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Musų jura vakaruose
Nepriklausomoje tarpukario Lietuvoje, kaip ir 

dabartinėje, tautos žvilgsnis j Vakarus ir krypo, ir buvo 
nuolat skatinamas. Mes - vakariečiai, mes su Vakarais. 
Kultūros bei civilizacijos supanašėjimas - tik taip, tik to
kiu keliu.

VAKARAI traukė ir tebetraukia. Tai vienintelis be
likęs kelias eiti į platųjį pasaulį, nes kiti keliai išsi- 
vingiuoja, išsišakoja šalyse, iš kurių nedaug ką par
sineši namo. Stebint tą stiprų ir vis stiprėjantį polinkį su

kaupti žvilgsnį į Vakarus, dažnai ne vienam prieš akis 
iškyla nelauktas ir keistas paradoksas: žiūrim į vakarus 
tartum ten jūros nebūtų. Norim būti vakariečiai, o vaka
ruose banguojančios jūros kartais lyg nematome. Šiuo 
klausimu praeityje nemažai kalbėta, spaudoje rašyta. Ne
gausios jūrinės organizacijos kėlė jūrinės idėjos mintį, 
skatino tautą giliau įsisąmoninti, ką valstybei reiškia jūra, 
ypač Lietuvai, turinčiai neplatų langą į pasaulį, tarpais 
kone užkaltą ar pridengtą sunkiai permatomomis užuo
laidomis. Ne laivų ir jūreivių trūkumas dangstė tą reikš
mingą vienintelį langą, bet stoka tvirtesnio įsitikinimo, 
kad atsisukant veidu į Vakarus turi būti aiškiai matoma ir 
jūra, ir tai ne tik poetams ar turistams, bet ir ekonomi
niam gyvenimui stiprinti, naudojant pigiausią transporto 
priemonę, pasiekiančią kiekvieną pasaulio kampelį tiesio
giniu būdu. Šiuo metu Lietuva ta linkme jau yra žymiai 
sparčiau pajudėjusi. Tenka laukti dar geresnių rezultatų 
paruošiant naujus savų jūreivių kadrus, su kuriais ir sveti
moji kalba iš Lietuvos laivyno bus pašalinta. Tikėtina, kad 
naujoji Lietuvos valdžia ir šiuo klausimu bus jautresnė. 
Kiekviena valstybė, kurios teritoriją skalauja jūra, išnau
doja galimybę visokeriopai stiprėti.

KLAIPĖDA - tai žodis, kurio lietuvis negali ištarti 
be įvaizdžio apie jūrą, apie laivus ramiame uoste. 
Tas skirtingasis miestas daugelį metų buvo vokie
tintas visais būdais ir pavidalais, paliestas svetimybių grei

čiau negu visas jo kraštas, kuriame niekada nebuvo nu
stojusios žybčioti atsparios lietuviškos liepsnelės, telku
sios apie save garsius vadovus ir lietuvininkus. Lietuvybės 
atsparumo ir plėtimo laikotarpis prasidėjo po 1923 metų 
sausio 10-tosios sukilimo - Klaipėdos krašto atvadavimo, 
užbėgant už akių lenkų pasiūlytam planui Klaipėdą pa
versti laisvuoju tarptautiniu miestu, kokiu po Versalio su
tarties tapo Dancigas. Sukilimo rengėjai J. Budrys ir E. 
Simonaitis, pasitelkę kai kuriuos Lietuvos kariuomenės 
karininkus ir savanorius, be didelio pasipriešinimo nu
ginklavo kraštą prižiūrėjusius prancūzų dalinius. Iš tikrų
jų laikas buvo per trumpas ir pasiruošimas per menkas, 
kad Lietuva iki Klaipėdos krašto praradimo būtų galėjusi 
jo atlietuvinimui ką nors reikšmingesnio padalyti. Soviet
mečiu pakeistas Klaipėdos krašto veidas ir atgauta Lietu
vos nepriklausomybė atvėrė kitas ir daug palankesnes ga
limybes skiepyti lietuviškumui šiame pajūrio ruože. Ne
sunkiai jau pastebimi teigiami reiškiniai. Belieka tik visai 
Lietuvai, visiems lietuviams, kur jie begyventų, neprarasti 
budinčio žvilgsnio į Vakarus, ir tai tokio, kuris neperšok
tų Klaipėdos krašto ir jūros. Svetimųjų nuniokotą, nutau
tintą kraštą rimtai atstatyti neužtenka politinių pripažini
mų ar nubrėžtų teritorinių linijų. Savame krašte turi vy
rauti savoji kalba, savoji kultūra. Jame turi augti lietuviai. 
Tik tokiu būdu išlaikysime kas mums priklauso. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Kanada ir jos karinės pajėgos
Nemalonia naujametine staig

mena kanadiečiams tapo Mont- 
realio laikraščio “Le Journal de 
Montreal” netikėtas pranešimas 
apie buvusios pirmosios kapito
nės Sandros Perron pėstininkų 
dalinyje patirtus vargus paruo
šiamuosiuose manevruose. Esą 
tai įvyko 1992 m. balandžio 29 
d. Kanados karinių pajėgų bazė
je prie Gagetown, New Bruns- 
wicko provincijoje. Tada San
dra Perron ten atliko karinį pa
siruošimą, norėdama gauti kari
ninkės laipsnį. Pasak Montrea- 
lio laikraščio, apmokymui buvo 
naudojami inscenizuoti karo 
veiksmai. Jų metu Sandra Per
ron su kitais naujokais pateko 
taipgi inscenizuoton nelaisvėn.

“Le Journal de Montreal” 
savo pranešime rašo, kad San
dra Perron buvo pririšta prie 
medžio, sumušta ir be batų pa
likta stovėti sniege dvi valandas. 
Laikraštis įdėjo ir nuotrauką, 
kurioje Sandra Perron matyti su 
žemyn nuleista galva. Kojų snie
ge betgi namatyti. Sniego balan
džio pabaigoje kartais gali ir ne
būti. Manevrams tada vadovavo 
kpt. Michel Rainville, dabar pa
neigęs tuos kaltinimus. Pasak 
jo, Sandra Perron buvo traktuo
jama kaip ir kiti “nelaisvėn” pa
tekę naujokai tardymo metu. 
Tai esąs tik jų paruošimas to
kiam atvejui. Ji nebuvo nuauta, 

bet susilaukė vieno smūgio į pil
vą plokščia ranka. Esą taip buvo 
pasielgta su visais manevrų “be
laisviais” naujokais.

Kpt. Michel Rainville 1993 
m. vadovavo Kanados parašiuti
ninkų pulko kariams, taikos 
priežiūrą Jungtinėms Tautoms 
atlikusiems Somaiijoje. Ten ka
nadiečių kariai vieną savo sto
vykloj sugautą somalą sužeidė, 
o kitą nušovė. Jie buvo žiauriai 
kankinami. Kpt. M. Rainville 
buvo išteisintas karo lauko teis
mo, bet atleistas iš kariuome
nės, kaip jai netinkamas asmuo 
1995 m. rudenį. Sandra Perron, 
tada jau tapusi kapitone, pati 
išėjo iš kariuomenės 1996 m. 
sausio mėnesį. Pasitraukimo 
priežasčių nebuvo paskelbusi. 
Visi betgi spėjo, kad ji jautė per 
daug vyriško šovinizmo moters 
karininkės profesijai Kanados 
pėstininkų eilėse. Esą tai jai tu
rėjo liudyti negavimas aukštes
nių bei atsakingesnių pareigų.

Kpt. Sandra Perron 1995 m. 
susipažino ir su JT taikos prie
žiūros darbais Bosnijoje. Ten ji, 
matyt, ir nutarė pasitraukti iš 
Kanados karinių pajėgų 1996 
m. sausio mėnesį. Spaudoje iš
kilus 1992 m. epizodui paruo
šiamuosiuose manevruose New 
Brunswicke, buvusi kpt. Sandra 
Perron prancūziškoje televizijo-

(Nukelta į 6-tą psl.)

Muzikos ansamblis “Kanklės” iš Lietuvos, koncertavęs Toronto Maironio mokykloje Nuotr. R. Puterio

Skandinavai ir baltiečiai grėsmės akivaizdoje
Trys Baltijos kraštai stengiasi tapti Šiaurės Atlanto sąjungos ir Europos sąjungos nariais.

Kaip į tas organizacijas žiūri jų kaimynai skandinavai, rašo “The Baltic Times” 
1996 m. 36 nr. Andres Kahar iš Kopenhagos

VYTAUTAS P. ZUBAS
Šaltajam karui pasibaigus, 

penki Skandinavijos kraštai bu
vo priversti peržiūrėti savo už
sienio politiką ir ją pritaikyti 
naujom geopolitinėm sąlygom. 
Laukdami iš savo šiaurės kai
mynų apsaugos ir politinių ga
rantijų, tik geriau įsigilinę bal
tiečiai supras, kad skandinavų ir 
jų politiniai siekiai neatskiria
mai susiję.

Skandinavų užsienio politi
ka visada rinkosi neutralų vidu
rio kelią. Tačiau kai kuriems 
kraštams, pvz. Danijai, tuoj po 
karo teko apsispręsti, ar ir to
liau to kelio laikytis? Suomiams 
tokį apsisprendimą teko pada
ryti, kai 1991 m. pasibaigė 
“draugystės ir savitarpio pagal
bos” sutartis su Sovietų Sąjunga.

Nuo 1991 m. baltiečių vadai 
į Skandinaviją žiūrėjo kaip į 
vartus Europon. Ir ne be reika
lo: 9-tam dešimtmečiui baigian
tis, Danija, Švedija ir Islandija 
buvo pagrindiniai jų nepriklau
somybės rėmėjai. Nepriklauso
mybę paskelbus, Islandija pir
moji šias valstybes pripažino. 
Tačiau švedų nenoras laiduoti 
saugumą ir suomių siūlymas 
tapti EU (Europos Sąjungos), o 
ne ŠAS (NATO) nariais, baltie- 
čius apvylė. Jie užmiršo, kad tik 
prieš keletą metų politinėse 
skandinavų diskusijose šių kraš
tų saugumo klausimas net ne
buvo minimas.

Ole Norrback, Suomijos 
ministeris Europos reikalams, 
48-toje Skandinavijos kraštų ta
rybos (SKT) sesijoje 1996 m. 
lapkričio mėnesį nurodė, kaip 
Sovietų Sąjungos žlugimas ir 
ŠAS bei EU pasikeitimai “dra
matiškai pakeitė užsienio politi
kos klimatą” šiaurės regione. 
Iki šiol vyravusius gamtos ap
saugos, ekonominius ir kultūri
nius rūpesčius paskutinėje sesi
joje pakeitė regiono saugumas. 
Užsienio politikos reikšmei di
dėjant, 1994 m. Reykjavik’o se
sijoje penkios Skandinavijos 
valstybės sutarė gvildenti tris 
veiklos sritis: santykius tarp 
Skandinavijos kraštų, santykius 
su Europos sąjunga, ir santykius 
su šiaurės regiono kaimynais.

Skandinavuos saugumas
Po Baltiečių tarybos SKT 

šiandieną yra vienintelis tarp
parlamentinis susibūrimas, kur 
svarstomi Baltijos jūros regiono 
saugumo klausimai. Turbūt tai 
vienintelis susibūrimas, kuriame 
Vakarų žurnalistai gali kvosti 
ministerius jų Baltijos politikos 
klausimais. Paskutinėje SKT 
sesijoje labiausiai krito į akis 
skandinavų sugebėjimas nepri
klausomai santykiauti su ŠAS ir 
EU: Švedija ir Suomija yra EU 
nariai, bet nepriklauso ŠAS, o 

Islandija ir Norvegija yra tik 
ŠAS nariai.

Pagal Per Olav Hernes, 
norvegų SKT patarėją, skandi
navai saugumo siekia dviem ke
liais: daugiašalių santykių palai
kymu su ŠAS, EU bei kitom 
tarptautinėm organizacijom ir 
moderniai ginkluotom savo ka
rinėm pajėgom, kurios bet ko
kią invaziją padarytų rizikingą. 
Danų užsienio politikos kritikas 
Klaus Carsten Rpdersen mano, 
kad mažoms skandinavų ir bal
tiečių valstybėms toks daugiaša
lis bendravimas yra būtinas. Jis 
nepatenkintas, kad Danija at
metė kai kuriuos Maastricht su
tarties punktus: “Toks pasitrau
kimas gali sumažinti mūsų vaid
menį daugiašalėse organizacijo
se, ir maži kraštai negali sau to 
leisti”.

