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Bendruomeninė mintis
Prieškarinė ir pokarinė išeivija buvo organizuota. 

Ji tokia liko iki šių dienų. Ryškiausias jos organizuotumo 
bruožas - Pasaulio lietuvių bendruomenė, jungianti visus 
už Lietuvos ribų gyvenančius lietuvius.

B
endruomeninė mintis šiandien yra persmelkusi vi
są mūsų lietuviškąjį gyvenimą jau nuo pat šešta
dieninių mokyklų iki pensininkų klubų, Kanadoje 
gražiai susiderinusį su daugiakultūre krašto politika, nesi

jaučia esanti atskalūniška, bet natūrali spalva įvairių tau
tybių mozaikoje. Tai visais atžvilgiais gana stipri būklė. 
Todėl visi čia gyvenantys lietuviai turėtų tą naudingą pa
dėtį atitinkamai vertinti ir stengtis ją išlaikyti. Ligi šiolei, 
atrodo, tuo reikalu nebuvo jokio klausimo. Tačiau laikui 
bėgant atsiranda jau šiokių tokių problemų, kurias paryš
kinti galima būtų kad ir taip. Bendruomeninė mintis pra
randa savo svorį, kai pradeda nykti glaudesnis ir gauses
nis lietuvių tarpusavis bendravimas. Labiausiai tai prasi
kiša jaunimo tarpe, kai tas savųjų glaudumas darosi lyg 
nebe taip ir reikalingas randant draugų ar net giminiuo- 
jantis platesnėse aplinkose. Ta bendruomeninė mintis 
pastaruoju atveju išreiškiama daugiau tautybės pripažini
mu, kartais jos pabrėžimu. Kaip tokia ji nėra atmetama, 
bet jau beveik niekur nebevedanti, kai dėl savos bendruo
menės reikia ką nors pasiaukojančio ir konkretaus atlikti. 
Užtat nenuostabu išgirdus aiškinimus: bendruomenei pri
klausau, bet įsipareigoti - “no way”... Kita problema toly
džio šakojasi Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Kas į 
Bendruomenę žiūrėjo daugiau kaip į vieną ir svarbų poli
tinį veiksnį, talkinusį Lietuvos laisvinimui, tam šiandien 
atrodo, kad nebėra ko per daug veikti. Su tokia pažiūra 
susiduriama senesnių žmonių tarpe.

V
isi tie ar panašūs daugiau psichologinio pobūdžio 
motyvai vienur silpniau, kitur stipriau įtakoja 
pastovumą, sukelia daugiau abejonių ir kai kur 
net iki tokio laipsnio, kai ir patys veikėjai atskirose vieto

vėse pradeda nebejausti bendrojo pulso, norom nenorom 
atitrūksta nuo ašies, kuri daugelį metų visus jungdama 
suko vienodu greičiu sutarton pusėn. Kanados lietuvių 
bendruomenė, ir valdyboms besikeičiant, atrodo, iki šių 
dienų nesunkiai išlaikė tikslų ir užduočių pastovumą, pa
grįstą PLB seimų dvasia, priimtomis rezoliucijomis bęi 
bendranaudžiais principais. Apgailėtina, kad kituose 
kraštuose ne visiems taip gerai sekėsi. Reikia tikėtis, kad 
atsiradę nelygumai bus ištiesinti Pasaulio lietuvių ben
druomenės seime, kuris įvyks 1997 m. Kanados lietuvių 
bendruomenės XVI-tosios krašto tarybos antrosios sesi
jos, įvykusios 1996 m. lapkričio 30 d., metu gvildenti klau
simai, kelti susirūpinimai ar nuomonių skirtumai rodo, 
kad ne visiems viskas tas pats, kad bendruomeninės min
ties gija dar stipriai laikosi, nors su kiekviena karta ar į 
bendrą darbą įsijungiančiais naujais žmonėmis, kartais ir 
stiprokai veikiant kitoms įtakoms - ji, ta gija, gerai sau
goma. Būtų didelis nuostolis, jei tą bendruomeninę mintį 
praradus, ilgainiui (o gal jau ir netrukus?) Bendruomenė 
išsibarstytų atskirais užsienio lietuvių klubais be aiškesnių 
programų ir uždavinių. Socialinio, pramoginio pobūdžio 
rateliai, jei jų ateityje ir daugėtų, niekada neatstos organi
zuoto plačios apimties vieneto, koks šiandien yra Pasau
lio lietuvių bendruomenė. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Dvi atominės jėgainės Kinijai
Kanados ministeris pirm. 

J. Chretienas, lapkričio 22-26 
d.d. dalyvavo Azijos Pacifiko 
ekonominio bendradarbiavimo 
vadų forume Maniloje, Filipinų 
sostinėje. Jam betgi už būsimą 
prekybos rinką, dar tik prade
damą organizuoti, labiau rūpėjo 
jau esančios rinkos Kinijoje ir 
Japonijoje. Didžiausia yra Ka
nados laisvos prekybos rinka su 
JAV. Iš ten Kanada 1995 m. 
importavo gaminių už 225 bili
jonus dolerius, o ten pardavė 
savo gaminių už 254 bilijonus 
dolerių. Didžiausius prekybi
nius ryšius Azijoje Kanada turi 
su Japonija, iš jos 1995 m. im
portavusi gaminių už 8,4 bilijo
no dolerių. Kanados eksportas 
Japonijon daugiausia žaliavo
mis tada buvo pasiekęs 11,4 bi
lijono dolerių.

Pagrindinis J. Chretieno dė
mesys šį kartą teko sparčiau 
augti ekonomiškai pradedančiai 
Kinijai, didžiausią rinką turin
čiai savo teritorija ir gyventojų 
skaičiumi. Iš jos jis parsivežė 
netikėtą staigmeną. Šanchajuje 
buvo pasirašyta sutartis, Kinijai 
parduodanti dvi atomines Ka
nados GANDU elektros jėgai
nes, kainuosiančias apie 4 bili
jonus dolerių. Sutartį pasirašė 
Kanados atominės energijos ir 
Kinijos atominės energijos pa
reigūnai. Juos stebėjo, greta 
stovėdami, Kanados ministeris 
pirm. J. Chretienas ir Kinijos 

premjeras Li Peng. Pastarasis 
Vakarų pasaulyje yra žinomas 
kaip Beižingo (Pekingo) mėsi
ninkas, 1989 m. žiauriai susido
rojęs su laisvės komunistinei Ki
nijai siekusiais studentais Tia- 
nanmeno aikštėje Beižinge.

Kanadiškų atominių GAN
DU elektros jėgainių Kinijai rei
kėtų ir daugiau. Buvo kalbėta 
dar apie dvi jėgaines, bet Kinija 
neturi dolerių atsilyginti ir už 
dvi pirmąsias. Tad jos yra per
kamos kreditan. Atominių 
GANDU reaktorių pagaminimą 
Kanadoje ir jėgainių pastatymą 
Kinijoje teks padengti Kanados 
lėšomis. Skolą Kinija turėtų 
grąžinti per ketverius metus, 
bet ar tuos dolerius Kanada ga
lės atgauti. Jų juk reikia ir mi- 
nisterio pirm. J. Chretieno libe
ralų vyriausybei.

Lig šiol nieko nebuvo daro
ma Kanados valdžios deficitams 
sumažinti pajamų mokesčio pa
didinimu. Ministeris Pirm. J. 
Chretienas džiaugiasi nuo 1993 
m. spalio 25 d. laimėtų Kanados 
parlamento rinkimų nesumažė
jusiu savo vyriausybės populia
rumu. Stebisi net ir Kanados 
oficialus revizorius Denis De
sautels. Jis primena, kad iš tik
rųjų rimtesnė kova su biudžeti
niais deficitais net nebuvo ban
dyta. Tik daug kalbama, kad 
viskas savaime susitvarkė.

Revizorius Denis Desautels
(Nukelta į 9-tą psl.)

Lietuvos dailės muziejaus ansamblis “Kanklės”, koncertavęs daugelyje užsienio kraštų, atvyko Kanadon 
Gruodžio 1, sekmadienį, 3 v.p.p., pasirodė Toronto Lietuvių Namuose, gruodžio 8, sekmadienį, 4 v.p.p., daly
vaus Prisikėlimo parapijos salėje drauge su “Volungės” choru. Ansamblio vadovė - LINA NAIKELIENĖ, 
Lietuvos muzikos akademijos docentė

VOKIETIJOS ŽINIASKLAIDOJE

Lietuviai pirmieji su nauju posūkiu
Po Lietuvos seimo antrojo rato rinkimų vokiečių televizija ir spauda daug kalbėjo, 

rodė ir rašė apie dešiniųjų grįžimą ir jų ateities planus

KAZYS BARONAS, Vokietija

Pranešimai televizijoje
Apie antrojo rato Lietuvos 

seimo rinkimus Vokietijos ži- 
niasklaida skelbė žymiai pla
čiau. Jau sekmadienį, 10 v.v. 
(Kanados laiku 4 v.p.p.), televi
zija trumpose žiniose pranešė, 
kad aiškus rinkimų favoritas yra 
“Tėvynės sąjunga” bei krikščio
nių demokratų partija. Tą patį 
televizija dar kartą patvirtino 
po valandos, o pirmadienį 6 v.r. 
perdavė ir duomenis.

Pirmadienio dienraščiai, pa
siremdami AFP apgentūros ži
niomis iš Vilniaus trumpai ap
žvelgė V. Landsbergio “Vater- 
landsunion - Tėvynės sąjungos” 
pergalę, nors ji nepasiekė dau
gumos, - trūko vieno balso. Pir
madienį vakare pirmasis kana
las (programa perduodama iš 
Hamburgo) parodė prof. V. 
Landsbergį, spaudos konferen
cijoje sėdintį tarp J. Vagnoriaus 
ir tamsių plaukų moters, daly
vaujant gausiems spaudos, tele
vizijos atstovams. Vokietis iš 
Vilniaus pareiškė, kad Tėvynės 
sąjunga laimėjo rinkimus, ta
čiau V. Landsbergis numato su
daryti koalicinę vyriausybę su 
krikščionių demokratų partija.

Dar iškilmingiau rinkimų 
pranešimui buvo pasiruošęs Vo
kietijos televizijos antrasis ka
nalas (jo programa perduoda
ma iš Mainco). Pirmiausia pa
rodė Lietuvos žemėlapį, dide
lius “Litauen” ir “Vilnius” užra
šus trispalve papuoštame ekra
ne. Ir šiame pranešime buvo pa
rodyta V. Landsbergio spaudos 
konferencija. Vokietis pakarto
jo beveik tas pačias pirmo kana
lo žinias, papildydamas jas pa
staba, kad V. Landsbergis yra 
atvedęs Lietuvą į nepriklauso
mybę ir greičiausiai perims sei
mo pirmininko pareigas.

Dienraščio komentarai
Visuomet palankus Lietuvai 

Miuncheno liberalinis dienraš
tis, “Sueddeutsche Zeitung” (jis 
spausdino daug straipsnių Lie
tuvos kelyje į laisvę) net pirma
me puslapyje išspausdino Reu- 
terio agentūros rinkimų prane
šimą, kad buvusio Lietuvos pre
zidento V. Landsbergio partija 
laimėjo sekmadienio rinkimus. 
V. Landsbergis su “Sąjūdžiu” 
atvedęs Lietuvą į nepriklauso
mybę ir buvęs pirmuoju išrinktu 
visuotiniu balsavimu prezidentu 
(iš tikrųjų V.Landsbergis ėjo tik 
seimo pirmininko pareigas).

Antrame puslapyje vėl seimo 
rinkimų žinios su V. Landsber
gio nuotrauka ir didele antrašte 
“Konservatoriai laimi Lietuvo
je”. Vokiečių spaudos agentūra 
(dpa) pakartoja rinkimų duo
menis, pridėdama G. Vagno
riaus žodžius: “Mes siekiame 
teisingumo vietoje keršto, taria
mės su prezidentu A. Brazaus
ku”. Agentūra taip pat pažymė
jo, kad Lietuva yra pirmas Rytų 
ir Vidurio Europos kraštas, bal
savime atmetęs ekskomunistų 
vyriausybę.

Tas pats dienraštis ketvirta
me psl. išspausdino komentarą, 
pavadindamas jį “Schrittmacher 
Litauen - žingsnių reguliatorė 
Lietuva”. Esą prieš ketvertą 
metų lietuviai įsteigė didžiausią 
pokomunistinę partiją. Jų pa
vyzdžiu pasekė bulgarai, veng
rai, lenkai, nustumdami 1989-90 
m. valdančius disidentus į opo
ziciją; pasivadinę socialdemok
ratais, jie pasiekę valdžią. Ta
čiau šį rudenį lietuviai balsavi
mu įvykdę pakeitimą. Jų pavyz
džiu nuėję Rumunija ir Bulgari
ja. Dabar įtemptai laukiama ir 
klausiama, ar ateinančiais me
tais Lenkijos seimo rinkimuose 
sudaryta dabartinė koalicinė vy
riausybė neatsidurs opozicijos 
suole?

Toliau miuncheniškis dien
raštis rašė: rinkimai Lietuvoje, 
kaip ir kitose buvusiose sovieti
nėse valstybėse, parodė, kad ir 
po septynerių metų partinės 
sistemos sugriuvimo visuomenė 
yra stipriai susiskaldžiusi. Nors 
žymūs kp tarnautojai priklausė 
prie reformų siekiančio sparno 
ir gal vedė išmintingą politiką, 
tačiau daugumas balsavusių 
juos sumetė į vieną nomenkla
tūrinį puodą, nes jie išsigelbėjo 
tapdami aukštais pramonės ar 
bankų pareigūnais, vėl iš naujo 
priklausydami laimėtojų gru
puotei.

Žinios per Stockholmą
“Frankfurter Allgemeine 

Zeitung” dienraščiui rinkimų 
duomenis pranešė iš Stockhol- 
mo laikraščio bendradarbis. At
rodo, jis iš Vilniaus gavęs teisin
gas žinias, nes LDDP jis rikiuo
ja į ketvirtą vietą, kai tuo tarpu 
miuncheniškis dienraštis eksko- 
munistams skyrė trečią vietą.

Stockholmo koresponden
tas rašė, kad konservatorių lai
mėjimas - tai priešrinkiminės 
kovos pasekmė, reiškianti liūd
ną finansų ir pajamų mokesčių 
padėtį, išsiplėtusią korupciją, 
nusikaltimus. Seimo pirmininko 
pareigas esą perims V. Lands
bergis ir po dvejų metų rungsis 
greičiausiai su A. Brazausku dėl 
prezidentūros.

Posūkis Lietuvoje
Savo komentare Frankfurto 

dienraštis “Wende in Litauen - 
posūkis Lietuvoje” rašė, kad iš 
trijų Baltijos valstybių Lietuvai 
sunkiausiai sekėsi demokratinė
je sistemoje įgyvendinti laisvąją 
ekonomiją. Dabar gyventojai 
atmetė senus komunistus, ati
duodami savo balsus atvedu- 
siems juos į nepriklausomą gy
venimą. Tiesa, tame posūkyje

(Nukelta į 2-rę psl.)

Baltijos prezidentų susitikimas
Lapkričio 26 d. Rygoje įvy

ko tradicinis Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos prezidentų - Algirdo 
Brazausko. Gunčio Ulmanio ir 
Lennarto Merio susitikimas, 
praneša ELTA. Jie pasirašė 
bendrą pareiškimą, kuriame dar 
kartą pabrėžta Baltijos kraštų 
stabilumui didelė svarba būti 
priimtomis į NATO (ŠAS) pir
majame jo plėtimosi tarpsnyje. 
Pasiūlyta visoms valstybėms, su
sijusioms su ŠAS plėtimu, “ak
tyviai dėl to konsultuotis”. Pa
reikštas įsitikinimas, kad Euro
pos sąjunga pradės derybas su 
Baltijos valstybėmis dėl jų na
rystės šioje organizacijoje; visos 
Europos valstybės paragintos 
kuo skubiau patvirtinti ES su
tartis su Baltijos kraštais. Latvi
jos ir Lietuvos prezidentai sakė
si pasiryžę toliau kalbėtis ir de
rėtis dėl jūros sienos.

Pasaulio banko paskola

Kaip skelbia ELTA lapkri
čio 25 d., Pasaulio bankas (PB) 
suteikė Lietuvai 3.7 milijonus 
JAV dol. vertės paskolą Sociali
nės apsaugos, politikos ir ben
druomenių socialinių paslaugų 
plėtojimo projektui. Derybos 
dėl paskolos vyko Vašingtone, 
Lietuvos delegacijai vadovau
jant socialinės apsaugos ir dar
bo ininisteriui M. Mikailai. Pas
kola teikiama 20 metų už maž- 
da ig 7% metėjų palūkanų. Pir
maisiais inet.'is reikės mokėti 
tik lalūka.ias:

Pr-ai'aiciŲic p.ojekto, kurio 
bendra vertė yra 12.3 milijono 
JAV dol., prisideda Švedijos 
tarptautinio vystymo agentūra 
(4.29 mln. JAV dol.) ir Olandi
jos vyriausybė (850,000 JAV 
dol.). Ketinama per penkerius 
metus įsteigti 14 socialinių pas
laugų centrų pagyvenusiems 
žmonėms ir vaikams.

Pasirašyta koalicijos sutartis
Lapkričio 20 d. Tėvynės są

jungos (Lietuvos konservatorių) 
ir Krikščionių demokratų parti
jos vadovai prezidentūroje pasi
rašė koalicijos sutartį. Joje nu
matyta, “kad abi valdančiosios 
partijos vadovausis lygiateisės 
partnerystės, proporcingo daly
vavimo valstybinėse institucijo
se bei pagarbos partnerio verty
bėms nuostatoms principais”, 
kaip skelbia “Respublika”. “Bus 
tariamasi dėl visų rengiamų Sei
mo ir Vyriausybės projektų bei 
sprendimų, vidaus ir užsienio 
politikos veiksmų, koalicijos 
vardu skelbiamų pareiškimų, 
dalijamasi visa informacija apie 
valstybės reikalus.” Koalicinė 
vyriausybė pateiks seimui abiejų 
partijų suderintą savo veiklos 
programą.

Lapkričio 21 d. prezidentui 
A. Brazauskui buvo pristatytas 
abiejų partijų vadovų siūlymas 
skirti Gediminą Vagnorių nau
juoju Lietuvos ministeriu pirmi
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Būtų nuostolinga, jei Bendruomenė išsibarstytų atskirais klubais 
Lietuviai pirmieji su nauju posūkiu

Šį rudenį lietuvius pasekė Rumunijos ir Bulgarijos balsuotojai 
Lemiantis Lietuvos kompartijos posūkis 

Buvo siūlymas persitvarkyti be marksizmo dogmų 
Po 52 metų Lietuvą aplankius XII 

Komunizmo pėdsakų - daugiausia galvosenoj ir elgesyje 
Taip elgėsi anglų kariai

Ortodoksų šventikai, nešdami ikonas, pradėjo apeigas 
Čikagos lietuvių vaizdai ir vargai

Lietuvių kilmės R. Durbinas išrinktas j JAV senatą 
Psichologiniai ligonių tipai (III)

Nuoširdumas šeimoje gali ligoniui daugiau padėti nei vaistai 
Brandūs choro žingsniai

“Viena šeima, viena tauta” - daina visur ir visiems 
Šlapelių namas - kultūros muziejus

Atgauta nuosavybė perduota Vilniaus savivaldybei

ninku. Jis tai pateikė seimo 
svarstymui lapkričio 27 d. Savo 
kalboje neeiliniame seimo posė
dyje jis išskyrė energetikos sritį, 
kaip vieną iš svarbiausių nauja
jai vyriausybei spręstinų proble
mų. Taip pat pabrėžė reikalin
gumą valdymo struktūrų refor
mos bei tolimesnės reformos 
teisėtvarkos srityje.

Naujojo seimo posėdis
“Lietuvos ryto” žiniomis, 

pirmasis naujai išrinkto seimo 
posėdis įvyko lapkričio 25 d. 
Kaip konstitucijoje numatyta, jį 
atidarė vyriausias seimo narys 
74 m. rašytojas Jonas Avyžius. 
Maldą sukalbėjo arkivyskupas 
metropolitas Audrys Juozas 
Bačkis. Priesaiką davė visi 137 
išrinkti seimo nariai. Slapiu bal
savimu seimo pirmininku iš
rinktas Tėvynės sąjungos (Lie
tuvos konservatorių) pirminin
kas prof. Vyt. Landsbergis.

Posėdyje dalyvavo prezi
dentas Algirdas Brazauskas, lai
kinoji vyriausybė, diplomatinis 
korpusas. Kovo 11 -sios akto sig
natarai, Katalikų Bendrijos hie- 
rarchai ir kitų konfesijų atsto
vai, seimui atsakingų institucijų 
bei apskričių ir savivaldybių va
dovai, Pasaulio lietuvių ben
druomenės, kultūrinių organi
zacijų atstovai.

V. Landsbergis pasakė kal
bą, kurioje paskatino visus kar
tu atkakliai dirbti, pažadėjo, 
kad bus peržiūrėtos mokesčių ir 
valdymo sistemos stengiantis 
skatinti verslą Lietuvoje, bus su
griežtintos baudos už kontra
bandą, alkoholio falsifikavimą 
ir narkotikų gaminimą.

Užsiregistravo penkios did
žiosios seimo frakcijos. Konser
vatorių seniūnu bus A. Vidžiū
nas, Krikščionių demokratų - P. 
Katilius, Centro - E. Bičkaus
kas, Socialdemokratų - A. Sa
kalas, o LDDP - Č. Juršėnas. 
Susikūrė dar trys iš keturiolikos 
pavienių kandidatų - Demokra
tų, kuriai priklausys partijos va
dovas Saulius Pečeliūnas, narė 
J. Matekonienė bei Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos at
stovas A. Švitra. Jungtinės frak
cijos seniūnu bus Tautininkų są
jungos pirmininkas Rimantas 
Smetona, o Liberalų reformų 
frakcijai priklausys nepriklauso
mi kandidatai A. Mcdalinskas, 
V. Martišauskas bei liberalas K. 
Trapikas.

Lietuvos banko būklė
Kaip skelbia ELTA, spalio 

mėnesį Lietuvos banko aktyvai 
padidėjo 36.8 milijonais litų, ir 
mėnesio pabaigoje siekė 3.85 
bilijonus litų. 90.5% užsienio 
aktyvų sudarė konvertuojamo
sios užsienio valiutos, kurios 
per mėnesį padidėjo 1.7%, ban
kui nupirkus iš komercinių ban
kų daugiau JAV dolerių negu jų 
pardavė. Aukso atsarga per mė
nesį nepasikeitė ir spalio pabai
goje sudarė 7.3% užsienio akty
vų. RSJ
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Q RELIGINIAME GIMIME
Lietuvos ir Lenkijos vysku

pų konferencijų ryšio grupės 
susitiko lapkričio 4-5 d.d. Len
kijos Drohičyno vyskupijoje. 
Lietuvai atstovavo grupės pirm, 
vysk. J. Žemaitis, MIC, vysk. J. 
Tunaitis, kun. V. Aliulis, MIC, 
ir kan. J. Pečiukonis. Lenkijos 
grupei vadovavo vysk. W. 
Ziemba.

Pastarasis pranešė apie 1997 
m. Vroclave įvyksiantį tarp
tautinį eucharistinį kongresą, 
kuriame dalyvauti kviečiami ir 
Lietuvos Kat. Bendrijos atsto
vai. Taip pat kitais metais bus 
minimos šv. Vaitiekaus-Adal- 
berto 1000-tosios mirties me
tinės. Lietuviai kviečiami tam 
reikalui sudaryti sukaktuvinį 
komitetą, kokie jau įsteigti Če
kijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, 
Italijoje ir Lenkijoje. Pagrindi
nės iškilmės bus surengtos 
Gniezne, kuriose dalyvaus Šv. 
Tėvas Jonas Paulius II. O Kro
kuvoje vyks palaimintosios ka
ralienės Jadvygos kanonizacija. 
Išreikštas pageidavimas, kad to
je iškilmėje lietuviai dalyvautų 
ne tik kaip svečiai, bet ir kaip 
rėmėjai. Lietuviams pastebėjus, 
kad karalienė Jadvyga Lietuvoje 
labiau žinoma kaip politinė as
menybė, lenkai pažadėjo Lietu
vai parengti informaciją, apie 
palaimintosios Jadvygos gyvenimą.

Vysk. W. Ziemba, kalbėda
mas apie tikybos mokymą Len
kijoje, pasakė, kad joje dirba 
apie 37000 katechetų, iš kurių 
apie~ pusė - pasauliečiai. Vysk. 
J. Žemaitis, MIC, pastebėjo, 
kad Lietuva negalinti pasigirti 
tokiais laimėjimais, nes soviet
mečiu tikyba buvo suvaržyta, 
bet po nepriklausomybės atga
vimo būklė gerėjanti.

Kauno arkivyskupui Sigitui 
Tamkevičiui lapkričio 3 d. Vo
kietijos Regensburge iškilmin
gai įteiktas Georg von Hertling 
medalis, skiriamas už nuopel
nus Kat. Bendrijai. Iškilmėje 
pagrindinė kalbą pasakė Vati
kano Tikėjimo mokslo kongre
gacijos prefektas kardinolas J.

Lietuviai —
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

dalyvavo ir tuometinis kp sekre
torius (laikraštis rašo pirminin
kas) ir dabartinis prezidentas A. 
Brazauskas, atsiskyręs nuo so
vietinio komunizmo. Tačiau pa
sipriešinimo simboliu prieš so
vietinę vyriausybę liko tautinis 
konservatorius V. Landsbergis, 
pajėgęs ekskomunistus pašalinti 
iš valdžios.

Nežinomas muzikos mokytojas
Berlyno dienraštis “Berli

ner Morgenpost” lapkričio 13 d. 
savo komentare rašė, esą “neži
nomas” muzikos mokytojas 
1990 m. pasipriešino sovietinei 
galybei, nepabūgęs net ypatingų 
dalinių puolimo. 1991 m. Sov. 
Sąjunga sutriko, ir V. Landsber
gis Hitlerio-Stalino sutartimi 
prarastą kraštą atvedė į nepri
klausomybę.

Pergalė nebuvo ilga, nes jau 
1992 m. lietuviai balsavimu pa
šalino Landsbergio partiją ir 
pirmieji vėl Rytų Europoje grą
žino komunistus valdžion. Ta
čiau po ketverių metų V. 
Landsbergis vėl pergyveno žė
rintį grįžimą. Jo “Tėvynės są
jungą” sudarys naują vyriausy
bę, o pats V. Landsbergis jau 
žvelgia į prezidentūrą. “Ar tuo 
būdu pasireiškia Rytų Europoje 
nauja linkmė?” - klausia Berly
no dienraštis.

Ratzinger. Apdovanotasis skai
tė pranešimą “Lietuvos Katali
kų Bažnyčios persekiojimas ir 
pasipriešinimas”, kuriame ap
žvelgta Tikinčiųjų teisėms ginti 
k-to veikla ir “LKB kronikos” 
leidimas. Arkivyskupas padėko
jo vokiečiams už paramą ir soli
darumą Sibiro tremtyje.

“Mažoji bendruomenė” - 
tai vaikų globos namai Šiau
liuose. Jie įsikūrė Švč. Jėzaus 
Širdies tarnaičių kongregacijos 
patalpose. Pradžioje bus globo
jami 5 vaikai. Kasmet bus prii
mama po 1 ar 2 naujus vaikus. 
Po septynerių metų juose gy
vens 20 vaikų, kuriuos globos 5 
vienuolės. Pasak seselės Ievos 
Norvaišaitės, globos tikslas pa
rengti jaunus žmones prasmin
gam gyvenimui, suteikti indivi
dualų auklėjimą, todėl riboja
mas auklėtinių skaičius. Miesto 
savivaldybė namams žadėjo 
skirti 30.000 litų ateinančiais 
metais. Valstybiniuose kūdikių 
namuose tokiam pačiam vaikų 
skaičiui skiriama dvigubai daugiau.

