS SEZONO KAINOS! -

Ypatingai geromis kainomis parduodam LAL bilietus trasose tarp Vilniaus 
ir Amsterdamo, Berlyno, Frankfurto, Kopenhagos, Londono (Heathrow), 
Maskvos, Paryžiaus (Charles DeGaule), Romos, Stokholmo ir Varšuvos.

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 neužmirškite Kanados lietuvių fondo 
(Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDĄj

* ATOSTOGOS ŠIĄ ŽIEMĄ: *
* Vieni ar su grupe, su maistu ar be maisto, pailsėt ar daug «
* pamatyt? Porai dienų, savaitei, mėnesiui ar dviem? Paruošim *
* pagal Jūsų pageidavimą - *
* FLORIDA, ARIZONA, MEKSIKA, KUBA, KARIBŲ SALOS, *
* GRAIKIJA, PORTUGALIJA, HAVAJAI, RAMIOJO «
* VANDENYNO SALOS AR PAKRANTĖS (O GAL TIK JUMS «
« ŽINOMA PASLAPTINGA VIETELĖ?)-viskas JŪSŲ! *

Asmeniškai kreipkitės kiekvieną trečiadienį, tarp 11 ir 18 vai (11 
AM - 6 PM). Kitomis dienomis - užsitikrinti mano asmenišką 
dėmesį Jūsų reikalams, - paskambinę palikit savo telefono 
numerį ir aš tuoj pat, arba Jums tinkamu laiku, atskambinsiu.

ALGIS 
MEDELIS

133 Roncesvalles Avė., 
TORONTO, Ont. M6R 2L2 TEL. 416 531-4800



Dantų gydytoja

ASTA E. GRINIS-VAIDILIENĖ, d.d.s.

3101 Bloor Street West, Suite 308,
Toronto, Ontario M8X 2W2
(trys blokai j vakarus nuo Royal York)

Telefonas 416 237 1273

Dr. DAIVA NORKIENĖ
ŠEIMOS GYDYTOJA

Mielai priima naujus 
pacientus

(4/6) 767 7725
2150 Bloor Street West (prie 
Runnymede), Toronto, Ontario 

M6S 4V7, Suite 205 
(pirmame aukšte)

Prieš metinį baltiečių susitikimų su Kanados parlamentarais Otavoje 
spalio 30 d. įvyko lietuviams priėmimas Lietuvos ambasadoje. Nuo
traukoje iš kairės: kun. J. STAŠKUS - Anapilio parapijos klebonas, J. 
PASLAUSKAS - laikinasis reikalų patikėtinis, mjr. R. GASPARA- 
VIČIUS ir kpt. R. DIRŽINAUSKIS Nuotr. I. Ross

SKAITYTOJAI PASISAKO

Į Lietuvą su Nordland Express
_____i •

Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai 

pervežimai
Nordlond Express 1650 Bloor Si. W.,

Toronto, Ontario, Conodo M6P 4A8

Dorbo volondos: Nuo pirmadienio iki penktadienio
9 v.r. iki 6 v.v.

Toronto 416 535-5000
Skyrius: North York 164 Willowdale Ave., North York, Ont.

416 222-4021
Hamilton Alfredas Zorkus

905 522-9966
London Jonas ir Marytė Narusevičiai 

1055 Guildwood Blvd.
519 657-1751

Montreal Andrejs Vitols
105 56th Ave., Lochine
514 637-9102

SPORTININKAI IŠ LIETUVOS
1996 m. spaliol2 d. Čikagoje į- 

vyko atviras tarptautinis “Shidokan 
karate” turnyras. Buvo pakviesta ir 
Lietuvos komanda, kuriai atstovavo 
sporto klubo “Ąžuolas” sportinin
kai: Mantas Špokas, Artūras Juške
vičius ir Rytis Grigonis, treneris 
Romualdas Navickas.

Tai buvo labai didelis turnyras, 
kuriame dalyvavo geriausi sporti
ninkai iš viso pasaulio. Mūsų spor
tininkai pasirodė gana neblogai. 
Visi pateko į baigmines kovas. De
ja, dėl traumų negalėjom kovoti dėl 
prizinių vietų, tačiau mes savo pasi
rodymą įvertiname gerai. Mums 
buvo labai sunku atvykti j turnyrą. 
Turėjome didelių finansinių sun
kumų, kadangi labai sunku šiuo 
metu rasti rėmėjų Lietuvoje. Gerai, 
kad Čikagoje atsirado suinteresuo
tų žmonių, kurie mus rėmė. Didelis 
dėkui Jiems! Ačiū Linai Gaižutytei 
už nuoširdumą ir Stasiui Paulaus
kui, kuris mūsų komanda rūpinosi 
visos kelionės metu ir labai daug 
mums padėjo. Mes į Lietuvą parsi- 
vešim labai malonius prisiminimus 
apie Čikagą ir šį turnyrą.

Romualdas Navickas,
Lietuvos kovinių menų klubų 

sąjungos vicepirmininkas

Už Toronto ribų 1-800-561-3113

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.

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

Nemokamas namų įvertinimas

ŠV. RAŠTO VERTIMAI
Toronte gyvenanti mano pus

seserė p. Konstancija Šukevičienė 
prenumeruoja man “Tėviškės žibu
rius”, kuriuos labai vertinu, dėmes
ingai skaitau ir iš jų daugiausia apie 
Lietuvą sužinau. Leiskite-tad drau
giškai atitaisyti vieną netikslumą.

Mons.Vytauto Kazlausko straips
niui “Svarbiausia žmonijos knyga” 
(TŽ 1996 10 15, Nr. 42) Redakcija 
pridėjo paantraštę: “Tai Šventasis 
Raštas, kurio Senasis ir Naujasis 
Testamentai, išversti kunigo profe
soriaus ANTANO RUBŠIO iš 
originalių kalbų, pastaraisiais me
tais išvydo lietuviškąjį pasaulį...” 
Prelatas Antanas Rubšys ir jo atlik
tas Senojo Testmento vertimas bei 
studijos apie šventąjį Raštą - didelė 
Dievo dovana Lietuvai, bet jis tik
riausiai nenorėtų, kad jam priskir
tume ir tą darbą, kurio jis nedarė, 
būtent Naujojo Testamento ver
timą.