Baltiečiams suprasti politi
nius skandinavų ėjimus neleng
va. Pvz., kai pradėdamas SKT 
sesiją Norvegijos ministeris pir
mininkas Thorbjorn Jagland 
kalbėjo apie naujas saugumo 
struktūras šiaurinėje Europoje, 
kiti skandinavų premjerai, ypač 
Danijos Poul Nyrup Rasmus
sen, skatino baltiečius įsijungti į 
ŠAS ir EU. Po paskutinių skan
dinavų pareiškimų, baltiečiai 
esą gali padaryti sekančias išva
das: pirma, saugumo reikaluose 
skandinavai daugiau dėmesio 
skiria politinėms, o ne karinėms 
priemonėms; antra, nežiūrint 
amerikiečių spaudimo prisiimti 
pagrindinį regiono saugumo 

Toronto Maironio mokykloje koncertavę “Kanklių” ansamblio nariai iš 
Lietuvos Nuotr. R. Puterio

vaidmenį, dauguma skandinavų 
politikų mano, kad per ŠAS 
amerikiečiai ir toliau turi likti 
Europos saugumo vadovais.

ŠAS ar Europos sąjunga?
Skandinavų akimis žiūrint, 

tai praktinis klausimas. Atsi
minkim, Švedija ir Suomija, da
linai atsisakydamos tradicinio 
neutralumo, tik 1995 m. įsijun
gė į EU. Kai kalbos apie SAS 
išplėtimą į rytus susilaukia bau
ginančių grasinimų iš Kremliaus 
(kaip tai atsitiko Euro-Arctic 
pasitarimuose, kur skandinavų 
užsienio reikalų ministerial su
sitiko su Rusijos Yevgeny Pri
makov), sunku pakaltinti skan
dinavus, kai jie abejoja, ar bal
tiečiams nebūtų saugiau įsijun
gus į EU, o ne į ŠAS? Vieno da
nų atstovo nuomone, amerikie
čių spaudimas gali tik labiau at
grasinti skandinavus nuo tokio 
žingsnio, o baltiečių vadovams 
palikti įspūdį, kad ŠAS yra vie
nintelė apsauga. Šią liniją sek
damas suomių Ole Norrback 
mano, kad įsijungimas į EU 
Kremliui būtų lengviau priimti
nas, ir tam baltiečiai esą turėtų 
dėti visas pastangas. Norrback 
savo KST kolegoms priminė: 
“Gyvybiškai svarbu Rusijos ne
ignoruoti”.

Švedijos užsienio reikalų 
ministerė Lena Hjelm-Wallen 
sutinka, kad baltiečių įstojimas į 
ŠAS gali destabilizuoti visą re
gioną ir mano, jog skirtumas 
tarp EU ir ŠAS teikiamo saugu-

(Nūkelta į 2-rą psl.)

Plėsis laisvoji prekyba
Nuo 1997 m. sausio 1 d. įsi

galioja laisvosios prekybos su
tartis tarp Lietuvos ir ELPA - 
Europos laisvosios prekybos 
draugijos narių, skelbia BNS. 
Pagal sutartį, pasirašytą 1996 m. 
gruodžio pradžioje, ELPA na
rės Islandija, Norvegija, Šveica
rija ir Lichtenšteinas netaikys 
muitų iš Lietuvos išvežamiems 
pramonės gaminiams. Lietuva 
įvežamiems iš šių valstybių ga
miniams ir toliau taikys importo 
muitus, panašius į nustatytus 
mokesčius importuojamoms iš 
ES kraštų prekėms.

Lietuvos ir Lenkijos laisvo
sios prekybos sutartis bei Lie
tuvos, Estijos ir Latvijos sutartis 
dėl laisvosios prekybos žemės 
ūkio produktais taipgi įsigaliojo 
š. m. sausio 1 dieną.

Veikia naujas bankas
“Lietuvos aido” žiniomis, 

gruodžio 16 d. pradėjo veikti 
naujausias Lietuvos komercinis 
bankas - “Industrijos bankas”. 
Banko valdybos pirmininkas yra 
buvęs Vakarų banko Vilniaus 
skyriaus vadovas V. Rimkūnas, 
o tarybos pirmininkas - Lietu
vos pramonininkų konfederaci
jos pirm. Br. Lubys. Pastarasis 
taip pat yra pirmininkas akcinės 
bendrovės “Achema”, kuri yra 
pagrindinė banko akcininke ir 
steigėja, investavusi daugiau 
kaip 14 mln. litų į pradinį 17 
mln. litų vertės akcinį kapitalą. 
Likusias akcijas išpirko privatūs 
asmenys. “Industrijos bankui” 
išduotas apribotos veiklos lei
dimas, nesuteikia teisės veikti 
su vertybiniais popieriais, pirkti 
ar parduoti tauriuosius metalus, 
priimti indėlius iš fizinių asme
nų ar jiems atidaryti ar tvarkyti 
sąskaitas. Banke dirba 20 asme
nų, centrinė būstinė - Vilniuje.

Sumažėjo banko atsargos
Kaip praneša “Lietuvos ry

tas” (nr. 292), lapkričio mėnesį 
Lietuvos banko duomenimis jo 
oficialiosios atsargos sumažėjo 
38.7 milijonais JAV dolerių. 
Lapkričio pabaigoje banko at
sargos siekė 804.1 mln. JAV do
lerių, 39.7 mln. arba 5.2% dau
giau negu 1995 m. Lietuvos 
banko užsienio valiutos atsar
gos pakilo iki 727 mln. JAV 
dolerių, 42.8 mln. daugiau negu 
buvo prieš metus. Specialiųjų 
skolinimo teisių lėšos lapkričio 
pabaigoje sudarė 15.1 mln. JAV 
dol. (sumažėjo 17%, arba 3.1 
mln. JAV dol.). Banko turimo 
aukso vertė nepasikeitė, yra 62 
mln. JAV dol.

Kainos nekils dėl panaikinto 
PVM

Nuo sausio 1 d. naikinamos 
pridėtinės vertės mokesčio (PVM) 
lengvatos kai kuriems maisto 
produktams ir iš dalies energe
tiniams ištekliams. Statistikos 
departamento duomenimis, 
maisto prekių kainos neturėtų 
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Mergaitė išgelbėjo vokiečių kareivį, vėliau tapusį kunigu 
Kokia bus Lietuvos ateitis?
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Tikra dvasinė atgaiva su svečiais iš Lietuvos

padidėti daugiau kaip 4 nuošim
čiais.

ELTA skelbia, kad šilumos 
ir elektros energijos tarifai, ku
riuos tvirtina vyriausybė, dėl 
PVM lengvatų panaikinimo ne
padidės. Vyriausybė taip pat 
skirs lėšų padidėjusioms duonos 
produktų kainoms kompensuo
ti, tačiau dėl dešimtadaliu ne
įvykdyto 1996 metų valstybės 
biudžeto bei dėl milžiniškų 
skolų krašto iždui dar neįma
noma kompensuoti visų nuo
stolių, padarytų vartotojams. 
Vyriausybė sieks per artimiau
sius mėnesius sumažinti biud
žeto skolas. Antrajame 1997 
metų ketvirtyje, sukaupus rei
kiamas lėšas, numatoma neap
mokestinti investuojamo įmo
nių pelno. Tai skatintų naujų 
darbo vietų kūrimą ir leistų 
padidinti pensijas bei atlygini
mus.

Sulaikyti nelegalūs imigrantai
Reuter agentūra praneša, 

jog Lietuvos pasienio policija 
ėmėsi griežtesnių sienų apsau
gos priemonių po to, kai per dvi 
dienas buvo sulaikytos dvi di
delės nelegalių imigrantų gru
pės. Prie Gudijos sienos, Šalči
ninkų rajone, buvo sulaikyti 11 
afganų, o sekmadienį netoli 
Lenkijos sienos 42 įvairių kraštų 
imigrantai. Sulaikytieji buvo nu
vežti į Pabradės nelegalių imi
grantų stovyklą, kur jau yra 379 
žmonės, daugiausia iš Afganis
tano, Indijos, Pakistano ir Ira
ko. Lietuva ir Gudija nėra pasi
rašiusios grąžinimo sutarties.

Rūpinsis smulkaus verslo 
plėtra

Vilniuje gruodžio 13 d. įvy
ko pirmasis Valstybinės smul
kaus ir vidutinio verslo konfe
deracijos suvažiavimas, praneša 
ELTA. Jos pirmininku išrinktas 
buvęs krašto apsaugos ministe
ris Audrius Butkevičius. Lietu
vos pramonininkų konfederaci
jos atstovai išreiškė pasiryžimą 
bendradarbiauti, nes stambus ir 
vidutinis verslas turi bendrų 
tikslų ir problemų. Smulkaus ir 
vidutinio verslo konfederacija 
vienija bei atstovauja skyriams 
ir teritorinėms draugijoms bei 
smulkioms ir vidutinėms įmo
nėms. Ši savanoriška nevyriau
sybinė ne pelno organizacija 
įsteigta 1996 m. lapkričio 15 d. 
Jos tikslas - sudaryti palankią 
ekonominę, teisinę, socialinę, 
etinę aplinką smulkiam ir vidu
tiniam verslui plėtoti šalyje, taip 
pat plėsti ryšius su tarptauti
nėmis verslo organizacijomis.

Gruodžio pradžioje konfe
deracija pasirašė bendradarbia
vimo dokumentą su Lietuvos 
taupomuoju banku. Ketinama 
išplėsti verslininkų aptarnavimą 
teikiant banko paslaugas su 
lengvatomis konfederacijos na
riams, sudaryti bendras žinovų 
grupes verslo rėmimo progra
moms rengti, įsteigti nuomos 
bendrovę. (Nukelta į 8-tą psl.)
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Vienas iš Vilniaus universiteto rūmų Nuotr. Kukoraičio

MYLIMAM SUNUI

a. a. ALGIRDUI MEŠKAUSKUI
mirus,

jo tėvus KOSTĄ ir LIUCIJĄ MEŠKAUSKUS, seserį 
ALDONĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime -

Karpavičių ir Vitų šeimos

A+A
REGINAI RIMKEVIČIENEI

iškeliavus amžinybėn,
vyrui HENRIKUI, dukrai BIRUTEI ir visiems 
giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą -

DLK Algirdo šaulių kuopa

Plečiasi muziejaus valdos Vilniuje
Lietuvos karių laipsniai

Tebėra neišgyvendinta sovietinės kariuomenės įtaka 
BR. STUNDŽIA

Dabartinėje Lietuvos ka
riuomenėje yra įvesti tokie 
laipsniai.

Sausumos ir oro pajėgų 

eilinis 
grandinis 
jaunesnysis seržantas 
seržantas 
vyresnysis seržantas 
viršila 
jaunesnysis puskarininkis 
puskarininkis 
vyresnysis puskarininkis 
leitenantas 
vyresnysis leitenantas 
kapitonas 
majoras 
pulkininkas leitenantas 
pulkininkas 
brigados generolas 
generolas leitenantas 
generolas

Jūrų pajėgų 

jūreivis 
jūrų grandinis 
jūrų jaunesnysis seržantas 
jūrų seržantas 
jūrų vyresnysis seržantas 
laivūnas 
jūrų jaunesnysis puskarininkis 
jūrų puskarininkis 
jūrų vyresnysis puskarininkis 
jūrų leitenantas 
kapitonas leitenantas 
jūrų kapitonas 
komandoras leitenantas 
komandoras 
kontradmirolas 
admirolas 
jūrų admirolas

1918-40 m. buvo vartojami 
lietuviški kareivių puskarininkių 
vyresniškumo laipsniai. Kodėl 
dabar “raudoniesiems pulkinin
kams” prireikė raudonojoje ar
mijoje vartotų seržantų? Ar tai 
ilgesys buvusios Raudonosios 
armijos tvarkos, kurios ir taip 
perdaug Lietuvos ginkluotose 
pajėgose. Juk yra net vidaus ka
riuomenės du pulkai, priklau
santys Vidaus reikalų ministeri
jai - panašiai, kaip NKVD turė
jo savo kariuomenę Sov. Sąjun
goje.