Lietuvos “Caritas” federa
cijos ir Kauno miesto savivaldy
bės prieš metus įsteigtus Kartų 
namus spalio 25 d. pašvent,no 
arkivyskupas S. Jamkevi&us. 
Tie namai - tai i;;tiAly2uL.' jungti 
ir bendrai spręsti vienišų moti
nų ir vienišų senelių problemas. 
Juose šiuo metu gyvena dvylika 
senelių ir šešios motinos su de
vyniais vaikais. Numatytos vie
tos: 25 seneliams, 10 moterims 
ir 12 vaikams. Namuose dirba 
14 tarnautojų, vadovaujamų L. 
Kudarienės. Jų parengimą fi
nansavo Olandijos vyriausybė 
bei privačios firmos. Pašventini
mo iškilmėse dalyvavo Olandi
jos vyriausybės atstovas O. Re- 
gout, pastebėjęs, kad šis užmo
jis yra drąsus projektas, kurio 
sukauptą patirtį bandys pritai
kyti Olandijoje. Šiuo metu Kau
ne yra apie 100 vienišų senelių. 
Aktuali ir vienišų merginų pro
blema. Trys tokios su vaikais 
įsikūrusios čia jau nuo jpraėjusių 
metų lapkričio mėn. Šių namų 
dvasiniais reikalais rūpinasi 
kun. J. Bujokas. Išlaiko juos 
“Caritas” federacija, remiama 
savivaldybės.

Įsteigta Kauno arkivysku
pijos kredito unija numato lė
šas naudoti šventovių bei vie
nuolynų statyboms, remontams, 
religinio ugdymo programoms 
bei kitiems įstaigų ar organiza
cijų poveikiams. Steigimo sutar
tis patvirtinta spalio 20 d. Kre
dito unijos pradininkas kun. J. 
Stankevičius pareiškė, kad tokia 
įstaiga reikalinga padėti spręsti 
kylančioms finansinėms proble
moms. Unijos nariais gali tapti 
kunigai, vienuolijos, Kauno ar
kivyskupijos įstaigos bei organi
zacijose dirbantys pasauliečiai. 
Šiuo metu unija turi 30 narių. 
Pagal Lietuvos įstatymus kredi
to unija įregistruojama, jei per 
40 dienų nuo steigimo sutarties 
patvirtinimo jos nariais tampa 
bent 50 asmenų. Unijos steigi
mui pritarė arkivyskupas S. 
Tamkevičius.

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).

Kelmė. Vaizdas prie Vilbėno upelio užtvankos ’ Nuotr. H. Paulausko

Lemiantis Lietuvos kompartijos posūkis
Pastangos išsivaduoti iš Kremliaus gniaužtų, Įėmusios iškilimą Sąjūdžio, nuvedusio j 
nepriklausomybės paskelbimą. Tą vyksmą dokumentuotai atpasakoja savo veikalo pirmoje 

dalyje Algimantas Liekis. Ateityje gal pasirodys ir kitokių aiškinimų

Mirties pranešimas
A+A

ANTANAS GATAUTIS
mirė 1996 m. lapkričio 14 d.

Paliko nuliūdime žmoną JUZEFĄ, dukras - LAIMĄ 
ir BIRUTĘ su šeimomis, sūnų EDMUNDĄ, 
vaikaičius, provaikaičius, brolį STASĮ su šeima 
Lietuvoje.

A+A
MONIKAI ŠAULIENEI 

mirus Lietuvoje,
nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui šauliui 
VLADUI SAULIUI bei visiems giminėms Lietuvoje -

DLK Algirdo šaulių kuopos valdyba

JUOZAS VI I ĖNAS
Apie įvykius sovietų oku

puotoje Lietuvoje, kurie prive
dė prie nepriklausomybės atsta
tymo, neseniai pasirodė Algi
manto Liekio knyga “LKP ago
nijos kronika”, kurios pratar
mėje rašoma: “Knygoje pirmą 
kartą, remiantis archyviniais ir 
kitais dokumentais, mėginama 
nušviesti, kodėl ir kaip Lietuvos 
partinė organizacija buvo at
skirta nuo TSKP, kaip susikūrė 
‘ištikimųjų bolševikų’ LKP, ant 
TSKP platformos, vadovaujama 
M. Burokevičiaus, pateikiama 
dokumentų apie LKP nusikalti
mus lietuvių tautai ir Lietuvai, 
jos pastangas užgniaužti lietuvių 
Laisvės siekimą tiek pokario, 
tiek ir ‘pertvarkos’ metais.

Lietuvos komunistų partijos 
(LKP) pertvarkymas prasidėjo 
maždaug kartu su Lietuvos per
sitvarkymo sąjūdžio atsiradimu.
1988 m. biželio 3 d. susirinkę 
Mokslų akademijoje apie 500 
mokslininkų, rašytojų, dailinin
kų ir kitų sudarė iniciatyvinę 
grupę pertvarkos sąjūdžiui su
daryti. Maždaug tuo pačiu metu 
Mokslo akademijos darbuotojai 
pradėjo svarstyti, kaip daugiau 
nei 200.000 narių turinčią LKP 
priversti, kad ji nesipriešintų 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymui. Tuo reikalu 1989 m. 
kovo pradžioje Vilniaus univer
sitete įvyko pasitarimas, kuria
me buvo pritarta A. Liekio pa
siūlymui pertvarkyti LKP taip, 
kad ji būtų ne tik savarankiška, 
bet ir turėtų programą be mark- 
sizmo-komunizmo dogmų.

Tam tikslui prie Mokslo 
akademijos buvo sudaryta ini
ciatyvinė grupė, kuri ėmėsi šio 
darbo. Vadovu buvo A. Liekis. 
Šios grupės parengtiems sava
rankiškos LKP dokumentams
1989 m. gegužės 30 d. pritarė 
Mokslo akademijos partinių 
organizacijų atstovai. “Savaran
kiška LKP - tai Nepriklauso

Ant karo sunaikintos šventovės pamatų Vilkaviškyje pastatyta nauja 
katedra - dar nevisai baigta Nuotr. J. Piečaičio

mos Lietuvos politinė partija su 
programa ir statutu ir veikianti 
Lietuvos respublikos konsti
tucijos nustatytuose rėmuose” - 
sakoma dokumente. Su
sirinkime taip pat pritarta, kad 
1989 m. rudenį būtų sušauktas 
LKP suvažiavimas savarankiš
kai LKP įsteigti (37 psl.).

Sujudo ir LKP CK. Birželio 
24 d. posėdyje buvo nutarta pa
skelbti partijos diskusiją dėl 
LKP statuso, o liepos 10 d. LKP 
CK sudarė komisiją LKP pro
graminiams dokumentams pa
rengti. Taip pat buvo sudaryta 
jai pagelbėti darbo grupė iš 55 
asmenų. Pasak Liekio, tokia 
daugybė žmonių (iš viso 120) nie
ko rimto negalėjo nuveikti. Seni 
partiečiai net kėlė klausimą, ar 
atėjo laikas svarstyti partijos 
statutą. O LKP CK sekr. A. Bra
zauskas įtikinėjo, kad “Maskva 
mums netrukdo dirbti”.

Tuo metu vyko diskusija dėl 
Vokietijos ir TSRS 1939 m. 
slaptųjų protokolų. LTSR AT 
prezidiumo sudaryta komisija 
rugpjūčio 22 paskelbė, kad 
šios sutartys yra neteisėtos. 
Toks nutarimas sukėlė “tikrųjų” 
komunistų pasipiktinimą. Dar 
labiau juos sujaudino Baltijos 
kelio demonstracija. Reaguoda
mas į tai, TSKP CK paskelbė 
grasinantį pareiškimą, kurį svars
tant LKP CK visumos posėdyje 
rugpjūčio 28 d. buvo nutarta, 
kad Lietuva gali siekti tik dides
nio ekonominio ir kultūrinio sa
varankiškumo TSRS sistemos 
ribose (40 psl.). Pasak Liekio, 
tai parodė LKP CK tikrąją Lie
tuvos suvereniteto sampratą.

Nepaisydama to, 1989 m. 
rugsėjo 13 d. Mokslo akademi
jos iniciatyvinė grupė sukvietė 
respublikinį mokslo, mokymo, 
kūrybos partinių brganizacijų ko
mitetų ir pačių organizacijų at
stovų susirinkimą, kur turėjo 
būti apsvarstyti savarankiškos 
LKP programiniai dokumentai 

ir neeilinio LKP suvažiavimo or
ganizavimas. Susirinkimas vien
balsiai pritarė dokumentų pro
jektams ir numatytam suvažiavi
mui dėl LKP reorganizavimo. 
Tam tikslui išrinko respublikinę 
koordinacinę tarybą (pirm. B. 
Genzelis) ir priėmė kreipimąsi į 
doruosius Lietuvos žmones, ku
riame pareiškė: “Mes už sava
rankišką LKP, kuri kartu su 
kitomis pažangos jėgomis gali 
taikingai įgyvendinti Lietuvos 
nepriklausomybės, demokratijos, 
socialinio teisingumo siekius” 
(43 psl.).

LKP CK pamatęs, kad sava
rankiškos LKP įsteigimas jau ne 
be iliuzija, ėmė tartis su Mokslo 
akademijos iniciatyvine grupe 
dėl suvažiavimo ir dokumentų 
parengimo.

1989 m. spalio 12-13 d.d. 
įvykusiame LKP CK visumos 
posėdyje, nepaisant Gorbačiovo 
siūlymo sušaukti LKP suvažiavi
mą 1990 m. pavasarį, buvo nu
tarta šaukti gruodžio 19 d. Ini
ciatyvinei grupei prie Mokslo 
akademijos bei darbo grupei 
prie LKP CK pasiūlyta pateikti 
suvažiavimui tik vieną partijos 
programos bei įstatų projektą.

Po to spaudoje pasirodė 
straipsnių apie LKP nuopelnus, 
padaugėjo iš Maskvos atvyks
tančių komisijų, pasirodė Lietu
voje ir TSKP CK sekretorius V. 
Medvedevas. Tuo metu buvo 
gautas kitas grasinantis Gorba
čiovo laiškas - kreipimasis į Lie
tuvos komunistus dėl padėties 
Lietuvos komunistų partijoje.

Laiškui apsvarstyti buvo su
šauktas lapkričio 1 d. LKP CK 
posėdis. Aktyvistai aiškino, kad 
kelio atgal nebėra, kad persi
tvarkymas daromas pačios par
tijos labui. A. Brazauskas pripa
žino, kad LKP atsakinga už pa
darytas klaidas, bet jai turi būti 
sudaryta galimybė jas atitaisyti 
- atkurti Lietuvos valstybingumą.

Maždaug tuo pačiu metu 
pasirodė trečias LKP progra
mos projektas, kurį parengė 
LKP CK sekretoriaus V. Bal
trūno vadovaujama grupė. Pa
sak Liekio, tai buvo visiškai su- 
bolševikintas LKP CK komisi
jos paskelbtų ‘LKP programos 
metmenų’ variantas.

Savo programą rusų kalba 
buvo parengę ir “Jedinstvos” 
šalininkai, pasisakę už “vienin
gą TSRS” ir “vieningą TSKP”. 
Tačiau pastarosios dvi progra
mos nebuvo svarstomos parti
nėse organizacijose.

Nepaisant visokio spaudimo 
iš Kremliaus pusės ir savitarpio 
ginčų dėl partijos ateities, 1989 
m. gruodžio 19-23 d.d. įvyko 
LKP suvažiavimas, kuriame 855 
iš 1033 delegatų pasisakė už 
LKP atsiskyrimą nuo TSKP, o 
prieš balsavo 160 delegatų (54 
pis.). Nemažai kalbėjusių abejo
jo atsiskyrimo tikslingumu, o A. 
Brazauskas sakė pritariąs sava
rankiškos LKP programiniams 
dokumentams, tačiau, jo nuo
mone, šalies ateitis yra suvere
ninių valstybių sąjunga.

Suvažiavimas taip pat pa
tvirtino A. Brazauską savaran
kiškos LKP CK pirmuoju sekre
torium ir išrinko LKP CK 176 
narius, kurių tarpe buvo akty
viausių Sąjūdžio seimo ir tary
bos narių.

Prieš LKP atsiskyrimą bal-
(Nukelta į 4-tą psl.)

A+A
JONUI KRIKŠČIŪNUI

Lietuvoje mirus,
jo brolį VYTAUTĄ su ■šeima nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime -

Vacys ir Matytė Vaitkai

A+A
ALEKSANDRUI MIKALAUSKUI 

mirus,
liūdesio valandoje giliai užjaučiame žmoną ALDONĄ, 
sūnų ANDRIŲ su žmona, dukrą ANGELĘ su vyru, 
vaikaičius - VERONIKĄ, LUKĄ, ERIKĄ, 
ALEKSANDRĄ, KATIE ir visus artimuosius -

Hamiltono pensininkų dainos vienetas

A+A
ALEKSANDRUI MIKALAUSKUI, 
“Rambyno” buvusiam administratoriui mirus, žmonai 
ALDONAI, dukrai ANGELEI, sūnui ANDRIUI, 
broliams - STEPONUI ir POVILUI, sesutei 
BRONEI, jų šeimoms bei artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia -

"Rambyno" vadovybė ir gyventojai

A+A
ALEKSANDRUI MIKALAUSKUI 

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai ALDONAI, 
sūnui ANDRIUI ir dukrai ANGELEI su šeimomis, 
broliams - STEPONUI ir POVILUI bei sesutei 
BRONEI-

Hamiltono pensininkų klubas

MIELAI MAMYTEI

A+A
JULIJONAI PEČIULIENEI 

mirus,
kuopos vadą VYTAUTĄ PEČIULĮ ir jo šeimą 
nuoširdžiai užjaučia -

"Vilniaus ” šaulių rinktinės valdyba ir 
VI. Pūtvio šaulių kuopos nariai

MIELAI MOTINAI

A+A
JULIJONAI PEČIULIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
jos sūnui - šauliui VYTAUTUI, dukrai ALDONAI 

ir jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą -

V T. Gražuliai S. M. Jokūbaičiai
P. M. Krilavičiai M. A. Pranevičiai



Išniekinta Kauno 
Įgulos šventovė

Po 52 metų Lietuvą aplankius xn

“Kauno diena” 1996 m. lap
kričio 11 d. laidoje paskelbė 
Gretos Čižinauskaitės praneši
mą “Akibrokštas - išniekinta šv. 
Arkangelo Mykolo bažnyčia”. 
Jame rašoma, kad lapkričio 10 
d. j sekmadienio Mišias susirin
kę kauniečiai, ant šventovės du
rų rado raštelį: “šiandien šv. 
Mišių nebus”. Tuoj pat pasklido 
gandai, kad šventovėn įsilaužę 
satanistai, viskas sudaužyta, iš
vogta. Tuo tarpu užrakintoje 
Įgulos šventovėje triūsė apie 30 
policijos pareigūnų.

Tą rytą apie 7 vai. į švento
vę atėjęs ūkvedys pastebėjo kei
stą tuštumą. Atskubėjęs šven
tovės rektorius kun. Ričardas 
Mikutavičius, kurio pranešimas 
policijai tapęs bene svarbiausiu 
tos paros įvykiu mieste: apvogta 
mylimiausia kauniečių švento
vė. Pasigesta 16 dail. V. Kvasio 
“Kristaus kentėjimo stočių”, 
1995 m. nupirktų tiesiai iš pa
rodos. Nebebuvo nė fotografo 
J. Valiušio 25 nuotraukų. Išnie
kintas “Rūpintojėlis”, garsi J. 
Mikėno skulptūra, 1939 m. at
stovavusi Lietuvai pasaulinėje 
parodoje Paryžiuje. Aliejiniais 
dažais teptuku išvedžiota: “Sta
bas! Lietuviškas stabas!...” Iš
niekinti ir kiti brangūs kūriniai: 
“Kauno baltoji madona” P. Del
tuvos skulptūra “Marija su Kris
tumi ant rankų”, prieš metus iš 
Vokietijos parvežtos Marijos 
skulptūrėlės. Apsižiūrėta, kad 
nebėra dviejų skulptoriaus Alg. 
Šlapiko būsimo paminklo Lie
tuvos išeivijai maketų, net ir 
mažo paveikslėlio su Vatikano 
vaizdeliu. Sienos ištepliotos 

Vytauto Didžiojo kultūros ir karo muziejus Kaune, remiant vyriausybei 
pastatytas visuomenės lėšomis ir 1934 m. vasario 16 d. pašventintas

įvairiais įrašais.
Vyresnieji policijos pareigū

nai G. Aleksonis ir Ant. Ruzgas 
nustatė, kad vagys daiktus nega
lėję kažkur toli nunešti. Pakelta 
visa Greitojo reagavimo rinkti
nės “Aras” Kauno kuopa. Per 
valandą užsitęsusių paieškų įta
rimas pasitvirtino: suniokotas 
grobis rastas šventovės rūsyje, 
įmestas į pusantro metro gylio 
ertmę. Vandalas gramdekliu 
nuskuto nuo drobės piešinį, dalį 
kūrinių apliejo kažkokiu skys
čiu, sudaužė rėmus, suplėšė 
nuotraukas, viską pavertęs 
šiukšlių krūva.

Kun. R. Mikutavičius ma
no, kad šio išpuolio esmė - kū
rybos naikinimas. Norėta paže
minti, kas katalikams šventa ir 
yra garbinama. “Labiausiai bi
jau vieno, - pareiškė kunigas, - 
kad tai nebūtų viską savo kelyje 
šluojanti stichija, kuri jau pasie
kė Kauną ir nuvilnys dar to
liau”... Prisiminė išpuolį prieš 
Ukmergės Šv. Trejybės švento
vę, Pašilės klebonijos sudegini
mą, siautėjimą Vėlinių naktį Ši
lutės kapinėse, šventovės api
plėšimą Telšių rajone.

Manoma, kad piktadarys 
Įgulos šventovėje pasilikęs iš va
karo. Čia pat esantis klebono 
darbo kabinetas nepaliestas, 
nors jame laikomas sidabrinis 
ar paauksuotas šventovės inven
torius. Neįsilaužta nė į aukų dė
žutes. Tie daiktai nakties svečio 
(ar svečių) nedomino. Kiek 
žmonių šventovėje tą naktį šei
mininkavo policijai dar nepavy
ko nustatyti. Rastas tik vienas 
liudininkas, kur apie 2.30 vai.

Šv. Mykolo Archangelo (Įgulos) šventovė Kaune, pastatyta 1895 metais, 
nepriklausomybės laikotarpiu naudota Kauno įgulos karių reikalams 

Nuotr. K. Baliūnaitės

naktį girdėjęs neįprastą bildesį. 
Policijos aiškinimu, susidaranti 
prielaida, kad vandalizmas ne
sąs nukreiptas prieš Dievą, bet 
“prieš konkrečią asmenybę - 
šios bažnyčios kleboną, rektorių 
R. Mikutavičių”. Išpuolio išva
karėse pastarasis buvo išvykęs iš 
Kauno su 100 žmonių grupe, 
“Lietuvai papuošti draugija” į 
Karaliaučiaus sritį, aukojo Mi
šias Tolminkiemyje ir Įsrutyje. 
Prisimintina ir tai, kad kun. R. 
Mikutavičiui viešint JAV-bėse, 
iš jo kabineto buvo pavogta 
6000 litų, suaukotų šventovės 
remontui ir atstatymui.

1996 m. lapkričio 14 d. gau
tomis žiniomis yra sulaikyti 4 
paaugliai, įtariami išniekinę 
šventovę. Du iš jų yra vaikų glo
bos namų “Viltis” auklėtiniai. 
Anot policijos pareigūno P. 
Beitnaro, šie vaikėzai esą sakę, 
kad pro nerakintas duris kartais 
įeidavę šventovėn, kur nakvoda- 
vę. Ieškomi dar keturi nepilna

mečiai. Iš sulaikytų - jauniau
sias 9 m., vyriausias 14 m. Ta
čiau globos namų “Viltis” vedė
ja V. Tamašauskienė įsitikinusi, 
kad tą naktį siautėję ne jų glo
botiniai. Aiškinama, kad vaikai 
nebūtų galėję sugalvoti tokių 
užrašų, kuriais buvo išterliotos 
skulptūros ir sienos. Rektoriaus 
kun. R. Mikutavičiaus nuomo
ne, šio vandalizmo esmė - kūry
bos išniekinimas. Policija tiria 
versiją, kad tai galėjo būti sata- 
nistų darbas.

Lapkričio 15 d. pranešimu, 
trys iš keturių sulaikytųjų prisi
pažinę, kad tą naktį siautėjo 
šventovėje. Dažus vaikėzai sako 
atsinešę iš “Merkurijaus”. Vy
resniesiems įsakant plėšę nuo 
sienų paveikslus. Pedagogų tei
gimų, vienas iš sulaikytų turįs 
polinkį viską naikinti, neseniai 
supjaustęs patalynę ir pagalves. 
Tačiau dar neatsisakoma nuo
monės, kad šventovę nusiaubęs 
vienas žmogus. Inf.

JUOZAS ŽYGAS

Pėsčias perėjau beveik visą 
Gedimino prospektą, kad galė
čiau geriau susipažinti ir įsi
žiūrėti. Maždaug žinojau, kur 
prieš karą buvo “George” vieš
butis ir “Žalioji Štralio” kavinė. 
Tais laikais tai buvo kaip Kaune 
“Lietuvos” viešbutis ir “Konra
do” kavinė. Bet viskas pasikeitė 
ir tegalėjau tik spėlioti.

Daugelyje vietų stovi kios
kai, vieni didesni kiti mažesni, 
bet tvarkingi, o ne šiaip iš lent
galių sukalti - kaip yra buvę ra
šyta. Dabartiniame Vilniaus gy
venime jie atlieka svarbų vaid
menį. Juose galima ne tik spau
dą nusipirkti, bet ir cigarečių, 
saldainių, kai kuriuose bananų, 
ir svarbiausia, troleibusų bilietė
lių. Viename pirkome telefonų 
knygą (Vilniuje abonentai jų 
negauna).

Troleibusų šoferiai bilietu
kų nepardavinėja, juos reikia 
tuose kioskuose nusipirkti. Bi
lietai galioja tik vienai linijai, 
kurios yra gana ilgos. Aš pasto
viai važinėdavau 3-čia arba 7-ta 
linija. Nežinia, kur jos prasidė
davo ir kur baigdavosi. Tik ži
nau, kad į troleibusą įlipęs (ne
rašau atsisėdęs, nes retai sėdi
mą vietą rasi) prie televizijos 
bokšto, kuris yra Karoliniškėse, 
pervažiuoji per visą Žvėryną ir 
paskui J. Jasinskio, Pamėnkal
nio gatvėmis, kurios eina lygia
grečiai su Gedimino prospektu. 
Nr. 3 pasuka Jogailos gatve į 
Gedimino prospektą, važiuoja 
iki Katedros aikštės, o paskui 
pasuka Neries kryptimi, dešinė
je palikdamas katedrą ir Gedi
mino kalną, o paskui pro šalį 
Šv. Petro ir Povilo šventovės ir 
Antakalnio kapinių. Kiek ta li
nija dar toliau eina, tai neteko 
važiuoti.

Septintosios linijos troleibu
sas, važiuodamas taip pat Pa
mėnkalnio gatve, užuot sukęs į 
kairę Jogailos gatve, pasuka j 
dešinę Pylimo gatve ir važiuoja į 
geležinkelio stotį, kur netoliese 
yra ir autobusų stotis. O paėjus į 
kairę visai netoli yra Aušros 
Vartai.

Jeigu kas į Vilnių tik savai
tei ar dviem tenuvažiuoja, tai 
šių dviejų troleibusų linijų už
tenka. Mat 3-čioji linija apjuosia 

senamiestį iš kairės, o 7-toji - iš 
dešinės. Aš kairę ir dešinę var
toju dėl to, kad pagal Vilniaus 
planą yra sunku orientuotis, kur 
yra šiaurė. Uždėjus Vilniaus 
planą ant Lietuvos žemėlapio, 
matyti, kad kairė yra vakarai. 
Žinoma, norint su senamiesčiu 
susipažinti, reikia ir pėsčiomis 
gerokai pavaikščioti.

Norintiems su Vilniumi su
sipažinti reikėtų žinoti, kad mu
ziejai dažniausiai pirmadienį ir 
antradienį yra uždaryti. Be to, ir 
prieš 12 vai. yra uždaryti. Gedi
mino kalnas ir pilis irgi muzie
jumi yra laikomi. Nors yra daug 
kalbama apie turizmą, tačiau 
muziejai prie to visai nesitaiko. 
Visi turėtų į lankytinų vietų są
rašą ir katedros požemius 
įtraukti. Jie yra saugūs, ap
šviesti, nors vietomis reikia kiek 
pasilenkti, bet ropoti niekur ne
reikia. Čia aš kalbu apie naujai 
atidalytas požemių dalis. Yra 
verta paskaityti mūsų istorijos 
knygą, kuri yra šiuose pože
miuose atidengta. Yra aiškiai 
matomi trys kultūriniai sluoks
niai. Giliausias sluoksnis vadi
namas pagonišku, kuriame yra 
dar aukuro liekanos (bet aš jų 
nepastebėjau). Galbūt todėl, 
kad vadovė buvo tolokai. Paskui 
yra vadinamos mindauginės ka
tedros pamatai (buvo sunaikin
ta). O virš jų yra vytautinės ka
tedros pamatai.

Pavienių asmenų į pože
mius neleidžia. Reikia prisidėti 
prie kokios nors grupės, bet jų 
beveik visuomet būna. Kai mes 
lankėme, savo eilės laukė dvi 
grupės. Viena buvo lenkų, o 
antra - lietuvių prie kurios mes 
ir prisidėjome. Apskritai Vil
niaus senamiestyje matyti daug 
ekskursijų. Didžioji jų dalis yra 
nelietuviai.

Vilniuje galima matyti ne 
tik ekskursijas, bet ir įvairius 
keistuolius. Porą sykių mačiau 
baltai apsirengusius paauglius 
su varpeliais, kurie ėjo jais 
skambindami garsiai šaukdami: 
“Hei hei, hei, hei Krišna”. Kita 
grupė irgi kažką panašaus 
šaukė.

Vilnius yra spalvingas mies
tas, išlaikęs šimtmetines tradici
jas kaip Rytų ir Vakarų kultūrų 
kryžkelė. Dabar tie Rytai jau 
yra prasiplėtę - matyti daug ja

ponų, korėjiečių, gal būt net iš 
Indonezijos salyno. Tik Afrikos 
atstovų dar nedaug, nors porą 
juodųjų mačiau pakraunant 
sunkvežimį.

Vilniuje yra daug rusų, ta
čiau j akis jie nekrenta. Komu
nizmo pėdsakų yra dar daug, 
bet daugiausia tai žmonių gal
vosenoje ir elgesyje. Išskyrus 
jaunimą, besišypsančių veidų la
bai reta. Bandžiau iš Aukų gat
vės pusės įeiti j buvusius KGB 
rūmus, bet nepavyko. Ant durų 
užrašas “Uždaryta, vyksta kapi
talinis remontas”. Pavyko j vy
riausybės rūmų vidų įeiti - tai 
buvęs LK partijos centrinio ko
miteto pastatas. Ką tie “liaudies 
sūnūs” sau statė, kapitališkai 
statė. Visur marmoras ir grani
tas. Laiptai - kaip į sosto salę 
nušlifuoti taip, kad reikia at
sargiai kojas dėlioti. Galbūt tai 
sąmoningai padaryta, kad val
dantieji blaivūs vaikščiotų. Juk 
būtų labai nemalonu, jeigu koks 
komisaras ar CK pirmininkas 
nuriedėtų laiptais!