Pirma lietuvišką NT vertimą iš 
graikų kalbos šiame amžiuje (neži
nau, ar broliai evangelikai to nebu
vo padarę ir anksčiau), kurį Jung
tinės Biblijos draugijos išleido 1962 
m. ir pakartojo 1984 m., atliko bap
tistų pastorius dr. Algirdas Jurėnas, 
gyv. JAV-se. Prie NT pridėtas Psal
myno vertimas iš hebrajų kalbos.

AUDRA TRAVEL CORPORATION & CRUISE WORLD

Musų biure Jus galite užsakyti
♦ Geriausias keliones į Lietuvą.
♦ Skridimus j įvairius pasaulio kraštus.
♦ Atostogas šiituose kraštuose.
♦ Keliones pramoginiais laivais.
♦ Poilsines keliones į kurortus ir sanatorijas.
♦ Sveikatos ir kelionių draudimus.
♦ škvietimus bei vizas.

HomeLIfe/Realty 
One Ltd.

Realtor-Member 
FAX 416 763-5097

2261 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
infonnuos ir maloniai 

patarnaus

NIJOLĖ B. BATES 
tei. 416 763-5161 

( 24 vai, pager)

'WT
Smulkesnių žinių teiraukitės telefonu:

416 762-7447

COLDLUeiX 
bąn^cr □

DAIVA 
DALINDA, 

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

Lietuviškai jus aptarnauja:
Ona ir Audronė
Fax 416 769-6753 

E-Mail: audra@pathcom.com

Toronto, Ont. M6S 3G3

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 

Pirmas ir lig šiol vienintelis katalikų 
parengtas NT vertimas iš graikų k. 
originalo yra Kaišiadorių vyskupi
jos kunigo Česlovo Kavaliausko 
vertimas pirmą kartą išleistas Lie
tuvoje 1972 m., du ar tris kartus 
perspausdintas išeivijoje (pasiekda
vo ir Lietuvą, patogaus kišeninio 
formato). Už šį darbą kun. Č. Ka
valiauskas šiais metais, švęsdamas 
kunigystės auksinį jubiliejų, gavo 
gražų padėkos raštą, kurį popie
žiaus vardu pasirašė Vatikano vals
tybės sekretoriaus pavaduotojas 
arkvysk. Giovanni Battista Re. 
Rašto fotokopija ir vertimas buvo 
išspausdinti “XXI amžiaus” laikraš
tyje. Be to, pats Šventasis Tėvas pa
sirašė puošnų Apaštališkojo Palai
minimo diplomą.

1988 m. Vilniuje išėjo antras 
pataisytas šio vertimo leidimas su 
žodynėliu ir papildomomis rodyklė
mis. Jis buvo pakartotas Austrijos 
katalikų lėšomis 1989 m., po poros 
metų vėl išleistas “Katalikų pasau-

rlg TORONTO"
VLADAS ir PETRĄ JAN

KAIČIAI savo 50 metų vedybų 
sukakties proga paaukojo $4000 
TREMTINIŲ GRĮŽIMO FON
DUI Vilniuje, Tremtinių na
mams įrengti. Auka skirta bro
lio EDUARDO JANKAIČIO 
ir jo vienerių^metų dukrelės 
EDITOS, "žm/usiųjų Sibire 
atminimui pagerbti.

Sveikiname sukaktuvinin
kus jų šeimos šventės proga ir 
nuoširdžiai dėkojame už taip 
dosnią auką tremtinių skurdui 
sumažinti. Tai nėra pirmoji šių 
garbingų sukaktuvininkų auka 
Lietuvos tremtiniams. Jau nuo 
1992-jų jie kasmet skiria po dvi 
stambias stipendijas Vilniaus 
un-to medicinos fakulteto stu
dentams tremtinių vaikams. Pa
sinaudodami šiomis stipendijo
mis^ jau du jauni gydytojai yra 
studijas užbaigę, ir viena stu
dentė baigs ateinantį pavasarį.

Šis ypatingai gražus V. ir A. 
Jankaičių krikščioniškos artimo 
ir tėvynės meilės darbas bus 
įvertintas ne tik tų, kuriuos ta 
pagalba tiesiogiai paliečia, bet 
ir visų Kanados lietuvių, kurie 
dirba šviesesnei tėvynės ateičiai. 
Su nuoširdžia pagarba ir giliu 
dėkingumu -

Kanados lietuvių katalikių 
moterų dr-jos centro valdyba

A.a. Alekso Petrylos atminimui 
pagerbti kovai su vėžio liga Lietu
voje aukojo: $40 - I. P. Kudreikiai; 
$20- dukros Birutė ir Zina, V. Poš
kus, D. Wallace; $10 - R. Šakalinis, 
G. Šakalinytė, R. Žiogarys, S. V. 
Vaitkai; $5 - J. A. Venslovaičiai, J. 
Janusas.

Nuoširdžiai dėkoja - rėmėjų 
būrelis.

Vinco ir Onos Naruševičių 50 
metų vedybų sukakties proga drau
gai ir bičiuliai paaukojo $200 bena
mių vaikų kaimui “Vaiko tėviškės 
namai” Lietuvoje. Prie dovanos 
prisidėjo: O. J. Statkevičiai, S. J. 
Cipariai, kun. K. Kaknevičius, D. 
Raščiuvienė, E. Šakovienė, E. Šei- 
derienė. St. Paketuras, L. M. Ras- 
tapkevičiai, K. G. Gapučiai, Z. 
Rastopkevičiūtė-Kase, P. M. Jociai, 
Ter. Rastapkevičius, I. A. Rastap- 
kevičiai, L. Z. Mockai. Gerbia
miems sukaktuvininkams ir visiems 
aukojusiems nuoširdžiai dėkoja -
KLK moterų dr-jos centro valdyba

Stasė Štuikienė paaukojo 
“Tremtinių grįžimo fondui” $200. 
Dosniai aukotojai nuoširdžiai 
dėkoja -
KLK moterų dr-jos centro valdyba

A.a. Juozo Baisio atminimui 
pagerbti laidotuvių metu “Tremti
nių grįžimo fondui” aukojo: $300 - 
E. A Valiūnai; $200 - Gr. Mustei
kienė, G. B. Biskiai; $100 - Birutė 
Me Kenny, A. Valienė, Kibirkščių ir 
Vilgalių šeimos; $80 - R. Krivienė; 

lio” leidyklos. 1992 m. jį perspaus
dino Lietuvos Biblijos draugija su 
ekumeniniais įvadais bei paaiškini
mais. Šį Naujojo Testamento verti
mą gerai vertina ir daugumas lie
tuvių protestantų; jis įeis į ekume
ninį Sv. Rašto leidimą drauge su 
prof. Antano Rubšio Senojo Testa
mento vertimu.