Kažin kodėl viršilos vyres
niškumo laipsnis nužemintas. 
Juk viršila buvo ankščiausias 
puskarininkių laipsnis po jaun. 

Mirties angelui pašaukus į amžinybę

a. a. MASSEY ASADOORIAN, 
skausmo prislėgtus - jaunystės dienų draugę-žmoną 
MARYTĘ, sūnus - JOHN, kunigų seminarijos 
auklėtinį, ir MARK su šeima giliai užjaučiu -

M. Biekšienė

leitenanto. Galėjo vietoje “ser
žanto” kalbininkai sukurti naują 
pavadinimą arba paimti ką nors 
iš istorijos; pavyzdžiui “rikis” - 
karo vadų laipsnis kurį vartojo 
senprūsiai ir bene vakariniai že
maičiai. Be to, seržanto laipsnis, 
kaip svetimas Lietuvos kariuo
menei, gali būti panaikintas. 
Karininkų laipsniai palikti be
veik tie patys su mažomis išim
timis. Vietoje jaun. leitenanto 
dabar yra leitenantas ir po jo - 
vyr. leitenantas. Generolai yra 
brigados, generolas Itn. ir gene
rolas.

Buvęs sovietinis karininkas 
lygino karininkus, buvusius ca
rinėje armijoje ir Raudonojoje. 
Revoliucija Rusijoje ir kiti įvy
kiai paskatino daugumą grįžti j 
Lietuvą. Tik saujelė tapo Put- 
nomis ir Uborevičiais. Daugu
ma jų, dar prieš mobilizaciją, 
stojo savanoriais į kuriamą Lie
tuvos kariuomenę. 1990-92 me
tais tik keli dalyvavo Lietuvos 
seimo gynyboje. Kiti dairėsi, 
kaip įvykiai klostysis toliau. Da
lį karininkų reikėjo kviesti į Lie
tuvą. Nežinia, kiek jų to kvieti
mo paklausė ir kiek liko Rusijo
je ir nuėjo Putnų, Uborevičių 
keliais.

Keistai skamba “moto de
santinio” dalinio pavadinimas. 
Ar Lietuvai reikia desantinin
kų? Pajūrio apsaugai paskirtas 
“jėgerių” dalinys. Gal papras
čiau būtų “šaulių” (tik ne me
džiotojų) batalionas? Ne desan
tininkų reikia, bet prieštankinės 
ir priešlėktuvinės gynybos da
linių bei ginkluotės.

Dar vienas sovietinimo at
vejis, tai suteikimas generolo 
laipsnio Saugumo departamen
to direktoriui. Mat sovietų im
perijoje ir dabar Rusijoje sau
gumiečiai turėjo ir turi karinius 
vyresniškumo laipsnius.

Atsargos karininkų žurnale 
“Kardas” pik. Itn. J. Užurka ra
šo apie buvusius Raudonosios 
armijos karininkus, kurie liko 
toje armijoje tarnauti iki pasku
tinių dienų, kai išsikraustė iš 
Lietuvos. Ir dabar yra atvejų, 
kai uniformuotas Lietuvos kari
ninkas už rankos gatve vedasi 
vaiką ar su juo kalba rusiškai.

Karininkų ramovėje, susi
rinkus vyresniems karininkams 
su žmonomis, girdisi kreipiniai 
“Marija Nikolajevna, Olga, Ta
nia, Oleg Petrovič, Sergei” ir 
panašūs. Tokių karininkų vaikai 
turi rusiškus vardus ir lanko ru
siškas mokyklas. Autorius klau
sia: kodėl aukšto generalinio 
štabo karininko žmona net ne
žino, kad jos vyras tarnauja Lie
tuvos kariuomenėje, o ne rusų 
Baltijos karinėje apygardoje? 
Silpnas tautinis auklėjimas vyk
sta ir Karo akademijoje, kur ka
riūnai girdi iš aptarnaujančio 
personalo (kurių ten daugumą) 
tik rusų kalbą. Kaip tokie buvę 
raudoni karininkai gali įsiparei
goti būti lojalūs Lietuvai ir, rei
kalui esant ją ginti, jei jiems 
tautiškumas ir patriotizmas ne
svarbūs - stebisi rašinio auto
rius pik. Itn. J. Užurka.

GENOVAITĖ GUSTAITĖ, 
Vilnius

Šiandien ne vieno, važiuo
jančio iš Vilniaus miesto į Anta
kalnį, akį patraukia neseniai at
statyti pastatai tarp Naujojo 
(dab. Valstybinio muziejaus) ir 
Senojo (dab. Taikomosios dai
lės muziejaus). Sujungti raudo
nų čerpių stogų, metalinių var
tų, sienų akmenų, šaudymo an
gų jie sudaro įspūdingą, vienin
gą, praeitim dvelkiantį ansamb
lį. Prigludęs Pilies kalno papė
dėje, vakaruose siekiantis Ka
tedros aikštę, o rytuose - Vil
nios upę, jis ir sudaro Valstybi
nio muziejaus valdas, išskyrus 
Taikomosios dailės muziejų.

Valdose dirbta seniai, ilgai, 
rūpestingai. Pirmieji dar prieš 
nepriklausomybės atgavimą į 
jas atėjo lenkų firmos “Budi- 
mex” statybininkai. Vėliau juos 
pakeitė Panevėžio statybos ir 
Vilniaus bendrovės “Senovė” 
darbuotojai, dirbę Vilniaus pilių 
direkcijos užsakymu.

Atstatymo ir muziejui pri
taikymo projekto autoriai - ar
chitektai Audronis Katilius, Vi
da Povilauskaitė. O rūpestingoji 
dvasia, kurios kelias rytą vakarą 
suėjo į valdas, buvo muziejaus 
direktorė B. Kulnytė. Statybi
ninkų darbo sąlygos buvo ne
lengvos (panevėžiečius kas sa
vaitę, penktadieniais, autobusu 
veždavo namo). Mūsiškiai pasi
rodė ne iš kelmo spirti, - neblo- 
gesni darbininkai už svetimša
lius, tik reikia gerų medžiagų.

Ansamblis atstatytas šiuo
laikiškai, laisvai, anot architek
tės, nesilaikant “grynojo” restau
ravimo taisyklių. Užtai bene įs
pūdingiausia dviaukščio šiauri
nio pastato siena, einanti pagal

Valstybinio muziejaus perkėlimo į naujas patalpas Vilniuje iškilmėje 
prezidentas A. BRAZAUSKAS perkerpa juostelę. Šalia jo (kairėje) 
muziejaus direktorė B. KULNYTĖ Nuotr. L. Žilytės

Skandinavai ir baltiečiai...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

mo yra “tik dvi skirtingos 
pakopos.”

Lanksti politika
Pedersen pastebi, kad Rusi

jos vadovai ir spauda nemato, 
kaip ŠAS kraštai stengiasi įtikti 
Kremliui ŠAS išplėtimo klausi
mu. Jis mano, kad ir Maskva 
neturi aiškios politikos Vidurio 
ir Rytų Europos srityse. Kaip 
tik dėl tų priežasčių jis siūlo bal- 
tiečiams sekti skandinavų dau- 
giašališkumo pavyzdžiu. Šis danų 
užsienio politikos kritikas ma
no, kad baltiečių “Ostpolitik” 
stygius kyla iš “jų skubėjimo įsi
jungti į Vakarus”. “Pvz. Estija ir 
Latvija sėkmingai derasi dėl sie
nų, bet ar kas jiems už tai dė
kos? Vakarai tų jų siekių nieka
da nerėmė ir nelaikė svarbiais”.

Tokį kietą “Realpolitik” 
skandinavų įvaizdį baltiečių at
žvilgiu švelnina tai, ką Pedersen 
vadina “miglotais ir neaiškiais 
jausmais”. Jis aiškina, kad danai 

Nerį, pagal gatvę. Iš tikrųjų tai 
senoji pilies gynybinė siena, 
archeologų datuojama XIV š. 
Po daugybės perstatymu (pas
kutinis - šio šimtmečio pradžio
je, pritaikytas caro kariuome
nei) atsiveria didžiuliai akme
nys, plytos, kur kas didesnės už 
dabartines, šaudymo angos. Pa
likta atvira, neužglaistyta, šalia 
rūpestingai nutinkuotos sienos, 
toji pastato dalis primena mo
derniai parašytame metraštyje 
senosios mūsų statybos, gyny
bos istorijos puslapį. XIV š. kur 
kas arčiau, sienos papėdėje, 
plaukė Neris, šiandien savo va
gą nustūmusi toli į dešinę.

Minėtas šiaurinis, išilginis 
pastatas jungiasi su dviaukščiu 
vakariniu pastatu, trumpuoju 
galu besiremiančiu į Pilies kal
ną, kitu - išeinančiu į gatvę. 
Taip pat daugybę kartų persta
tytas, vėliausiai taip pat pritai
kytas caro kariuomenei.

Pirmieji rinkiniai buvo su
telkti ne šiuose rūmuose, o 
Smuglevičiaus salėje, universi
tete. Anuomet pavadintas Se
nienų muziejum grafo E. Tiške
vičiaus rūpesčiu ten atidarytas 
1856 m. buvo pirmas viešas mu
ziejus Lietuvoje. Jo lobius suda
rė archeologijoj, įvairių senienų 
rinkiniai, dovanoti grafų E. ir K. 
Tiškevičių. A. Kirkoro, T. Nar
buto, K. Vilčinskio, V. Siro
komlės, taip pat rinkiniai užda
ryto Vilniaus universiteto, vy
riausiojo tribunolo, sukaupti 
Lietuvos kunigaikščių portretai, 
insignijos, LDK kariuomenės 
dalinių vėliavos, amatininkų ce
chų, manufaktūrų meno gami
niai, kilimai, gobelenai.

Deja, deja, po 1863 m. pra
laimėto sukilimo generalguber- 

ir jų kaimynai atsimena sveti
mųjų okupaciją ar jos pavojų, o 
pažinimas regiono istorijos ir 
interesų skandinavams padeda 
nustatyti jų politiką baltiečių at
žvilgiu. Tačiau, nepaisant visų 
atsargių kalbų, Danija dažnai 
kaltinama, kad, energingai rem- 
dama baltiečių įjungimą į Vaka
rų organizacijas, vilioja juos 
“ant plono ledo”. Kai kurie ste
bėtojai susirūpinę, kad skandi
navai, skatindami baltiečius da
ryti ėjimus, reikalams pablogė
jus, nebus pajėgūs jiems padėti.

Prisimindami EU svarsty
mus dėl Maastricht sutarties 
1991 m., arba Vakarų politiką 
buvusios Jugoslavijos atžvilgiu, 
pamatysim, kad Vakarų noras 
įtikti abiem pusėm nėra sveti
mas. Nors toks scenarijus yra 
nesąžiningas ir dviveidis, bet 
skandinavams tokia lanksti poli
tika iki šiol gerai tarnavo. Todėl 
tas receptas gal tinka ir šaltajam 
karui pasibaigus. 

natorius, kyšininkas Muravjovas 
Korikas sudarė komisiją, kuri 
“apvalė” muziejų - geriausi rū
diniai buvo išvežti į Petrapilį, 
Ermitažo muziejų ir Rumiance- 
vo muziejų Maskvoje. Kas šian
dien apskaičiuos, kokia žala pa
daryta mūsų menui, kultūrai, 
istorijai? Kas apie tų vertybių 
sugrąžinimą beužsimins? O juk 
reikėtų tai daryti kiekviena pro
ga - viešai, ramiai, pagrįstai. 
(Kaip teigia B. Kulnytė, muzie
jus turi išvežtų vertybių sąrašus, 
kai kurių vertybių nuotraukas). 
Muziejaus sandarai stiprinti, jo 
rinkinius plėsti daug nusipelnė 
direktorius V. Žilėnas, vadova
vęs 26-erius metus (1947-1973).