Bet ir šiaip reprezentaciniai 
pastatai yra solidžiai pastatyti. 
Pvz. Operos ir Sporto rūmai. Be 
jų yra daugiau pastatų, kurie 
bent iš lauko imponuojančiai at
rodo. Minėtina “Neringos” ka
vinė Vilniuje, architektų brolių 
A. ir V. Nasvyčių statyta. Kavi
nė gražiai ir jaukiai įrengta, mo
derni beveik visais atžvilgiais. 
To negalima pasakyti apie dau
giabučius pastatus. Jie iš lauko 
žiūrint yra monotoniški, o vidu
je: koridoriai, keltuvai ir laipti
nės daro slegiantį įspūdį. Maži 
vaikai, kurie tokiuose pastatuo
se auga, manau, užaugs psicho
loginiu požiūriu skirtingi žmo
nės, palyginus su tais, kurie augs 
vienos ar dviejų šeimų na
muose.

Sovietinis žmogus turėjo 
būti auginamas kaip narve, kad 
laisvės pojūčio neturėtų. Kolek
tyve augęs, kolektyve dirbantis 
ir kolektyviškai mąstantis. Mat 
visa sistema buvo prieš indivi
dualią laisvę nukreipta. (B.d.)

• Savo tautiškumą bei žmonišku
mą tiksliai suprantąs žmogus visuo
met yra dviejų tėvynių pilietis — 
savo ir viso pasaulio.

DR. J. ERETAS

WINTER PRICE FREEZE

VILNIUS FROM >875”
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.

Norvista 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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PIRTIS KUPIŠKYJE

Kupiškėnai, privatizavimo 
karštligėje netekę vienintelės 
viešosios pirties, neturėjo kur 
maudytis. Tad Kupiškio rajono 
taryba, atsigavusi po privatizavi
mo karštligės, individualiai E. 
Varanausko visuomeninio mai
tinimo įmonei dešimčiai metų 
parūpino 120.000 litų kreditą 
kitai pirčiai įrengti. E. Vara
nausko įmonė bus atleista nuo 
kai kurių mokesčių, jei ne ma
žiau kaip vieną dešimtmetį 
praus kupiškėnus pagal Kupiš
kio rajono tarybos nustatytą 
kainą, kuri dabar yra trys litai. 
E. Ivanausko visuomeninio 
maitinimo įmonės savininkai po 
kelių mėnesių pirties pastate 
įrengs alkoholinių gėrimų barą 
ir atskirai išsinuomojama šei
myninę suomišką pirtį. Šių pa
pildomų įrenginių finansiškai 
nerems Kupiškio rajono taryba.

KAPINĖS ŠIAULIŲ CENTRE
“Lietuvos rytas” spalio 22 d. 

paskelbė ELTOS pranešimą apie 
tebevykstantį ginčą dėl karių ka
pinių iškeldinimo iš Šiaulių mies
to centro. Šį klausimą svarsto 
Kultūros paveldo objektų apsau
gos ir priežiūros komisija, vei
kianti prie Lietuvos kultūros fon
do ir turinti septyniolika narių. Į 
paskutinį komisijos posėdį tų ka
pinių reikalu atvyko tik devyni 
nariai, bet ir atvykusiųjų nuomo
nės išsiskyrė. ELTOS pranešime 
rašoma: “Šiauliečiai dar ginčijasi 
dėl šių karo metų kapinių - iškelti 
jas į miesto pakraštyje, Ginkū- 
nuose, esančias dar vienas karių 
kapines, ar neiškelti. Šįkart iš de
vynių atėjusių komisijos narių ke
turi balsavo už kapinių iškėlimą, 
motyvuodami tuo, kad čia palai
doti okupantų kariai, kad miesto 
centras - per daug triukšminga 
vieta kapinėms. Prieštaraujantys 
savo nuomonę argumentavo tuo, 
kad miręs žmogus - nebe priešas, 
kad palaikų nebus galima surasti, 
juolab - identifikuoti ir kad miru
siųjų ramybė neturi būti drums
čiama".

LAUKIAMA STRIBŲ MIRTIES?
Jau kelis kartus šiame skyriu

je teko rašyti apie Lietuvoje tei
siamus keturis Antazavės stribus 
- jų vadovą Kirilą Kurakiną, Pe
trą Bartaševičių, Juozą Šakalį ir 
Joną Šakalį, kaltinamus visos 
Gaidžių šeimos sušaudymu 1945 
m. gegužės 15 d. Zarasų rajono, 
Antazavės valsčiaus Salinių kai
me. Tie stribai, ieškodami nuo so
vietų kariuomenės besislapstan
čio Leopoldo Gaidžio, apsupo ir 
padegė jo namą. Tada jie nušovė 
pro langą iššokusias senutę Karo

KAIRYS BALTIC 
EXPEDITING

siunčia siuntinius ir pinigus į Lietuvą:
$8 kub. pėda, priimame bet kokias dėžes.

•ė $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.
Iš toliau siųsti U.P.S.

•f 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

liną Gaidienę, nėščią Veroniką 
Gaidienę, pusės metukų Albiną 
Gaidytę. Jų ieškomas Leopoldas 
Gaidys buvo rastas užtroškęs na
mo rūsyje. Tie keturi stribai kal
tais neprisipažino, ypač jų būrio 
žiaurusis vadas Kirilas Kurakinas, 
kurio bijodavo visa Antazavė. Jis 
teisinosi tada tarnavęs sovietų ar
mijoje ir Antazavėje nebuvęs. 
Liudininkai betgi jį yra matę An
tazavėje bei jos apylinkėse. Šią 
bylą 1996 m. spalio 28 d. svarstė 
Vilniaus apygardos teismo bau
džiamųjų bylų skyriaus kolegija. 
Ir vėl ta pirmoji Lietuvos stribų 
neužbaigta byla buvo atidėta. Jos 
metu mirė ligoninėn išvežtas Jo
nas Šakalys. Mat dabar tie kalti
namieji stribai jau yra septynias
dešimtmečiai senukai. Atrodo, 
kad laukiama ir kitų tautžudyste 
apkaltintų Antazavės stribų mirties.

AMŽINAS SOVIETŲ PILIETIS
Sausio tryliktosios nusikaltė

lių byla Vilniuje buvo pradėta 
1996 m. lapkričio mėnesį. Jai pa
ruošta kaltinamoji medžiaga turi 
jau trylika tomų su penketu tūk
stančių puslapių. Advokato savo 
gynybai atsisakė Sovietų Sąjungos 
komunistų partijai priklausiusios 
Lietuvos kompartijos skyriaus ve
dėjas Juozas Jermalavičius. Pasak 
jo, advokato jam nereikia, nes jis 
šioje byloje neturi nuo ko gintis. 
Įdomus yra jo pareiškimas Vil
niaus apygardos pirmininkaujan
čiam teisėjui Albinui Sirvydžiui, 
tikrinusiam teisiamųjų asmeny
bes. J. Jermalavičiaus tartų žo
džių citatą skaitytojams pateikia 
“Lietuvos aido” atstovas Edmun
das Grinys. Esą Juozas Jermalavi
čius, neturintis nuo ko gintis, tei
sėjui A. Sirvydžiui drąsiai pareiš
kė: “Buvau, esu ir būsiu SSSR 
pilietis, neatsisakysiu savo tėvy
nės - Tarybų Sąjungos ir būsiu iš
tikimas liaudžiai, kovojančiai dėl 
imperializmo nuvertimo...”

NUTEISTI KLEBONO ŽUDIKAI
1996 m. sausio 27 d. Ukmer

gėje buvo žiauriai nužudytas Švč. 
Trejybės šventovės septyniasde
šimtmetis klebonas kun. Vaclovas 
Ramanauskas, paskolinęs 10 litų 
pas jį užėjusiems Sauliui Vaitkū- 
nui ir Gintautui Ilgūnui. Pasiro
do, jiems tada buvo pritrūkę litų 
degtinei. Dešimties pasiskolintų 
litų neužteko. Tad tiems jaunuo
liams ir kilo mintis apiplėšti vieni
šą senuką kleboną kun. V. Rama
nauską. Prie jų prisijungė ir Uk
mergės turgun atvažiavęs Algis 
Vaitkevičius. Šie vyrukai yra jau 
anksčiau keliskart teisti pavojingi 
vagys ir plėšikai. Klebonas kun. 
V. Ramanauskas buvo sumuštas 
ir pasmaugtas ant kaklo užnerta 
virve. Žudikai iš jo buto išsinešė 
300 litų, alkoholinių gėrimų, dvi 
striukes bei kitų daiktų. Visa tai 
pasidaliję parke, jie išsiskirstė. 
Tačiau buvo susekti ir suimti jau 
sekančią dieną. Saulius Vaitkūnas 
už klebono V. Ramanausko 
nužudymą gavo 14 metų 
kalėjimo. Jo sėbrai buvo teisiami 
tik už apiplėšimą. Tad Gintautas 
Ilginis kalės devynerius metus, o 
Algis Vaitkevičius - tik 
aštuonerius. G. Ilginis, prisiėmęs 
visą kaltę dėl klebono kun. V. 
Ramanausko nužudymo, areš
tinėje bandė pasikarti gelbėda
mas savo sėbrus. Buvo nustatyta, 
kad jis, turėdamas tik vieną plaš
taką, kun. V. Ramanausko ne
būtų galėjęs pasmaugti. Duome
nimis apie šį teismą pasinaudota 
korespondento Donato Stravins
ko pranešimu “Lietuvos ryto” 
skaitytojams. V. Kst.

Pareigūnai Lietuvos ambasadoje Kanados sostinėje Otavoje. Jie dalyvavo Baltiečių vakare parlamento rū
muose. Iš kairės: Lietuvos respublikos ambasados patikėtinis J. Paslauskas, KLB krašto valdybos pirmi
ninkas A. Vaičiūnas, p. Andriškevičienė, Lietuvos kariuomenės vadas gen. J. Andriškevičius, pik. St. Murza, 
kpt. R. Diržinauskis, mjr. R. Gasparavičius

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

BERŽINĮ, mirusį 1996 m. lapkričio 
2 d., jo atminimui aukojo:

Sv. Kazimiero parapijai: $25 - 
D. R. Hoover, E. J.Gudinskai, M. 
Miceikienė ir šeima; $20 - M. Stan- 
kaitienė, Z. P. Augaičiai, V. Jaku- 
bickienė, S. Vilimienė, B. E. Vyš
niauskai, N. Ivanauskienė, A. 
Klemkienė, M. J. Rybiai, M. J. Vie- 
raičiai, J. K. Jauneikai, A. K. Rata- 
vičiai, A. J. Vieraičiai, L. Rugie
nius, E. J. Mačiulis, M. Obelė- 
nienė, D. Rugienytė, L. J. Vitai, V. 
B. Cvirkai, A. Aleliūnienė, H. Mo
ritz, J. Jurėnas, T. P. Pargauskai, J. 
Jocas, E. G. Rugieniai, A. Babec- 
kas; $15 - L. Gudelienė, P. J. Par
gauskai; $10 - F. Martinkevičius, P. 
Pekarskienė, D. Vindašienė, E. Ra- 
sokienė, S. Zadurskienė, M. Sutkai- 
tienė, V. Bartulienė, A. E. Pau
lauskai, P. Lapienius. Iš viso $695.

“Tėviškės žiburiams”: $25 - M. 
Miceikienė; $20 - D. M. Norkai, R. 
Dumčius; $10 - V. Galeckas, M. 
Povilaitienė, A. K. Ratavičiai, J. 
Lingaitis, B. Stonkus, B. V. Vytas, 
T. P. Pargauskai. Iš viso $135. J. Vitas

Sibiro tremtinių grįžimo fon
dui: $50 - KLB Delhi-Tillsonburg 
apylinkės valdyba; $25 - L. Strumi- 
lienė, A. Usvaltas; $20 - N. Iva
nauskienė, M. J. Rybiai, O. Čei- 
kienė, A. K. Ratavičiai, A. S. Steig- 
vilai, M. Mickevičienė, B. Lukošie
nė, P. Vežauskas, A. Žebertavičius, 
J. Lukšys; $15 - S. J. Comeau, V. 
Kanapka, V. Repšys; $10 - F. Mar
tinkevičius, B. Dirsienė, T. Stankus. 
Aukas atsiuntė J. Vitas. Nuošir
džiai dėkojame velionio šeimai, rin
kėjui ir visiems aukotojams -

KLK moterų dr-jos 
centro valdyba

Delhi, Ontario
PADĖKA

Šią vasarą, ištikus nelaimei, te
ko gydytis ligoninėje, kur skausmus 
ramino ne tik gydytojai vaistais, bet 
ir giminės, draugai, pažįstami, 
siųsdami užuojautos žodžius, gėles, 
dovanas bei lankydami mane.

Esu nuoširdžiai dėkinga Jums, 
brangieji!

Elzbieta Strodomskienė

Hamilton, Ontario
VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAMS 

aukojo a.a. H. Kačinsko atminimui 
pagerbti: $25 - KLK moterų dr-jos 
Hamiltono skyrius; $20 - F. Vens- 
kevičienė; $10 - R. Choromansky- 
tė, B. Skvereckienė. A. a. A. Mika
lausko atminimui pagerbti: $20 - 
D. Švažas. V. ir M. Kazlauskai; $10 
- R. Choromanskytė, B. Skverec
kienė. Nuoširdus ačiū. E.K.

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 PA TOGIOSE VIETOSE: 
« ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176 
iš HAMILTON. 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541 
« HAMILTON. 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

Retėjančių gretų slinktyje
Atsisveikinant su a.a. Stasiu Beržiniu

Mažesniuose lietuvių telki
niuose veikėjų netektys palieka ne
bepagydomą, gilią ir skaudžią įpjo
vą veiklos organizme. Paskutinioji 
žaizda - Kanados Delhi-Tillsonbur- 
go KLB apylinkėje, kai 1996 m. 
lapkričio 2 d. savo ūkio miške žmo
na Regina rado šalia apsivertusio 
traktoriaus nebegyvą savo vyrą a.a. 
Stasį Beržinį, ilgametį šios apylin
kės bendruomenės pirmininką, šau
lių kuopos darbuotoją, lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos veikėją, cho
ristą, uolų talkininką. Velionis ne
buvo iš tų, kuriuos reikia prašyti ką 
nors atlikti. Jis pats stebėjo ir matė, 
ragindavo kitus, kai reikėjo, telkė 
jėgas, kiek tik ten jų buvo, kad apy
linkė ir parapija rodytų neabejotiną 
lietuvišką gyvybę. Lietuvybė nieka
da nebuvo jam svarstymo dalyku, 
svetimoji padangė per daugelį metų 
nesužlugdė dar iš Lietuvos atsivež
tų įsitikinimų. Su žmona Regina iš
augino lietuviškai dvi dukras Laimą 
ir Audrą, du sūnus Juozą ir Praną. 
Vaikai nuėjo savais keliais, bet šei
mos įdiegti gyvenimo būdo bei 
mąstymo principai juos įkvėpę lai
ko iki šių dienų.

Velionis gimė 1917 m. vasario 
27 d. Žemaitijos Papilėje. Išmoko 
dailidės amato, Šiauliuose tarnavo 
8-tame pėstininkų pulke, įsigyda
mas vyresnio puskarininkio laipsnį, 
karo metu priklausė savisaugos da
liniams, po karo su vokiečiais kurį 
laiką buvo uždarytas belaisvių sto
vykloje Italijoje;; neilgai gyvenęs

Lemiantis Lietuvos kompartijos
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

savę delegatai gruodžio 20 d. 
naktį surengė savo susirinkimą, 
kurį pavadino VI LKP CK kon
ferencija. Buvo sudarytas LKP 
(TSKP) CK ir jo pirmuoju sek
retorium išrinktas M. Burokevi
čius. Nutarta tęsti LKP veiklą 
TSKP sudėtyje, vadovaujantis 
TSKP programa ir įstatais (251 
psl.).

1989 m. gruodžio 25 d. 
Maskvoje buvo sušauktas neei
linis TSKP visumos posėdis ap
svarstyti LKP suvažiavimo nuta
rimams. Gorbačiovas sakė, kad 
šie nutarimai yra smūgis politi
nei reformai ir viltims demokra
tijos dvasia atnaujinti socialisti
nę visuomenę. Kaltino A. Bra
zauską ir jo bendradarbius už 
nuolaidas Sąjūdžiui. Gorbačio
vas sakė, kad negalima atsisaky
ti vieningos TSPK struktūros, 
nes partija virstų beformiu klu
bu.

Po to buvo leista kalbėti A. 
Brazauskui (knygoje pateikia
mos jo ir kitų kalbų stenogra
mos). Jis sakė, kad priimti nuta
rimai nėra TSKP skaldymas, 
bet kelias nustatyti naujiems ry
šiams su TSRS, kuriame iškyla 
valstybių suvereniteto proble
ma. Artimiausia šalies ateitis - 
suvereninių valstybių sąjunga. 
Gorbačiovas jo kalbą kelis 
kartus pertraukė replikomis ir 
klausimais. Savo kalbą A. Bra
zauskas baigė citata iš LKP 
kreipimosi į TSPK CK: “Mūsų 

baltiečių benamių stovykloje Vo
kietijoje, 1947 m. pavasarį išvyko į 
Angliją. 1951 m. ten vedė Reginą 
Dumčiūtę. Po metų abu atvyko į 
Kanadą, kurį laiką gyveno Toronte, 
priklausė Prisikėlimo parapijai, 
1960 m. nusipirko tabako ūkį Vien
na, Ont. apylinkėje, kur velionis iš
gyveno iki savo mirties.

Pašarvotas buvo Tillsonburgo 
Verhoeve laidotuvių namuose. Čia 
su velioniu atsisveikino gausūs šios 
apylinkės lietuviai ir organizacijų 
atstovai-vės. Gedulinės mišios lap
kričio 5 d. įvyko Šv. Kazimiero lie
tuvių šventovėje Delhi, Ont. Jas au
kojo klebonas kun. L. Kemėšis, gie
dojo parapijos choras, skaitinius 
skaitė velionies žentai Gailius Sen
kevičius ir Algis Šeškus. Buvo pil
nutėlė šventovė dalyvių, kurių dau
gelis po Mišių lydėjo velionį į Šv. 
Jono lietuvių kapines Mississaugo- 
je, Ont.

Atvykusiems susijungus su 
gausiu torontiečių būriu, belauku
siu kapinėse, po laidojimo apeigų ir 
maldų atsisveikinimo žodį tarė 
KLB krašto valdybos pirm. A. Vai
čiūnas. Nuėmus nuo karsto trispal
vę, sugiedotas Tautos himnas. De
dami gėlių žiedeliai ant karsto iš
reiškė šios staigios ir skaudžios ne
tekties pergyvenimą ir paskutinį at
sisveikinimą su velioniu. Iš kapinių 
į Anapilio parapijos salę pietų susi
rinko daugiau kaip 150 laidotuvių 
dalyvių. Č. Senkevičius 

kelias - ne jėgų skaldymo. Mū
sų apsisprendimas - ne iššūkis 
idėjos draugams... Mūsų tikslas
- demokratinis socializmas, ku
rio norime siekti drauge su vi
sais Tarybų Sąjungos komunis
tais lygia partneryste ir bendra 
pertvarkos strategija” (71 psl.).

Po to debatuose, kurie tru
ko dvi dienas kalbėjo daugiau 
nei 30 delegatų. Iš jų tik trys - 
LAT prezidiumo pirm. V. 
Astrauskas, LKP CK antrasis 
sekr. V. Beriozovas ir B. Zai
kauskas mėgino pateisinti LKP 
suvažiavimo organizatorius ir 
nutarimus.

Visumos posėdžio nutari
mams parengti ir jiems įgyven
dinti buvo sudarytos dvi komisi
jos, j kurias įėjo A. Brazauskas 
ir M. Burokevičius. Tikėtasi, 
kad jiedu sutiks susijungti, ir 
LKP vėl taps TSKP padaliniu. 
Bet taip neįvyko. Kremlius, ga
lutinai nusivylęs savarankiškos 
LKP veikėjais, ėmė visaip remti 
M. Burokevičiaus partiją ir tai
kyti politines bei ekonomines 
sankcijas nepriklausomybę pa
siskelbusiai Lietuvai.

Taip apžvelgęs LKP vidinę 
kovą už išsilaisvinimą iš Krem
liaus gniaužtų autorius plačiai 
aprašo LKP darbus ir nusikalti
mus lietuvių tautai sovietų oku
pacijos metais (97-291 psl.).

Knyga gerai dokumentuota. 
Joje yra pateikta 260 citatų iš 
įvairių šaltinių.

(Algimantas Liekis, LKP 
agonijos kronika. Dokumentinė 
apybraiža. Žurnalo “Lietuvos 
mokslas” leidinys. Redaktorius
- Juozas Misevičius. 344 psl., 
1996 m.).

Jvedu šildymo ir vėsir.imo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas" 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tei 905 383-9026

154 Darlington Dr. 
Hamilton, Ontario L9C 2M3

JA Valstybės
“Lietuvos aidas” 1996 m. 

spalio 25 d. laidoje paskelbė keis
tokai skambantį dabar JAV esan
čio plaukiko Raimondo Mažuolio 
faksu atsiųstą pranešimą Lietuvos 
plaukimo federacijai. Tame pra
nešime rašoma "Aš norėčiau in
formuoti jus apie mano norą pa
keisti pilietybę ir atstovauti JAV. 
Kaip jūs žinote, šiuo metu esu 
Lietuvos pilietis, bet labai greitai 
tapsiu JAV piliečiu. Amerikoje 
gyvenu nuo lapkričio mėnesio ir 
esu vedęs. Mano žmona Amy yra 
JAV pilietė nuo 1994 m. lapkričio 
mėnesio. Ateityje aš niekada dau
giau neatstovausiu Lietuvai jokio
se varžybose. Prašau priimti ma
no padėką už jūsų paramą praei
tyje”. Vilniuje leidžiamas "Lietu
vos aidas” praneša, kad R. Maž
uolis prieš kelias dienas skambino 
Vilniun savo buvusiai trenerei 
Valentinai Kuzminai. Esą kojai, 
kuri jam skaudėjo Atlantos olim
piadoje, dabar jau padaryta ope
racija. Plaukikas Raimondas Ma
žuolis pasakojo kad jis ruošiasi 
pradėti treniruotes ir bandys pa
tekti į JAV plaukimo rinktinę.

Tauragės lietuvių klubas Či
kagos lietuvius rugsėjo 15 d. pa
kvietė į savo veiklos keturiasde
šimtmečio balių Šaulių namuose. 
Jiems grojo ir linksmą programą 
atliko Algimanto Barniškio kape
los nariai, padainavę gražių dai
nų. Svečius aptarnavo jaunos 
lietuvaitės, gerai kalbančios lietu
viškai. Baliuje dalyvavo ir Čika
gos tauragiškių klubo pradininkai 
Ona ir Petras Peteriai. Po ilgokos 
pertraukos Petras Peteris vėl yra 
šio klubo iždininkas, Ona Pete- 
rienė - valdybos narė.

Vokietija
Schleswigo-Holsteino festiva

lio orkestras savo narių skaičių 
kasmet papildo konkursinės at
rankos būdu. Šiemet tame orkes
tre grojo M. K. Čiurlionio meno 
gimnazijos aštuoniolikmetė smui
kininkė Rūta Lipinaitė, konkur
sinėse orkestrantų varžybose už
ėmusi II vietą. Ji grojo visą mėne
sį, kasdien atlaikydama aštuonias 
valandas trunkančias repeticija ir 
rengiamus koncertus. Šį rudenį 
R. Lipinaitytė pradėjo smuiko 
studijas Lietuvos muzikos akade
mijos prof. R. Katiliaus klasėje.

Vokiečių labdaros organiza
cijos savo siuntomis vis dar remia 
Lietuvą. Kartais tos siuntos atke
liauja iš miestų, kuriuose buvo 
pokarinės lietuvių DP stovyklos. 
Ją, berods, turėjo ir Vechta. Da
bar šio miesto “Caritas” organi
zacija Marijampolėje padėjo 
įsteigti senelių globos namus ir 
juos remia siuntomis. Per pasta
ruosius kelerius metus iš Vokieti
jos Vilkaviškio vyskupijos “Cari
tas” organizacijai buvo atvežta 
daugiau kaip šimtas labdaros 
siuntų, skirtų senelių globos na
mų gyventojams ir sunkiai besi
verčiančioms šeimoms. 1996 m. 
paskutinėmis spalio dienomis vie
na tokia siunta, svėrusi net 12 to
nų, buvo atvežta Marijampolės 
rajono Akviluose įkurtiems “Vai
ko tėviškės namams”. Šią siuntą 
atvežė Sonderhauseno miesto at

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje^ 
įsikūręs nuosavuose namuose -

iiTAT |Z A 99 LIETUVIŲ KREDITO
1 V/V KOOPERATYVAS

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

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 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% 

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

stovai ir jo Raudonojo Kryžiaus 
pirm. K. Genselis. Tą 25.000 vo
kiškų markių vertės siuntą surin
ko miesto Raudonasis Kryžius bei 
kitos organizacijos.
Lenkija

Lenkijos lietuvių jaunimo są
junga yra įsteigta 1994 m., bet vis 
dar žengia pirmuosius žingsnius. 
Jos dabartinę valdybą sudaro 
pirm. Darius Nevulis, valdybos 
narės Jolanta Jonušonytė, Irena 
Gasperavičiūtė, Virginija Valens- 
kaitė ir Rasa Paransevičiūtė. Są
junga betgi turi tik 30 naujų na
rių. Jon gali įsijungti kiekvienas 
jaunuolis nuo šešiolikos iki trisde
šimt penkerių metų amžiaus. 
Lenkijos lietuvių jaunimo sąjunga 
(LLJS) kaip ir kitos lietuviškos 
organizacijos stengiasi suburti ir 
suvienyti Lenkijos lietuvių jauni
mą. Tačiau lig šiol tos LLJS pas
tangos palyginti labai menkos. 
1996 m. buvo tik surengtas vaikų 
šokių festivalis, Punsko krašto lie
tuviškų estradinių ansamblių 
šventė ir gimnazistų susitikimas 
su abiturientais.

Punsko lietuvių gimnazija 
gyveniman jau yra išleidusi apie 
800 jaunų žmonių. 1996 m. rude
nį naujuosius mokslo metus pir
mojoje klasėje pradėjo 32 moki
niai. Visų abiturientų likimas nė
ra žinomas. Tad gimnazija džiau
giasi bent 1993 m. gyveniman iš
keliavusia abituriente Dalia Uzdi- 
laite, kuri dabar jau yra Lietuvos 
muzikos akademijos absolventė.

Australija
Andrius Klimaitis, Lietuvos 

kariuomenės kūrėjas savanoris, 
kovų su bolševikais, bermontinin
kais ir lenkais dalyvis, mirė 1996 
m. rugsėjo 18 d. Pertho lietuvių 
kolonijos australų prieglaudoje. 
Velionis gimė 1903 m. liepos 28 
d. Skiemonių miestelyje. Savano
riu kariuomenėn įsijungė šešioli
kos metų amžiaus. Nepriklauso
mybės metais dirbo viešojo polici
joje ir vėliau gautame mažame 
ūkyje Kėdainių apskrityje. Ten 
pridėjo šeimyninį gyvenimą. Aus
tralijon iš pokario Vokietijos DP 
stovyklų atvyko 1949 m. Perthe 
velionis įsteigė savanorių ir ramo- 
vėnų skyrius bei jiems ilgus metus 
vadovavo. Palaidotas rugsėjo 21 
d. Karrakattos kapinėse. Geduli
nes Mišias St. Francis šventovėje 
atnašavo lietuvių kapelionas kun. 
dr. Savickis, atlikęs ir laidojimo 
apeigas kapinėse. Prie kapo duo
bės lietuvių vardu atsisveikino J. 
Jaudegis.

OFFORD 
yj REALTY LTD.