Kun. Vaclovas Aliulius,MIC
Roma

PERLAIDOJIMO IŠKILMĖS
Džiaugiausi skaitydama “TŽ” 

1996 m. 33-34 nr. reportažą iš Lie
tuvos apie perlaidojimą mano dė
dės Kipro Bielinio palaikų. Aš esu 
Jurgio Bielinio anūkė ir Kipro Bie
linio sesers duktė - Vita Ausiejūtė- 
Liaudinskienė. Aš tuo pačiu metu 
skridau į Lietuvą dalyvauti šiose iš
kilmėse, kurios buvo labai įspūdin
gos. Kaune, Karo Muziejaus sode
lyje, laukė mūsų minios žmonių ir 
buvo pasakytos atsisveikinimo kal
bos Kauno miesto burmistro ir kitų 
rengėjų bei pareigūnų.

“TŽ” skaitau su malonumu.
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t.

20 High Park Blvd., Toronte.
Gydomasis masažas (“Craniosacral Therapy")

Priima pasienius pagal susitarimą

Telefonas 416 536-5437
Su gydytojo nurodymu dauguma privačių sveikatos draudos 
bendrovių (extended health care benefits) gydomąjį masažą 
padengia pilnai ar iš dalies.

Tai daugiausia informacijos apie 
Lietuvą ir gal teisingiausiai aprašo
mi įvykiai. Praleidau 18 dienų Lie
tuvoje po perlaidojimo apeigų. Bu
vau visur ir radau Lietuvą šiais me
tais geroje būklėje. Jūsų korespon
dentai aprašė labai teisingai: J. Žy- 
gas - “Apsilankius po 52 metų” ir 
Anatolijus Kairys, todėl aš nekarto
siu savo įspūdžių. Aš buvau tose 
pačiose vietose, kaip J. Žygas - Vil
nius, Kaunas, Palanga, Klaipėda. 
Automobilių kaip Amerikoj. Nie
kas nebadauja, o tik tingi ir meluo
ja. Ši kartą sužinojau, kad buvę Si
biro kaliniai ir tremtiniai gauna po 
100 litų priedo prie pensijų, važinė
ja nemokamai traukiniais ir auto
busais, gauna vaistus nemokamai. 
To man anksčiau nė vienas giminė 
nepranešė, o tik verkšleno. Mano 
giminių buvo daug sunaikinta ir Si
bire, ir Lietuvoje. Kai kurie sugrįžo 
ir gyvena neblogai.

Vita Ausiejūtė-Liaudinskienė,
Waterbury, CT

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
1553 Hurontario Street, (j 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.: 416 530-1070

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

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

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

2373 Bloor Street West Telefonas
(Prie Jane St.) 41 6 763-5677

$50 - A. S. Pacevičiai, B. Lukošie
nė. V. Balsienė, I. P. Gvildžiai, D. 
V. Dargiai, A. D. Paulioniai, S. V. 
Paulioniai, Anne McKenny, Anapi
lio moterų būrelis; $40 - N. J. Bud
riai, Kalendrų šeima; $30 - K. Bud- 
revičius, V. Radzevičius; $25 - B. 
T. Stanuliai, A. V. Duliūnai, O. L. 
Radzevičiai, E. G. Kuchalskiai, A. 
Valadka; $20 - M. G. Valaičiai, St, 
A. Grigaliūnai, S. Eagan, V. G. 
Meilai, I. Kairienė, S. G. Krašaus- 
kai, J. Bakis, G. V. Butkiai, E. Sen
kuvienė, A. Lemežytė, J. Pacevičie- 
nė, A. A. Vaičiūnai, J. Nešukaitis, 
St. Kėkštas, V. L. Matulevičiai, E. 
R. Stravinskai, E. M. Kazakevičiai, 
Č. L. Senkevičiai, H. E. Stepaičiai, 
A. Banelis, J. O. Gustainiai, K. J. 
Batūros, D. S. Rukšos, E. J. Čup- 
linskai, P. B. Sapliai, A. R. Sapliai, 
M. Regina, B. J. Danaičiai; $10 - I. 
Pivoriūtė, V. Paškus, G. Balčiūnie
nė, L. V. Sendžikai, L. Rimkus, V. 
Morkūnas, P. V. Dalindos, E. Si- 
monavičienė, I. Turūtienė, B. Sapi- 
jonienė, L. L. Stanley.

Aukas rinko Nelė Budrienė, 
Danutė Keršienė ir Monika Povi- 
laitienė.

Velionies žmonai Onutei Bal
sienei su šeima, rinkėjoms ir vi
siems aukotojams nuoširdžiai dė
koja -
KLK moterų dr-jos centro valdyba

A.a. Juozo Balsio atminimui 
pagerbti “Tėvynės sąjungai” aukojo 
$10 - I. Punkrienė, A. Brazys.

Nuoširdžiai dėkoja -Toronto 
skyrius.

A.a. Ramutės Grigonienės at
minimui pagerbti benamių vaikų 
kaimui “Vaiko tėviškės namai” Lie
tuvoje aukojo: $100 - KLK moterų 
dr-jos Prisikėlimo parapijos skyrius; 
$50 - V. M. Kazlauskai, J. Valiu- 
kienė, M. Petrulis, I. Vibrienė, D. 
M. Sodeikai; $25 - A. R. Trumpos; 
$20 - V. Skukauskas, V. Dunde- 
rienė, S. Radzevičienė, A. A. Ki- 
linskai. S. J. Andruliai, V. Paulio- 
nis, K. Kaminskienė, L. Smolskis, 
D. Grigonienė; $10 - D. Baziliaus- 
kienė, A. A. Kuolai, I. R. Kyman
tai, C. Pakštienė, A. K. Kudirka, R. 
A. Simonavičius, I. L. Baziliauskai, 
V. Paškus, A. I. Jurcevičius, V. Žu
kauskas.