Dabar muziejus turi sukau
pęs daugiau kaip 754.000 rūdi
nių ir... duste dūsta nuo savo 
turtų. Tūno jie iškaišioti po įvai
rias saugyklas. Antai Misijonie- 
rių šventovėje, Užupyje, rodinių 
kalnai siekia kupolą. O švento
vė jau grąžinta, bet reikia laukti, 
kol “įnamis”, tinkamesnę pasto
gę susiradęs, pats išeis. Lanky
tojas parodoje pamato tik dale
lytę muziejaus turtų. Todėl lau
kiama naujų valdų įrengimo, 
atidavimo.

Šventė atėjo 1996 m. lapkri
čio 22 d„ sutapdama su šventų
jų statulų grąžinimu ant kate
dros. Gal tai buvo atsitiktinu
mas, o gal labai prasmingas 
ženklas - juk sugrįžo ir šv. Ele
na - išmintingoji cesorienė, o 
muziejus jos pašonėje... Jau vi
sai vakarėjant juostelę perkirpo 
prezidentas, iki tol sekęs, rūpi
nęsis darbų eiga, lėšų skyrimu. 
Direktorė gavo simbolinį naujų 
valdų raktą. Iš tikrųjų simbolinį, 
nes tikrosios įkurtuvės numato
mos 1997 m. pavasarį, per mu
ziejininkų dieną, gegužės 18-ąją. 
Tuomet turtingieji archeologi
jos rinkiniai įsikurs šiaurinio 
sparno pirmame bei antrame 
aukšte, kur jiems skirtas apie 
500 m2 plotas, o teturėjo jie 180 
m2 Čia atsikels ir numizmatikos 
kabinetas. Jame bus Romos pi
nigai, Lietuvos respublikos ap
dovanojimai nuo 1918 m., ordi
nai. Mėginimai dar anksčiau 
prieš nepriklausomybės paskel
bimą, numizmatikos skyrių per
kelti į Kauno, Perkūno namus, 
baigėsi nesėkmingai - ten su
mažėjo ne tik rodinių skaičius 
bet ir neliko nė senųjų (!) in
ventorinių knygų lapų su ro
dinių aprašymais...

Dviaukštis vakarų sparno 
mūras maloningai atvers duris 
administracijai su palyda: istori
kams, ikonografams, fototekai, 
jos archyvui. Jų senoji buveinė - 
nedidelis, patikliai besiglau
džiantis prie Pilies kalno vad. 
Horodničiaus namas - atiteks 
restauratoriams. Bene autentiš- 
kiausiame, mažiausiai perstati
nėtame statinyje, kurio rūsiai, 
pirmas aukštas XV-XVI š., jie 
galės karališkai šeimininkauti, 
dirbti civilizuočiau nei iki šiol. 
Čia dvelkia mūsų žemės, mūsų 
protėvių, jų sukurtos kultūros, 
daug davusios Europai (į kurią 
taip veržiamės) dvasia. Atva
žiuokite, ateikite, pajuskite! 
Red. pastaba. Šiame straipsnyje 
aprašomas muziejus Lietuvoje 
vadinamas “nacionaliniu”. Tai 
svetimžodis, atlikęs iš sovietinės 
okupacijos laikų, primenantis ir 
nacinę okupaciją. Lietuviškai 
įstaigai turėtų būti rastas ir lie
tuviškas pavadinimas - valsty
binis, tautinis ar panašus. Išei
vijoje žodis “nacionalinis” dvel
kia nemaloniu svetimumu.

A+A
HILDAI LASIENEI 

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame vyrui JONUI, 
sūnui JONUI, dukrai LAIMAI ir jų šeimoms -

Elena ir Mykolas Zabulioniai
Jonas Zabulionis

BRANGIAM DRAUGUI

A+A
JONUI RANONIUI 

staiga mirus,
gilią užuojautą reiškiame žmonai ALDONAI, 
sūnui SAULIUI ir dukrai SILVIJAI su šeima -

Birutė ir Žigas Romeikos

A+A
ERVINUI BEDARFUI 

mirus,
jo brolį JONĄ BEDARFĄ bei visus gimines ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

L. Šarkienė A. A. Sukauskai
A. J. Stukai L. V. Mačioniai

ILGAMEČIUI LIKIMO DRAUGUI
A+A

STASIUI RAMANČIAUSKUI
pasitraukus iš šio pasaulio,

dalinamės skausmu ir nuoširdžiai užjaučiame žmoną 
JULIJĄ, sūnus - ROMĄ, ALGĮ ir dukrą RENATĄ su 
šeimomis -

Aldona, Jonas Čingai,
Lina ir Daiva

AtA
STASIUI RAMANČIAUSKUI 

iškeliavus amžinybėn,
žmoną JULIJĄ, dukrą RENATĄ, sūnus - ROMĄ 
ir ALGĮ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir 
drauge liūdime -
J. Mikalauskienė A. Balčiūnienė ir šeima
E. K. Kalasauskai J. T. Timmermanai ir šeima

Winnipeg, Man.

Altajaus tremties prisiminimų “Mes išlikome” autoriui

A+A
ZENONUI JUODVIRŠIUI 

mirus Kaune,
jo žmoną JANINĄ, sūnų VALDĄ, seserį tremtinę 
TERESĘ GIEDRIMIENĘ su šeima Lietuvoje ir 
brolį KOSTĄ JUODVIRŠĮ su šeima Kanadoje 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi -

Jadvyga Rimšaitė, 
Ramutė, Zigmas, Kristina ir Kostas Rimšos



laimėję prizinę vietą ir mokytoja Nuotr. Alf. Vitkausko

Vilniaus krašto mokykloje
Paluknio lietuvių mokyklos šventė

M- m mm X > X > > f ■ VIDA VOVERAITYTĖ-VOSYLIENĖ,Kur ošia ąžuolai -----
VINCO KUDIRKOS muziejus, kur saugomas jo smuikas, ir jo įsteigėjas, 
peržengęs devintą dešimtį metų. Artėja V. Kudirkos sukaktys - 1998-siais 140 

nuo jo gimimo, 1899-siais -100 metų nuo jo mirties

ANTANINA URMANAVIČIENĖ, 
Alytus

Mūsų tėvynė Lietuva savo 
istorijos vingiuose patyrė nepel
nyto skausmo. Skaudus likimas 
XX š. pirmoje pusėje paliko gi
lias negyjančias žaizdas mūsų 
tautos širdyje. Etninių žemių 
netektis - gilus randas lietuvių 
dvasioje. Per dešimtmečius ne
blėso kaimynų okupuotose že
mėse mūsų tautiečių laisvės il
gesys. Didelė skriauda aštriai 
žeidžia širdį, kai svetimšaliai de
da dideles pastangas morališkai 
ir dvasiškai pavergti lietuvio 
sielą.

Sunku, kai pajunti Gudijoje 
gyvenančių lietuvių kalbos nyki
mą. Tam turi įtakos mišrių šei
mų kūrimas. Pasitaiko, kad vai
kučiams suteikiami ir nelietu
viški vardai.

Ir vis dėlto iš mūsų žilos 
garbingos praeities yra likęs gy
vas troškimas - išlikti... išlikti 
lietuviais. Tas troškimas - tai 
gyvas daigelis, prasikalęs per 
storą, purviną istorinių neteisy
bių juodą plutą, besistiebiąs į 
saulę. Jis auga todėl, kad Pele
sos, Gervėčių žemėse skamba 
gražiausios pasaulyje lietuviškos 
dainos, todėl, kad senose pir
kiose lietuvė moteris savo sene
lių paliktose staklėse audžia lie
tuvišką rankšluostį auksinėmis 
raidėmis išrašytais žodžiais 
“Lietuva, Tėvyne mūsų...”

Nelengva ir Vilniaus krašto 
lietuviams, gyvenantiems savo 
laisvoje, nepriklausomoje Tėvy
nėje.

1996 spalio 23 d. Alfonso 
Vitkausko dėka teko lankytis 
Paluknio lietuvių mokykloje, tu
rinčioje 81 mokinį. Yra 12 kla
sių. Vaikus moko 18 mokytojų, 
kuriems vadovauja direktorius 
Vytautas Gustas. Triūsia čia ir 
darbščioji mokytoja Gražina Ži- 
delienė. Prieš 35-erius metus ji 
kaimo pirkioje ir įsteigė pradinę 
Paluknio mokyklą.

Šiuo metu dideliuose pasta
tuose veikia lenkų, rusų ir lietu
vių mokyklos. Lietuvių mokykla 
dar tik prieš dvejus metus atsis
kyrė nuo lenkiškosios ir tapo 
savarankiška. Vaikai eina savon

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 
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mokyklon iš aplinkinių kaimų, 
Yra atvejų, kad lietuviškon mo
kyklon ateina mokiniai iš len
kiškų arba rusiškų mokyklų. La
bai nelengva mūsų mokytojams 
dirbti tokiose mokyklose.

Nepadeda lietuvybės žibu
rėliui skaisčiau šviesti ir lietuvio 
kunigo nebuvimas parapijoje. 
Lietuviškos Mišios aukojamos 
tik vieną kartą per mėnesį - tre
čią sekmadienį. Mokiniai dar 
vis gieda lenkiškame chore.

Tačiau nepaprastai malonu, 
kad mokytojams dirbti - žadinti 
lietuvybę padeda kunigai, gyve
nantys Vilniuje, Alytuje, Kaune.

Spalio 23-oji buvo visos Pa
luknio lietuvių mokyklos šventė. 
Alytaus miesto švietimo sky
riaus inspektorės Elvyros Alek
navičienės skaitomus priesaikos 
žodžius kartojo septyni mokinu
kai, stojantys į Don Bosko sam
būrio gretas. Prie vėliavos jie 
prisiekė augti dorais, gerais 
žmonėmis.

Toje iškilmingoje šventėje 
dalyvavo visi mokyklos mokslei
viai, mokytojai, mokyklos vado
vai, kunigas Rimantas Baltru
šaitis iš Alytaus Marijos krikš
čionių pagalbos parapijos, kuni
gas Mečys Burba iš Kauno, ku
nigas Petravičius iš Vilniaus 
Don Bosko parapijos su savo 
kolega kunigu iš Gerosios vil
ties parapijos, studentė iš Vil
niaus pedagoginio universiteto 
tikybos katedros. Prasidėjo 
linksma popietė. Ypač patiko 
jauno kunigo Rimanto Baltru
šaičio programėlė. Jo ištikimoji 
palydovė gitara žadino džiaugs
mą.

Paluknio mokiniai surengė 
gražią programėlę. Dainavo lie
tuviškas dainas, šoko tautinius 
šokius ir ne tik tautinius, bet 
gražiai atliko ir pramoginius, 
ypač, “Batai, batai buvo du”, o į 
lietuviškų žaidimų pynę įsijungė 
visi, net ir kunigai.

Gabūs ir išradingi Paluknio 
vaikai. Atvežtų mokyklai malkų 
krūvoje IX kl. mokinys Vitalijus 
Rybnikovas ir XI kl. - Darius 
Bukelevičius surado pagalį - 
gamtos išdaigą, primenantį 
ežiuką. Jį apdailino ir Miško 
šventei skirtuose rodiniuose 
“Ežiukas” laimėjo prizinę vietą.

Nepaprastai malonu buvo 
matyti lietuviškuose rateliuose 
besisukančius mokyklos svečius. 
Sielos gelmėje taip gera buvo 
matyti - taip nuoširdžiai ben
draujant dvasininkus su moks
leiviais. Tokios šilumos reikia ir 
kitoms respublikos mokykloms. 
Linkėtina, kad ir kitos mokyk
los, ypač Vilniaus krašte, pasek
tų Paluknio pavyzdžiu.

Buvau penktokė, kai 1948 
metais, gražią besibaigiančio 
gegužės mėnesio dieną, visiems 
Pilviškių vidurinės mokyklos 
mokiniams mokytojų kolektyvas 
suruošė ekskursiją į Paežerius - 
Vinco Kudirkos gimtinę.