Member Broker, 38 Hurontarto St, 
Collingwood, Ontario LOY 2L6

Parduodant, perkant 
ar tik dėl infonnacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
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PASKOLAS
Asmenines nuo.......... 9.75%
nekiln. turto 1 m......... 5.200%

Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydj 
iki $2,000 Ir asmeninių 
paskolų drauda Iki 
$25,000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
per 2 mil. dol. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu



Į JAV senatą išrinktasis pirmas lietuvių kilmės senatorius RICHARD 
DURBIN kalbasi su Čikagos lietuviais: dr. F. KAUNU ir žurnalistu E. 
ŠULAIČIU (kairėje)

Taip elgėsi anglų kariai
Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, Anglijos vyriausybė 
prievarta atidavė Sov. Sąjungai iš jos pabėgusius karius 
kazokus. Tą gėdingą procedūrą Austrijoje atliko anglų kariai, 
nepaisydami didžiausio beginklių žmonių priešinimosi

Čikagos lietuvių vaizdai ir vargai

LEONAS BALTUŠIS
Sekančią dieną (1945 m. ge

gužės 29) britų pulkininkui Od- 
ling-Smee buvo įteikta peticija. 
Joje kaukaziečiai išdėstė savo 
istoriją ir persekiojimus Sov. 
Sąjungoje. Prašė anglus apsau
goti juos nuo tolimesnio perse
kiojimo. Vyriausio anglų kari
ninko atsakymas buvo labai jau 
politinis ir šaltas: “Sov. Sąjunga 
yra mūsų sąjungininkė, o grįžu
sius kaukaziečius ji panaudos 
neapgyvendintose teritorijose”.

Gegužės 30 d., 2 v.p.p. prie 
Oberdrauburg stovyklos pasiro
dė anglų 5-to Buffs bataliono D 
kuopos vyrai. Jų užduotis buvo 
pristatyti kaukaziečių Kabardi- 
nar gentį į Dellach geležinkelio 
stotį. Majoras Mc Grath, kuo
pos D vadas, vėliau pranešė 
apie sunkumus vykdant tą “ope
raciją”. Apie 200 vyrų, moterų 
ir vaikų, nešdami juodą vėliavą 
ir giedodami giesmes, sudarė la
bai susiglaudusį apskritimą, ne
rodydami jokio noro bendra
darbiauti su britais. Majoro įsa
kymu 4 didžiuliai 3-jų tonų 
sunkvežimiai priartėjo prie 
žmonių masės, kurie šaukė ir 
prašė sušaudyti čia vietoje, bet 
nesiųsti atgal į Sov. Sąjungą. 
Vienas kitas įmesti į sunkvežimį, 
iššokdavo atgal.

Genčiai vadovavo 4 jų va
dai. Kai keturi anglai pagriebė 
vieną iš tų vadų, jis parodė tokį 
pasipriešinimą, kad anglai turė
jo grumtis - jie trenkė jam per 
galvą su didžiuliu geležiniu dar
bo įrankiu. Smarkiai pasipylęs 
kraujas padarė didelį įspūdį be
ginklei masei nelaimingų žmonių.

Pasipriešinimas pagaliau bu
vo palaužtas. Atgabenti į Del
lach geležinkelio stotį vyrai bu
vo atskirti nuo moterų ir vaikų. 
Vyrai buvo sugrūsti po 36 į pre
kinį vagoną su pora vielomis 
aptrauktų langų. Gegužės 31 - 
birželio 1 dienomis, 3 traukiniai

Iš šios taurės buvo dalijama 
Komunija 1945 m. birželio 1 d. 
kaukaziečiams Peggetz stovykloje, 
Austrįjoje 

Grupė Peggetz stovyklos kazokų, išsigelbėjusių nuo priverstinio 
grąžinimo sovietams. Tai būrelis iš apytikriai 35,000 žmonių

su 3,161 kaukaziečių paliko 
Dellach stotį ir išgabeno visus į 
surinkimo centrą Judenburge. 
Nepaisant visų ašarų ir protes
tų, šie nekalti ir daug nuo bolše
vizmo nukentėję žmonės buvo 
išduoti bolševikams.

* * *
Gegužės 31 d. pagrindinėje 

“Kazači Stan” stovykloje Peg
getz vietovėje nuotaika buvo la
bai prislėgta. Daugelis žiūrėjo į 
savo senelius, vis galvodami 
apie jų odisėją nuo Kubanės iki 
Lenkijos, Italijos ir pagaliau at
gal į Austriją. Kaip ilgai jie išlai
kys Sibiro gulage, kur nėra jo
kios užuojautos ir gailesčio? 
Deja, britų ministeris A. Eden 
rašė: “Mes negalime būti senti
mentalūs.”

Medicinos profesoriaus dr. 
Verbickio liudijimu, senas ka
zokas pasiūlė austrų ūkinin
kams savo pamiltą pilką karvu
tę. Austrai nežinojo net ką sa
kyti, nes senukas buvo labai lai
mingas, kad bent jo karvutė tu
rės gerus namus ir jai nereikės 
vargti.

Šeštą valandą vakaro anglų 
buvo įsakyta pasiruošti kelionei 
kitos dienos rytą. Mjr. Rusty 
Davies įsakė vertėjai Olgai Ro- 
tovai laukti jo 7 v.r. prie pagrin
dinių stovyklos vartų. Dono ka
zokų šventikas Vasili Grigoriev 
įsakė visiems susirinkti 6 v.r. 
prie stovyklos aikštės, kur bus 
laikomos pamaldos ir dalijama 
Šv. Komunija.

* * *
6 v.r. (birželio 1 d) kazokų 

ortodoksų šventikai, apsirengę 
liturginiais drabužiais ir nešda
mi ikonas, pradėjo savo pasku
tines apeigas. 4,000 maldininkų 
giedojimas (aikštėje daugiau 
netilpo) šias apeigas darė nepa
prastai įspūdingas ir jaudinančias.

Apie 7.15 v.r. staiga pasigir
do “džipo” motoras įvažiuojant 
pro vartus į stovyklą. Jame sė
dėjo mjr. R. Davies ir kazokų 
vyr. seržantas Kuzma Polunin. 
Užpakaly jų staiga iš sunkveži
mių iššoko visa kuopa anglų ka
rių. Mjr. R. Davies, atsivežęs 
jauną anglų karininką-vertėją, 
per garsiakalbį įsakė užbaigti vi
sas apeigas per 10 minučių. De
šimčiai minučių praėjus, giedo
jimas ir maldos tęsėsi toliau. 
Atsiradęs pik. Malcolm įsakė 
mjr. R. Davies pradėti daryti 
tvarką. Pirmam anglų būriui 
pradėjus judėti į priekį, masė 
žmonių atsitraukė, bet priekyje 
staiga atsirado visi jauni vyrai. 
Susirakinę rankomis atsiklaupė, 
taip kad pasidarė neįmanoma 
nei vieno žmogaus ištraukti iš to 
žiedo.

Šis pasyvus pasipriešinimas 
grąžino visus anglų karius atgal 

(Nukelta į 8-tą psl.)

EDVARDAS ŠULAITIS
Prieš ketvirtį šimtmečio Al

gimantas Kezys pradėjo rengti 
metines lietuvių foto parodas. 
Pirmoji jų įvyko 1972 m. II Pa
saulio lietuvių jaunimo kongreso 
metu, o š.m. spalio 25-lapkričio 3 
d.d. įvyko sukaktuvinė - 25-toji 
paroda. Jeigu pirmose parodose 
dalyvaudavo tik Š. Amerikoje gy
venantieji lietuviai fotografai, tai 
dabar daugumas rodinių ateina iš 
Lietuvos.

Šiemet su savo rodiniais pri
sistatė 88 fotografai, kurių 13 bu
vo jaunųjų (14-17 m. amžiaus) fo
to mėgėjų. Šios parodos tema “Is
toriniai pastatai ir paminklai” bu
vo gana populiari ir dėkinga foto 
objektyvams. Kai kurie fotografai 
veteranai atsiuntė savo darbų ki
tomis temomis, bet ir'jie parodoje 
buvo išstatyti.

Atidarant šią parodą spalio 
25 d. Čiurlionio galerijos patalpo
se kalbėjo pats jos rengėjas - A. 
Kezys ir rengėjų - Budrio fondo 
archyvo vardu žodį tarusi dr. Mil
da Budrienė. Lietuvos fotografų 
vardu prabilo iš Vilniaus atvykęs 
Vytautas Daraškevičius.

Geriausi - populiariausi dar
bai buvo atrinkti pačių parodos 
lankytojų, kurie savo nuomonę 
galėjo pareikšti specialiai išdalin
tuose balsavimo lapeliuose (juos 
gavo visi užsimokėję įėjimo mo
kestį). Laimėtojai buvo paskelbti 
per parodos uždarymo popietę 
lapkričio 3 d. Paaiškėjo, kad I vie
ta ir 150 dol. premija teko vil
niečiui Arūnui Baltėnui, o antroji 
ir 100 dol. Rimantui Dichavičiui. 
Trečia vieta (po 75 dol.) teko 
Juozui Poliui ir broliams Čer
niauskams. Jaunųjų grupėje - I 
vietos laimėtojai buvo Vytautas

Viešnia iš Vilniaus VIKTORIJA SAKAITĖ , kuri dirba Lietuvos žydų 
muziejaus Žydų gelbėjimo ir atminties įamžinimo skyriuje su jai Čika
goje daug pagelbėjusiu istoriku, visuomeninki! JONU DAINAUSKU

Nuotr. Ed. Šulaičio

PASTABOS IR NUOMONES

Ar tai kraštutinumas?
“John Birch Society” Amerikoje daugelio žmonių, ypač 

kairiųjų pažiūrų, yra laikoma kraštutine dešiniųjų 
organizacija, tačiau faktai to nepatvirtina

VILIUS BRAŽĖNAS
Dažnokai išeivijos spaudoje 

prasikiša dešiniųjų gretinimas su 
“ekstremizmu”, “kraštutinumu”. Po
rą kartų “kraštutinumai” buvo pri
mesti ir mano rašiniams “TZ”. Tik
riausiai todėl, kad nepriklausau 
Vakarų spaudoje vyraujančiam li
beralizmui.

Neseniai (1996.X.8) liberalinė 
yla išlindo iš A. Mst. straipsnio “Už 
kurį balsuos JAV lietuviai?” 
Atpasakodamas “NATIONAL RE
VIEW” straipsnį apie JAV prezi
dentą Bill Clinton’ą, autorius paste
bi. kad žurnalas “nepasidavęs kraš
tutinėms John Birch draugijos pa
žiūrom”. John Birch Society (JBS) 
"kraštutinumas” jo neparemtas nė 
vienu pavyzdžiu, liečiančiu Lietu
vos laisvės bylą.

JBS, JAV kompartijos organo 
"PEOPLES WORLD” pareiškimu, 
yra didžiausia ir veiksmingiausia 
antikomunistinė organizacija Ame
rikoje. Jai, be kitų trijų rimtų deši
niųjų (nepartinių) JAV organizaci
jų, priklausau nuo 1959 m. Dėlto 
jaučiu reikalą bandyti apginti JAV 
dešiniuosius nuo, kaip atrodo, anti- 
anti-komunistais tapusių lietuvių 
antikomunistų išpuolių. Šiuokart 
buvo “įdurta” JBS, tad apie ją pa
teiksiu šiek tiek informacijos. Su
prantu. kodėl komunistai nekentė 
JBS. Mat ji siekė komunizmo su
naikinimo, sustabdant Vakarų pa
galbą Sovietų Sąjungai. Sunku pati
kėti, kad išeiviai lietuviai nekęstų 
JBS už tai, kad ji buvo prieš okupa
cinės kariuomenės Lietuvoje maiti
nimą JAV grūdais ir jos ginkluote. 
JBS turėjo veiklų “ad hoc” komite
tą - "STOP FINANCING COM
MUNISM!”

Vienas iš JBS pagrindinių už
sienio politikos siekių buvo paverg
tųjų tautų išvadavimas. To siekiant, 
vieno lietuvio straipsnio atspaudas 

Vaitkevičius ir Džiugas Reneckis, 
II - Aušra Griškonytė, III - Sau
lius Višinskas. Visi laimėtojai, iš
skyrus D. Reneckį, yra iš Lietu
vos. Čia buvo paskelbta ir sekan
čių metų parodos tema, kuri vadi
nasi “Amatai”.

Šios sukaktuvinės parodos 
proga buvo išleistas gana stam
bus, 104 puslapių leidinys-katalo- 
gas su gausybe parodoje dalyva
vusių fotografų darbų. Jį irgi su
darė pats parodos rengėjas A. 
Kezys, be kurio triūso panašių 
renginių ir leidinių Čikagoje jau 
seniai nebūtų.

Čikagos lietuviai domėjosi 
ne tik rinkimais Lietuvoje, bet ir 
čia vykusiais prezidentiniais bei 
kongresiniais rinkimais. Tautie
čiai ypač domėjosi lietuvių kilmės 
kandidatais, kurių tarpe pirmoje 
vietoje minėtinas JAV atstovų rū
mų narys Richard Durbin, kuris 
kandidatavo į JAV senatą. Jis yra 
demokratų partijos atstovas, dau
gelį metų gerai žinomas lietuvių 
tarpe ir save vadinantis lietuviu, 
nes jo motina - Ona Kutkinaitė 
yra gimusi Lietuvoje (Jurbarke) ir 
būdama jauna atvykusi į JAV.

R. Durbinas buvo gana po
puliarus ir jau gerokai anksčiau 
buvo numatytas kaip būsimas lai
mėtojas į senatą. Rinkimų dieną 
jis gana žymia persvara nugalėjo 
savo oponentą Al Šalvį. (Jo, kaip 
buvo skelbiama, žmona ir jų vai
kų auklė esanti lietuvių kilmės).

Pirmasis lietuvių kilmės narys 
JAV seime Durbinas yra gimęs 
1944 m. darbininkų šeimoje East 
St. Louis mieste, kur anksčiau 
buvo nemaža lietuvių kolonija ir 
parapija. Jam sulaukus 14 metų, 
mirė tėvas, tad motina turėjo 

apie pavergtąsias tautas buvo išpla
tintas šimtais tūkstančių. Jisai su
laukė palankių atsiliepimų net iš 
Vidurinių Rytų. Visuomenei skirtas 
žurnalas “THE NEW AMERI
CAN” daugelį metų kiekvieną lie
pos mėnesį išeidavo specialia laida 
“Captive Nations” (“Pavergtosios 
tautos”). American Opinion kalbė
tojų biuras (JBS padalinys) paskai
tom turėjo gudą, estą, afganistaną, 
jugoslavą ir lietuvį. Pastarajam bu
vo sudaryta proga net du kartus su 
paskaitomis apkeliauti JAV žemy
no valstijas, išryškinti pavojų pasau
liui. Keletą metų devyniose JBS ra
joninėse vasaros stovyklose poli
tiniam jaunimo paruošimui buvo 
naudojama informacija apie Lietu
vą. Lietuvių Religinės šalpos dėka, 
kaip mokomoji medžiaga, buvo ne
mokamai paskleistas leidinys “Fro
zen Inferno” (Užšalęs pragaras), 
sukrečiančiai vaizduojantis jaunos 
lietuvaitės (Dalios Grinkevičiūtės) 
kančios kelią sovietiniame gulage. 
Tūkstančiai jaunuolių tose stovyk
lose buvo supažindinti su Lietuvos 
laisvės byla per VLIKo leidinį 
“LITHUANIA - A Nation Strug
gling For Independence” (LIETU
VA - tauta, besigrumianti už nepri
klausomybę).

JBS yra viešai pasisakiusi prieš 
OSI savivalę, bendradarbiavimą su 
KGB, prieš JAV vyriausybių (de
mokratų ir respublikonų) nuolai
džiavimus Kremliui. Jau prieš 35 
metus JBS knygynai platino knygą 
“Guerilla War On The Amber 
Coast” (Partizaninis karas gintaro 
pakrantėje). “THE NEW AMERI
CAN” žurnalas plačiai aprašė 1991 
m. Sausio 13-ją. Per žurnalą ir per 
savo žiniaraštį JBS garsino ir 
amerikiečių tarpe platino Lietuvių 
bendruomenės pagamintą vaizda
juostę “The Bloody Sunday” (Kru
vinasis sekmadienis). 

daug rūpintis viena savo trimis 
sūnumis (dabartinis senato narys 
buvo pats jauniausias). Studijuo
damas Vašingtone, jis pradėjo 
dirbti įstaigoje JAV senatoriaus 
Paul Douglas, kuris buvo labai 
palankus lietuviams. Ten R. Dur
binas dažnai susidurdavo su lietu
viškomis problemomis ir pačiais 
lietuviais. 1982 m. išrinktas į JAV 
kongresą daug rūpinosi lietuvių ir 
Lietuvos reikalais.

į senatą išrinktasis R. Dur
binas dažnai lankydavosi įvairiuo
se lietuviškuose renginiuose, 
bendravo su lietuviais. Jo motina 
ir šiandien dar domisi lietuvių gy
venimu, prenumeruoja lietuvišką 
spaudą. Ji savo sūnui įžiebė meilę 
Lietuvai.

Į Lituanistikos studijų ir ty
rimų centrą, kuriam vadovauja 
dr. Jonas Račkauskas (perėmęs ir 
ALTos pirmininko pareigas), iš 
Lietuvos atvyksta nemažai kultū
ros veikėjų rinkti medžiagos ar 
padėti tvarkyti turimus archyvus. 
Čia tris mėnesius praleido Vikto
rija Sakaitė, dirbanti Lietuvos žy
dų muziejuje Vilniuje Žydų gel
bėjimo ir atminties skyriuje.

Būdama Čikagoje ji talkos 
susilaukė ne tik iš minėtos įstai
gos, bet ir iš daugelio čia gyve
nančių tautiečių, jų tarpe ir istori
ko Jono Damausko, kuris savo 
archyve nemažai medžiagos turi 
apie lietuvius, kurie gelbėjo žy
dus.

Kai “Drauge” buvo paskelbta 
žinia apie vilnietės atvykimą, net 
ir pats J. Dainauskas susilaukė 
gana keistų telefoninių skambu
čių, nes kai kam apie žydų reika
lus yra nemalonu girdėti, net ir 
tokiu atveju, kai norima parodyti, 
kad yra gana daug lietuvių, kurie 
žydus gelbėjo rizikuodami savo 
gyvybe.

Viešnia iš Vilniaus šių eilučių 
autoriui papasakojo apie savo 
darbą žydų muziejuje, kur ji dirba 
jau 5 metai. Ji yra surinkusi me
džiagos apie daugiau kaip 2.000 
šeimų, kurios prisidėjo prie žydų 
gelbėjimo. Pernai tame muziejuje 
buvo atidaryta Teisuolių galerija, 
kurioje rodomos nuotraukos (tuo 
tarpu jų tik 150) tų lietuvių, kurie 
karo metu gelbėjo žydus.

V. Sakaitė į Vilnių parsivežė 
daug įdomios medžiagos, bet dar, 
kaip ji teigia, jos reikia daugiau, 
stengiantis plačiau išryškinti šią 
garbingą lietuvių tautos dalies 
misiją. Esą labai trūksta ne tik in
formacijos, bet ir lėšų. Viešnia 
teigė, kad netrukus turėtų pasiro
dyti pirmasis leidinys apie žydų 
gelbėjimą Lietuvoje, kuri galbūt 
atsvertų šališką propagandą, esą 
lietuvių tauta prisidėjo vien tik 
prie žydų naikinimo.

V. Sakaitė prašė, kad turin
tieji bet kokios medžiagos šiuo 
klausimu ją atsiųstų Lituanistikos 
studijų ir tyrimų centrui Čikagoje 
(arba Jonui Dainauskui). Ku
riems patogu visa tai gali perduo
ti Lietuvos žydų muziejaus Žydų 
gelbėjimo ir atminties skyriui Vil
niuje.

Lituanistikos ir studijų tyri
mo centre darbavosi atvykęs iš 
Vilniaus Henrikas Paulauskas. 
Tai žurnalistas, ilgametis Lietu
vos radijo ir televizijos darbuoto
jas, buvęs Lietuvos Valstybės mu
ziejaus direktorius. Jis yra išėjęs 
pensijon, tačiau dar daug dirba 
pamėgtose srityse.

Kadangi netrukus bus mini
mas penkiasdešimtmetis nuo po
karinės išeivių bangos atvykimo 
Š. Amerikon, jis renka apie to lai
kotarpio išeivius medžiagą. Sve
čias atsivežė vaizdajuostę apie iš
vyką į Sibirą, kurioje jam teko da
lyvauti. Čia ji buvo parodyta lap
kričio 17 d. Jaunimo centro patal
pose.

Tad nenuostabu, kad JBS, kaip 
ir lietuviškoji išeivija, buvo JAV 
kairiųjų apšaukiama nacistine, anti
semitine, rasistine organizacija, 
nors jos nariai yra įvairių rasių, ti
kėjimų, ir tai ne vien Amerikos pi
liečiai. Vienu metu “PRAVDO- 
JE”, kaip ir JAV liberalinėje spau
doje buvo spausdinami net 3-5 JBS 
puolantys straipsniai per savaitę.

Tai žinantiems sunku suprasti, 
kodėl pabėgėliai nuo tironijos taip 
dažnai užgaulioja ir “kraštutine” 
pravardžiuoja konstituciniu konser
vatizmu besiremiančią, prieš tironi
ją kovojančią organizaciją. Dabar ji 
puolama ypač už tai, kad pradėjo 
įspėti amerikiečius apie globalistų 
planus sugrūsti tautas “vieno pa
saulio” valdžion naujoje pasaulio 
santvarkoje. Ypač mums, tironijos 
aukoms, nederėtų mėtytis “ekstre
mizmo” ir “kraštutinumo” vardais.
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MŪZA RUBACKYTĖ ir ALĖ KĖŽELIENĖ po koncerto Čikagoje 
1996.XI.10 Nuotr. Z. Degučio

Mūza Rubackytė ir 
Jos koncertai

ALDONA ŠMULKŠTĮENĖ. 
Čikaga

Jau antrą kartą garsioji lietu
vių pianistė Mūza Rubackytė, gy
venanti Paryžiuje, lankėsi Čikago
je. Pirmą kartą ji koncertavo, tuo
metinio “Margučio” radijo vedėjo 
Petro Petručio pakviesta, 1994 m. 
liepos viduryje, minint M. K. 
Čiurlionio 120 m. gimimo sukak
tį. Šį kartą jos koncertą surengė 
JAV LB Kultūros taryba, pirmi
ninkaujama Alės Kėželienės, 
1996 m. lapkričio 10 d.

Jau gerokai prieš koncertą 
Jaunimo centro aikštė buvo pilna 
automobilių ir žmonių, kurie bū
riais traukė į salę, nes žmonės ži
nojo, kad eina į retą muzikos 
šventę. Ir tikrai tai buvo reto gro
žio muzikos šventė! Ausis ir sielą 
užvaldė gražiausi akordai, ku
riuos paskleidė ši jauna, nepap
rasto talento pianistė, pagarsėjusi 
ne tik Lietuvoje, įvairiose Euro
pos valstybėse, bet ir JAV, kur 
jau trečią kartą yra pakviesta da
lyvauti Newport, RI, Muzikos fes
tivalyje. Lapkričio 6 d. ji koncer
tavo Niujorke, Vengrijos konsula
to patalpose, lietuvių ir vengrų 
konsulų bei LB pastangomis su
rengtame koncerte, o lapkričio 17 
d. koncertavo Houston’e. Vietos 
lietuviai ją pakvietė koncertui 
Houston’o universitete.

Kai Mūza Rubackytė sėdosi 
prie “Steinway”, koncertinio for- 
tepiono, prie kurio išnuomojimo 
prisidėjo Elena ir Stasys Barai, 
dr. Jonas ir Jonė Valaičiai, ją bu
vo galima apibūdinti prancūzų 
muzikos kritiko Franck Delage 
žodžiais (“Sud Quest” laikrašty
je): “le genie, le talent et la 
beaute” (genijus, talentas ir gro
žis). Jos pirštų virtuoziškai palies
tas fortepionas prabilo į klausyto
jų širdis įspūdinga, nepamirštama 
muzikine kalba. Ji turi nepapras
tai stiprią techniką ir interpreta
vimo galią. Ji skambina labai susi
kaupusi, tą kūrinį labai giliai iš
gyvena. Net baigusi skambinti ir 
lenkdamasi klausytojams, atrodo, 
ji dar tebegyvena tuo kūriniu.

Beveik dviejų valandų kon
certe Mūza Rubackytė meistriš
kai pirmoje dalyje atliko J. S. 
Bach - F. Busoni Chaconne ir L. 
van Beethoven’o kūrinius, o an
troje - klausytojus užbūrė M. K. 
Čiurlionio trijomis preliudijomis, 
F. Liszt’o kompozicijomis.

k^oefės Marijos Aukštaitės
centro leidiniai

m. psl. kaina 
$

1. Rožių vasara (poezija)...................................... 1966 762 15.00
2. Išeivės keliu (biografija).................................... 1978 208 10.00
3. Išeivė (biografija)................................................  1980 266 11.00
4. Ant marių krašto (romanas)...............................1981 420 14.00
5. Nubangavę kūdikystės dienos (biografija) .... 1981 236 10.00
6. Lyrika (poezija)..................................................  1983 204 11.00
7. Išeivės memuarai (biografija)........................... 1988 178 12.00
8. Audringais vieškeliais (14 apysakų)................ 1989 396 30.00
9. ir 10: Poetės Marijos Aukštaitės sutaupytų

kūrinių katalogas I ir II (išbaigta).......... 1987 833
11. Meilė sutemose (18 apysakų)......................... 1989 296 25.00
12. Klaudijus Kalėdų verpetuose (19 kalėdinių

ir velykinių apysakų)..............................................1990 242 25.00
13. Sielos simfonijos (poezija)...............................  1990 346 30.00
14. Sopulingoji lietuvė Motina (poezija)................ 1990 100 25.00
15. Išeivės memuarai II (istorija, biografija)...........  1990 422 40.00
16. Mano meditacijos (filosofija)............................  1990 384 35.00
17. Pergyventų dienų žiedai (23 apysakos)........ 1990 248 25.00
18. Meilės sonetai (poezija)................................... 1990 194 30.00
19. Ifigenija, Kleopatra ir Dolorosa (trys novelės) 1990 236 25.00
20. Sodų mistikoj (poezija).................................... 1991 180 25.00
21. Mano dienos Romoje (istorija, biografija)...... 1991 336 45.00
22. Širdies fantazijos (beletristika,

Marija Aukštaitė ir V. J. Budrikas).......................  1991 272 25.00
23. “Išeivė (originali)”, (biografija).......................  1991 320 30.00
24. Mistiniai sodai (poezija)................................... 1992 363 30.00
25. Tėvynės išdavikas (šešių veiksmų tragedija).. 1992 173 25.00
26. Išeivės memuarai III (istorija, biografija)......... 1993 291 30.00
27. Amžinos meilės audinys (poezija), 4 tomai,

autorės 100 m. gimtadienio proga, liepos 18 d. ... 1996 1295 120.00
28. Išeivės memuarai IV (istorija, biografija);... - ruošiama išleisti 1997 m.

46 Arthur Mark Drive, Port Hope, Ontario, Canada L1A 3X1

Sužavėtiems klausytojams 
spontaniškai atsistojus ir ilgai 
karštai plojant, Mūza Rubackytė 
dar pradžiugino visus Chopin’o 
kūriniu, kurį skyrė muz. A. Kup
revičiui.

Po koncerto Alė Kėželicnė 
pakvietė visus į JC kavinę paben
drauti su garsiąja viešnia. Ten, 
prie vaišių stalo, ji sudarė labai 
mielo žmogaus įspūdį, buvo neiš
didi, šnekučiavosi su visais ir pasi
rašinėjo autografus. Ši virtuoze 
pianistė yra ir Paryžiaus Lietuvių 
bendruomenės pirmininkė, kuri 
sako, kad “kiekvieno inteligento 
pareiga stengtis padėti savo ša
liai”. Ji nuolatos remia Lietuvos 
vaikus su negaliomis. Čikagoje ji 
koncertavo be honoraro. Jai šil
tais žodžiais dėkojo JAV LB Kul
tūros tarybos pirm. Alė Kėže- 
lienė.