Aukas rinko Danguolė Bazi- 
liauskienė ir Monika Povilaitienė.

Velionės vyrui Adomui Grigo
niui. rinkėjoms ir visiems auko
tojams nuoširdžiai dėkoja -
KLK moterų dr-jos centro valdyba

A.a. Ramutės Grigonienės at
minimui pagerbti “Tėvynės są
jungai” aukojo: $20 - H. E. Ste
paičiai, E. J, Čuplinskai, A. Bražys; 
$10 - M. Povilaitienė; $5 - E. Ko- 
belskienė; Kovai su vėžio liga 
Lietuvoje aukojo: $20 - R. E. 
Šimkai, A. Kartavičius, B. Če
paitienė; $10 - I. Paškauskas, A. K. 
Kudirka, I. L. Baziliauskai, D. 
Baziliauskienė, D. Danaitis, I. A. 
Zalagėnai, A. Lemežytė, V. M. 
Kazlauskai. V. S. Lukšys.

Nuoširdžiai visiems dėkoja - 
rėmėjų būrelis

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., P. Eng.

27 John St., Second Floor 

Weston, Ontario M9N 1J4
Tel. 416 240-0594

Lengvai pasiekiamas 
autobusu nr. 79 (Scarlett

(arti Lawrence ir Weston Rd.) Road) nuo Runnymede 
požeminio stoties.

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.sc.,llb.

PACE, JOHNSON
2 Jane Street, Suite 500 

(Bloor ir Jane gatvių kampas) 
Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. 416 762-7393
Fax 416 762-0231

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

Dėt visų rūšių draudos Jūs galite kreiptis į Walter Dresher 
(Drešerį), taip pat naujos automobilių ir namų draudos 
reikalais; į Rimą Drešerienę kreiptis jau apdraustų automobilių 
ir namų reikalais ir į Ričardą Drešerį - dėl visų komercinių draudų. 
1945 Dundas St. E., Suite 215, Mississauga, Ontario, L4X 2T8

Tel. 905 624-4866, 1-800-665-3406 
FAX 905 624-8238

Chamney McWilliams Inc.

Nekilnojamo turto įkainojimas - mortgičių, mokesčių, 
turto ir kt. Kreiptis į Riek Drešerį tel. 416 233-3334

DRESHER Appraisal Ltd.

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

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

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

’GYVYBĖS * KOMERCINĖ *
DRAUDA - INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588

mailto:audra@pathcom.com
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TORONTO
Anapilio žinios

- Lapkričio 24, sekmadienį, po 
9.30 v.r. Mišių yra šaukiamas Jaunų 
šeimų susirinkimas Anapilio paro
dų salėje. Bus aptarta Kalėdų eg
lutės rengimas vaikučiams. Taipgi 
bus išdalinama anketa VAIKU
ČIŲ DARŽELIO reikalu Anapi
lyje. Kviečiamos visos tokius vai
kučius turinčios šeimos susirinkti.

- Parapijos klebonijoje jau re
gistruojami vaikučiai Pirmajai Ko
munijai, kuri bus teikiama ateinantį 
pavasarį.

- Gruodžio 8, sekmadienį, mū
sų parapijos KLK moterų draugijos 
skyrius švęs savo globėjos Svč. M. 
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
šventę. Narės iškilmingai dalyvaus 
11 v.r. Mišiose. Po Mišių Anapilio 
parodų salėje bus sės. Ignės paskai
ta, vaišės, loterija. Visos narės ir 
viešnios kviečiamos dalyvauti.

- Gruodžio 15, sekmadienį 
tuojau po 9.30 v.r. Mišių bus trum
pas susirinkimas su sės. Igne vaikų 
darželio klausimu. Visi tuo reikalu 
susirūpinę prašomi dalyvauti.

- Gruodžio 22 d. įvyks Ana
pilio vaikučių Kalėdų eglutė.

- Mišios lapkričio 24, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Michaliną 
Dausienę, 11 v.r. už parapiją; Wa- 
sagoje 2 v.p.p. už kun. Petrą Kai- 
riūną.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienį, lapkričio 17 d. 

popietėje dalyvavo 196 asmenys. 
Svečių knygoje pasirašė K. J. Šle
kaičiai iš Hamiltono. Pranešimus 
padarė ir su svečiais supažindino 
LN moterų būrelio narė A. Skilan- 
džiūnienė.

- LN valdybos posėdis - 
lapkričio 21, ketvirtadienį, 7 v.v.

- LN 45 metų sukaktis atšvęsta 
lapkričio 9 d. Visuomeninės veiklos 
k-to pirm. L. Pocienė priminė sun
kią LN pradžią ir padėkojo visiems 
būreliams už įdėtas pastangas ir 
darbą tobulinant šiuos namus. 
Ypatingas ačiū buvo tartas visiems 
svečiams, kurie savo atsilankymu, 
per daugelį metų palaikė LN rengi
nius ir tuo būdu padėjo pasiekti 
gražių rezultatų. Londono “Pa
švaistė” linksmino mus savo melo
dingom dainom; šokiams grojo 
Vaclovas ir Valdas. P. Kobelskienė 
paruošė skanius pietus, moterų bū
relis vaišino svečius pyragais, vyrų 
būrelis prižiūrėjo gėrimų bufetą. 
Nuotaika buvo gera, ir svečiai ne
norom skirtėsi namo.

- “Lokio” svetainės lankytojai 
kviečiami pasinaudoti pageidavimų 
dėžute.

- Aukos Slaugos namams pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog: Labdaros fondas. Lietuvių 
slaugos namai. 1573 Bloor St.W., 
Toronto, Ontario M6P 1A6.

Anapilio keltuvui aukojo 
$100-J. D. Margiai.

Sv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $200 - J. D. Margiai 
(tėvų a.a. Antano ir Kotrynos 
atminimui); $100 - A. L Pūkai, 
M. S. V. Urbanavičiūtės; $50 - 
K. Juknevičienė, P. L. Muraus
kai (a.a. D. Reginienės mirties 
metinių proga).