Priėjome, vienintelį šiame 
kampelyje, ežerą. Saulės spin
duliai nardė mažose bangelėse. 
O šios liula, krebžda, šokinėja 
vartydamos veidrodinį veidelį. 
Švendrai tiesūs, liaunus, kaip 
pasakų jaunikaičiai, subridę į 
vandenį, saugo ežero grožį, ra
mybę, apgaubę savo meile ir ši
luma. Kitoje ežero pusėje, me
džių apsupta, gražuolio miško 
prieglobstyje - Vinco Kudirkos 
gimtinė.

Paprastu laukų keleliu pa
sukome į sodybą. Mus pasitiko 
didingi ąžuolai, išsidėstę ant 
ežero kranto, sodybos kieme, 
prie vartų, prie klėtelės, kuri 
vienintelė, išlikusi nuo V. Ku
dirkos laikų. Keletą žingsnių 
pabėgus nuo sodybos miško 
link šnarėjo jaunučiai topoliai. 
Toliau dunksojo šiam vienkie
miui priklausantis alksnynas su 
visa savo augmenija ir gyvūnija. 
Tolėliau ošė miškas, degdamas 
pavasarinės žalumos liepsnelė
mis. Mokytojai apie V. Kudirką 
mažai ką teužsiminė. Gimtinė ir 
viskas. O apie jo kūrybą juo la
biau reikėjo nutylėti, nes geleži
nė sovietinės priespaudos už
danga stumte stūmė iš žmonių 
širdžių žymių tautos sūnų ir 
dukrų vardus, jų darbus, litera
tūrą, nuopelnus Tėvynei. O 
mums jau buvo kemšami j gal
vas sovietiniai žygdarbiai.

Mane pakerėjo tie didingi 
ąžuolai, vandens lelijos, švelniai 
prigludusios prie nendrių, ne
rimstantis bangelių bėgimas į 
šviesą. O mintyse rikiavosi žo
džiai “Kol jaunas, o broli, sėk 
pasėlio grūdą”. Mat nuo vaikys
tės mėgau poeziją, nes tėvai bu
vo apsiskaitę. Mūsų namuose 
skambėjo Maironio, Brazdžio
nio, V. Kudirkos, S. Nėries poe
zija.

Gyvenimo metai riedėjo 
vaikystės, paauglystės, jaunystės 
traukiniais ir atvežė mane į ga
lutinę stotį Paežerius, kur ošia

Knygelės “Vaikystės upė” autorė Antanina Garmutė ir kompozitorius
Olegas Bagdonovas Nuotr. O. Valkauskienės

Daugiabriaunis talentas,
Antaninos Garmutės knygelė vaikams “Vaikystės upė”

1996 m. lapkričio pabaigoje 
rašytoja ir poetė Antanina Gar
mutė vėl pradžiugino Lietuvos 
žmones nauja knygele. Šį kartą 
- pačius mažiausius. Jiems skir
ta dainelių knygutė “Vaikystės 
upė”. Pagal skambius, dainin
gus jos eilėraščius muziką para
šė kompozitorius iš Dauskinin- 
kų Olegas Bogdanovas.

Prienų kultūros rūmuose 
1996.XI.23 įvyko šios knygelės 
sutiktuvės. Jaunieji dainininkai 
iš Prienų, Jiezno, Alytaus išdai-

, Homelife

One Ltd.
Realtor-Member 

w FAX 416 763-5097
2261 Bloor Street West, 

Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 
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Vinco Kudirkos muziejaus 
įsteigėjas mokytojas STASYS 
ANKEVIČIUS su V. Kudirkos 
smuiku

didingi ąžuolai, o didžiojo tau
tos varpininko žodžiai lydi visą 
gyvenimą.

Čia pažinau mokytoją Stasį 
Ankevičių, su šeima grįžusį iš 
Sibiro. Jis, per 16 metų praėjęs 
lagerininko ir tremtinio kančias, 
ryžosi įsteigti V. Kudirko mu
ziejų, jo tėviškėje, dar iki šių lai
kų išlikusioje klėtelėje. Prasi
dėjo rodinių ieškojimas. Taip 
muziejuje apsigyveno varpinin
ko šaukštas, raštų tomai, smui
kas ir kiti daiktai.

1965 m. rugpjūčio mėnesį - 
muziejaus atidarymo šventė. 
Suplaukė sugužėjo žmonės iš 
aplinkinių kaimų, miestų, mies
telių, Vilniaus; net ir giminaičiai 
buvo sukviesti. Tik valdžios at
stovai tūnojo savame kiaute, pa
būgo, nenorėjo, veikiau bijojo 
prikelti tautos istoriją su žy
miais žmonėmis. Šią akimirką 
dar stipriau pajutome varpo 
gaudimą. “Kelkite! Kelkite! - 

navo visas 13 knygelėje esančias 
daineles. Kaip nuoširdžiai jie tai 
atliko!

Pati Antanina sakė, kad vai
kai - pati nuoširdžiausia, atvi- 
riausia auditorija. Jie nemoka 
apsimesti, meluoti, nenešioja 
savyje pykčio. Su jais gera ir 
malonu bendrauti. Ir tie žodžiai 
apie gimtinę, Nemunėlį daino- 
rėlį, meilę Tėvynei, labiausiai 
prigis mažose širdelėse. O tai ir 
svarbiausia - sėti gėrio sėklą į 
ateities dirvą. Todėl Antanina ir 
nesipriešino, kai renginio orga
nizatoriai prašė, kad ši knygelė 
būtų dar ne paskutinė.

Iš tiesų, jos daugiabriaunis 
talentas gali ir tai. Surinkusi ir 
paskelbusi daug istorinės me
džiagos apie Lietuvos partiza
nus, išleidusi keturias apybraižų 
knygas: “Ąžuolų randai”, “Mo
tinėle auginai”, “Išėjo broliai”, 
“Tėvo vasara”, poezijos mėgė
jus nudžiugino eilių knygele 
“Rugiai po ledu” o dabar - ir 
vaikų dainų knygele. Prie jų mi
nėtini ir jos moksliniai darbai, 
išradimai chemijos srityje. Ne
pagailėjo Dievulis talentų Anta- 
n’na‘- Birutė Jonelienė 

skambėjo žodžiai, susiliedami 
su varpo skambėjimu. Tik vietoj 
tautinės giesmės, deja, sugiedo
jome mums primestą himną.

Skrieja metai, o žmonės au
tobusais, automobiliais dvira
čiais rieda j muziejų pasisemti 
jėgų, ryžto, meilės gimtam kraš
tui, kalbai, padėkoti tautos sū
nui už jo sukurtas dvasines ver
tybes.

Prabėgo trisdešimt metų. 
Dar labiau suaugo ąžuolai, ga
lingas šakas iškėlę, tvirtomis 
krūtinėmis pasiruošę apginti V. 
Kudirkos idėjas, nuopelnus Tė
vynei. Suošė senolis miškas, 
daug matęs per metų tėkmę 
kančių ir smurto, sumirgėjo, su
bangavo ežeras, ištrūkęs iš gele
žinės priespaudos spąstų, leng
viau atsikvėpė lietuvis, numetęs 
priespaudos pančius, ir pilna 
krūtine užtraukė tautos giesmę 
- himną. Sukluso paukščiai, 
nuščiuvo ošę ąžuolai, o žmonės 
jautė didįjį varpininką greta, 
girdėjo jo širdies balsą. Virpa 
smuiko stygos, liečiamos žila
galvio muziejaus įsteigėjo ir va
dovo S. Ankevičiaus. O kad žo
džiai, kurie veržėsi iš širdžių 
“Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi,” prigytų žmonėse!

Žilagalvis muziejaus įsteigė
jas sulaukė 90-tojo savo gimta
dienio ir, kaip darbšti bitelė, ve
da ekskursijas į muziejų atsigai
vinti, pasisemti stiprybės iš tau
tos ąžuolų, nepalūžusių audroje.

Ateinantis pavasaris moky
toją pasveikins jau su 93-iuoju 
gimtadieniu. Šis gražus metų 
derlius yra sklidinas gerumo, 
taurumo, pagalbos silpnes
niems, meile ir pasiaukojimu tė
vynei. Jo dėka Plokščiuose, ant 
Nemuno kranto, didingai žvel
gia paminklas žuvusiems to 
krašto savanoriams. Jam ačiū, 
kad tauta turi ir gali lankyti ga
na turtingą V. Kudirkos muzie
jų. Tik jam dėkokime už knyge
lę apie muziejų “Varpo aidas iš 
Paežerių”. O knygelėje “Už 
Uralo žemės galo” mokytojas 
dar kartą praeina visus lagerio 
ir tremtinio kelius.

Dar ir dabar šis taurus tau
tos sūnus rašo atsiminimus, rie
da užsėdęs ant dviračio į muzie
jų, graudžiai suvirpina smuiko 
stygas, savo žinias kaip deiman
to grūdus sėja į jaunosios kartos 
širdis, aukštai iškėlęs neša did
žiojo varpininko idėjas. O žo
džiais “Kol jaunas, o broli, sėk 
pasėlio grūdą” ragina dirbti, 
degti, nenurimti vardan tautos, 
Tėvynės visų mūsų ateities. Ar
tėjančiam V. Kudirkos gimta
dieniui ruošiasi moksleiviai, 
bibliotekos, literatai.

Ne už kalnų ir jubiliejiniai 
140-ieji metai. Jau sujudo kai
mo rašytojai, “Ūkininko” žur
nalo redakcija. O galingi ąžuo
lai ošia tėviškei, žmonėms, 
skleisdami tautos varpininko 
idėjas, jo taurumą, dvasingumą, 
meilę žmonėms, gimtajai kalbai, 
Tėvynei.

Tokie žmonės kaip S. An- 
kevičius garbingai neša V. Ku
dirkos idėjas, kukliais darbais ir 
asmeniniu pavyzdžiu, jaunosios 
kartos širdyse užžiebia liepsne
les, kurios švies ateinančioms 
kartoms.

Vincui Kudirkai
Susimąstę vaikštom po klėtelę seną - 
Vinco Kudirkos žvilgsnis pasitinka. 
Dvasia jo - ąžuoluos gyvena 
ir skleidžia spindulius aplinkui.

Šviečia dega liepsningos akys 
Neužgesinamos vilties ugnim. 
Ir žvilgsniu mylinčiu pasakė:
- Lietuva, eisiu su tavim!

Čionai gyvensiu, dirbsiu ir mylėsiu, 
Šlamėsiu, ošiu ąžuolą dvasia, 
Prieš smurtą stosiu, melą nugalėsiu 
Ir laisvę ginsiu krūtine.

Tavieji žodžiai - priešui aštrus kardas, 
O ryžtas - šviesi kelrodė žvaigždė
- Kelkite! Kelkite! - gaudžia varpas, 
Darbais mylėk Tėvynę ir širdim budėk.

Bėga metai. Varpo dūžiai sklinda 
Kaip spinduliai į širdies kerteles. 
Mano gimtinėj naujas rytas švinta, 
Užžiebdamas šviesias žvaigždes.

Budėk, lietuvi, prie aukuro Tėvynės, 
Neleiski varpui ir žvaigždėms užgest. 
Te priešai žino, mūsų žemę mynę, 
Gyvenam, dirbam, kuriam - mes!

Vida Vosylienė, Lietuva
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Vilniaus vyskupuos Naujojo Daugėliškio parapijos globos namuose kle
bonas kun. KĘSTUTIS RALYS su savo globotiniais - seneliais, se
nelėmis ir vaikais

Vilniaus vyskupijos Naujojo Daugėliškio parapijos globos namus kar
tais aplanko muzikantai iš Vilniaus ir pradžiugina globotinius senelius 
ir vaikus

Drąsi Raseinių lietuvaitė
Antrojo pasaulinio karo metu ji išgelbėjo vokiečių kariuomenės 
eilinį kareivį, kuris vėliau tapo kunigu bei prelatu ir 1996

metais aplankė Raseinius, ieškodamas savo gelbėtojos

HENRIKAS KUDREIKIS
Baigiantis 1944 metams, 

jaunas vokiečių kariuomenės 
(Wehrmachto) eilinis Hubert 
Mockenhaupt atvyko į savo da
linį, kuris buvo pirmose fronto 
linijose prie Raseinių. Jis ir jo 
artimas draugas Tomas, vykda
mi į pozicijas, sustojo vienoje 
lietuvių šeimoje. Lietuviai pa
guldė juos į švarias lovas ir ap
klojo šilčiausiomis antklodėmis.