Apie ją daug gražių atsiliepi
mų buvo ne tik lietuviškoje, bet ir 
amerikiečių spaudoje (kai ji lan
kėsi muzikos festivaliuose). Čia 
keletas jų muz. A. Vasaičio pa
rinktų: “Jos asmeninis magnetiz
mas pavergė kiekvieno širdį... Jos 
grojimas - tikros virtuozės, kur 
girdime jėgą, drąsą ir ištvermę” 
(“Boston Globe”, 1995). “Po šios 
pianistinės pirotechnikos pajuto
me Rubackytės poetinės sielos 
prasiveržimą grupėje lyriškų bei 
jausmingų kūrinių, sukurtų lietu
vių kompozitoriaus Čiurlionio” 
(“The Providence Journal”, 
1995).

“Kūriniai labai sudėtingi, kai 
kurie su demonišku jėgos atspin
džiu... Skambina su tokiu giliu 
muzikiniu įsijautimu ir ugningu 
intensyvumu... Klausytojai sėdėjo 
lyg užburti jos muzikos garsų... 
Dvigubų gamų pasažai ir oktavos 
jos grotame Liszt’e buvo tiesiog 
užimantys kvapą”. (“The Provi
dence Journal”, 1995). Ačiū Tau, 
Mūza, už nuostabią muzikinę 
šventę!

P.S. Mūza Rubackytė kartu 
su sol. Arnoldu Vokietaičiu pada
rė 2 valandų koncertinį įrašą, kurį 
1997 rn. sausio 20 d., 8 v.v., per 
WSMT 98.7 bus galima girdėti 14 
JAV valstijų. Yra planuojama lie- 
uvių sambūriuose pardavinėti jos 
kompaktines plokšteles (CD). 
Dabar jas galima gauti Border’s 
knygynų klasikinės muzikos sky
riuose.
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FILMAS “MICHAEL COLLINS”

Kova dėl Airijos nepriklausomybės

Čikaga neteko savo kardinolo
Velionis bendravo ir su lietuviais įvairiais atvejais, 

sprendėjų problemas

ALGIRDAS GUSTAITIS
Airija buvo 700 metų Angli

jos okupuota. Airiai siekė ne
priklausomybės, liedami savo ir 
anglų kraują. Manė, kad vien 
politika nelaimės, reikia kovos, 
kartais labai žiaurios. Airiai ne
nori būti anglų valdomi, nori tu
rėti savo papročius, ugdyti savo 
kultūrą. Anglija, valdžiusi pusę 
pasaulio, atrodo tokia galinga, 
palyginus su nedaug teritorijos 
turinčia Airija.

Filmo pradžia nieko neaiš
kina. Į didelį pastatą iš arti šau
do anglų artilerija. Dar kiek, ir 
pastatas grius. Ką galvoja ap
suptieji? Ar jie negalėjo numa
nyti, kad bus galingesnio apsup
ti, naikinami? Kokie jų planai, 
ateitis?

Laisvės kovotojai (anglai 
juos vadina sukilėliais) pasiduo
da. Pro dūmus, griuvėsių dulkes 
išeina airiai, padeda ginklus. 
Anglai atrenka vadus ir tuojau 
sušaudo. Žiūrovas galvoja: ko
dėl beprasmiškai kovoti ir tuo
jau pasiduoti? Kodėl nė viena 
pusė nesitaria? Be kulkų žo
džiai, politika gali būti galinga. 
Kodėl vadai sušaudomi be kal
bų? Kodėl paliekami svarbiausi 
sukilėliai? Laukiama naujo su
kilimo, likusių sunaikinimo? 
Gyvas paliekamas būsimas Airi
jos prezidentas Eamon de Vale
ra (Alan Rickman), Amerikos 
pilietis. Politinės kovos pradžia?

Likę gyvi airiai tuojau iš 
naujo susiorganizuoja. Vadovu 
pasirenka, tiksliau pats vadovy- 
bėn įsiveržia labai griežtas airis 
Michael Collins (Liam Nee
son). Sukilėliai jo klauso. Žiū
rovas abejoja, ar visi vieningai 
paklus, neturės kitokių pasiūly
mų, nebus gilesnių svarstymų. 
Parenkami labiausiai airius nai
kinantys anglai, be jokio per
spėjimo nušaunami netikėtose 
vietose, visiškai nelauktai: per
kant laikraštį, einant į koncertą, 
ruošiantis važiuoti, važiuojant. 
Šūviai mirtini.

Anglai atsilygina dar 
kruviniau. Jų šarvuotis įsiveržia 
j sporto žaidynes, iš kulkosvai
džių šaudo visus tenai esančius. 
Kas airiams daryti? Airiai ma
no, kad jų tarpe nėra išdaviko, 
bet toks yra. Išaiškinus - spren
dimas aiškus.

VITAS ŠIPELIS, B.A. Hon.
1996 m. pavasarį baigęs McGill 
universitetą (honours) bakalauro 
laipsniu politinių mokslų srityje; 
anksčiau - šeštadieninę Maironio 
mokyklą Toronte. Sportininkas-bu- 
riuotojas, dalyvavęs daugelyje bu
riavimo regatų Šiaurės Amerikoje. 
Priklausė McGill universiteto bu
riavimo klubui. Šiuo metu dirba 
buriavimo instruktorium British 
West Indies.

LIANA ŠIPELYTĖ, B.Arch.
1996 m. rudenį Waterloo universi
tetas suteikė Lianai Šipelytei archi
tektūros bakalaurės laipsnį. Prieš 
kelis metus Liana buvo gavusi On
tario architektų sąjungos stipendi
ją. Baigdama mokslą laimėjo M. 
Yolles premiją už pasiekimus tech
nologijos srityje ir Kederelli premi
ją už pranašumą moksle. Waterloo 
universiteto architektūros studijų

Vyriausias airių sukilėlis 
Michael Collins pagrindine ko
vos priemone pasirenka teroriz
mą. Tik privarginus priešą gali
ma derėtis, laimėti. Lengva pa
sakyti, kad kruvinu teroru, žu
dynėmis laimima. Kaip ilgai 
teks lieti kraują geriausiems 
tautos patriotams? Kodėl svar
būs sukilėliai nužudomi, o jų vy
riausieji paliekami gyvi? Numa
tytos derybos? Bijomasi ar bai
minamasi pasaulio pasmerki
mo? Nenorima sulaukti iš už
sienio didelės pagalbos ginklais, 
žmonėmis, ekonominėmis prie
monėmis, boikotu?

Airius Michael Collins įtiki
no, kad jie esą Anglijos vergai, 
tokios vergystės laikai pasibai
gė. Tai esą turėtų suprasti net 
anglų policija, kariuomenė. Ai
rių padėtis tragiška. Kaip ilgai 
jie gali išsilaikyti? Paskleidžia
ma nuomonė, kad tokias kruvi
nas žudynes įstengtų išlaikyti 
dar septynias dienas, nors jų va
dovybė mano, jog tiktai vieną 
dieną.

Žiūrovas nežino priešingų 
pusių nuomonės. Deryboms pa
skiriamas vyriausias sukilėlių 
vadas Michael Collins. Kaip 
vyksta derybos? Žiūrovas neži
no. Staiga skaito spaudoje, kad 
pasiekta taika tarp Airijos ir 
Anglijos, bet airiai turi prisiekti 
ištikimybę Anglijai. Airiai skyla 
pusiau: visiška nepriklausomybė 
arba tolesnė kova? Airiai šaudo 
airius. Tokiose nedidelėse kau
tynėse jaunuolio paleista šautu
vo kulka pataiko svarbiausiam 
laisvės kovotojui Collins į kak
tą. Iškilmingose laidotuvėse 
dalyvauja savi ir svetimi, drau
gai ir priešai. Airijos respublikai 
vadovauti iš Amerikos grįžta 
De Valera.

Filme daug nežinomųjų. Įsi
velia meilė. Rankraštis sudėtin
gas. Filmo direktorius Neil Jor
dan įstengė parengti intriguo
jantį filmą. Kažkaip nesinori ti
kėti, kad labai aukšto ūgio pa
grindinis artistas (Liam Nee
son) vaikšto gatvėmis, ir jo ne
pastebi anglų žvalgyba. Airija 
laisva, nors dalis tebėra apgulta 
anglų karių, policijos. Kova ne
baigta.

Žurnalas “Mūsų sparnai”
ALFONSAS NAKAS

Kaip daugelis kitų išeivijos 
žurnalų, taip ir evangelikų re
formatų Čikagoje leidžiamas re- 
liginis-kultūrinis žurnalas “MŪ
SŲ SPARNAI” (toliau-MS) il
gainiui nustojo periodiškumo. 
Dėl ligų ir mirčių redaktoriams 
keičiantis, bandyta kasmet iš
leisti po du numerius, bet ište
sėti nebepavykdavo. Užtat kai 
naujas numeris išeidavo vasario 
ar kovo mėnesį pažymėtas 
gruodžiu, vedamojo vaidmenį 
atliekąs kalėdinis pamokslas 
skaitytojo būdavo sutinkamas 
ar su karčia ar su atlaidžia 
šypsena...

Čia apžvelgsimas “MS” 76 
nr., datuotas 1996 m. rugsėju, 
skaitytoją pasiekė spalio vidury. 
Jis itin brandus. Red. Mykolas 
Zablockas pasitelkė keletą Lie
tuvoje gyvenančių bendradar
bių, rašančių gyvai, sklandžiai, 
įdomiai.

Visą pirmąjį žurnalo pusla
pį puošia ryškus prof. dr. Povilo 
Jakubėno portretas, su paaiški
nimu, kad jis buvo “Lietuvos 
Evangelikų Reformatų Bažny
čios GENERALINIS SUPER
INTENDENTAS” ir kad jis pa
gerbiamas 125-jų gimimo meti-

prograinoje įjungta į 28 mėnesių 
darbo patirties stažuotę. Liana 
tuos reikalavimus išpildė dirbda
ma įvairiose architektų įstaigose 
Kanadoje (Toronte, Montrealyje, 
Vankuveryje), Kalifornijoje ir Eu
ropoje (Berlyne ir Paryžiuje). Lia
na yra baigusi Maironio šeštadie
ninę mokyklą ir aukštesniuosius 
lituanistinius kursus Toronte. Pri
klausė ateitininkų organizacijai, 
dalyvavo “Gintaro” tautinių šokių 
ansamblyje. Ji yra aktyvi sportinin
kė slidinėjimo ir karutės srityse, 
gyvena Montrealyje. Liana ir jos 
brolis Vitas yra pirmojo “Tėviškės 
žiburių” redaktoriaus dr. A. Šapo
kos vaikaičiai.

Iš filmo “Michael Collins” Airija kovoja dėl savo nepriklausomybės. Pagrindinis aktorius Liam Neeson ragi
na airius kovoti iki pergalės

Psichologiniai ligonių tipai (iii)
DR. VYTAUTAS MEŠKA, 

Birštonas
Ištyrus įvairiausiomis už

degiminio ir degeneracinio po
būdžio ligomis sergančių gru
pes, yra nustatyti tokie psicho
loginiai jų tipai.

1. Depresinis. Šie chroniš
komis somatinėmis (kūno) ligo
mis sergantys ligoniai yra įsitiki
nę bloga ligos eiga ir baigtimi, 
bijo komplikacijų, nusivylę gy
dymo sėkmingumu, labai domi
si savo sveikatos būkle, tyrimų 
rezultatais ir specialistų išvado
mis, nuolat ieško naujų gydymo 
metodų.

2. Melancholinis. Tokie 
chroniškos somatinės ligos pri
slėgti ligoniai netiki, kad pa
sveiks. Ypatingo susidomėjimo 
tyrimų duomenimis ir gydymu 
nerodo, nes iš anksto yra įsitiki
nę blogais rezultatais. Į visus gy
venimo reiškinius žiūri pesimis
tiškai. Neretos ir savižudybės 
idėjos.

3. Įkyrių minčių-baimės. 
Bijo dėl ligos galimų, nors ir 
mažai įtikėtinų negandų, nesėk
mės darbe bei šeimyniniame gy
venime. Įsivaizduojami pavojai 
šiuos ligonius jaudina daugiau 
negu realūs. Gydymasis proce
dūromis ir vaistais dažnai jiems 
tampa ritualu.

4. Hipochondrinis. Šie ligo
niai visą dėmesį sutelkia liguistų 

jutimų vertinimui ir jų reiški

nių proga. Sekančiuose trijuose 
puslapiuose perspausdintas jo 
pamokslas iš “MS” 1 nr. (1951 
m.) ir penkių puslapių nepasira
šytas, taigi redaktoriaus straips
nis “Kas gi lieka?” - konden
suota sukaktuvininko biografija. 
Išryškinamas nepaprastų gabu
mų ev. reformatų veikėjas, teo
logijos profesorius, Lietuvos pa
triotas. Tarp kitko, visiems lie
tuviams gerai pažįstamo muzi
kos prof, kompozitoriaus Vlado 
Jakubėno tėvas.

Kaip daugely kitų “MS” nu
merių, ir šiame plačiai reiškiasi 
kun. dr. Eugenijus Gerulis. Pa
minėsiu straipsnių pavadinimus: 
“Ar galima tiesą įšaldyti dog
mose?” (jo pamokslas, pasaky
tas ekumeninių pamaldų proga 
St. Petersburgo katalikų švento
vėje), “Kaip ten yra su tuo užgi
mimu iš naujo?”, “Reformatas 
ir Prisikėlimo bažnyčia” (apie 
archit. Karolį Reisoną, laimėju
sį minimos šventovės projekto 
konkursą). Kun. dr. E. Gerulio 
rašiniuose visada yra kontrover
sijos, katalikams “į akis tiesos 
sakymo”, bet jis reiškiasi ir eku- 
meniškumu.

Į pusšešto puslapio, dargi 
atmiešto pora nuotraukų, su
krauta labai daug protokolinės 
medžiagos apie Lietuvos refor
macijos istorijos ir kultūros 
draugijos veiklą Lietuvoje, nau
dojantis Vilniuje įvykusio suva
žiavimo pranešimais. Redakto
rius paaiškina, kad tai ištraukos 
iš J. Jasiukėno leidinio apie Lie
tuvos Reformaciją ir suvažiavi
mo aprašymo.

Nepaprastai raiškiai šiame 
“MS” numery pasirodo krašto
tyrininkas Jonas Dagilis. Jo trys 
rašiniai: “Mokslininko Mykolo 
Galvelės 120-ųjų gimimo meti
nių minėjimai”, “Daktaras, žur
nalistas, žmogus” ir “1996-ji 
Daukšų giminės pagerbimo me- 

niams. Bet kam ir bet kuriuo 
laiku jie daug skundžiasi, pasa
koja savo nuojautas. Kaltina ar
timuosius, kad juos esą laiko si
muliantais. Tokie ligoniai prašo 
gydytojo įvairių vaistų, bet bijo 
juos vartoti, netiki sėkme, rei
kalauja atlikti daug, o dažnai ir 
bereikalingų tyrimų, nors bijo, 
kad jie nepakenktų.

5. Neurosteninis. Šiems li
goniams, užėjus skausmams ar 
esant nepakankamai gydymo 
sėkmei, būdingi susijaudinimo, 
irzlumo ir apmaudo priepuoliai, 
kurie dažniausiai “išliejami” ant 
pirmo pasitaikiusio ir neretai 
baigiasi jausminga atgaila, atsi
prašymu, ašaromis.

6. Niūrusis. Šių chroniško
mis ligomis sergančių ligonių 
nuotaika prislėgta, o išvaizda - 
niūri. Būdingi stiprūs pykčio su 
įtūžimu priepuoliai. Artimie
siems yra despotiški. Remda
miesi savo liga, reikalauja ypa
tingo dėmesio. Mėgsta skaudin
ti nuo jų priklausančius asme
nis, gadinti nuotaiką.

7. Tariamo linksmumo. Į 
savo ligą ir gydymą šie ligoniai 
žiūri lengvabūdiškai ir nekritiš
kai. Dažnai be jokio pagrindo 
tikisi, kad liga praeis, stengiasi 
iš gyvenimo pasiimti viską, kas 
įmanoma, nesilaiko režimo, gy
dosi nesistemingai.

8. Sutrikusio pažinimo. Šie 
ligoniai neigia savo ligą, galimas 

tai”. Paskutinis - trumpas raši
nys, tik priminimas apie Dauk
šų sukaktis ir raginimas jas mi
nėti. Bet pirmos dvi biografinės 
apybraižos, abi neužbaigtos 
(seks tęsiniai), tai tikri deiman
čiukai. Beje, antrosios apybrai
žos pavadinimas nenurodo apie 
ką bus kalbama. Nagi apie med. 
dr. ir žurnalistą Jokūbą Mikelė
ną, chirurgą, kuris, pacientei 
pareikalavus, kad per jos apen
dicito operaciją su ja kartu dai
nuotų, jos norą vykdė, ligo
niams koridoriuje klausantis; 
vyrą be baimės, kuris, 1941-jų 
pradžioje Vokietijon repatrijuo
damas, su savo manta sugebėjo 
išvežti KGB paieškomą žmogų. 
Aplamai, J. Dagilio biografinės 
ar monografinės apybraižos 
įdomios.

Trumpu rašiniu prisimena
ma prieš 50 metų Pinneberge, 
Vokietijoje, įsteigtas, keletą 
metų estus, latvius ir lietuvius 
švietęs universitetas Dr. Ed
mundas Remys, naujas “MS” 
bendradarbis, rašo apie Marty
ną Liuterį, ryškindamas jį kaip 
giesmių kūrėją ir giedojimo 
puoselėtoją.

Išspausdinta keletas eilėraš
čių, tarp kurių įdomiausi ir la
biausiai pagaunantys Petro Za- 
blocko bei Irenos Jašinskaitės. 
Yra keletas nekrologų su miru
siųjų biografiniais duomenimis.

Yra religinių bei kultūrinių 
žinučių iš Lietuvos, ypač iš Bir
žų krašto, Kauno bei Vilniaus. 
Pasigedau Jackaus Sondos atsi
minimų tęsinio, nors jų skirsnelį 
“MS” 15 nr. užbaigus buvo ža
dėta tęsti. Pasigedau ir Hypati- 
jos Yčaitės-Petkus rašinių, ku
rių ankstesniuose “MS” nume
riuose būdavo net po kelis.

Džiugu, kad “Mūsų spar
nai”, po didelių krizių prieš ke
letą metų stiprėja, randa me
džiagos, kuri bus naudinga ir 
istorijai. 

jos pasekmės, kategoriškai atsi
sako nuo bet kokių tyrimų ir gy
dymo.

9. Apatiškasis. Šio tipo li
goniai neturi jokių gyvenimo in
teresų ir nejaučia vadinamojo 
gyvenimo skonio. Savo likimui, 
gydymo sėkmei, ligos baigčiai 
yra visiškai abejingi.

10. Bėgimo nuo ligos. Ne
paisydami ligos, negalavimų ir 
netgi kančių, šio tipo ligoniai 
stengiasi dirbti, atiduodami dar
bui visą savo laiką. Sutinka tirtis 
ir gydytis tik todėl, kad leistų 
jiems tęsti darbą.

11. Jautrusis. Tokie ligo
niai labai rūpinasi, kad savo liga 
nepadarytų artimiesiems blogo 
įspūdžio. Yra įsitikinę, kad 
bendradarbiai ir net giminės, 
sužinoję apie jų ligą, nenorės 
bendrauti.

12. Egoistinis. Šio tipo ligo
nių negalavimai yra demonstra
tyvūs. Jie reikalauja sau ypatin
go ir itin didelio dėmesio, bet 
kokios temos pokalbius tuoj pat 
nukreipia į save ir savo ligą.

13. Paranoinis. Tokie ligo
niai yra įsitikinę, kad jų liga yra 
kažkieno blogos įtakos pada
rinys. Labai įtariai žiūri į jiems 
paskirtus vaistus ir gydymo pro
cedūras. Jeigu nuo vaistų atsi
randa pašalinių reiškinių, kalti
na gydytojus piktybine veikla, 
žema kvalifikacija, kompetenci
jos stoka, nepareigingumu.

Kokiu gi tikslu taip smulkiai 
aprašomi kūno ligomis sergan
čių psichologiniai tipai? Tikslas 
vienas - parodyti, jog sergant 
kūnui, serga ir siela, kad arti
mieji, bendradarbiai, šeima su
voktų, jog psichologinės būse
nos liguisti pokyčiai nėra jo už
gaida, kad sudarydami jaukesnę 
namų aplinką, nuoširdžiau 
kurstydami šeimos židinį, mes 
kartais galime sergančiajam pa
dėti net geriau už vaistus. Ta
čiau problema nėra paprasta, 
nes pasikeitęs ligonio būdas įta
koja atitinkamą aplinkinių as
menų laikyseną. Taip susidaro 
galingas ratas, kurį pralaužti 
sunku ir gydytojui, ir psicholo
gui. Todėl labai svarbu, kad šie 
liguisti psichologiniai procesai 
neįsibėgėtų, kad būtų “užgesin
ti” pačioje jų atsiradimo pra
džioje. Tuomet bet kurios ligos gy
dymas bus žymiai sėkmingesnis.

Lietuvą kanadiečių vaikams Thornhill, Ont., bibliotekoje

Su poete iš Lietuvos VIOLETA PALČINSKAITE (viduryje) Toronto 
Lietuvių Namų visuomeninės veiklos komiteto pirm. L. POCIENĖ ir 
LN valdybos narys T. STANULIS

EDVARDAS ŠULAITIS
1996 m. lapkričio 14 d. rytą 

užgeso Čikagoje ir visoje Ame
rikoje labai populiaraus kardi
nolo Joseph Bernardin gyvybė. 
Šis Čikagos katalikų 2.3 milijo
nus tikinčiųjų turinčiai arkivys
kupijai vadovavęs dvasiškis bu
vo palaidotas lapkričio 20 d. 
Hillside kapinėse, prieš tai 2 
dienas buvęs pašarvotas Šv. 
Vardo katedroje. Čia velionį 
lankė šimtai tūkstančių katalikų 
ir kitų konfesijų žmonės, nes jis 
buvo vienas iš tų, kuris mokėjo 
bendrauti su visais žmonėmis.

Kardinolas Bernardin sirgo 
vėžiu daugiau kaip metus. Per
nai jam buvo padaryta kasos 
operacija, kuri tada atrodė pa
vykusi. Tačiau šią vasarą vėl bu
vo užtiktas vėžio plitimas ir bu
vo pranešta, kad dėl įvairių or
ganų pažeidimo nėra prasmės 
operuoti. Spalio 31 d. jis nu
stojo ėjęs kasdienines pareigas, 
nors buvo manoma, kad dar il
gėliau pagyvens. Tačiau mirtis 
atėjo daug greičiau, negu buvo 
manoma.

Kardinolas labai ramiai su
tiko savo likimą ir savo įvairiais 
pareiškimais spaudoje bei tele
vizijoje susilaukė daug atjautos. 
Jis apie mirtį taip kalbėjo: “Mes 
galime pažiūrėti į mirtį keliais 
būdais - kaip į priešą arba kaip 
į draugą. Aš, kaip tikintis 
asmuo, matau mirtį kaip 
draugą”.

Gimęs 1928 m. balandžio 2 
d. italų emigrantų šeimoje P. 
Karolinos valstijoje, 1952 m. bu
vo įšventintas kunigu, o būda
mas 38 m. amžiaus pradėjo eiti 
vyskupo pareigas. Čikagos arki
vyskupu kardinolas Bernardin 
išbuvo 14 metų ir čia pasireiškė 
kaip plačių pažiūrų dvasiškis. Jis 
stengėsi sugyventi su įvairių re
ligijų žmonėmis, su jais mezgė 
dialogą, nors nevengė ir griež
tesnių sprendimų, ir dėl to susi
laukė nemažai kritikos bei ne
pasitenkinimo.

Kardinolas bendravo ir su 
lietuviais, lankėsi jų parapijose,

Susitikimai su poete 
Palčinskaite

DANGUOLĖ ŠERIENĖ
Literatūriniai vakarai, susi

tikimai - retas reiškinys dabarti
niame mūsų kultūriniame gyve
nime. 1996 m. spalio mėnesį 
menininkų koncertus iš Lietu
vos papildė ir poezijos susitiki
mai su poete Violeta Palčins
kaite.

Poetė atvyko į Kanadą spa
lio 3 d., o jau 5 d. aplankė To
ronto Maironio mokyklos mo
kinius. Tą rytą Violeta dalyvavo 
net trijuose susitikimuose. 
Kiekvienas jų buvo skirtingas 
turiniu ir dvasia. Poetė papasa
kojo vaikučiams apie save, savo 
kūrybą, perskaitė eilėraščių, at
sakė į daugybę klausimų. Vie
niems rūpėjo, kokio amžiaus 
būdama poetė parašė savo pir
mąjį eilėraštį, kiek knygų yra iš
leidusi, ar labai sunku kurti bei 
rašyti?...

1996 m. lapkričio 14 d. Čikagoje 
įniręs kardinolas JOSEPH BER
NARDIN maždaug prieš 10 metų 
eina į Šv. Antano parapijos lietu
vių šventovę Cicero mieste. Jo 
dešinėje - buvęs Vatikano finan
sų įstaigos direktorius arkivys
kupas PAULIUS MARCINKUS, 
gimęs ir augęs Cicero lietuvių ko
lonijoje Nuotr. Ed. Šulaičio

šventovėse. Jo nurodymu buvo 
uždaryta nemažai šventovių ir 
panaikinta parapijų, jų tarpe ir 
lietuvių. Pastarieji tai priimdavo 
kaip neišvengiamą dalyką, bet 
kitų tautybių parapijų atstovai 
nepasitenkinimą reikšdavo me
tų metais nusitęsiusiais piketais 
ir ginčais.

Prieš kardinolo mirtį ir jam 
mirus viskas, atrodo, nurimo ir 
visi šį vieną iš žymiausiųjų Ame
rikoje dvasiškių mini tik geru 
žodžiu.

Kaip minėta, kardinolas pa
laikė glaudų ryšį ir su lietuviais. 
Gerai atsimenu jo apsilankymą 
Šv. Antano parapijoje ir kon- 
celebruotas šv. Mišias su lietu
viais vyskupais bei kunigais. Ta
da čia dalyvavo ir iš Vatikano 
grįžęs tuometinis Vatikano fi
nansų įstaigos direktorius arki
vyskupas Paulius Marcinkus, 
kuris yra gimęs ir augęs Cicero 
lietuvių kolonijoje. Šis aukščiau
siai Katalikų Bendrijos hierar
chijoje iškilęs lietuvis dvasiškis 
palaikė artimus ryšius ir su mi
rusiu kardinolu, nes dažnokai 
lankydavosi savo tėvų namuose 
Cicero mieste.

Skaitydama savo poeziją ar 
atsakydama į klausimus, poetė 
pasidalino įvairiais komentarais 
bei įspūdžiais iš savo kūrybinės 
patirties, įvairių gyvenimo si
tuacijų, į kurias pateko vieno ar 
kito kūrinio dėka. Spalio 6 d. 
įvyko literatūros ir muzikos po
pietė Toronto Lietuvių Namų 
Mindaugo menėje. Daugelis bu
vo pasiilgę poezijos vakarų at
mosferos, kaip kadaise... O ka
daise tokie susitikimai buvo 
gausiai lankomi. V. Palčinskaitė 
poezijos skaitymus bei komen
tarus gražiais muzikiniais intar
pais paįvairino mūsų jaunos ga
bios solistės A. Karkaitė ir L 
Viskontaitė.

Violeta, kaip garbės viešnia, 
dalyvavo “Ontario bibliotekos 
savaitės” renginyje ir susitiko 
spalio 21 d. su Markham ir 
Thornhill vietovių mokiniais. 
Šie susitikimai praėjo ypač įdo
miai ir sėkmingai. Poetė papa
sakojo vaikučiams apie savo 
vaikystę, Lietuvą, kūrybos mo
tyvus, perskaitė jos pačios į ang
lų kalbą išverstus eilėraščius. Be 
to, V. Palčinskaitė papasakojo 
populiarią lietuvių liaudies pa
saką “Eglė - žalčių karalienė”. 
Lietuviška lėlytė su tautiniais 
drabužiais ir gintaro vėriniu 
simbolizavo mūsų lietuvišką Eglę.