A.a. Stefanijai Mereckienei 
mirus, užjausdama dukrą Liudą, 
sūnų Zenoną, seserį Juzę Rin- 
kūnienę su šeima, Joana Kau- 
naitė “Tėviškės žiburiams” au
koja $50.

A. a. Onos Trečiokienės at
minimui pagerbti “Tėviškės ži
buriams” aukojo: $20 - Marta ir 
Jonas Vieraičiai, Donna ir Jo
nas Vieraičiai; $15 - Daiva Bėrius.

Anicetų Aperavičienę, ilga
metę KLKM draugijos Lietuvos 
kankinių parapijos skyriaus na
rę, švenčiančią 90 metų amžiaus 
sukaktį, sveikina to skyriaus 
darbuotojos ir ta proga “Tėviš
kės žiburiams” aukoja $50.

Kanados lietuvių muzie- 
jaus-archyvo išlaikymui Jonas 
Margis aukojo $200; Ačiū labai, 
kad padedate išsaugoti Kana
dos lietuvių istoriją. Vedėja.

JAV Padėkos šventės ilgojo 
savaitgalio (lapkričio 27-30d.d.) 
proga, Marijos N.P.seselių kvie
timu, Toronte lankysis šeši stu
dentai iš Lietuvos, atvykę studi
juoti Steubenville, Ohio pran
ciškonų un-te. Rengiamas su 
jais bendraamžių studentų-jau- 
nuolių susitikimas. Svečiai no
rės pasimatyti su Aukštesniųjų 
lituanistinių kursų mokiniais, 
lankysis “Volungės” repeticijo
je, pamokys lietuviškų “kantič- 
kų”, giedos Prisikėlimo švento
vėje per Mišias, praves pirmojo 
Advento sekmadienio seminarą 
parodų salėje. Dėl susitikimų su 
tais svečiais bei dėl platesnių in
formacijų kreiptis į seseles tel. 
905-897-5604. (ses.Ignė)

Prisikėlimo parapijos žinios
- KLK moterų draugijos Prisi

kėlimo parapijos skyrius savo veik
los 40 m. sukakties proga sekma
dienį, lapkričio 17 d. organizuotai 
dalyvavo 10.15 v. Mišiose.

- Pirmajai Komunijai pasiruo
šimo pamokos prasidėjo sekmadie
nį. Angliškai kalbantiems vaiku
čiams pamokos vyksta po 9.15 v.r. 
Mišių, lietuviškai kalbantiems - po 
10.15 v. r. Mišių. Pamokas praveda 
sės. Teresėlė ir Audra Karaite.

- "Tu, Viešpatie esi”, - tai 
nauja “Gyvųjų akmenų” Kaune 
įgiedotų giesmių juostelė. Kartu 
pridėti ir giesmių žodžiai. Juostelės 
padėtos šventovės prieangyje. Kai
na - $5.

- Toronto vyrų choras "Aras”, 
vadovaujamas L. Turūtaitės, giedos 
sekmadienį, gruodžio 1 d. per 10.15 
v.r. Mišias.

- Lapkričio 16 d. pakrikštytas 
Nicholas, Craig ir Loretos (Tasec- 
kaitės) Devlin sūnelis.

- Lapkričio 16 d. palaidotas 
a.a. Antanas Gatautis, 78 m. am
žiaus. Paliko nuliūdime žmoną Ju
zefą ir dukrą Laimą.

- KLK moterų draugijos Prisi
kėlimo parapijos skyrius organi
zuoja uždaras rekolekcijas gruodžio 
6-8 d.d. Marylake Augustinijonų 
vienuolyne. King City, Ont. Reko
lekcijoms vadovaus kun. Julius Sas
nauskas. OFM. Registruotis pas 
pirm. Ireną Vibrienę tel. 416 762- 
8414 arba parapijos raštinėje 416 
533-0621.

- Toronto lietuvių choras “Vo
lungė” rengia adventinį susikaupi
mą bei kalėdinių giesmių koncertą 
gruodžio 8, sekmadienį, 4 v.p.p.

- Metinė Kalėdų mugė para
pijos salėje vyks lapkričio 23, šeš
tadienį nuo 10 v. ryto iki 4 v..p.p. ir 
lapkričio 24, sekmadienį, nuo 10 
v.r. iki 1 v.p.p.

- Mišios sekmadienį, lapkričio 
24 d.: 8.15 v.r. už a.a. Juozą Pesec- 
ką; 9.15 v.r. už a.a. Juozą Gegužį; 
10.15 v.r. už Vėlinių novenai pa
vestas sielas, už a.a. Dobilų šeimos 
mirusius ir už a.a. dr. Alvidorą 
Giedraitienę; 11.30 v. už Lietuvos 
kariuomenės mirusius ir žuvusius 
karius.

Kanados lietuvių katalikių 
moterų dr-jos Prisikėlimo para
pijos 40 metų veiklos sukaktis 
paminėta praeitą šeštadienį, 
lapkričio 16 d. Vakaras pradė
tas dalyvių susitikimu kavinėje, 
kur buvo įrengta praėjusią dr- 
jos veiklą vaizduojanti nuotrau
kų parodėlė, stalai apkrauti šal
tais užkandžiais; čia pat veikė ir 
įvairių gėrimų bufetas.

Po tokios svečių suartėjimo 
įžangos minėjimas pradėtas did
žiojoje salėje, visiems susėdus 
prie stalų. Skyriaus pirm. J. 
Vibrienė pasveikino susirinku
sius ir pakvietė kun. J. Staškų 
invokacijai. Dalyviai plojimais 
palydėjo garbės svečių pristaty
mus. Jų čia buvo: dr. A. Užu- 
pienė-Lukienė - pirmoji sky
riaus pirmininkė, kun. J. Liau- 
ba, OFM, pirmasis dvasios va
das, kunigai, seselės, buvusios 
skyriaus pirmininkės, Išganyto
jo ev.-liuteronų parapijos kun.
A. Žilinskas ir ponia, tos para
pijos moterų dr-jos pirm. p. Ste- 
ponienė, J. E. Steponas ir kt. 
Žodžiu sveikino Marijos N.P. 
seselių vardu sės. Igne Marijo- 
šiūtė, Hamiltono sk ir Aukuro 
vardu R. Choromanskytė, Ana
pilio sk. P. Pakštienė, Delhi sk.
B. Vitienė; raštu vysk. P. Balta
kis, OFM, pranciškonų provin- 
ciolas kun. P. Barius, OFM, 
prel. dr. P. Gaida, Montrealio 
skyrius. Ilgesnę kalbą pasakė 
KLKM centro valdybos pirm. 
A. Sungailienė. Buvusios pirmi
ninkės pagerbtos įteikiant joms 
po rožės žiedelį.