Rašo Hubertas: “Kai jie pa
matė, kad mes to paties tikėji
mo, jie atnešė knygelę, kurioje 
aš nesupratau nė vieno žodžio. 
Vienas jų pirštu parodė pusla
pyje vieną vietą. Aš perskaičiau 
‘Jėzus’. Tai buvo vienintelė tar
pusavio supratimo priemonė. 
Mes abudu persižegnojome. 
Tomis valandomis, kurias mes 
praleidome po jų stogu, mes 
buvome prieš Dievą lygūs”.

Sekantį rytą abu kareiviai 
pasiekė savo batalioną. Jų keliai 
išsiskyrė, nes Tomą paskyrė į ki
tą kuopą. Batalionas buvo ką 
tik po sunkaus mūšio. Tai liudi
jo faktas, kad Raseiniai buvo 
užimami tai rusų, tai vokiečių. 
Visa tai kartojosi aštuonis kar
tus. 90% miesto buvo sugriauta. 
Iš kuopos beliko 40 vyrų. Rusų 
apkasai buvo tik už 50 metrų. 
Tiesiai prieš juos gulėjo krūvos 
rusų lavonų. Juos laidoti buvo 
per daug pavojinga. Vos tik ku
ris iškišdavo iš apkaso galvą, pa
sipildavo kulkų kruša.

Naktis iš spalio 5-tosios į 6- 
tąją buvo ypač įsimintina. Rusų 
garsintuvai grojo vokiškus šla
gerius, ir kas 30 sekundžių krito 
granatos. Rytą Hubertas priva
lėjo nunešti raštą sekančiam da
liniui. Nuėjus pusę kelio, prasi
dėjo artilerijos kanonada. 
Šliauždamas grioviu, Hubertas 
šiaip taip grįžo į savo pozicijas. 
Buvo aišku, kad sustojus artile
rijos šūviams, prasidės pėstinin
kų puolimas. Apie tai jis rašė: 
“Staiga mane persmelkė mintis 
- išmušė paskutinioji mano va
landa. Aš atsiklaupiau ir pradė
jau melstis. Susitaikiau su min
timi, kad šią valandą turėsiu 
mirti. Galvojau apie artimuo
sius, visų pirma apie savo tėvą, 
kai jis gaus žinią, kad...”

Apsupami vokiečių kariai 
bandė pabėgti iš pragaro. Tik 
keliems tai pasisekė. Hubertą, 
bėgantį per kelią, kliudė rusų 
kulka. Jis pasijuto sužeistas, bet 
skausmo beveik nejautė, lyg kas 
būtų įdūręs su adata. Jis rašė: 
“Ranka užčiuopiau kraują, bet, 
ačiū Dievui, galėjau bėgti to
liau. Praėjo kelios akimirkos, 
kol supratau, kad kulka mane 
peršovė kiaurai. Kaip vėliau pa
aiškėjo, kulka perėjo per mano 
kūną 40 cm, neužkliudydama 
nei kaulo, nei nervo. Tačiau 

kraujo praradimą aš pajutau la
bai greitai. Man darėsi silpna ir 
labai norėjau gerti.”

Hubertas numetė ginklą ir 
šovinius. Sutiko bėgantį Francą. 
Abu su juo vilko sužeistą Kurtą. 
Netrukus pasirodė lauko žanda
rai ir nesužeista Francą grąžino 
į fronto linijas. Jis tą dieną išli
ko gyvas, bet po karo nesugrįžo 
į namus.

Hubertas ir Kurtas šiaip 
taip pasiekė lietuvių vienkiemį. 
Toliau bėgti jie nebeturėjo jėgų. 
Vienkiemyje gyvenę žmonės - 
jauni, seni ir vaikai - davė jiems 
pieno. Artėjant rusų lėktuvams, 
lietuviai slėpdavosi jų pačių iš
sikastame griovyje. Jie visi žeg
nojosi. Staiga už miškelio, kuris 
buvo maždaug už 300 metrų, 
pasirodė rusų dalinys. Vokiečių 
kariai suprato, kad tai jų pra
pultis.

Kaip žaibas, staiga, nuo lie
tuvių grupės atsiskyrė jauna, gal 
20 metų, moteris. Greitai pasi
kinkė arklį ir ženklais mus para
gino įlipti vežiman. Sutelkę pas- 
kutinias jėgas, abu įsiropštė į 
vežimą. Jauna moteris užsimojo 
botagu ir nurūko per laukus - 
toliau nuo rusų. Šie, aišku, pa
matė ir pradėjo šaudyti. Kulkos 
jų nepasiekė, ir jie buvo išgelbė
ti. Lietuvaitė sustabdė arklį ir 
padėjo jiems išlipti iš vežimo. 
Vokiečiai nesuspėjo jai padėko
ti. Hubertas pamatė ant jos de
šinės rankos auksinį žiedą. Ji 
buvo ištekėjusi ar susižiedavusi, 
tačiau rizikavo savo gyvybe. Hu
berto žodžiai: “Mes žiūrėjome, 
kai ji savo varganu vežimu vėl 
per laukus patraukė namų link. 
Kaip ji grįžo? Rusai, aišku, so
dybą buvo užėmę. Ji tai turėjo 
žinoti. Tai buvo vienintelis žyg
darbis, kurį man teko patirti ka
re. Jei nebūtume savo kelyje su
tikę nepažįstamos lietuvės, 
ligoninės mums jau nebūtų rei
kėję.

Po 52 metų su keliaujančia 
maldininkų grupe iš Triero 
(Vokietijoje) 1996 m. birželio 
mėn. Lietuvoje lankėsi buvęs 
vokiečių kariuomenės eilinis, 
dabar prelatas dr. Hubert 
Mockenhaupt. Jis, ieškodamas 
buvosios savo gelbėtojos, pasi
skelbė Raseinių rajono laikraš
tyje “Naujasis rytas”.

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).
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® LAISVOJE TĖVYNĖJE
PALANGOS ORAUOSTIS
Orinį susisiekimą su Palanga 

sustiprins baigiamas atnaujinti 
orauosčio pakilimo ir nusileidimo 
takas lėktuvams. Pirmoji šio tako 
400 metrų ilgio atkarpa dar šie
met susilauks tvirtesnės naujos 
dangos, o antroji to paties ilgio 
tako atkarpa bus pilnai atnaujinta 
sekančiais metais. Pagal tarptau
tinį standartą bus sutvarkyti lėk
tuvų riedėjimo keliai į keleivių 
peroną ir jų stovėjimo aikšteles.

VYSKUPUOS SUKAKTIS
Panevėžio vyskupija 1996 m. 

lapkričio pabaigoje paminėjo Lie
tuvos religinės provincijos ir savo 
dabartinio vyskupo Juozo Preikšo 
amžiaus septyniasdešimtmečius. 
Taipgi buvo prisiminta ir pirmojo 
vysk. Kazimiero Paltaroko konse
kracijos 70 metų sukaktis. Dabar
tinis vysk. Juozas Preikšas yra 
konsekruotas 1984 m. gruodžio 
12 d., o Panevėžio vyskupu įves
dintas tik 1989 m. Prieš tai jam 
teko būti tik šios vyskupijos apaš
taliniu administratoriumi. Su šiais 
duomenimis šventės dalyvius su
pažindino Šv. Kazimiero knygy
nėlyje atidaryta fotomenininko 
Stasio Bagdanavičiaus nuotraukų 
paroda. Panevėžio vysk. J. Preik
šas džiaugiasi ateitininkijos atža
lynu, bet vyskupijos parapijoms 
vis dar trūksta kunigų. Jų šiuo 
metu laukia 40 parapijų. Vidos 
Bielskytės pranešimu “Lietuvos 
aide”, stinga ir kapelionų mo
kykloms. Panevėžio katedros 
šventoriuje šių sukakčių minė
jimo metu buvo pašventintas 
dievdirbio Adolfo Teresiaus iš
skaptuotas koplytstulpis - vysk. J. 
Preikšo dovana Panevėžio vysku
pijai, atšventusiai septyniasde
šimtmetį.

BLOKADOS FONDO AUKSAS
Šiandien jau turbūt daug kas 

esame užmiršę Sovietų Sąjungos 
Lietuvai paskelbtą blokadą 1990 
m. balandžio 19 d. rytą. Ja buvo 
norima palaužti politinį nepri
klausomybės siekiančios Lietuvos 
nugarkaulį. Blokada sustabdė 
naftos tiekimą, gamtinių dujų pa
likusi vos 15% gautos normos. 
Įdomų rašinį šia tema “Lietuvos 
aide” yra paskelbęs Antanas 
Anskaitis. Esą krizė prasidėjo ge
gužės mėnesį, kai naftos pritrūko 
automobilių vairuotojai, be jos 
viena po kitos sustojo stambiau
sios gamyklos. Tada įmonės, or
ganizacijos, šimtai patriotiškai 
nusiteikusių žmonių paskutinius 
rublius bei kitas materialines ver
tybes pradėjo aukoti susikūru
siam Lietuvos valstybiniam-visuo- 
meniniam blokados fondui. Jam 
vadovavo Aukščiausiosios tarybos

ir Lietuvos atkuriamojo seimo na
rys Audrius Rudys. Fondo taryba, 
kai blokada buvo nutraukta bir
želio 30 d., turėjo 11 milijonų su
aukotų rublių. Jų vertę betgi 
sparčiai mažino prasidėjusi inflia
cijos griūtis. Tad didmeninėse ba
zėse jais buvo nupirkta auksinių 
vestuvinių žiedų, juvelyrinių dir
binių. Visas taip sutelktas turtas 
buvo padėtas į saugyklas.

NEAIŠKI FONDO ATEITIS

Lietuvos seimas yra pakeitęs 
to fondo pavadinimą trumpesniu. 
Dabar jis žinomas tik kaip 1990 
m. blokados fondas, turintis vie
nuolikos asmenų tarybą, kurios 
pirmininkė yra Dalia Jurgaitytė, 
Pasaulio kredito unijų tarybos at
stovė Lietuvai. Blokados fondo 
tarybos dešimties narių sąraše - 
daug žymių lietuvių, net ir aka
demikas Zigmas Zinkevičius, 
poetas kun. Ričardas Mikutavi
čius. Auksiniai vestuviniai žiedai 
bei kiti juvelyriniai dirbiniai tebė
ra Lietuvos banko, “Litimpeks” 
banko Verkių skyriaus ir Lietuvos 
banko Kauno skyriaus saugyklo
se. Jų vertę būtų sunku nustatyti. 
Tačiau spėjama, kad šis Blokados 
fondo turtas turėtų būti vertas 
apie porą milijonų litų. Finansi
ninkai betgi mano, kad būtų 
geriau brangenybes parduoti ir 
gautomis lėšomis įsigyti vertybi
nių popierių, dalyvauti kredito 
rinkoje. Taip kasmet būtų galima 
sutelkti apie 200.000 litų. Bloka
dos fondo veikla šiuo metu su
stabdyta, bet Lietuvos seimo pri
imtas įstatymas reikalauja, kad 
lėšos būtų panaudotos labdarai 
bei kitiems lietuviams naudin
giems reikalams. Esą Blokados 
fondas lietuviams galėtų tapti jų 
mažuoju Nobelio premijų fondu.