Susitikimai su vaikučiais 
poetei visuomet brangūs ir ypa
tingi. Ją žavi vaiki} smalsumas, 
naivumas, nenoras priimti tra
gišką pasakos pabaigą - begali
niai klausimai. Pvz. kodėl Žil
vinas neatpažino svetimo balso, 
ar Drebulė žinojo, kad išduoda
ma šeimos paslaptį pražudys sa
vo tėvą? Klausimai byrėte byrė
jo. Smagu buvo matyti, kaip su
sitikimui pasibaigus, vaikučiai 
apspito poetę su savo knygelė
mis, prašydami autografo.

Poetei viešnagė Kanadoje 
praėjo kaip trumpa akimirka. 
Paskutinis susitikimas su V. 
Palčinskaite įvyko lapkričio 7 d. 
Hamiltone. Tai buvo poetės at
sisveikinimas su Kanados lietu
viais. Muzikinę programą atliko 
pianistė E. Beresnevičienė.



Brandus choro žingsniai
Naujas choro vardas “EXULTATE” R. Čyvaitės-Kliorienės kūrinys 1998 m. 

Pasaulio lietuvių dainų šventės repertuare
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d TOMĖJE VEIKLOJE
NIJOLĖ BENOTIENĖ

1996 m. lapkričio 9 d. Kliv- 
lando lietuvių visuomenė buvo 
maloniai nustebinta Dievo Mo
tinos parapijos choro suruošto 
pokylio “Rudens romantika”. 
Sis pokylis įvyko Dievo Motinos 
parapijos didžiojoje salėje, ku
rioje panašaus pobūdžio rengi
nių su koncertu, vakariene ir 
šokiams grojančiu orkestru ne
buvo maždaug nuo 1975 m. 
“Rudens romantikos” pokylyje 
dalyvavo daugiau kaip 300 žmo
nių. Palyginus su negausia vie
tos lietuvių visuomene, toks 
gausus dalyvių skaičius rodo šio 
vieneto svarbą kultūriniame gy
venime.

Pagrindinė esmė, dėl kurios 
reikėtų minėti šį pokylį “Ru
dens romantika”, buvo patys 
rengėjai. Tai minėtos parapijos 
mišrus choras, kuris įsisteigė 
prieš 14 metų klebono kun. G. 
Kijausko iniciatyva. Choras, 
sparčiai kopdamas į chorinio 
meno profesionalumą, naujų 
kūrinių atlikimu muzikinių įra
šų rekordavimu ir koncertinių 
kelionių rengimu plėtė savo re
pertuarą ir veiklą įvairiomis 
kryptimis.

Šis pokylis buvo ypatingas

Gyvieji praeities liudininkai
ILONA DAMAŠIUTĖ- 

BERESNEVIČIENĖ

Geltona spalva - tai saulė, 
Žalia - tai laukų spalva. 
Raudona - tai mūsų kraujas. 
Kartu jos — tai Lietuva

Šios dainos posmais visus sa
vo koncertinius pasirodymus už
baigdavo partizanų vienetas “Gi
rių aidas”, viešėjęs Kanadoje 
1996 m. lapkričio mėnesį. Jų kon
certai įvyko Toronte, Mississau- 
goje, Wasagoje, Hamiltone ir su
silaukė didelio susidomėjimo.

“Girių aido” atlikėjai - tai 
partizaninių kovų dalyviai, todėl 
jų atliktomis dainomis ar pasako
jimais mes vėl ir vėl nusikeldavo- 
me j skaudžią savo tautos praeitį. 
Jų lūpomis skambėjo nežinomų 
autorių posmai, kurie išliko tiktai 
likusių partizanų dėka.

Šiuose posmuose atsispindi 
partizaniškas gyvenimas, mintys 
apie sengalvėlę mamą, seserį ar 
mylimąją, apie kovų draugus bei 
nežinomus jų kapus, apie tremtį 
ir tėvynės ilgesį. Jų žodžiai labai 
paprasti, nuoširdūs, todėl ne vie
nam iš sėdinčių salėje klausytojų 
nukrito ašara. Mūsų jaunimui tai 
buvo gyvas prisilietimas prie isto
rijos.

Vieneto muzikinis vadovas ir 
daugelio dainų autorius - A. Pau
lavičius. Jo sukurta muzika dai
noms yra lyrinio pobūdžio, nors 
jisai gana įvairiai panaudoja tem
pus. Vienur ramus, tekantis an
dante, kitur - maršas ar valsas. 
Kompozitorius puikiai jaučia 
tekstą, todėl jo melodijos labai 
lengvai įsimenamos, bei lengvai 
pagaunamos klausytojo.

Vieneto solistas V. Kuprys - 
buvęs Sibiro tremtinys. Jo atliktos 
solinės dainos išsiskyrė įvairia 
nuotaikų kaita. Jo sodrus boso 
tembras skambėjo nepaprastai 
šiltai, kartais staigiai labai drama
tiškai. Klausytojas patyrė daug 
malonių akimirkų, besiklausyda- 

tuo, kad vienetas visą savo gyva
vimą vadinęsis Dievo Motinos 
parapijos choru, demokratišku 
balsavimo būdu vasaros pabai
goje išsirinko sau vardą ir pasi
vadino “EXULTATE” (Džiau
kitės). “Rudens romantikos” 
vakaras buvo choro vardo ofi
cialus pristatymas plačiai lietu
vių visuomenei. Kodėl tik da
bar, po 14 veiklos metų choras 
sugalvojo išsirinkti vardą?

Choro vadovė, lyg jausda
ma, kad tokie klausimai aplan
kys ne vieną chorinės muzikos 
klausytoją, tuoj pat paaiškino, 
kad jų tikrasis vardas buvo ir 
liks toks, kokį jiems “gimstant” 
davė, būtent: Dievo Motinos 
parapijos choras. Naujojo vardo 
atsiradimą ji palygino su as
mens, besiruošiančio priimti 
Sutvirtinimo sakramentą vardo 
pasirinkimu, kai jaunuolis žino, 
kodėl pasirenka vieną ar kitą 
vardą. “Po 14 metų veiklos mes 
esame subrendęs choras ir žino
me ko siekiame”, sakė vadovė 
R. Kliorienė. Padaugėjus kon
certams ir koncertinėms kelio
nėms trumpesnis vardas esąs 
žymiai patogesnis. Be to, jis iš- 
reiškiąs pagrindinę choro pa
skirtį muziko Žangi žodžiais 

mas šio solisto atliktų dainų.
Nepaprastai stiprų įspūdį pa

darė A. Lukšos solo dainos ir pa
sakojimai apie partizanines ko
vas. Jo balsas skambėjo didele vi
dine jėga ir pavergdavo klausyto
ją stipriu savo charakteriu. Tai 
žmogus, išvaikščiojęs visus parti
zaniškos kovos kelius bei patyręs 
kalėjimų ir lagerių žiaurumus. 
Tokio paties likimo draugas buvo 
šiame kolektyve V. Balsys.

Koncerto pabaigoje išgirdo
me specialiai partizanams parašy
tą B. Brazdžionio eilėraštį “Dievo 

dovana”, kuriam muziką arba 
“sparnus pridėjo” A. Paulavičius. 
Mūsų klausytojui tai buvo tikrai 
Dievo dovana, įgalinusi dar kartą 
pabendrauti su gyvais mūsų tau
tos praeities liudininkais.

Koncertus rengė Toronto 
Lietuvių Namų kultūros komisija. 
Rengėjai dėkojo visiems, kurie 
prisidėjo prie šių renginių ir 
tiems, kurie globojo “Girių aido” 
dalyvius.

Jolanta Dapkevičiutė, KNYGA 
SEINŲ-PUNSKO KRAŠTO LIE
TUVIŲ KULTŪROJE (iki 1939 
m.), 42 psl. ir viršeliai, žurnalo 
“Aušra” priedas, red. S. Birgelis, 
spausdino “Aušros” leidyklos 
spaustuvė, Punskas 1996 m.

FILATELISTŲ DRAUGIJOS 
“LIETUVA” AUKSINIS JUBILIE
JUS 1946 -1996, biuletenis nr.l ir 
nr.2, 68 psl. ir viršeliai. Spaudai 
paruošė E. Jasiūnas ir J. Variakojis, 
Administracija: K. Kožanskas, 3450 
W. 62nd St., Chicago, II. 60629," 
USA.

Anatolijus Kairys GYVŲJŲ 
POEZIJA, eilėraščiai, 128 psl. ir 
viršeliai. Red. Vyt. Venclovas, dail. 
J. Kvietinskas; išleido UAB knygų 
prekybos namai “Tyrai” Kaune, 
spausdino “Spindulio” spaustuvė. 
Tiražas 1000 egz. Kaina sutartinė. 
Leidėjai rašo: “Rinkinyje vyrauja 
tėvynės meilės ir ilgesio motyvai, 
tai savotiškas himnas savo jaunys
tei, Lietuvos laukams ir miestams”. 

“Exultate Domino” (Džiaukitės 
Viešpačiui).

į klausimą, ar turės kokią 
reikšmę naujo vardo išrinkimas 
ateities planams, R. Kliorienė 
tik nusišypsojo atsakydama: 
“Jokios!”. Choro veikla ir toliau 
suksis apie kasdieninį namų 
ratą - tai giedojimai religinėse 
šventėse, Vasario 16 ir Sibirinių 
trėmimų minėjimuose, kurie yra 
tradicija Klivlando lietuvių gy
venime, nauji įrašai, koncerti
nės kelionės ir kiti pasirodymai.

Reikia tikėtis, kad graži 
draugystė su Toronto lietuvių 
choru “Volungė”, pradėta 1988 
m., davusi Klivlando ir Toronto 
lietuvių visuomenėms puikius 
jungtinius religinės muzikos 
koncertus, bus tęsiama ir toliau.

R. Čyvaitė-Kliorienė daug 
metų yra paskyrusi lietuviškai 
veiklai ir, atrodo, dar ilgai ruo
šiasi ją tęsti. Jos darbas neapsi
riboja vien chorine veikla - ra
dusi laisvesnio laiko, skiria jį 
kūrybai. Išeivijos jaunimas daž
nai gieda ir dainuoja jos parašy
tas smagias, nuotaikingas dai
nas ir giesmes.

Visai neseniai, telefonu kal
bant su Lietuvos liaudies kultū
ros centro direktoriumi J. Mi
kutavičiumi Vilniuje, paaiškėjo 
dar linksmesnė naujiena: R. Cy- 
vaitės-Kliorienės kūrinys “Vie
na šeima-viena tauta” yra iš
rinktas į 1998 m. Pasaulio lietu
vių dainų šventės Vilniuje re
pertuarą. Be to, jis turbūt bus 
dainuojamas respublikinėje vai
kų dainų šventėje 1997 m. Vil
niuje.

Kad kūrinys patektų į tokių 
švenčių repertuarus, turi praeiti 
keletą konkursų ir komisijų, 
susidedančių iš atsakingų ir 
prityrusių muzikų-specialistų. 
Dainą “Viena šeima - viena 
tauta”, Rita sukūrė ir paskyrė 
Klivlando Dievo Motinos para
pijos ir Šv. Kazimiero lituanis
tinės mokyklos chorams, kurie 
pirmą kartą ją atliko 1995 m. 
Vasario 16 minėjime. Tai kūri
nys, kurio pagrindinė mintis vi
siems mums rūpi.

R. Čyvaitės-Kliorienės kūri
nio išrinkimas j Pasaulio lietu
vių dainų šventės repertuarą yra 
didžiausias įvertinimas autorei, 
džiaugsmas ir garbė jos šeimai 
bei tėvams, pasididžiavimas vi
siems chorinės muzikos puose
lėtojams ir klausytojams visoje 
išeivijoje.

Algimantas Liekis, LKP AGO
NIJOS KRONIKA 1. Dokumentinė 
apybraiža. Tai plačios apimties kny
ga apie Lietuvos komunistų parti
jos veiklą, jos nusikaltimus tautai, 
pastangas išlikti valdžioje. Numaty
tos dar dvi dalys. Redagavo Juozas 
Misevičius. Išleido žurnalas “Lietu
vos mokslas”. Vilnius, 344 psl.

Vincas Korsakas LIŪDNA PA
SAKA, poema ir eilėraščiai, 100 
psl. ir viršeliai. Išleido “Dobilo” 
valstybinė leidybos įmonė Jonavo
je; spausdino spaustuvė “Raidė” 
Kėdainiuose. Tiražas 1000 egz. 
Kaina nepažymėta. To paties auto
riaus “Jie garbino XX amžiaus tiro
nus”, 1992 m., 32 psl. ir viršeliai; 
knygelė apie poetus, rašiusius pa
taikaujant okupantams.

Pasilenk... Mama,
Pasilenk Tiek maža :
Prie gyvybės šaltinio,- . Laimužės likimas
Amžinybė Pasėjo
Sutvisko dugne... Į tavo darželį,-
Paskutinis O bėdos,
Tebus pirmutinis Nelaimės vis imas,
Ir pas Tėvą Vis piktžolėm
Ateis per mane... Želia ir želia...

Atskubėk Kuo gyveni
Nusivylęs, pavargęs Tu lig šiolei,
Prie Ramybės Po vėtrom,
Ir Meilės ugnies,- Po vėjais nelužus?
Čia pasaulis, Kalneliu
Sužeidžiantis, margas, Jau atgulė broliai...
Neįskaudins širdies, Trobelė
Nepalies... Menka, susigulus...

Aukščiausio Laimužė
Plane prisiglaudžia Vaikų nematuota
Mūsų mintys, Takeliais, keliais
Žodžiai, darbai, Nuskubės...
Mūs gyvenimas, Atseikėjai jiems
Lopytas, margas Po aruodą
Ir suverti Motinos meilės,
Malda vakarai... Širdies...

Valerija Vilčinskienė, Lietuva

Dail. A. KMIELIAUSKO grafikos lakštas Vilniaus šventovių motyvais
Nuotr. H. Paulausko

Šlapelių namas - 
kultūros muziejus

IGNAS MEDŽIUKAS
Marijos ir Jurgio Šlapelių 

namas Vilniuje šio šimtmečio 
pirmojoje pusėje buvo tautinės 
lietuvių atsparos centras. Čia 
telkėsi miesto ir apylinkių švie
suoliai, iš čia sklido po visą rytų 
Lietuvą patriotizmo ir lietuvy
bės idėjos.

Jurgis Šlapelis, gydytojas, 
baigęs Maskvos universitete 
mediciną, savo energiją nukrei
pė į lituanistiką bei lietuvių kul
tūrą. Jis buvo kalbininkas, ver
tėjas, žodynų sudarytojas, visuo
menininkas, garsiojo Vilniaus 
lietuvių knygyno su savo žmona 
Marija savininkas. Jo darbų ar
timiausia talkininkė buvo jo 
žmona Marija Piaseckaitė-Šla- 
pelicnė. Abu jie kūrė planus, 
dalyvavo visuomeniniame Vil
niaus lietuvių gyvenime, dau
gelio buvo žinomi ir pažįstami, 
su sostine suaugę, ilgai joje gy
venę, ten mirę ir palaidoti Rasų 
kapinėse. Jų kapus žymi didin
gas meniškas paminklas, sukur
tas skulptoriaus Antano Kmie
liausko.

Visuomenei turbūt labiau
siai buvo žinomas Marijos Šla
pelienės “Lietuvių knygynas”, 
įsteigtas 1906 m. Knygyno tvar
kytoja M. Šlapelienė aprūpinda
vo Vilniaus krašto lietuvius už
sienyje ir Lietuvoje išleistomis 
knygomis bei periodika, net ir 
kitomis kalbomis, jei ten buvo 
kas nors rašoma apie Lietuvą ir 
lietuvius.

Kaip M. Šlapelienė savo at
siminimuose rašo, jai teko per 
ilgą gyvenimą patirti net 21 val
džios pasikeitimą. Nebuvo leng
va prisiderinti prie statomų rei
kalavimų. Ypatingai kietą poli

tinį spaudimą Šlapeliai, kaip lie
tuvių knygyno savininkai, turėjo 
patirtį lenkų okupacijos laiko
tarpiu.

Šlapeliai ne tik pardavinėjo, 
bet ir rinko kiekvieną spaudinį, 
kuris patekdavo j knygyną. Per 
ilgesnį laiką susidarė Šlapelių 
archyvas, kuris yra svarbus visos 
Lietuvos, ypač Vilniaus krašto, 
politinio ir kultūrinio gyvenimo 
šaltinis.

Knygynas sudarė progą jos 
savininkams artimai bendrauti 
su žymiais to meto lietuvių kul
tūros darbuotojais. Pas juos lan
kydavosi M. K. Čiurlionis, dr. 
Domininkas ir Veronika Alsei
kos, Julija Biliūnienė-Matjošai- 
tienė, dr. Jonas Basanavičius, 
kun. Juozas Tumas-Vaižgantas 
(vienos Šlapelių dukrelės krikš
to tėvas buvo J. Basanavičius; 
krikštijo kun. J. Tumas).

Antrajai bolševikų okupaci
jai artėjant, Šlapelių vaikai pasi
traukė į Vakarus, vėliau apsigy
veno JAV. Sovietmečiu į Šlape
lių šeimos archyvus atkreipė dė
mesį Lietuvos mokslininkai. At
stačius Lietuvos nepriklausomy
bę, Šlapelių duktė Gražutė Šla- 
pelytė-Sirutienė, gyvenanti Ka
lifornijoje, susirūpino, kad tie 
archyvai nebūtų išblaškyti. Ji 
pasistengė Šlapelių namus Vil
niuje, Pilies g. 40, remdamasi 
įpėdinystės teisėmis, atgauti, 
įsteigti istorinį kultūros muzie
jų, padovanojant jį Vilniaus 
miestui.

Kaip Lietuvos spauda rašo, 
1996 m. rugsėjo 13 d. susirinku
siems Pilies g. vilniečiams buvo 
perskaityti du dokumentai. Vil
niaus miesto savivaldybė grąži
no Gražutei Sirutienei jos tėvų 
namą, esantį Pilies g. 40, o ji tą 
namą padovanojo savivaldybei, 
kad būtų įsteigtas ^Marijos ir 
Jurgio Šlapelių muziejus.

Parodą surengė muziejinin
kė Agota Jankevičienė. Alma 
Gudonytė, Gražutės Sirutienės 
dukterėčia, šio muziejaus direk
torė, prisimena, kad 1988 m. va
sario mėn. susidarė iniciatyvinė 
grupė muziejui steigti. Jai pri
klausė ir prof. V. Landsbergis, 
daug padėjęs, kad Šlapelių taip 
rūpestingai surinkti radiniai ne
būtų neišmanėlių išvežti šiukšly
nam Jau 1991 m. rugsėjo 25 d. 
muziejus pradėjo veikti kaip 
Šlapelių knygyno paroda.

Dabartinė Vilniaus miesto 
valdyba paskyrė vieną milijoną 
litų remontams. Prisidėjo ir 
Gražutės Sirutienės įsteigtas 
Šlapelių fondas. Taigi Vilniaus 
senamiestyje, Gedimino kalno 
papėdėje, Šlapelių namas tapo 
muziejumi, kurio durys atvertos 
vilniečiams ir visiems šiuo kul
tūriniu palikimu besidomin
tiems. Gražutės Sirutienės žo
džiais, tai dovana mūsų bran
gios tėvynės Lietuvos sostinei 
Vilniui.

Sidniu lietuviai džiaugiasi 
Australijos NSW teritorijos festi
valio “Karnavalas-96” proga su
rengta dailės paroda valstybinėje 
NSW galerijoje. Mat joje yra ir 
jau mirusių žymiųjų lietuvių gra
fikų Vaclovo Rato (1910-1973) ir 
Henriko Šalkausko (1925-1979) 
darbų.

Dr. Jonas Dautartas, Vil
niaus pedagoginio universiteto 
pedagogikos ir psichologijos fa
kulteto prodekanas, ruošiasi pa
rašyti knygą apie Čikagoje gi
musį ir mirusi žymųjį pedagogą 
Domą Veličką (1906-1972). 19- 
96 m. vasarą jis viešėjo Čikagoje 
ir rinko medžiagą Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centre.

Lietuvių rašytojų draugijos
1995 m. premijas paskyrė šiam 
tikslui sudaryta komisija: pirm. 
Leonardas Andriekus, sekr. Pau
lius Jurkus ir narys Algirdas 
Landsbergis. Vertintojų komisija 
savo telefoniniame pokalbyje
1996 m. lapkričio 21 d. vienbalsiai 
nutarė mecenato Lietuvių fondo 
Čikagoje premijai parūpintus du 
tūkstančius dolerių padalyti po 
tūkstantį ir paskirti dvi premijas. 
Vienas tūkstantis dolerių teko Iz
raelyje gyvenančiam Icchokui 
Merui už apsakymų knygą “Ap
verstas pasaulis”. Antrąją tūk
stantinę laimėjo dabar jau Niujor
ke gyvenantis ir “Darbininko” re
dakcijoje dirbantis Julius Keleras 
už eilėraščių knygą “Sauja medaus”.

Prel. dr. Juozo Prunskio fi
nansuojamo religinio 1996 m. 
konkurso premijos buvo paskirtos 
tik už krikščionybės ugdymo pro
jektus, matyt, neatsiradus išleisti 
verto religinio veikalo. Vertintojų 
komisiją, vadovaujamą seselės 
Bernadetos Matukaitės, sudarė 
kun. Rapolas Krasauskas, Eligijus 
Sužiedėlis, Glorija Adomkaitienė 
ir Mirga Girniuvienė. Komisija 
abi premijas paskyrė krikščiony
bės idealų ugdymo projektams 
Lietuvoje. Pirmoji 3.000 dolerių 
premija teko plėsti katekistų pro
gramai Raseinių parapijoje. Ji, 
vadovaujama Stasės Tijūnaitie- 
nės, ruošia mokytojas tos apylin
kės viešosioms mokykloms. An
troji 1.250 dolerių premija buvo 
paskirta Plm. Matulaičio parapi
jos Vilniuje grupei, kad ji krik
ščioniškų idealų ugdymo patirtį 
skleistų jaunimui kitose vietovėse.

Dr. Liudvika Apinytė-Popen- 
hagen, teatrologė, Australijos 
Sidnyje gimusi Martinos Reisgie- 
nės dukra, Kalifornijos universi
tete Santa Barbaroje apgynė 
mums įdomią doktorato disertaci
ją “The Mises en scene of Lithua
nian direktor Eimantas Nekro
šius” (“Mizanscenos lietuvio rež. 
Eimunto Nekrošiaus pastatymuo
se”). Jis šiuo metu turbūt yra vie
nintelis režisierius, pasiekęs tarp
tautines aukštumas Vakarų Euro
pos teatruose. Praėjusį sezoną 
rež. E. Nekrošiui Milane buvo 
paskirta ir įteikta prestižinė Itali
jos “Ubu” premija kaip geriau
siam užsienio teatralui. Šia pre
mija vėl buvo įvertintas jo reži
suotas rusų klasiko A. Čechovo 
“Trijų seserų” spektaklis. Su bu
vusios australės Liudos Apinytės 
doktorato disertacija Australijos 
lietuvius jų “Mūsų pastogės” sa
vaitraštyje supažindina Vytautas 
Doniela. Ji yra baigusi psichologi
jos ir kalbų studijas Sidnio uni
versitete, gavusi ir vaidybos diplo
mą. L. Apinytė tobulinosi Pary
žiuje, kur taipgi lankė vaidybos 
studiją. Ten ji gavo pantomimos 
atlikėjos ir teatro pedagogės dip
lomus.

Rež. Eimuntui Nekrošiui 
skirtą savo doktorato disertaciją 
dr. L. Apinytė-Popenhagen pra
deda įvadine lietuviškojo teatro 
istorijos apžvalga, aptardama tu
rėtą svetimą įtaką teatrui ir jo ats
tovams sovietmečio laikotarpyje. 
Tada pagrindinį savo dėmesį ati
duoda lietuviui rež. E. Nekrošiui. 
Ji klausia save, kodėl jis, siekda
mas lietuviškumo, taip dažnai pa
sirenka rusų klasikos dramatur
gus? Matyt, jam svarbus ir univer
salumas. Disertaciją pagyvina 
doktorantės L. Apinytės pasirink
ti pokalbiai su artimiausiais rež. 
E. Nekrošiaus aktoriais, jo žmona 
N. Gultiajeva ir net su pačiu rež. 
E. Nekrošium. Disertacija užbai
giama supažindinimu su dabarti
niu Lietuvos teatru bei garsėjan
čiais jo festivaliais Lietuvoje. Pa
sak Vytauto Donielos, dr. L. Api
nytės doktorato disertacija yra ge
rai paruoša akademinė studiją, 
kurią reikėtų išleisti Lietuvoje.

Marijampolietis Benjaminas 
Mašalaitis, populiariųjų televizi
jos žaidimų, konkursų laimėtojas, 
Marijampolėje pradėjo leisti pir
mąjį žurnalą “Šansas”, skirtą gal
vosūkių, viktorinų, kryžiažodžių 
mėgėjams.,

Ateitininkų akademijomis va
dinami jų susibūrimai Lietuvoje, 
rengiami moksleivių vasaros ato
stogų mėnesiais. Rugpjūčio 18-25 
d.d. Antalieptės parapijoje buvo 
surengta tokia studentų akademi
ja “Meilė ir atsakomybė”. Da
lyviai meldėsi ir diskutavo šią te
mą, klausydami pasirinktų pa
skaitų, kurias parūpino Lietuvos 
studentų ateitininkų sąjungos 
centro valdyba.

Prof. Konradas Kaveckas, 
žymusis chorų vadovas ir kompo
zitorius, gimęs 1905 m. lapkričio 
2 d. Tirkšliuose, dabartiniame 
Mažeikių rajone, mirė Vilniuje š. 
m. lapkričio 8 d. Velionis 1939 m. 
buvo baigęs Kauno muzikos mo
kyklos J. Naujalio vargonų klasę, 
tobulinęsis Paryžiuje. Lietuvoje 
jam tada teko būti žymiausiu kon
certuojančiu vargonininku, kele
rius metus dirbusiu Kauno kate
droje bazilikoje. 1936 m. jis pra
dėjo dirbti dėstytoju Kauno liau
dies konservatorijoje, įsijungė j 
Lietuvos muzikos draugijos stei
gėjų bei aktyvių vadovų gretas. 
1940 m. velionis organizavo muzi
kos mokyklą Vilniuje, tapusią 
Vilniaus konservatorija. Joje jis 
pradėjo kelią ilgametėn profesū- 
ron dabartinėje Lietuvos muzikos 
akademijoje, dirigavimo katedrai 
atiduodamas beveik pusšimtį me
tų. Jo vadovaujamą klasę baigė 
apie 70 Lietuvos chorvedžių. Ve
lioniui taipgi teko būti beveik visų 
Lietuvos dainų švenčių dirigentu 
ir net daugelio jų - vyriausiuoju 
dirigentu. Kūrybiniam velionies 
palikimui priklauso daug jo dainų 
bei religinių giesmių solistams, 
profesionaliems bei mėgėjų 
chorams, įvairių kūrinių vargo
nams, smuikui ir fortepijonui. 
Velionies palaikai buvo pašarvoti 
Vilniuje, Lietuvos muzikos aka
demijos didžioje salėje, ir lapkri
čio 12 d. palaidoti Antakalnio ka
pinėse.

Antrasis Beatričės Grincevi- 
čiūtės kamerinio dainavimo kon
kursas Vilniuje buvo sėkmingas 
Lietuvos operos solistų ir Muzi
kos akademijos profesorių tenoro 
Virgilijaus Noreikos ir Vilniuje 
gimusio boso Vladimiro Prudni
kovo mokiniams. Pirmąją vietą su 
5.000 litų premija laimėjo A. Ru- 
bežius, trečiąją ir 2.000 litų - 
Mindaugas Žemaitis, o Ignas Mi
siūnas, nepatekęs į trijų konkurso 
laimėtojų sąrašą, susilaukė spe
cialaus Lietuvos kompozitorių są
jungos prizo. Jam jis paskirtas už 
geriausią atlikimą kompoz. Vy
tauto Barkausko “Varlės ir jau
čio” dainos, priklausančios ciklui 
“Trys satyriniai paveikslėliai”. 
Visi šie trys dainavimo studentai 
- Virgilijaus Noreikos auklėtiniai. 
Antrąją vietą su 3.000 litų pre
mija išsikovojo Vladimiro Prud
nikovo auklėtinis Giedrius Žalys. 
Geriausia lietuvių liaudies dainų 
atlikėja šiame B. Grincevičiūtės 
konkurse buvo pripažinta sol. 
Giedrės Kaukaitės mokinė Rita 
Novikaitė. Tradicinis Lietuvos 
muzikų rėmimo fondo prizas bu
vo įteiktas talentingiausiu daina
vimo pedagogu tapusiam Virgili
jui Noreikai.