Meninę programą atliko 
sol. A. Pakalniškytė-Puodžiū- 
nienė, dainavusi solo ir kartu su 
D. Viskontiene ir D. Radikiene, 
smuikininkė R. Melkienė bei 
pianistės L. Kanovičienė, ir V. 
Paulauskaitė. Jų pasirodymas, 
kaip tos iškilmės kultūrinis 
bruožas, klausytojams paliko at
mintiną įspūdį.

Kun. Eug. Jurgučiui, OFM, 
sukalbėjus maldą prieš valgį, 
svečiai vaišinosi B. Stanulienės 
pagaminta skanių valgių vaka
riene, vynu ir saldumynais, kar
tu maloniai ir linksmai paben
draudami. Daugiau kaip tris va
landas apie 200 minėjimo daly
vių, jaukiai ir prasmingai pava
karoję, skirstydamiesi dėkojo 
rengėjoms už gražią šventę. S.
IEŠKOME vyresnio amžiaus padė- 
jėjos-šeimininkės, kuri gyventų 
kartu Rodney apylinkėje. Skam
binti tel. 519 432-3920 po 6 v.v.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” ad
ministracija prieškalėdiniame 
laikotarpyje bus atidaryta nuo 
lapkričio 17 d., sekmadieniais 
po 9.30 v.r. pamaldų iki maž
daug 1 v.p.p. Bus galima su
tvarkyti prenumeratas, sumo
kėti skolas, Įteikti kalėdinius 
sveikinimus, užsakyti “TŽ” 
kaip dovaną savo bičiuliams.

Kalėdiniai sveikinimai
Jau planuojamas kalėdinis 

“TŽ” numeris, kuris išeis gruo
džio 17 d. Visa medžiaga, skirta 
šiam numeriui, laukiama vė
liausiai iki gruodžio 10 d. Kalė
dinius sveikinimus kviečiame 
siųsti dar prieš šią datą, kad 
spaustuvė galėtų juos laiku pa
ruošti. Yra dvejopi sveikinimai 
- bendras ir atskiri, asmeniniai. 
Į bendrąjį sveikinimą įrašomi 
visi tie, kurie pareiškia tokį no
rą ir atsiunčia auką ‘.‘TŽ”. As
meniniai bei atskirieji sveikini
mai yra rėminiai. Jų kaina pagal 
užimamą plotą. Jais daugiausia 
naudojasi parapijos, organizaci
jos, institucijos ir pavieniai as
menys. Sveikinimas .per laikraštį 
šiuo metu yra geriausias būdas 
pasiekti savo artimuosius ne tik 
išeivijoje, bet ir Lietuvoje. Tuo 
būdu išvengiama atvirukų siun
tinėjimo, kuris pareikalauja 
daug laiko ir išlaidų.

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
atvirukais įsirašė į bendrą sveikini
mą ir paaukojo “Tėviškės žibu
riams”:

$50 - Antanas Bumbulis ir 
dukros; $40 - Vincas ir Irena Ignai- 
čiai, Pajauta ir Algis Kaziliai; $30 - 
Juozas Rovas; $25 - Martynas ir 
Nelė Jonušaičiai, Zigmas ir Ona 
Girdauskai, Delfiną Zulonienė, A. 
J. Asmenavičiai, Hamilton, Ont., L. 
Skripkutė, Hamilton, Ont.; $20 - 
Marta ir Albinas Radžiūnai, Bronė 
Jonynienė, Alfonsas Marcis ir duk
ra Milda, Danguolė Radzevičienė, 
Birutė ir Matas-Zigfridas Remei
kos, Vytautas Vaidotas, Bronius ir 
Elena Kišonai, Juozas Staškevičius, 
Eleonora ir Leonas Rudaičiai, Bi
rutė ir Petras Daržinskai, Rasa ir 
Otonas Berentai, Gražina Balčiū
nienė, Janina Pacevičienė, Irena ir 
Antanas Patašiai, Adolfas Kanap- 
ka, Wasaga Beach, Ont., Marija ir 
Pranas Žymantai, Wasaga Beach, 
Ont.; $10 - Teofilė Kobelskienė, 
Monika Povilaitienė, Elena Činči- 
kienė ir sūnus Jonas, Rita Rudaity- 
tė, Shawinigan, Que., Marta Ber
notienė, Phelpston, Ont.

Kristaus Karaliaus minėji
mas įvyks sekmadienį, lapkričio 
24d., tuoj po 10:15 vai. Mišių 
(11.15 vai.) Prisikėlimo parapi
jos parodų salėje. Programoje 
sės. Ignės paskaita ir trumpa 
meninė programa. Rengia To
ronto ateitininkai ir kviečia vi
sus dalyvauti. V.K.

Kariuomenės šventės minė
jimas Toronte įvyks lapkričio 
24, sekmadienį, 2.30 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose, 1573 Bloor 
St. W. Pagrindiniai kalbėtojai - 
Lietuvos kariuomenės karinin
kai, pik. Stasys Murza, mjr. Ri
mantas Gasparavičius, kpt. Re
gimantas Diržinauskis, vyr. Itn. 
Jūratė Raguckienė ir vyr. Itn. 
Vytautas Mogenis. Meninę pro
gramą atliks vyrų choras 
“Aras”, vad. Lilijos Turūtaitės. 
Visuomenė kviečiama dalyvauti. 
Rengia Vlado Pūtvio šaulių 
kuopa.