ESTŲ IR LIETUVIŲ KALBOS

Vilniuje įvykusiame Valstybi
nės lietuvių kalbos komisijos, jos 
inspekcijos ir Estijos švietimo mi
nisterijos Kalbos departamento 
atstovų susitikime jų generalinis 
direktorius Umaras Tomuskas, 
kalbėdamas apie susitikimo esmę, 
dalyviams pareiškė: “Estai ir lie
tuviai - nedidelės tautos. Mūsų 
užduotis - išlikti kaip tauta. Turi
me problemų, kaip išsaugoti savo 
kultūrą, norime pasiekti, kad vi
sur Estijoje visi reikalai būtų tvar
komi estų kalba”. Svečio iš Esti
jos mintims pritarė ir “Lietuvos 
ryto” korespondentė Asta Stirby- 
tė: “Toks Lietuvos ir Estijos kal
bos inspekcijų susitikimas pirma
sis. Svečiams, kurių institucijos 
nutarimai yra tik rekomendacijos, 
rūpėjo sužinoti, kaip dirba lietu
viai, kurių Kalbos komisijos nuta
rimai turi įstatymo galią. Ar lietu
vių kalba pavojuje? Kaip pavyko 
pasiekti, kad dėl valstybinės kal
bos Lietuvoje nepolitikuojama? 
Šie klausimai labiausiai domino 
Estijos departamento darbuoto
jus”. (...) “Svečiai prisipažino, kad 
jiems daug rūpesčių kelia neėstai. 
Estijoje veikiančiose rusų mokyk
lose viskas liko po senovei, pasak 
L Tomusko, ten jaučiama stagna
cijos dvasia. Svarbiausia ne vado
vėliai, kurie likę tie patys, kai Es
tija dar buvo Sovietų Sąjungoje, 
teigė jis, bet mąstymas. Šalies 
šiaurės rytinėje dalyje, kur kita
kalbiai sudaro 95%, dėl estų kal
bos iškyla rimtų sunkumų...” Pir
mojo susitikimo dalyviai Vilniuje 
nutarė ateityje į juos įjungti ir lat
vius. Esą tada bus galima pradėti 
tarptautinius kalbos susitarimus, 
apimančius vietovardžių, pavar
džių rašymą savo terminija, angly- 
bių skverbimąsi, reklamos kalbą.

V. Kst.

Klaipėdos meras dr. S. ŠUKYS pas metropolinio Toronto pirmininką 
A. Tonks. Iš kairės: A. Tonks, S. Šukys, tarybos narys J. Pantalone, 
kun. E. Putrimas

Lietuviškai veiklai paskirta 
35.000 dolerių

STASYS DALIUS
Hamiltono lietuvių kredito 

kooperatyvas “Talka” 1996 m. 
lapkričio mėnesį baigė pasiekęs 
$39,211,818 balansą. Tuo laiko
tarpiu per nepilnus metus “Tal
ka” buvo sukaupusi savo sąskai
tose: narių šėrų $132,090, čekių 
sąskaitose $4,105,436, taupo
mose sąskaitose $4,059,883, są
skaitose su terminuotais indė
liais nuo 30 dienų iki 5 metų lai
kotarpiu $18,288,656, taupomo
se sąskaitose su kasdien prira
šomu nuošimčiu $177,800, JAV 
dolerių sąskaitoje $95,075, re
gistruotų pensijų taupymo pla
ne (RRSP) $5,287,104, regist
ruotų pensijų pajamų sąskaitoje 
(RRIF) $3,324,469. Gautas 
šiais metais pelnas - $244,688.

Nariams išskolinta asmeni
nių paskolų $760,088, nekilno
jamo turto $21,197,184 ir riboto 
kredito (Line of credit) paskolų 
$4,046,243. Tai sudaro 66.32% 
viso turimo kapitalo. Kas metai 
darosi vis sunkiau išskolinti pi
nigus ir paskolų išdavimas yra 
sumažėjęs, o laisvi neišskolinti 
pinigai $12,613,471 yra padėti 
kooperatyvų centre Toronte ir 
bankuose. Šiais metais už padė
tus pinigus nepaprastai yra su- 
mažėjusios palūkanos, todėl 
“Talkos” valdybai tenka ypatin
gai laviruoti derinant gaunamas 
pajamas ir stengiantis visą laiką 
nariams mokėti už laikomus in
dėlius daugiau negu rinkoje 
mokama.

Sumažėjus palūkanoms
Namų pirkimas Hamiltone 

yra gerokai sulėtėjęs, o iš kitų 
institucijų pusės daroma stipri 
reklama su įvairiom nuolaidom, 
viliojančiom skolintis. Tačiau 
“Talka” vis tiek gerai verčiasi ir 
turi sukaupusi stiprų finansinį 
pagrindą - atsargos kapitalą, 
kuris su nepadalintu pelnu da
bar sudaro $2,979,748 arba 
7.59% viso turimo kapitalo. Tai 
gerokai viršija valdžios nustaty
tą ne mažesnį kaip 5% privalo
mą atsargos kapitalą.

kaitis, S. Galdikienė, A. Mika
lauskas.

“Talkos” valdyba 1996 m. 
gruodžio 11 d. posėdyje ap
svarsčiusi gautą šiais metais pel
ną ir turimą sukauptą stiprų at
sargos kapitalą, nutarė grąžinti 
nariams tam tikrą procentą 
(Rebate) prie išmokėtų 1996 m. 
už indėlius palūkanų ir nariams 
skolininkams už tą patį laiko
tarpį už sumokėtas paskolų pa
lūkanas. Apskaičiuotas nuošim
tis bus pridėtas baigus 1996 
metus.

Parama lietuviškai veiklai
Tame pačiame posėdyje bu

vo nutarta vėl paskirti lietu
viams studentams stipendijas. 
Stipendijai gauti sąlygos tos pa
čios, kaip ir anksčiau: tėvai turi 
būti “Talkos” nariai, patys stu
dentai privalo gerai mokytis ir 
dalyvauti lietuviškoje veikloje. 
Prašymus reikia paduoti “Tal
kos” valdybai iki 1997 m. vasa
rio 15 d. kartu su universiteto 
paskutinio semestro pažymiais. 
O stipendijos čekiai bus įteikti 
per metinį narių susirinkimą, 
kuris įvyks 1997 m. kovo 1 d.

Valdyba svarstė ir paskyrė 
gausias aukas,,lietuvių mokyk
loms, spaudai, organizacijoms, 
didžiausią dėmesį kreipdama į 
paramą jaunimui: Kanados lie
tuvių bendruomenės krašto val
dybai $5,000, Vasario 16 gimna
zijai Vokietijoje ir Vysk. M. Va
lančiaus mokyklai Hamiltone 
po $3,500, sporto klubui “Ko
vas” Hamiltone ir lietuviams 
studentams stipendijas po $3, 
000, Kanados lietuvių muziejui- 
archyvui, Tremtinių iš Sibiro 
grįžimui ir Vilnijos lietuvių mo
kykloms paremti po $2,000, 
laikraščiam “Tėviškės žiburiai”, 
“Nepriklausoma Lietuva” ir 
“Pasaulio lietuvis” po $1,000, 
Kanados lietuvių fondui, Ha
miltono lietuviams skautams, 
ateitininkams, Tautinių šokių 
grupei “Gyvataras” ir dramos 
sambūriui “Aukuras” po $750, 
dienraščiui “Draugas” Čikagoje 
ir radijo programai “Gintariniai

Windsor, Ontario
ŠVIESIOJI KALĖDINĖ ŽVAIGŽ

DĖ gruodžio 22 d. mus sukvietė 
prie bendro Kūčių stalo prisiminti 
Kristaus gimimą.

Po pamaldų rinkomės į išpuoš
tą kavinę, kurios viduryje mirgėjo 
kalėdinė eglutė, o aplink ją iš visų 
pusių buvo sustatyti stalai. Susėdus 
prie jų, trumpu žodeliu pasveikino 
B-nės pirmininkė Nijolė Giedriū- 
naitė, kleb. kun. St. Maziliauskas 
sukalbėjo maldą. Dalinomės plot- 
kelėmis, gražiausiais linkėjimais. 
Vaišinomės, šnekučiavomės, giedo
jome kalėdines giesmes. Spindėjo 
šiluma, dvelkė ramybė, viešpatavo 
meilė. Toks puikus bendrų Kūčių 
pasisekimas buvo dėl to, kad turi
me darbščią valdybą. Be to, savo 
darbu prisidėjo kelios kulinarijos ži
novės. Joms visoms dalyviai dėkoja.

KUN. STASYS MAZILIAUS
KAS, mūsų Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, stipriai reiškiasi anglų ir 
lietuvių spaudoje. Yra parašęs ir iš
leidęs knygas “Merkelis Giedrai
tis”, “Kunigaikštis Demetrijus Au
gustinas Galicinas” ir “Lietuvių ke
lias krikščionybėn”. Šiuo metu jau 
paruošė spaudai dar vieną knygą. 
Tai nepaprasto darbštumo asmuo, 
dirbęs įvairiose mokslo ir technikos 
laboratorijose. Apkeliavęs daug 
kraštų, iškviestas įvairių įstaigų, 
viešėjo Japonijoje, skaitė paskai
tas, darė pranešimus. Linkime ge
ros sveikatos ir tolimesnės sėkmės.

BENDRUOMENĖS VISUO
TINIS SUSIRINKIMAS, išklausęs 
valdybos praeitų metų darbų apy
skaitas, išsirinko naują valdybą 
1997-siems metams: pirm. Nijolė 
Giedriūnaitė, Valerija Tautkevičie- 
nė ir ižd. Onutė Vindašienė.

BRONIUS BARISAS, sulaukęs 
75 m., sukaktį atšventė savo artimų 
giminių tarpe. Jis užaugino ir į sa
varankišką gyvenimą išleido du sū
nus ir dvi dukteris. Sukaktuvininkas 
yra nuolatinis “TŽ” skaitytojas nuo 
pat pirmojo numerio. E Barisienė

aidai” Hamiltone po $500, Ma
žosios Lietuvos fondui ir “Li- 
tuanus” žurnalui po $300, spor
to klubui “Tauras” Londone ir 
chorui “Pašvaistė” Londone po 
$250. Iš viso paskirta $32,850.

Be to, metų eigoje valdyba 
buvo paskyrusi ir išmokėjusi 
$2,600, iš kurių išmokėta “Gy- 
vataro” kelionei į tautinių šokių 
šventę Čikagoje $2,000, 
XXXIV-jų Kanados lietuvių 
dienų sporto komitetui $500, 
skautų jūrinės knygos išleidimo 
fondui $100. Taigi “Talkos” val
dyba paskyrė ir išmokėjo įvai
riems lietuviškiems reikalams 
paremti $35,450. O kiek gi lie
tuviškiems reikalams paskyrė 
bankai, į kuriuos kai kurie mūsų 
nariai išskubėjo iškeldami savo 
pinigus???

Valdyba nutarė šaukti meti
nį narių susirinkimą 1997 m. 
kovo 1, šeštadienį, 4 v.p.p., Jau
nimo centro salėje, 48 Dundurn 
St.N., Hamiltone. Prašome tą 
datą pasižymėti ir gausiai daly
vauti svarstant “Talkos” banki
nius reikalus. Ir šiais metais iš
spausdintas ypatingai gražus 
sieninis “Talkos” lietuviškas 
1997 m. kalendorius. Nariai 
prašomi pasiimti jį darbo valan
domis “Talkos” raštinėje. Paštu 
kalendorius nebus siuntinė
jamas.

LIFIUVIAI PASAULYJELili

KAIRYS BALTIC 
EXPEDITING

siunčia siuntinius ir pinigus į Lietuvą:
$8 kub. pėda, priimame bet kokias dėžes.
$18 pristatymas iki 50 kg j vieną adresą.

■f Atsižvelgiant į Lietuvos muitinės (statymus, 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.
Siunčiant dolerius iki $2,000 - 4%, plius pristatymas.

■F Siunčiant daugiau kaip $2,000 - 3%, plius pristatymas.
Kanados dolerių pristatymas - $15 (kan ), Amerikos dol. - $12 (amer.).