Vytautas Žalakevičius, gimęs 
Kaune 1930 m. balandžio 14 d., 
filmų režisierius ir daugelio jų 
scenarijų autorius, mirė pakirstas 
širdies ligos Vilniuje. Dviejuose 
pirmuosiuose nekrologinio pobū
džio pranešimuose nutylima mir
ties data. Pasitenkinama nedaug 
tepasakančiu prasitarimu, kad jis 
jau buvo sulaukęs šešiasdešimt 
šešeriu metų. Belieka spėti, kad 
gyveno vienas ir buvo surastas 
miręs. Velionis, 1956 m. baigęs 
Sąjunginį kinematografijos insti
tutą Maskvoje, lietuvišku filmu 
debiutavo ekranizuota Petro 
Cvirkos novele “Skenduolis”. Žy
miausias vaidybinis lietuviškas ve
lionies filmas yra “Niekas nenorė
jo mirti”, susilaukęs daugiausia 
premijų, bet palietęs Lietuvai 
skaudų laisvės ir kovų su okupan
tais laikotarpį. Velionis yra net 
keturiolikos lietuviškų filmų sce
narijaus autorius ir režisierius. 
Visiems reikėjo gauti Maskvos 
cenzorių sutikimą. Dėl sovietinės 
cenzūros spaudimo jam netgi te
ko iš Lietuvos persikelti Maskvon 
ir ten kurti filmus, kurių norėjo 
sovietiniai cenzoriai. 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.

Parapijos kredito kooperatyvas
. .. . ■ ■ ' ■

999 College St.. Toronto. Ontario M6H 1A8 |
. • T - ■ ' ■' ■ - I

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

Lietuviai ir latviai, pasižymėję baltiečių šaudymo varžybose 1996 m. 
rugsėjo 15 d. Iš kairės: D. Grands, V. Šeputa, A. Mackevičius, J. 
Šostakas ir L. Ozols Nuotr. B. Savicko

AKTYVAI per 61 milijoną dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind....................2.50%
180-364 d. term.ind...................2.50%
1 metų term. Indėlius................2.50%
2 metų term, indėlius................3.25%
3 metų term, indėlius................3.75%
4 metų term, indėlius................4.25%
5 metų term, indėlius................4.50%
1 metų GlC-mėn.palūk..............2.50%
1 metų GlC-met. palūk.......... 2.75%
2 metų GlC-met. palūk.......... 3.50%
3 metų GlC-met. palūk.......... 4.00%
4 metų GlC-met. palūk.......... 4.50%
5 metų GlC-met. palūk.......... 4.75%
RRSP, RRIF ir OHOSP............. 2.25%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 2.75%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind......3.50%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind......4.00%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind......4.50%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind......4.75%
Taupomąją sąskaitą..................2.25%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.25%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki.......... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.

IMA UŽ:
Asmenines 
paskolas 

nuo.....
Sutarties 
paskolas 

nuo.....

7.50%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu

7.50%

nuošimčiu
1 metų............. ... 5.20%
2 metų............. ...5.70%
3 metų.............
Su keičiamu 
nuošimčiu

...6.20%

1,2, 3 metų.... ...5.10%

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

.2.75%
Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

“INTERAC” kortelėKiti patarnavimai

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

o\/| 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 ĮRENGIMUS

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

LEDAS REI RKrlAtATIO^ '
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).

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

DRAUDA
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 

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

JUOZUI EIMIUI RAMUI
tel. 239-7733

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

1 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 į vakarus nuo Lietuvių namų)

tel. 416 769-1616 FAX 416 769-1524

Taip elgėsi anglų kariai...
(Atkelta iš 5-to psl.)

prie mjr. R. Davies. Kaip vėliau 
bataliono kapelionas Kenneth 
Tyson prisipažino, kariai nega
lėjo patikėti, kad dėl to jie ka
riavo. Visas šis reikalas atrodė 
labai jau nežmoniškai. Mjr. R. 
Davies žinojo, kad jis turi vyk
dyti įsakymą ir pasirinkimo jam 
nėra. Jis pasiuntė kitą būrį ka
rių, ginkluotų šautuvais ir kas
tuvėliais perkirsti minią į dvi 
dalis. Jiems pavyko atkirst apie 
porą šimtų kazokų ir dabar bu
vo nutarta, kad reikia bandyti 
juos pradėti krauti į sunkveži
mius. Kilo isteriška panika, 
žmonės laikėsi susikibę, daug jų 
pargriuvo ir beveik kiekvienas 
turėjo būti nuneštas j sunkve
žimį.

Keli šimtai metrų nuo sunk
vežimių stovėjo 50-ties prekinių 
vagonų traukinys su langais, ap
dengtais stora viela. Viduty to 
ešalono stovėjo vagonas-plat
forma su dviem anglų kariais ir 
pritvirtintu kulkosvaidžiu. Mjr. 
R. Davies kreipimasis į šventiką 
V. Grigoriev’ą baigt pasiprieši
nimą nesusilaukė jokio atsaky
mo. Žmonės netikėjo savo aki
mis, kad anglų kariai galėtų taip 
žiauriai elgtis su kariniais kastu
vėliais. Girdėjosi šūkiai: “Šalin, 
šėtone! Kristus kėlės! Dieve, 
pasigailėk mūsų!”

Altorius buvo nuverstas, 
dvasiškių liturginiai drabužiai 
nuplėšti ir numesti ant žemės. 
Žmonės persimetė į pietinę dalį 
stovyklos, kur buvo mažas tilte
lis virš upės Drau. Ši upė, net ir 
vasarą, pasižymi smarkia srove, 
kurion įkritus nėra jokios gali
mybės išsigelbėti. Vienas išlikęs 
gyvas liudininkas pasakojo ma
tęs jauną motiną, priglaudusią 
prie savo kūno kūdikėlį ir šo
kančią tiesiai į tą srovę. Už po
ros minučių jos jau nebuvo ma
tyt. Anglų kareiviai su kastuvė
liais darbavosi pilnu tempu. 
Šventikai ir jų asistentai buvo 
parmesti ant žemės, jų liturgi-

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

niai drabužiai ir ikonos sutrypti 
smėlyje. Vienas Kubanės kazo
kas, kuris turėjo užsidėjęs ant 
krūtinės Švč. Marijos ikoną, bu
vo taip baisiai sumuštas, kad 
kraujas tekėjo per veidą, kaklą, 
rankas, marškinius ir pačią ikoną.

* * ♦
Tuo pačiu metu pasirodė 

bataliono sanitarijos karininkas 
Joh Pinching. Jis atsimena, kad 
buvo daug sužeistų į galvas. Kai 
kuriais atvejais, jis čia pat vie
toje susiuvo žaizdas. Trys žmo
nės buvo pasiųsti į Lienz mies
telio ligoninę. Atėjus vertėjai O. 
Rotovai, gydytojas negalėjo su
laikyti ašarų, skųsdamasis, kad 
tai yra baisiai nehumaniška.

Visur kilo didžiausias 
triukšmas. Vaikai rėkė ieškoda
mi tėvų, o anglų kareiviai griebė 
juos ir sodino į sunkvežimius. 
Tėvai, gelbėdami vaikus, patys 
tapdavo aukomis. Didžiulė pa
nika padarė savo: masė žmonių 
tapo nebesuvaldoma. Tie, kurie 
pargriuvo, buvo paprasčiausiai 
sumindyti. Kas tik galėjo, bėgo 
per tiltelį ir kalnų link. Kubanės 
kazokas Danielius Kolomeic 
pabėgo, bet jo draugas buvo 
anglų nušautas. Vienu atveju 
anglų karys subintavo sužeistą 
jauną mergaitę, bet motinai jos 
neatidavė - nunešė į sunkveži
mį. Motinos širdis negalėjo pa
likti kūdikio, ir ji pati įlipo į 
sunkvežimį.

Manoma, kad apie 30 žmo
nių nusiskandino upėje Drau. 
Vienas pavyzdys - gydytoja 
Praskovia Voskoboinikova. Ji, 
jos vaikučiai, sesuo ir motina vi
sos nuskendo sraunioje upėje. 
Lienz miestelio ligoninėje, ang
lams atėjus paimti sergančio ka
zoko, šis iššoko pro langą, taip 
užbaigdamas savo gyvenimą. 
Kapelionas Kenneth Tyson, 
kaip ir daugelis kitų karininkų, 
buvo tiesiog pasibaisėję. Jis atsi
mena matęs pasikorusį kozoką 
ant medžio prie Doelsach sto
ties. Bet labiausiai sukrečiąs 
vaizdas buvo jauna moteris ir 
jos trys jauni vaikučiai: visi per
šauti iš užpakalio, jauniausia 
mergaitė vienerių metų, ir šalia 
jų tėvas, nusišovęs revolveriu.

Iki pietų (11.30 v.) buvo pa
krauti į traukinį 1,252 žmonės. 
Pik. Malcolm, bijodamas, kad 
situacija gali dar pablogėti, įsa
kė viską sustabdyti iki rytojaus - 
birželio 30 d., bet apie tai kitą 
kartą.

Sportas
Pelningas verslas
Raimundas Kybartas yra vie

nas aktorės, vardu Madonna, kūno 
kultūros treniruotoju, patarėju. Kiti 
Kybarto klientai Hollywood’e yra - 
Sean Penn, Kelly Le Brock, Maria 
Shriver, Crispin Glover, Debi Ma- 
zar, Mario Thomas... Tai pelningas 
verslas (padeda jam ir žmona; jie 
augina du vaikus).

Santa Monica, CA gyvena jo 
tėvai - Dana ir Edmundas Kybar
tai. Raimundas baigęs lituanistinę 
mokyklą, buvęs veiklus lietuvių jūrų 
skautas - nuo pat vaikystės domė
josi sportu. G.

“Lietuvių svajotojas”
Tokia antrašte, kuri angliškai 

skamba - “Lithuanian Dreamer”, 
buvo išspausdintas rašinys NBA 
krepšinio lygos pirmame rudens se
zono žurnalo “Hoop” numeryje. 
Čia šiltais žodžiais pristatoma mūsų 
krepšinio žvaigždė Šarūnas Marčiu
lionis, kuris nuo 1989 metų žaidžia 
įvairiose NBA lygos komandose, 
šiuo metu Denverio “Nuggets” klu
be. Straipsnio pradžioje pabrėžia
ma, kad nors jis galbūt nėra pats žy
miausias žaidėjas lietuvių krepšinio 
istorijoje, tačiau jis galėtų būti lai
komas pačiu jtakingiausiuoju. Yra 
pažymima, kad Šarūnas buvo pir
muoju lietuvių krepšininku, pate
kusiu į NBA lygą, 1989 m., pasira
šęs sutartį su “Golden State 
Warriors” klubu. Pabrėžiama, kad 
jis sėkme dalinasi ir su savo tautie
čiais, skirdamas pinigų krepšinio 
programoms Lietuvoje ir būdamas 
pagrindiniu asmeniu Lietuvos krep
šinio lygos įsteigime. Be to, pažymi
mi Marčiulionio nuopelnai telkiant 
lėšas Lietuvos olimpinei krepšinio 
komandai ruošiantis 1992 ir 1996 
metų olimpiadoms. Straipsnis pa
iliustruotas Marčiulionio nuotrauka 
su Lietuvos krepšinio rinktinės uni
forma. Ed. Šulaitis

Skautų veikla
• Lapkričio 19 d., “Rambyno” 

ir “Šatrijos” tuntų vadovų-ių posė
dyje aptarta Kūčių programa. Kū
čios įvyks gruodžio 15 d. 4 v.p.p. 
Prisikėlimo par. salėje. Abu tuntai 
repetuoja giesmes, pasirodymus, 
kad atvykęs Kalėdų senelis kartu 
pasidžiaugtų ir matytų visus tvar
kingai uniformuotus. Kas gali, at
neša negendančio maisto, kuris bus 
perduotas šelpti alkaniems. Eglutę 
parūpins ir tvarkys stalus sk. vyčiai 
ir kandidatai. Maistas suneštinis. Jį 
paruoš vyr. skautės. Prieš Kūčias 
Kalėdų proga bus renkamos gerojo 
darbelio aukos. Gruodžio 21 d. sk. 
vyčiai, vyr. skautės, budžiai, ginta- 
rės atliks tradicinį kalėdojimą. Pra
džia 7 v.v. prie “Vilnius Manor”.

• “Romuvos” 35-mečio žen
kliuko konkursas pratęstas iki skau
tiškų Kūčių. Kviečiami visi jame 
dalyvauti.

• Skautų dr-vė rengia antrą iš
kylą į Woodland Trails. Gali prisi
dėti ir sesės. F.M.

Lietuvos ambasados Va
šingtone pranešimu, ten lapkri
čio 25 d. iškilmingai paminėta 
Lietuvos kariuomenės 78-tosios 
metinės. Kalbėjo ambasadorius 
dr. A. Eidintas, JAV mjr. V. Sa- 
rapinas, JAV atsargos plk.-ltn. 
D. Skučas, 8 mėnesius Lietuvo
je dirbęs krašto apsaugos minis- 
terio patarėju. Minėjimo daly
vius raštu sveikino PLB valdy
bos pirm. B. Nainys. Inf.

HOMELIFE

One Ltd.
Realtor-Member

FAX 416 763-5097
2261 Bloor Street West, 

Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 

pardavimo reikalais jus 

informuos ir maloniai 

patarnaus

NIJOLĖ B. BATES 
tei. 416 763-5161 

( 24 vai, pager)

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 Arvydo Sabonio - $25 (JAV)

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

Persiuntimas $10 <jav).
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.

uetuv,y MM
KREDITO J T J T
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 105 milijonus dolerių

MOKA:
2.25% už 30-89 dienų term, indėlius 
2.50% už 90-179 dienų term, indėlius 
2.50% už 180-364 dienų term, indėlius 
2.50% už 1 m. term, indėlius 
3.25% už 2 m. term, indėlius 
3.95% už 3 m. term, indėlius 
4.25% už 4 m. term, indėlius 
4.50% už 5 m. term, indėlius
2.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.75% už 1 m. GIC invest, pažym. 
3.50% už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.00% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.50% už 4 m. GIC invest, pažym. 
4.75% už 5 m. GIC invest, pažym. 
2.25% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
2.75% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind. 
3.50% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. ind. 
4.00% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
4.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
4.75% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind. 
2.25% už OHOSP (variable rate) 
2.25% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.25% 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.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 7.50%
už nekilnojamo
turto paskolas
(mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų.................... 5.20%
2 metų.................... 5.70%
3 metų.................... 6.20%
4 metų.................... 6.50%
5 metų.................... 6.95%

(fixed rate)

su keičiamu
nuošimčiu
1,2 ar 3 metų.......5.10%

Asmenines paskolas 
duodame Iki $65,000 
mortgičius Iki 75% 
įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Une of 
Credit) Ir antrieji 
mortgičiai.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

4pws

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) j 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

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741
66 Mimico Avė., Toronto Ont, M8V1R3

Savininkas Jurgis Kuliešius

SAMOGmA' Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

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

jQtieen o/jux/uel (atstovaujama ALGIO MEDELIO)

OFICIALI LIETUVOS AVIALINIJOS BILIETŲ PARDAVIMO 
AGENTŪRA KANADOJEI

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.
* *************************** *
« 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 k
« VANDENYNO SALOS AR PAKRANTĖS (O GAL TIK JUMS «
* ŽINOMA PASLAPTINGA VIETELĖ?)-viskas JŪSŲ! *
4c **************************’■*«

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

1



Dantų gydytoja

ASTA E. GRINIS-VAIDILIENĖ, d.d.s.

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

Telefonas 416 237 1273

Dr. DAIVA NORKIENĖ
ŠEIMOS GYDYTOJA

Mielai priima naujus 
pacientus

(416) 767-7725
2150 Bloor Street West (prie 
Runnymede), Toronto, Ontario 

M6S 4V7, Suite 205 
(pirmame aukšte)

Į Lietuvą su Nordland Express t ■
Siuntiniai laivu • Oro paštu

Pinigų perdavimas • Prekybiniai 
pervežimai

Nordland Express 1650 Bloor St. W.,
Toronto, Ontorio, Conodo M6P 4A8

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

Toronto 416 535-5000. _____________ •__________________________________________________________

Skyrius: North York 164 Willowdole 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., Lachine 
514 637-9102

Už Toronto ribų 1-800-561-3113

Juozas (Joseph)

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. oardavimo 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

AUDRA TRAVEL CORPORATION & CRUISE WORLD

♦ Geriausias keliones į Lietuvą.
♦ Skridimus į įvairius pasaulio kraštus.
♦ Atostogas šiltuose kraštuose.
♦ Keliones pramoginiais laivais.
♦ Poilsines keliones į kurortus ir sanatorijas.
♦ Sveikatos ir kelionių draudimus.
♦ Iškvietimus bei vizas.

Smulkesnių žinių teiraukitės telefonu:

416 762-7447
Lietuviškai jus aptarnauja:

Ona ir Audronė SfįŽi

Fax 416 769-6753
E-Mail: audra@pathcom.com

/ 
■į

Toronto, Ont. M6S 3G3

Posėdžiauja IX-tojo pasaulio lietuvių jaunimo kongreso rengimo komitetas

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

betgi yra kitokios nuomonės. 
Jam atrodo, kad Kanados fi
nansų ministeris Paul Martin 
veda tikrai sunkią kovą su Ka
nados deficitų jau iki-623 bilijo
nų dolerių padidinta skola. 
Konservatorių minsteris pirm. 
Brian Mulroney su visomis Ka
nados vyriausybėmis deficitinės 
skolos buvo palikęs daugiau 
kaip 500 bilijonų dolerių, bet vis 
dėlto iki 623 bilijonų dolerių 
dar buvo tolimas kelias. Finan
sų ministeriui P. Martinui tikrai 
sunku padengti net ir tokios di
delės skolos palūkanas. 1995 m. 
joms juk teko išleisti 42 bilijo
nus dolerių.

Tad kažin ar bus didelė 
nauda iš Kinijai kreditan par
duodamų kanadiškų atominių 
GANDU elektrinių.Didelės dar
bo dalies susilauks pati Kinija 
savo teritorijoje, o Kanadai liks 
tiks atominių reaktorių paga
minimas, nereikalaujantis masi
nio darbo. Ministeris pirm. J. 
Chretienas lapkričio 26-30 d.d. 
viešėjo ir Japonijos Tokijo sos
tinėje. Ten jo laukė pakankamai 
kapitalo investicijoms Kanadoje 
turintys verslininkai.

Dar vieną kelionę Azijon 
ministeris pirm. J. Chretienas 
su grupe verslininkų planuoja 
1997 m. sausio mėnesį. Šį kartą 
jo laukia staigmena. Mat su šia 
grupe prekybos reikalais žada 
vykti ir separatistinės Kvebeko 
vyriausybės premjeras Lucien' 
Bouchard, šiuo metu vedantis 
didesnė kovą su ekonominėmis 
Kvebeko problemomis. Ank
stesnis Kvebeko separatistų 
premjeras Jacques Parizeau to
kias prekybines keliones su Ka
nados ministeriu pirm. J. Chre- 
ticnu ignoravo. Jam rūpėjo tik

Paieškojimai
Ieškomas Julius Striška, gyve

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

atsiskyrimą nuo Kanados patvir
tinantis nepriklausomybės refe
rendumas.

Premjeras L. Bouchardas 
pirmiausia nori pastatyti Kvebe
ką ant tvirtesnių ekonominių 
kojų. Šį kartą naujų rinkų bus 
ieškoma Pietų Korėjoje, Filipi
nuose ir Tailandijoje. Atrodo, 
Kvebeko premjeras L. Bouchar
das savo ekonominius siekius 
nori atskirti nuo politinių nepri
klausomybės siekių. Kvebekui 
reikia ekonominės pagalbos, 
kuri iš užsienio yra lengviau 
gaunama federacinės Kanados 
rėmuose. J. Parizeau ir kiti se
paratistai tokios taktikos nega
lėjo suprasti. Jiems tik rūpėjo 
greitas Kvebeko atsiskyrimas nuo 
Kanados, nors jį dabar slegia 
ekonominės negerovės. V. Kst.

Jaunimo 
kongresas

“Lietuviška prigimtis ati
daro pasaulio duris” - tai IX 
Pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso šūkis. Kongreso rengimo 
k-tas vėl susirinkęs diskutavo 
organizacinius reikalus. Nustatė 
kongreso kainas dalyviams ir at
stovams. Kongresas vyks 1997 
m. vasarą, nuo liepos 17 d. iki 
liepos 27 d., Vašingtone. Niu
jorke ir Bostone. Kainuos 
$1050 atstovams ir $1300 daly
viams. Užsiregistravus prieš va
sario 16 d. kainos bus $850 at
stovams ir $1100 dalyviams. Re
gistravimo mokestis $200 užtik
rina vietą dalyvauti visuose kon
greso 'renginiuose. Komitetas 
diskutavo ir smulkesnes progra
mos detales. Vašingtone bus 
atidarymo pobūvis, organizacijų 
mugė, išvyka į muziejus ir JAV 
valdžios pastatus, įskaitant ir 
Lietuvos ambasadą. Niujorke 
numatoma išvyka laivu aplink 
Manhattan, teatro vakaras, ir 
įdomesnių vietų lankymas. Sto
vykla vyks Cape Cod’e, kur da
lyviai galės atsikvėpti Atlanto 
pajūry. Bostone įvyks uždarymo 
pokylis ir šio istorinio miesto 
apžiūrėjimas. Studijų dienos nu
matytos po vieną dieną Vašing
tone, Niujorke ir Cape Cod’e. 
Bus diskutuojami jaunimo rei
kalai, veikla ir rūpesčiai. Į kon
greso kainą įskaitoma nakvynė, 
maistas, pokyliai ir visos išvy
kos. Inf.

© SKAITYTOJAI PASISAKO
TURITE ATLIEKAMŲ ŽAISLŲ? 

BRANGŪS TAUTIEČIAI,
Svečiuojuosi Toronte jau ant

ras mėnuo. Džiaugiuosi, kad čia ne
užmirštama Lietuva: jos papročiai, 
kalba, tradicijos. Labai sujaudino 
Lietuvių dienų Toronte renginiai, 
ypač baigiamasis jungtinis koncer
tas. Artėjant šv. Kalėdoms, susikau
pimo, gerumo ir apmąstymo laikui, 
kreipiuosi į jus, brangūs tautiečiai. 
Dauguma jūs turite šeimas, augi
nate sveikus, protingus vaikus, rū
pinatės jais, atiduodami savo šir
dies šilumą ir meilę. Vaikas - jūsų 
gyvenimo prasmė, džiaugsmas ir 
rūpestis. Tačiau būna taip, kad ilgai 
lauktas, išsvajotas kūdikis gimsta ne 
toks, kaip visi. Kiek' nerimo, skaus
mo, kiek kančios tada patiria tėvai. 
Gyventi tenka tikėjimu ir viltimi.

Lietuvoje, Druskininkų kuror
te, yra vaikų reabilitacinė ligoninė 
“Saulutė”. Čia gydomi vaikai iš vi
sos Lietuvos, sergantys cerebriniu 
paralyžiumi ir kitomis centrinės 
nervų sistemos ligomis. Dalis vai
kučių ten pradeda žengti pirmuo
sius žingsnius, tikslesni tampa jų

rankų judesiai. Ten ugdomi jų po
jūčiai, suvokimai, mąstymas. Vaikai 
pramoksta kalbėti, bendrauti tarpu
savyje.

Aš dirbu psichoneurologijos 
skyriuje specialiąja pedagoge. Sia
me skyriuje gydosi vaikučiai nuo 
dvejų iki aštuonerių metų. Tai visai 
nevaikštantys, sunkiai judantys, 
blogai valdantys rankas vaikučiai. 
Be medicininių procedūrų, jie čia 
mokomi, lavinami, ugdomi. Kadan
gi iš Lietuvos biudžeto skirtų lėšų 
ligoninei pakanka tik vaikų maitini
mui, patalpų šildymui, elektrai, 
vandeniui, tai beveik nieko nelieka 
mokymo priemonėms. Šiems vai
kams ypač reikalingi ugdantys žaislai.

Kreipiuosi į jus, prašydama pa
sidairyti savo namuose, gal atsiras 
jūsų vaikams jau nebeįdomių, atlie
kamų žaislų. Ypač tiktų tokie, kurie 
būtų spalvingi, judėtų, skambėtų ir 
kiti. Tai gąli būti įvairūs kamuoliai, 
piramidės, mašinėlės, paveiksliukai, 
kaladėlės ir pan. Žaislus prašau at
nešti į Anapilio parapijos knygyną. 
Ten bus padėta dėžė žaislams. Iš 
anksto dėkoju visų vaikučių ir dar
buotojų vardu - Z. Januškienė

TO RO N T
Ilona Orentaitė-Mukienė, 

gyvenanti Vilniuje, paieško savo 
giminių JAV ir Kanadoje. Pra
nešti: K. Baronas, Francon- 
villestr. 16, 68519 Viernheim, 
Germany.

Vietoj kalėdinių sveikinimų at
virukais įsirašė į bendrą sveikinimą 
ir paaukojo “Tėviškės žiburiams”: 
$50 - Juozas, Aldona, sūnus Anta
nas Petrauskai; $40 - Jonas Stan
kus, dukros Loreta ir Vida, Hamil
ton, Ont., Stasė ir Povilas Kanopai, 
Hamilton, Ont.; $37 - Alfredas 
Bražys, Gintaras, Linas, Gailutė ir 
jų šeimos; $30 - Valerija Gustai
nienė, St. Catharines, Ont., Marija 
Pranaitienė ir Aldona Zarembaitė, 
Zosė Martinaitienė ir Juozas Ža- 
deikis, E. Bersėnienė ir šeima, Al
dona ir Mečys Pranevičiai; $25- Zi
ta Vainauskienė, Hamilton, Ont., 
Jonas Riauba, Z. J. Mažonai, G. T. 
Cipariai, Rodney, Ont., V. V. Au- 
gėnai, Irena Baltakienė ir sūnūs Vi
tas ir Algis, Birutė Abromaitienė ir 
dukra Angelė, Jonas ir Nijolė Šim- 
kai, S. V. Radzevičiai; $20 - Liuda 
ir Jurgis Stungevičiai, Hamilton, 
Ont., J. Juozaitienė, dukros Dana ir 
Aida su šeimomis, Hamilton, Ont., 
Juozas ir Vincas Kėžinaičiai, Ha
milton, Ont., Eliziejus Dubininkas 
ir dukros, Marija Elijošienė, Bronė 
Sapijonienė, Petras Čiurlys, Felik
sas, Vida Mockai ir šeima, Jonas, 
Bronė Greičiūnai ir šeima, Juozas 
ir Marija Rybiai, Hamilton, Ont.,

1 573 Bloor St. West, Toronto, Ont. M6P 1 A6

LsOTdT
COLDUJeU. 
BĄNKCR U

DAIVA 
DALINDA, 

BBA, Broker
Exnect Tel. 416 231-5000 
t^besf FAX 416 233-2713

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 FONDĄ J

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
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, n 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.

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.) 416 763-5677

Šeimos gydytojas

dr. Aleksandras Spudas
šiuo metu priima naujus pacientus.

1448 Lawrence Avenue East, Suite 210,
(prie Victoria Park Avenue)

Victoria Terrace Medical Centre, North York, Ont. M4A 2V6

Tel. 416 751-0082

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS,

B. Eng., M. Eng., B.C.L., LL.B., M.B.A., P. Eng.

2.7 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.