Kanados lietuvių bendruo
menės XVI-tosios krašto tary
bos antroji sesija šaukiama 1996 
m. lapkričio 30 d., šeštadienį 
Anapilio parodų salėje. Regis
tracija 9 v. ryto. Darbotvarkėje: 
organizaciniai reikalai, prane
šimai, diskusijos, PLB valdybos 
pirm. B. Nainio pranešimas 
apie PLB seimą, simpoziumas 
tema “Lietuvos rinkimai ir pa
sekmės” ir “KLB bendravimas 
su Lietuvos seimu”, sesijos nu
tarimai, vakarienė. KLB Inf.

Toronto lietuvių filatelistų 
ir numizmatikų draugija rengia 
dabartinės Lietuvos pašto žen
klų parodą gruodžio 8 d., sek
madienį, Prisikėlimo parapijos 
didžiojoje salėje, 1021 College 
Str. Toronto. Parodos lankymo 
valandos 10 v.r. iki 1 v.p.p. Pa
rodos metu bus galima įsigyti 
suvenyrinį voką, skirtą už Lietu
vą žuvusiems partizanams ir Si
biro tremtyje mirusiems tėvy
nainiams pagerbti. Vokus pa
ruošė filatelistų dr-ja, prašant 
juos įsigyti ir vartoti susirašinė- 
jant su Lietuva. TLF draugija

Atitaisymas. “TŽ” nr. 46, iš
spausdintame Gedo ir Danos Sakų 
sveikinime įsivėlė klaida. Turi būti 
"Anicetos Aperavičienės 90 metų 
(ne 92 kaip buvo skelbta) sukakties 
proga Gedas ir Dana Sakai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $90. Už klai
dą atsiprašome.

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
XVI-tosios krašto tarybos antroji sesiįa 

įvyks 1996 m. lapkričio 30, šeštadienį, 
Anapilio parodų salėje, Mississaugoje.

Dalyvių registracija 9 vai. ryto
KLB krašto valdyba

SUVALKŲ KRAŠTO LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SAMBŪRIS 
maloniai kviečia dalyvauti

RUDENS ŠOKIUOSE,
kurie įvyks 1996 m. lapkričio 30, šeštadienį, 6 vai. vak., 

Toronto Lietuvių Namuose,
1573 Bloor St. W. (Vytauto Didžiojo menėje)

Vakaro programoje: Lietuvoje žymaus muziko ir kompozitoriaus 
Broniaus Mūro autorinio koncerto ištraukos. Šokiams eros 
linksma muzika. Veiks baras. Galima bus 
pasistiprint skaniais lietuviškais patiekalais, 
kava, pyragais, o savo laimę išbandyti loterijoje.

įėjimas - $8, pensininkams - $7. Bilietus galima įsigyti prie įėjimo.
RENGĖJAI

Tarptautinėje plotmėje pasižymėjusio 

ansamblio “KANKLES ” iš Lietuvos, 
vadovaujamo kanklių virtuozės LlDOS NaikeiienėS,

KONCERTAS
1996 m. gruodžio 1, sekmadienį, 3 vai. p.p.

Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. W. 
įėjimas $10.

Rengia Lietuvių Namų kultūrinė komisija

Broniaus Muro ir Stasio Juškausko

KONCERTAI
♦ 1996 m. gruodžio 1, sekmadienį, Anapilio 

parapijos salėje, 12.30 v.p.p. Įėjimas laisva auka.

♦ 1996 m. gruodžio 3, antradienį, Lietuvių
Namų Vytauto Didžiojo menėje, 7 v.v. Bilieto kaina - $8. 

Programoj?: Nuotaikinga virtuozinė akordeono muzika, 
originalios B. JVIūro dainos ir smagūs pokštai.

Visus maloniai kviečia -
Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris

Maloniai kviečiame visus į Advento susikaupimo 
ir šv. Kalėdų giesmių

KONCERTĄ
“Kalėdų, rytą saulė pražydo",

kuris įvyks 1996 m. gruodžio 8, sekmadienį, 4 v.p.p. 
Prisikėlimo parapijos šventovėje, 1021 College Street, 
Toronte. Dalyvaus Lietuvos dailės muziejaus ansamblis

Įėjimas - $10 asmeniui.

Rengia Toronto lietuvių choras “Volungė”

LABDAROS KAZINO
1573 Bloor St. West (Bloor - Dundas West)

Programoje: laimės ratas, kortų žaidimai 
(Blackjack, Hold’Em Poker),

rezervacijos skambinti tel. 416 532-8217

Valdo - CASINO FLAMINGO

Lapkričio 21, ketvirtadienį, 12 v.p.p. iki 4 v.r.
Lapkričio 22, penktadienį, 12 v.p.p. iki 4 v.r.
Lapkričio 23, šeštadienį, 12 v.p.p. iki 4 v.r.
PELNAS - Toronto Lietuvių namams. Dėl stalų
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PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, M.D., D.CH.

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
X, ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176
K HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
Ž3 HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

H MONTREAL®
Montrealio “Gazette” lapkri

čio laidoje įdėjo trumpą žinutę apie 
Lietuvoje įvykusius rinkimus j sei
mą, pavadindamas “Lietuvis sugrįž
ta”. Lietuvos nepriklausomybės va
dovas Vytautas Landsbergis grįžta, 
kada jo partija po ketverių metų 
buvusių komunistų valdymo laimė
jo aiškią daugumą. Landsbergis nu
matomas seimo pirmininku. Kai 
kurių komentatorių aiškinimu jam 
bus proga pagalvoti ir dėl preziden
tūros.

Į Aušros Vartų parapijos meti
nį renginį-pietus lapkričio 10 d. pri
sirinko pilna parapijos salė. Kai visi 
susėdo prie stalų, parapijos komite
to pirmininkas Albertas Jonelis 
pasveikino susirinkusius ir pakvietė 
moterų dainos vienetą “Aušra” at
likti programą. Jos, akompanuojant 
muz. Aleksandrui Stankevičiui, pa
dainavo tris linksmas dainas ir gavo 
po gražią gėlytę. Didžiosios loteri
jos beveik visi laimėjimai atiteko 
uoliems parapijiečiams. Klebonui 
kun. Juozui Aranauskui sukalbėjus 
maldą, buvo vaišinamasi skaniais, 
Danos Urbonavičienės su talkinin
kėmis paruošais. pietumis. Stalus

aptarnavo lituanistinės mokyklos 
mokinių tėvai ir mokytojai. Kavos 
metu buvo platinami gausios mažo
sios loterijos bilietai. Sol. Antanui 
Kebliui vadovaujant skambėjo “Il
giausių metų” gimtadienį švenčian
čiam A. Joneliui, jo dukrai Lilei ir 
Jurgiui Gudui. Pabaigoje klebonas 
padėkojo visiems svečiams už gau
sų atsilankymą ir talkininkams už 
darbą.