M. Daukšienė su sūnum Linu, Re
gina, Juozas ir Juozukas Piečaičiai, 
Kaunas, Danutė, Bronius Staškevi
čiai ir Petronėlė Jucevičienė, Ver
dun, Que, Stasė ir Bronius Žutau
tai, Anicetas ir Irena Zalagėnai, 
Marta Adomavičienė - Trečiokie
nė, Marytė, Bronius Bagdonai ir 
šeima, Oakville, Ont., Romualda ir 
Vytautas Akelaičiai, Filomena, 
Kristina, Stasys Janavičiai, Juozas, 
Zuzana, Ramunė Stravinskai, An
tanas, Stasė Zimnickai ir sūnus 
Aleksas, K. J. Rugiai, Olga ir Jonas 
Statkevičiai, Rodney, Ont., P. Stoč- 
kus, Marytė Genčiuvienė, Stasys ir 
Janina Poškai; $15 - Valė Kecorie- 
nė, Elena Girėnienė, Vanda, Petras 
Šidlauskai, Hamilton, Ont., Anta
nas ir Gražina Stankai; $10 - Onutė 
ir Jonas Deveikiai, Hamilton, Ont., 
Julija Liutkienė, Aldona ir Petras 
Dranginiai, Viktorija Jasiūnienė.

DĖL PAŠTO VĖLAVIMŲ 
galima skųstis skambinant 416 
979-8822 arba 1-800-267-1177. 
Palikti adresą su pašto kodu. 
Kuo daugiau bus užregistruota 
adresų, kuriems vėluojasi laik
raščio pristatymas, tuo bus at
kreiptas didesnis dėmesys.

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

Dėl visų rūšių draudos Jūs galite kreiptis į Walter Dresher 
(Drešerį), taip pat naujos automobilių ir namų draudos 
reikalais; j 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 j 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 *

Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor), Toronto, Ont. M6S4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588

mailto:audra@pathcom.com
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Anapilio žinios

- Gruodžio 1, sekmadienį, per 
11 v.r. Mišias šalia mūsų parapijos 
choro du muzikos kūrinius su bir
byne atliko Bronius Mūras. Paskui 
po pamaldų parapijos salėje įvyko 
Broniaus Mūro ir Stasio Juškausko 
muzikos koncertas.

- Lapkričio 23, šeštadienį, pa
krikštytas Vinco ir Christine (Ir
win) Starkų sūnus Mykolas-Vilius.

- Lapkričio 28, ketvirtadienį, 
palaidota a.a. Julijona Pečiulienė, 
88 m. amžiaus.

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

- Gruodžio 6 d. yra pirmasis 
mėnesio penktadienis, todėl tą die
ną 7 v.v. bus Šventoji Valanda prie 
išstatyto Švenčiausiojo. Visi kvie
čiami dalyvauti.

- Gruodžio 8, sekmadienį, mū
sų parapijos KLK moterų draugijos 
skyrius švęs savo globėjos Švč. M. 
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
šventę. Narės iškilmingai dalyvaus 
11 v.r. Mišiose. Tuoj po Mišių šven
tovėje Lietuvos ansamblis “Kank
lės” atliks religinės muzikos kon
certą. Po koncerto Anapilio parodų 
salėje bus sės. Ignės paskaita, vai
šės, loterija. Visos narės ir viešnios 
kviečiamos dalyvauti.

- Sąjūdis “Už gyvybę” gruo
džio 8, sekmadienį, mūsų parapijos 
salėje pardavinės kalėdinius pyragus.

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

- Kalėdų eglutė mūsų mažie
siems Anapilyje bus gruodžio 22, 
sekmadienį. Dovanėlės bus dalina
mos vaikučiams iki 12 m. amžiaus. 
Registracija vaikučių dovanoms 
(po $10 nuo šeimos) vyksta sekma
dieniais parapijos salėje iki gruo
džio 15 d. Programą atliks “Ange
liukai”. Kiti, norintieji programoje 
dalyvauti, prašomi registruotis pas 
Nijolę Benotienę tel. 416 621-9472. 
Iš pašaliečių suaugusiųjų prie įėji
mo bus imamas $3 mokestis.

- Anapilio knygyne galima įsi
gyti kalėdinių sveikinimų, Kūčių 
plotkelių, naujų knygų bei muzikos 
garsajuosčių.

- Mišios gruodžio 8, sekmadie
nį 9.30 v.r. už a.a. Izabelę Prasaus- 
kienę, 11 v.r. už parapiją; Wasagoje 
2 v.p.p. už a.a. Igną Pakarną.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienį, gruodžio 1 d. 

popietėje dalyvavo 186 asmenys. 
Svečių knygoje pasirašė E. Čiplys, 
K. Mikiška, A. Juškevičienė, L. 
Naikelienė, R. Galaunytė, adv. R. 
Jurevičius, E. Jurevičius iš Vilniaus, 
P. Plikusas iš Vankuverio, K. Du
bauskas iš Kalgario, B. Nainys iš 
Lemonto, JAV, R. Kurienė iš Lon
dono, Ont., G. ir R. Stepulaičiai, 
Vida Baltrušaitienė. Pranešimus 
padarė ir su svečiais supažindino 
LN kult. kom. narys B. Stundžia.

- LN valdybos posėdis - gruo
džio 5, ketvirtadienį, 7 v.v.

- LN valdyba kviečia atsilanky
ti visus LN darbuotojus, bingo ir 
bingo bufeto savanorius, moterų, 
vyrų būrelių narius, socialinės tar
nybos bei kultūrinės komisijos at
stovus gruodžio 11, trečiadienį į ka
lėdinį pobūvį, kuris įvyks Vyt. Di
džiojo menėje ir “Lokio’ svetainėje. 
Pradžia 5 v.v.

- Gruodžio 11 d., 3 v.p.p. sek
lyčioje šaukiamas LN ligonių lanky
tojų susirinkimas. Tuo reikalu 
skambinti E. Steponui tel. 416 622- 
5896.

- Naujųjų metų sutikimas - 
Vyt. Didžiojo menėje. Dėl plates
nės informacijos bei stalų rezerva
cijos kreiptis į LN administraciją 
tel. 416 532-3311 arba skambinti V. 
Drešeriui tel. 905 624-4866.

- Lietuvių Namų kultūros ko
misija yra įsigijusi apie 140 įvairaus 
žanro lietuviškų vaizdajuosčių: fil
mukai vaikams, koncertai, teatrai, 
televizijos filmai iš dabartinio Lie
tuvos gyvenimo ir 1.1.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - E. Čepienė.

Autoaikštės vajui aukojo: 
$100 - A. S. Steigvilai.

Vysk. Paltaroko vidurinei 
mokyklai Panevėžyje aukojo: 
$40 - B. Vaišnoras.

Krikščioniškojo gimdymo na
mams Kaune aukojo: $1,000 - 
Anapilio moterų būrelis.

A. a. J. Tamoliūno atmini
mui D. Račkus “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

A. a. Igno Pakarnos viene- 
rių mirties metinių prisiminimui 
žmona Adelė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

A. a. Eleonoros Devenienės 
mirties metinių prisiminimui, 
velionės vyras Petras ir vaikai 

“Tėviškės žiburiams” aukojo $ 1(X).

Prisikėlimo parapijos žinios
- Iškilmingai pradėtas Adven

to laikotarpis. Sekmadienį per Mi
šias 10.15 vai. giedojo Toronto vyrų 
choras “Aras”. Pamaldose taip pat 
dalyvavo PLB pirmininkas Bronius 
Nainys, Klaipėdos meras Silverijus 
Šukys, iš Lemonto atvykusios seselės.

- Parapijoje kelias dienas vie
šėjo penki lietuviai studentai, besi
mokantys Steubenville, OH, pran
ciškonų universitete, ir viena to 
universiteto absolventė, šiuo metu 
atliekanti jaunimo sielovados prak
tiką amerikiečių parapijoje. Jaunie
ji teologai bendravo su parapijie
čiais, dalyvavo maldos susitikimuo
se, apžiūrėjo Torontą.

- Parapijos tarybos Religinė 
sekcija kiekvieną Advento sekma
dienį po 10.15 vai. Mišių kviečia 
dalyvauti dvasinio atsinaujinimo se
minaruose Tėvo Bernardino kam
baryje.

- Praėjusį šeštadienį, lapkričio 
30 d., pakrikštytas Lindos Laurina- 
vičiūtės ir Algio Rugieniaus sūnus 
Kovas Danielius.

- KLK moterų draugijos ren
giamos kasmetinės uždaros Adven
to rekolekcijos įvyks šį savaitgalį, 
gruodžio 6-8 d.d., Marylake augus- 
tinijonų vienuolyne King City vieto
vėje netoli Toronto. Dalyvės regist
ruojasi pas skyriaus pirmininkę 
Ireną Vibrienę (tel. 762 8414) arba 
parapijos raštinėje (tel. 533-0621). 
Rekolekcijoms vadovaus kun. Ju
lius Sasnauskas, OFM.

- Gruodžio 6-oji - pirmasis 
mėnesio penktadienis. Vakare 7.30 
vai. bus aukojamos Mišios ir garbi
namas Švč. Sakramentas, seneliai ir 
ligoniai lankomi namuose bei prie
glaudose ir aprūpinami sakramen
tais iš anksto susitarus su parapijos 
kunigais. Gruodžio 7-oji - pirmasis 
mėnesio šeštadienis. “Gyvojo Roži
nio” dr-jos nariai dalyvauja Mišiose 
11 vai. Po pietų 5.30 vai. pamaldos 
vyks “Vilniaus” rūmuose.

- Mišios sekmadienį, gruodžio 
8 d.: 8.15 - už prel. a.a. Praną Va- 
serį, a.a. Juozą Mickevičių; 9.15 - 
padėkos intencija; 10.15 - už a.a. 
Julių Kudabą, a.a. Algirdą Mitalą, 
a.a. Joną Gustainį (1 mirties meti
nės); 11.30 - už parapiją ir visus pa
rapijiečius.

Išganytojo parapijos žinios
- Išganytojo parapijos pamal

dos vyksta kas sekmadienį 9.30 v.r.; 
jas laiko kunigas A. Žilinskas.

- Gruodžio 22 d., 4 v.p.p. bus 
Kalėdų eglutė: jaunimo programa, 
Kalėdų senelis su dovanėlėmis. 
Prašome visas mamas ir močiutes 
paskambinti parapijos pirmininkei 
Vilmai Steponienei tel. 416 622- 
5896 iki gruodžio 15 d. nuo 4 v.p.p. 
Po Kalėdų senelio apsilankymo bus 
bendravimas prie kavos ir užkandžių.

- Kūčių vakaro pamaldos su 
Šventa vakariene įvyks gruodžio 24 
d., 6 v.v. EJ.St.

Domą Kaunaitę, prieš me
tus iškeliavusią amžinybėn, pri
siminsime Mišiomis gruodžio 
14 d., 10.30 v.r. Lietuvos Kanki
nių šventovėje.

Ateitininkų Kūčios įvyks 
gruodžio 21, šeštadienį Prisikė
limo par. parodų salėje. Pradžia 
4 vai. Pritaikytą programą atliks 
Hamiltono ir Toronto mokslei
viai. Jaunimas, tėveliai, sen
draugiai ir prijaučiantys yra 
kviečiami atsilankyti. O.G.

Kanados lietuvių muzie- 
jaus-archyvo išlaikymui aukojo: 
$100- prel. Pr. Gaida, dr. Vin
cas V. Kadis iš Edmontono; $50 
- J. Krasauskas; $25 - L. Seibu- 
tienė. Muziejaus valdyba nuo
širdžiai dėkoja.už aukas.

Anicetos Aperavičienės 90 me
tų gimtadienio proga “Tėviškės ži
buriams” aukojo: A. Kiškis, D. Zu- 
lonienė, Z.A. Štančikai, G.R. Pau- 
lioniai, L. V. Matulevičiai, V.D. 
Carruthers, R.R. Ramanauskai, I. 
Paškauskienė, G. Tarvydienė, S.B. 
Sakalai, J. Govėdas, L. Tamašaus
kas, dr. A. Pacevičius, V. Ottienė, 
R.A. Pacevičiai, S.V.Aušrotai, T. 
Stanulis, S. Žiemelytė, dr. A.S. 
Kazlauskai, D. Batūra. Iš viso suau
kota $685. Sukaktuvininkei ir auko
tojams nuoširdus ačiū.

ir
Muz. Daliai Viskantienei, sukvietusiai menines 

pajėgas KLK moterų draugijos 40-ties metų veiklos 
paminėjimo koncertui, reiškiame nuoširdų ačiū.

Siame aukšto meninio lygio koncerte be atlyginimo 
dalyvavo: Anita Pakalniškytė-Puodžiūnienė, Dalia 
Viskontienė, Danguolė Radikienė, Rūta Melkienė, 
Leokadija Paulauskaitė-Kanovičienė, Vita Paulaus
kaitė. Joms nuoširdžiai dėkojame.

Ačiū visiems, pagelbėjusiems minėjimą surengti.

KLK moterų draugijos Prisikėlimo 
parapijos skyriaus valdyba

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

a

su geru orkestru
gruodžio 31, antradienį, nuo 7 valandos vakaro
* Šilta vakarienė su vynu 7.30 v. v. punktualiai.
* Šalti užkandžiai po 12 valandos vakaro.
* Nemokomas baras. * Šampanas, puikiai išpuošta salė.

Stalai numeruoti. Pakvietimus prašome įsygyti išanksto- 
sekmadieniais po pamaldų Anapilyje ir vakarais pas 
Reginą Celejevvską tel. 416 231-8832.
Visus dalyvauti maloniai kviečia -

Anapilio parapijos tarybos
administracinė sekcija

»

“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.

Lietuviai menininkai An
drius Butkevičius, Frances Ona 
Craig, Irma Makariūnaitė, Jur
gis Račkus, Snaigė Šileikienė, 
Saulius Jaškus, Kęstutis Kepa- 
rutis, Vince Vaitiekūnas ir Otis 
Tamašauskas rengia tapybos, 
grafikos ir skulptūros parodą 
Toronte, Skylight galerijoje, 
Northern District Library (40 
Orchard View Blvd., vienas 
kvartalas į šiaurę nuo Eglinton 
prie Yonge gatvės). Atidarymas 
įvyks gruodžio 7, šeštadienį, 2 - 
4 v.p.p. Paroda vyks iki gruo
džio 28 d. Informaciją teikia 
Jurgis Račkus telefonu 905 822- 
8477.

Dr. Valdas Samonis, To
ronto un-to profesorius, “Tėviš
kės žiburių” bendradarbis, dėl 
neigiamų, su tiesa prasilenkian
čių straipsnių apie Lietuvą, susi
rašinėjo su Londono “Financial 
Times”, kuris buvo įtikintas ir 
pagaliau įsidėjo pozityvų straips
nį, pavadintą “Concerns eased 
over Lithuanian currency”.

PADĖKA
Jūrinės knygos fondo užmojį 

išleisti žodyno “Jūriniai įvardai” 
antrą dalį parėmė:

Kanadoje - $300 - Kredito ko
operatyvas “Parama”, Kanados lie
tuvių fondas; $250 - Lietuvių Na
mų kultūrinė komisija; $200 - Prisi
kėlimo parapijos kredito koopera
tyvas; $150 - Toronto pensininkų 
klubas; $100 - Toronto Lietuvių 
Namų Vyrų būrelis, Hamiltono 
kredito kooperatyvas “Talka”; $50
- Lietuvių Namų moterų būrelis, B. 
Stalioraitienė, B ir V. Palilioniai;

JAV-bėse (am. doleriais) - 
$100 - A. Stepaitis; $25 - V. Kati
nas; $20 - M. Brakas, A. Gustaitis; 
$10 - R. Vilkas. Visiems rėmėjams 
Jūrinės knygos fondas dėkoja.

PARAMA
Lietuvių kredito kooperatyvas “Parama” 

siūlo naują investavimo būdą:

Ethical Funds
Mutual Funds

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į 
kooperatyvo raštinę

1573 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6P 1A6
Tel. 416 532-1149

“Volungė” - Toronto lietu
vių choras rengia Advento susi
kaupimą bei kalėdinių giesmių 
valandėlę - “Kalėdų rytą saulė 
pražydo.” Be “Volungės” choro 
dalyvaus žymus Lietuvos dailės 
muziejaus ansamblis “Kanklės,” 
vadovaujamas doc. Linos Nai- 
kelienės, Maironio mokyklos 
kanklininkių grupė, sol Anita 
Puodžiūnienė, sol. Jonas Vaš
kas, smuikininkė Rūta Melkie- 
nė ir jaunimo choras. Koncertas 
įvyks gruodžio 8 d., sekmadienį 
4 v.p.p., Prisikėlimo šventovėje. 
Visi yra maloniai kviečiami. Įė
jimas - $10 asmeniui.

Toronto Maironio mokyk
los Kalėdų eglutė įvyks gruo
džio 14, šeštadienį, 10 v.r. mo
kyklos auditorijoje. Tėveliai 
maloniai kviečiami atsilankyti. 
Po Kalėdų eglutės vaikučiai bus 
paleisti namo 11.30 v.r. Vedėja

KLB XVI-tosios krašto ta
rybos antrosios sesijos suvažia
vimas įvyko lapkričio 30d. Ana
pilio parodų salėje. Be kitų gar
bės svečių, suvažiavime dalyva
vo ir susirinkusius sveikino Lie
tuvos ambasadorius dr. A. Ei
dintas, ambasados reikalų pati
kėtinis Otavoje J. Paslauskas, 
Klaipėdos miesto meras dr. S. 
Šukys ir PLB valdybos pirminin
kas Br. Nainys. (Plačiau kt. nr.)

“TŽ” gauta Itzhak Perlman 
“Live in the Fiddler’s House” 
kompaktinė plokštelė (CD). 
Muzikas augęs Izraelyje, dabar 
gyvena Niujorke, kur įsijungęs 
Klezmer kapelose. Besidomin
tys galėtų rašyti adresu: J. Per- 
ciballi, 810 7th Avenue, New 
York, NY 10019, U.S.A.

Didžiojoje Kanados spau
doje spalio pradžioje buvo pasi
rodžiusi trumpa žinutė apie iš 
Lietuvos į New Foundland’ą at
plaukusį prekinį laivą “Šeduva”, 
kurio jūrininkai nesutikę plauk
ti atgal, kol jiems nebus išmokė
tas atlyginimas. Po to jokio kito 
pranešimo nebuvo, ir atrodė, 
kad kilęs nesusipratimas iš
spręstas. Tačiau lapkričio 29 d. 
“TŽ” gautas pranešimas, kad 
23 laivo “Šeduva” jūrininkai 
streikuoja, nebeturi jokio mais
to ir grasina nužudyti kapitoną 
A. Logunov’ą.

Pasiteiravus tuo reikalu 
Lietuvos ambasadoje Otavoje, 
paaiškinta, kad kivirčas yra ži
nomas, kad laivo savininkas yra 
dvi privačios bendrovės, su ku
riomis jūrininkai nesusitaria dėl 
atlyginimo dydžio. Inf.________

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).

Liudas Tamošauskas auko
jo $100 TREMTINIŲ GRĮŽI
MO FONDUI.

A.a. Juozo Balsio atmini
mui Bonnie Robertson-Evans 
TREMTINIŲ GRĮŽIMO FON
DUI aukojo $50.

A. a. Onos Trečiokienės at
minimui pagerbti TREMTI
NIŲ GRĮŽIMO FONDUI au
kojo: $30 K. J. Dervaičiai (St. 
Catharines); $10 A. E. Pūkai.

Lietuvos Partizanų fondui: 
$50 M. S. Putrimai.

Benamių vaikų kaimui 
“VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAI” 
aukojo: $30 K. J. Dervaičiai; 
$20 C. Pažerūnienė; L. P. Baro
naičiai, M. Petrylienė, A. Mar- 
cis; $10 A. K. Ivanauskai, A. 
Gaidelienė. Aukas surinko M. 
Povilaitienė. Nuoširdžiai dėkoja

KLK moterų dr-jos 
centro valdyba

A. a. Ramutės Grigonienės 
atminimui pagerbti “VAIKO TĖ
VIŠKĖS NAMAMS” Suzanne 
B. Moreira (Lucent Technol. 
Ine.) aukojo $30. Nuoširdžiai 
dėkoja -

KLK moterų dr-jos 
centro valdyba

Lietuvoje leidžiamas sa
vaitraštis “Gimtasis kraštas” 
1996 m. 31 nr. skyrelyje “Lietu
viškoji Kanada” atspausdino 
Vytauto Suslavičiaus dvi nuo
traukas: KLK Moterų draugijos 
Lietuvos kankinių parapijos 
skyriaus narių būrelio, ruošian
čio drabužių siuntą į Lietuvą, ir 
Stasės Bartusevičienės bei Vy
tauto Adamonio, besidominčių 
“Gimtuoju kraštu”.

Aniceta Aperavičienė, su
laukusi 90 metų amžiaus, lap
kričio 23 d. atšventė savo gimta
dienį dideliame draugų ir arti
mųjų būryje Anapilio parodų 
salėje. Susirinko arti 120 jaunų 
bei vyresnių, iš arti ir iš toli, 
kartu su ja pasidžiaugti, palin
kėti jai ilgiausių metų. Jos duk
ra, Vida Paškienė tarė jautrų 
sveikinimo žodį, pristatė ir kitus 
gimines bei šeimos draugus, no
rinčius pasveikinti veikliąją to- 
rontietę. Gėles jai įteikė visi šei
mos nariai - dukra Vida su vy
ru Vytu, vaikaičiai Andrius bei 
Edis su žmona Louise ir mažieji 
provaikaičiai Benas ir Lukas. A. 
Aperavičienę sveikino dukterė
čia, atvykusi iš JAV Gina Janu
šienė, ir dr. Antanas Pacevičius, 
apibūdinęs p. Aperavičienės gy
venimo vingius. Šeimos ir drau
gų vardu gražų eilėraštį paskai
tė Rita Sakutė, Katalikių mote
rų draugijos vardu sveikino Ire
na Pakštienė, ją pažinęs dar 
Lietuvoje žodį tarė Liudas Ta
mošauskas. A. Aperavičienei 
nuoširdžiai padėkojus visiems, 
susirinkusieji sugiedojo jai il
giausių metų. Po skanių vaišių, 
paruoštų B. Stanulienės, svečiai 
dar ilgai bendravo, asmeniškai 
sveikino p. Aperavičienę, linkė
jo jai dar daug sveikatos ir gra
žių gyvenimo metų.

Kariuomenės šventės minėji
mas įvyko lapkričio 24 d. Aušros 
Vartų parapijoje. Šventovėje Mi
šias atnašavo ir pamokslą pasakė 
parapijos klebonas kun. Juozas 
Aranauskas. Parinktas giesmes gie
dojo parapijos choras. Pamaldose 
dalyvavo šauliai ir skautai su vėlia
vomis. Taip pat dalyvavo ir visi trys 
Lietuvos karininkai, besimoką 
prancūzų kalbos Kanados kariuo
menės bazėje St. Jean, Que.: mjr. 
Gintautas Surgailis, Itn. Jonas Jur- 
konis ir Itn. Ričardas Bočkus. Prie 
paminklinės lentos buvo padėtas 
vainikas, prie kurio per visas pa
maldas abu leitenantai stovėjo gar
bės sargybą.

Toliau minėjimas tęsėsi para
pijos salėje. Po vėliavų įnešimo, 
Kanados himno ir žuvusių tylos mi
nute pagerbimo Alūnas Staškevi
čius supažindino susirinkusius su 
čia dalyvaujančiais Lietuvos kari
ninkais ir pakvietė mjr. G. Surgailį 
paskaitai. Jis smulkiai ir tiksliai at
pasakojo Lietuvos kariuomenės at- 
steigimą 1990 metais. Po paskaitos 
jis įteikė Šaulių žvaigždės ordiną 
Petrui Ražanui ir Šaulių žvaigždės 
medalį Gasparui Aiinauskui, kuris 
pareiškė trumpą padėką.

Tą pačią dieną ten buvo mini
ma ir Montrealio šaulių 40 metų 
veiklos sukaktis. Donaldas Giedri- 
kas trumpai paminėjo šaulių nu
veiktus darbus - organizuotą daly

LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė 
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1L7

Tel. 514 722-3545
JOANA ADAMONYTĖ, A. LB.

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

#7 T1VISKFS ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

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

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

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

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

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

Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai” 
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

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

ATOSTOGAUKITE šiltoje Flori
doje! Dirse Apts. Motel, St. Pe
tersburg Beach, prie Gulf Blvd., 
paplūdimio pusėje. Prieinamos 
kainos. Tel. 813 367-2668.

GAMINU koldūnus su mėsa, gry
bais ir varške. Šventiniai grybų 
koldūnai paskaninti lietuviškais 
baravykais. Skambinti Aldonai tel. 
416-233-5996

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
su baldais nerūkantiems netoli 
Keele požeminio traukinio stoties 
pietų pusėje Bloor gatvės, 75 In
dian Grove, Toronto, Ont.; galima 
naudotis virtuve ir prausykla.

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.

BANGA RENOVATIONS, namų re
monto l>ei 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. 

vavimą visose tautinėse šventėse. 
Rugsėjo 8-osios, Kariuomenės 
švenčių rengiamą bei kultūrinę 
veiklą. Paaiškėjo, kad per 40 metų 
mirė 55 šauliai. Du aktyvūs šauliai 
grįžo gyventi į Lietuvą.

Meninę dalį atliko Montrealio 
vyrų dainos vienetas, vad. muz. 
Aleksandro Stankevičiaus. Jų 
skambiai sudainuotų penkių dainų 
neužteko, ir publika išsireikalavo 
dar ir šeštą.

Po Tautos himno ir vėliavų iš
nešimo kun. J. Aranauskas palaimi
no valgius, kuriais vaišinosi visi su
sirinkusieji. Minėjimui sklandžiai 
vadovavo Aldona Vaičekauskienė. 
Rengėjai - LK Mindaugo šaulių 
kuopa.

Lietuviai skautai ir šiais metais 
renka maistą dėžutėse ir kitus daik
tus, tinkamus sušelpti neturtinguo
sius Kalėdų proga. Tam reikalui yra 
dėžė Aušros Vartų šventovės prie
angyje. Skautai prašo nepagailėti 
aukos.

Skautų Kūčios bus gruodžio 
11 d., o kalėdinę eglutę rengia 
Montrealio lituanistinė mokykla 
gruodžio 15 d. Viskas vyks Aušros 
Vartų parapijos salėje.

A. a. Benediktas Janušaitis mi
rė 77 m. amžiaus. Lapkričio 22 d. 
kūnas sudegintas Notre Dame dės 
Neiges krematoriume. Liūdi duktė, 
sūnus, sesuo ir kiti artimieji. B.S.

FAX: 766-1349

FAX 514 722-3546
DONNA SVRAKA, A. LB.

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

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

M.K.ČIURLIONIS VAIZDAJUOS
TĖJE: du dokumentiniai Filmai 
apie didžiojo Lietuvos tapytojo ir 
kompozitoriaus gyvenimą ir kūry
bą (70 min) ir vaidybinis filmas 
“ZODIAKAS” (70 min.). Vaidina 
Maya Pliseckaya (mūza). Filmo 
pristatytojas ir pasakotojas Vyt. 
Landsbergis. Šią spalvotą, 140 
min. ilgumo vaizdajuostę (su an
gliškomis paantraštėmis) dabar 
galite užsisakyti International His
toric Films, Inc. firmoje, skambi
nant telefonu 773-927-2900 arba 
kreipiantis raštu 3533 S. Archer 
Ave., Chicago, IL 60609 USA. Kai
na $30. CDN ir $5 už persiuntimą. 
Vaizdajuostės bus siunčiamos iš 
mūsų Windsor, Ontario sandėlio, 
todėl nereikės mokėti muito bei ki
tų mokesčių. Mes priimame čekius 
ir Visa/Mastercard kredito korte
les. Sav. Petras Bernotas.