“Rūtos” klubas šaukia nepap
rastą narių susirinkimą išrinkti revi
zijos komisijai, gruodžio 4 d., tre
čiadienį, 1 vai. p.p. klubo patalpose. 
Nariai įpareigoti šiame susirinkime 
dalyvauti.

A.a. Jono Adomaičio ir a.a. 
Prano Montvilos pelenai iš Mon
trealio buvo nuvežti į Mississaugą ir 
spalio 25 d., po pamaldų buvo pa
laidoti Šv. Jono lietuvių kapinėse.

A.a. Vytautas Žilinskas, 71 m. 
amžiaus, mirė lapkričio 8 d. Palai
dotas Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Mississaugoje, Ont. lapkričio 15 d.

A.a. Marija Žilinskienė, 92 m. 
amžiaus, mirė lapkričio 12 d. Palai
dota lapkričio 15 d. Šv. Jono lietuvių 
kapinėse Mississaugoje, Ont. U.S.

LITAS
l 

Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

DRAUDOS KAINAS
GERIEMS OBJEKTAMS 

NAMAMS IR AUTOMOBILIAMS 
NUSTATOME PATYS

Atstovaujamos bendrovės suteikė mums tą teisę 
vadovaujantis mūsų ilgametine darbo patirtimi 

Kviečiame visus pasinaudoti šia galimybe
Mokestis gali būti padalintas į 3-6-10 mėnesinių 
mokėjimų

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
TEL. 722-3545

Greitas ir tikslus patarnavimas
Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti

Remtina mokykla
Panevėžio katalikiškoji mer

gaičių žemės ūkio mokykla 1997 m. 
švęs savo 70 metų sukaktį. Mokykla 
buvo įsteigta ŠvČ. Nekaltosios Mer
gelės seserų tarnaičių kongregaci
jos vyr. seselės Margaritos Rinkevi- 
čaitės 1927 m. Ji veikė iki 1940 m. 
Sovietmečiu paversta valstybine že
mės ūkio, vėliau statybininkų mo
kykla. 1991 m. Panevėžio vyskupi
jos ir seselių pastangų dėka mokyk
la buvo atsteigta ir šiuo metu jau iš
leidusi dvi absolvenčių laidas - bai
gė ją 168 mokinės. Mokykloje mo
kosi 380 mergaičių. Mokomasi ket
verius metus. Absolventės gauna vi
durinio mokslo atestatą ir šias spe
cialybes: siuvėjos, kulinarės, sodi- 
ninkės-daržininkės. mokyklą finan
suoja valstybė, tačiau skirtų lėšų tę- 
užtenka mokytojų atlyginimamš. 
Už visa kita reikia apsimokėti pa
tiems. Pinigų beveik nelieka moks
lo priemonėms, knygoms, remon
tams.

Mokyklos direktorius A. Gri
nevičius, dėkodamas išeivijos tau
tiečiams už gaunamą paramą, 
kviečia 1997 m. spalio mėn. j mo
kyklos 70 m. sukaktį ir būtų dėkin
gas, jei kas dar galėtų mokyklą pa
remti. Trūksta knygų anglų ir lietu
vių kalba, kulinarijos, siuvimo bei 
madų žurnalų.

Mokyklos adresas: Panevėžio 
katalikiškoji mergaičių žemės ūkio 
mokykla. Aldonos g. nr. 4, Panevė
žys 5300 , Lietuva. Inf.

LIETUVE moteris ieško darbo, ga
li prižiūrėti senelius ir vaikus. 
Skambinti tel. 416 233-0369 ir 
kviesti Rimą.

»■_» '■'IL*. 1L+. .

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

BANGA RENOVATIONS, namų re
monto bei pataisymų bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus sienų 
(drywall), plytelių klojimo, dažymo 
darbus. Įrengia rūsius, vonios kam
barius. Taiso smulkius vandentie
kio bei elektros gedimus. Stato lau
ko verandas, tvoras. Garantuoja
mos prieinamos kainos ir darbo 
kokybė. Skambinti Robertui Mel- 
kiui, tel. 416 760-7181.

Vilniaus radijo laidų užsie
niui vedėjas Andrius Braukyla, 
atsakydamas į A. Stepaitienės 
pasiteiravimą dėl kai kuriais lai
kotarpiais blogo girdimumo, 
paaiškina, kad pirmiausia tai 
priklauso nuo oro sąlygų. To
rontas nesąs 6120 kHz zonos 
centre. Dažnis esąs keičiamas 
dėl besikeičiančio atmosferos 
pralaidumo skirtingu metų laiku.

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

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio sis
temos įvedimo (plumbing) darbus. 
Įrengiu pirtis (saunas). Skambinti 
Algiui tel. 905 272-8323.

LIETUVOS ŪKININKO šeimai 
reikalinga parama arba ilgalaikė 
paskola pirkti technikai. Adresas: 
Arvydas Matulevičius, Liūliškio 
kaimas, Igliaukos apylinkė, Mari
jampolės rajonas, Lithuania.

IEŠKOME lietuviškai ir angliškai 
kalbančios moters su teise dirbti 
Kanadoje prižiūrėti tris vaikučius 
penkias dienas per savaitę, prade
dant sausio mėn. Skambinti tel. 
416 239-7584.

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidt> nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Ulbai gera kokybė. Skambinti 
bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

PUNIA Construction 
Ltd.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 
atlieka įvairiausius 

statybos-remonto darbus.
Įvedame dujotiekius, oro ir van
dens šildymo sistemas, atliekame 
visus elektros bei vandentiekio dar
bus, nusausiname rūsius, den
giame stogus ir t. t. Garantuoja
me gerą darbo kokybę. Skambinti
Alvydui tel. 905 848-9628 

416 609-5108 (pager).