Kredito komitetas leido iš
duoti naujų paskolų per lapkri
čio mėn. $829,962 ir per spalio 
mėn. $505,710. Mažiausia suma 
buvo leista išduoti per birželio 
mėn. - $299,350. Nors dabar už 
nekilnojamo turto paskolas pa
lūkanos labai sumažėjusios (40 
metų laikotarpyje žemiausios), 
bet paskolų pareikalavimas yra 
vis tiek mažas. “Talkos” koope
ratyvas šiuo metu turi 1887 na
rius ir 448 skolininkus. Narių 
skaičius nariams senstant pama
žu retėja. 1996 m. mirė šie na
riai: P. Dalienė, T. Vainauskas, 
J. Simelaitienė, V. Ragauskie
nė, H. Norkienė, P. Zabaraus- 
kas, O. Petrašiūnienė, V. Luko
ševičienė, J. Mažulaitis, A. 
Spring, P. Vaitkus, M. Stankevi
čienė, E. Šimaitienė, M. Milke- 
raitienė, V. Matukaitis, O. Bu- 
gailiškienė, A. Jankūnas, J. 
Kudžma, P. Kažemėkas, Z. Ba-

JA Valstybės
Alfonsas Eimantas, Lietuvos 

ambasadorius Vašingtone, buvo 
susitikęs su JAV žydų komiteto 
Europos skyriaus direktorumi A. 
Bakeriu bei kitais žydų veikėjais. 
Pokalbiai liečia Lietuvoje išsau
gotas nuo sunaikinimo vokiečių 
okupacijos metais senąsias žydų 
knygas jidiš ir hebrajų kalbomis. 
Jas dabar saugo M. Mažvydo 
biblioteka Vilniuje. Lietuva jas 
laiko savo turtu, nes jos priklausė 
žydų kilmės piliečiams. Pokalbiai 
vyko ir su JAV kultūros palikimo 
pirmininku M. Lewinu. Lietuva 
toms knygoms Vilniuje norėtų tu
rėti atskirą saugyklą ir skaityklą, 
prieinamą visiems žydams. Jai 
netgi yra pasiūlytas projektas 
“Gaono skaitykla”. Jis susietas su 
Vilniuje gyvenusio Talmudo tyri
nėtojo Gaono Elijaho mirties 200 
metų sukaktimi, kurią ruošiasi 
paminėti ir Lietuva. Jos prez. A. 
Brazauskas jau yra sudaręs ren
gėjų grupę. Saugyklos ir skaityk
los projektui įgyvendinti reikėtų 
finansinės užsienio paramos.

Šv. Jurgio parapija Ročeste- 
ryje, Niujorko valstijoje, dar lai
kosi dviejų brolių lietuvių kunigų 
pastangų dėka - klebono kun. 
Domininko ir jo talkininko kun. 
Kazimiero Mockevičių. Yra dar ir 
lietuviškosios parapijos taryba, 
vadovaujama Juozo Laukaičio. 
Gyvybe padvelkia net ir 1996 m. 
rudenį įvykęs prabėgusių metų 
prakiurusio stogo uždengimas.

Lenkija
Stepo Dariaus ir Stasio Girė

no pagal architekto V. Lands
bergio-Žemkalnio projektą pasta
tyto paminklo priežiūrą perima 
Myslibožo miesto, buvusio Sol
dino, tarybos pirm. Ferdynandas 
Lukasikas ir valsčiaus burmistras 
Romanas Matijukas. Jie pakeis 
Juliją ir Joną Želepienius, ku
riems tekdavo pagrindinė šio is
torinio statinio priežiūra. Ta pro
ga bus stiprinami kultūriniai ry
šiai tarp Myslibožo ir Kauno. Į 
juos norima įjungti ir sportinį 
jaunimo bendradarbiavimą.

Karaliaučiaus kraštas
Du mėnesius trukusią opera

ciją “Siena-96” surengė Rusijos ir 
Lietuvos pasieniečiai. Jos metu 
Pagėgių pasienio policijos parei
gūnai sulaikė ir konfiskavo beveik 
100 kg aguonų stiebelių, kuriuos 
kontrabandininkai iš Šilutės bei 
kitų rajonų bandė pervežti į Kali
ningrado sritimi vadinamą Kara
liaučiaus kraštą. Narkotikams 
skirtų aguonų kelias iš Lietuvos į 
rusų valdomą Karaliaučiaus kraš
tą pastebimai intensyvėja. Rusijos 
pasieniečiai operacijos “Siena- 
96” metu sulaikė kelis kontraban
dininkus, Lietuvon gabenusius 
apie 10 kg narkotikų. Policija Lie
tuvoje maltų aguonų stiebelių du 
kilogramus atsargų aptiko Vilkyš
kių kaime gyvenančio Algimanto 
Andriovo namuose. Lietuvoje 
narkotikais labiausiai yra pasižy
mėjęs sodybą Plaškių kaime tu
rintis Vytautas Stankus. 1995 m. 
rudenį po jo namo grindimis buvo 
rasta 33,5 kg susmulkintų aguonų 
stiebelių plastikinėje statinėje ir 
medinėje dėžėje.

Ukraina
Remiantis 1989 m. surašymo 

duomenimis, Ukrainoje gyvena 
11.278 lietuviai. Informacijų apie 
juos randame Viktoro Sinkevi
čiaus pranešime “Lietuvos aidui”. 
Pasak jo, maždaug pusė jų ten 
įsikūrė I D. karo metais. Pagrin
dinis lietuvių dėmesys tekdavo 
Charkovui, Jakaterinoslavui, Ki- 
jevui ir Odesai. Ten tada buvo 
lietuviškų pradinių mokyklų, švie
timo draugijų ir lietuviškų chorų. 
Dabartinis lietuvių centras, atro
do, yra Kijeve. Mat jame veikia 
Maironio lietuvių kultūros drau
gija, vadovaujama Juozo Valte
rio. Jis ten atvyko 1963 m., dar 
tarnaudamas sovietinėje armijoje. 
Pasilikęs baigė Kijevo politechni
kos institutą, sukūrė šeimą ir au
gina du vaikus.

Didžiausia problema Mairo
nio lietuvių kultūros draugijai ir 
jos vadovui J. Valteriui Kijeve - 
neturėjimas nuosavų patalpų jos 
veiklai. Draugiškos vedėjos Nata
lijos Timarinos dėka lietuviai 
prieglaudą yra radę M. Lermon
tovo bibliotekoje. Ją betgi ruošia
masi pertvarkyti. Tad laikinė 
prieglauda gali būti prarasta. Ki
jevo miestas nuolatinės patalpos 
lietuvių veiklai nėra parūpinęs. 
Vilties teikia naujas pastatas Lie
tuvos ambasadai Ukrainoje. 
Draugija glaudžiai bendradar
biauja su Lietuvos ambasada, 
kartu minėdama tautines ir reli
gines šventes. Kijevo lietuvius 
pernai aplankė išeivijos vysk. P. 
Baltakis, OFM. Jis atnašavo Mi
šias Romos katalikų Šv. Alek
sandro šventovėje. Jo pastangų 
dėka tada lapkričio 24 d. ten lie
tuviams skirtas Mišias lietuviškai 
pradėjo laikyti latvių katalikų 
kun. Krapinis. Jos atnašaujamos 
tik kartą per mėnesį.

Kijevo lietuviai tikisi atgai
vinti anksčiau veikusią šeštadie
ninę mokyklą. Juos turėtų išju
dinti 1996 m. vasarą net 17 lietu
vių vaikų iš Ukrainos atostoga
vusių Lietuvoje, Girulių stovyklo
je. Tarp tų septyniolikos devyni 
buvo iš Kijevo. Jie dabar tėvams 
kalba apie Lietuvą. Tad Kijevo 
lietuviai norėtų, kad juos aplan
kytų saviveikliniai chorai, šokėjai 
bei kitos mažesnės grupės. Jie 
taipgi lauktų rašytojų ir poetų. 
Pastarieji turėtų progą užmegzti 
ryšius ir su lietuviams draugiškais 
ukrainiečių atstovais. Tarp jų juk 
yra ir poetas D. Čeredničenka, 
ukrainiečių kalbon išvertęs K. 
Donelaičio “Metus”.

offord 
Į REALTY LTD.

Member Broker, 38 Hurontarlo St., 
Collingwood, Ontario L9Y 2L6

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Staynerio 
ir Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės j

Angelę
Kalvaitytę, B.A.,

pirkimo Ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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

Richard Ratensperger, 
pardavimo agentas

Coldwell Banker
D.J. Campbell Real Estate Ltd.

1249 Mosley Street, Wasaga Beach, 
Ontario LOL 2P0

Įstaigos tel. 705 429-4800
Namų tel. 705 429-8731
Faksas 705 429-4835
Geriausią informaciją, patį geriausią 
patarnavimą, kokį tik įmanoma teikti, 
perkant ar parduodant nuosavybę Wasa- 
gos apylinkėje jūs gausite kreipdamiesi į

Richard’ą Ratensperger’į.
Skambinkite jau dabar dėl nemokamo 
jūsų namų ar vasarnamio įkainavimo.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
AT A 99 LIETUVIŲ KREDITO

A /VL/rVČY 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.

MOKAME UŽ:
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

PASKOLAS

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
► SEN1ORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

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%

Asmenines nuo.......... 9.75%
nekiln. turto 1 m......... 5.200%

Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydi 
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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”
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U KLILTME JE VEIKLOJE
IGNAS MEDŽIUKAS

1996 m. gruodžio 8 d. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje, Los 
Angeles, įvyko LF bičiulių sam
būrio 30-sis literatūros vakaras 
(tiksliau sakant popietė). Pra
dedant trumpu žodžiu dr. Z. 
Brinkis supažindino su svečiais 
iš Lietuvos. Programą atliko 
Šiaulių dramos teatro aktorė 
Olita Dautartaitė ir rašytojas, 
scenarijų filmams kūrėjas Euge
nijus Ignatavičius iš Vilniaus. 
Tai įdomūs, gabūs bei talentingi 
menininkai.

O. Dautartaitė
Ji yra - kaunietė, gimusi 

Šančiuose. Dar buvo kūdikis, 
kai tėvas pasitraukė į Vakarus, 
vėliau emigravo į JAV. Po pu
sės metų mirė motina. Ją globo
ti pasiėmė motinos sesuo Elz
bieta. Tuojau po karo vyriausias 
motinos brolis išsivežė ją pas 
save į kaimą prie Pasvalio, kur 
gyveno iki šešerių metų. Ten 
patyrė atlaidų, gegužinių, var
duvių vainikų kabinimo prie du
rų papročius, jų grožį. Ji ten, 
sako, girdėjusi dainas, kurios iki 
šiol yra kraičio skrynelėje.

Sulaukus 6 metų buvo par
vežta atgal į Kauno priemiestį 
Šančius. Baigusi 11 klasių, išvy
ko į Vilnių teatrinių mokslų. 
1964 m. konkurso keliu pateko į 
Kauno lėlių teatrą. Po 12 metų 
perėjo į Šiaulių dramos teatrą. 
Ji sako: literatūros, poezijos va
karai, susitikimai su žiūrovais - 
dvasinė jos atgaiva. Teatro sce
noje atlikusi daugiau kaip 75 
vaidmenis. 1991 m. su poetu Jo
nu Strielkūnu buvo pripažinti 
Poezijos pavasario laureatais. 
1993 m. jai buvo paskirta akto
rės Potencijos Pinkauskaitės 
vardo premija už aktorinį 
meistriškumą ir kultūros puose
lėjimą. Nuo pirmųjų Sąjūdžio 
dienų visomis išgalėmis įsijun
gusi į Lietuvos atgimimą, 1995 
m. Tėvynės sąjungos sąraše iš
rinkta į Šiaulių miesto savival
dybės tarybą, kur dirba kultū
ros-švietimo komitete.

Los Angeles scenoje O. 
Dautartaitė dviem išėjimais

Svečiai iš Lietuvos, atlikę progra
mą literatūros vakare Los Ange
les mieste 1996.XII.8: rašytojas 
EUGENIJUS IGNATAVIČIUS, 
aktorė OLITA DAUTARTAITĖ, 
juos išlydėjęs dr. ZIGMAS 
BRINKIS orauostyje

Atsiųsta paminėti
Kun. Pranas Gavėnas, SDB, 

JAUNOJO GALIŪNO KELIU. 
Šventojo Domininko Savijaus gyve
nimo bruožai. Redagavo Marija 
Katiliūtė. Don Bosko saleziečių lei
dykla (Jurgiškių 4. 4580 Alytus). Ti
ražas - 5000 egz. Alytus, 1996 m., 
142 psl. Įvadinis žodis - vyskupo 
Vincento Brizgio. Pirmoji šio leidi
nio laida - 1952 m. Italijoje.

KALENDORIUS - Lithuanian 
Calendar - 1997 m., 176 psl. ir vir
šeliai. Toronto Prisikėlimo parapi
jos ekonominės sekcijos leidinys. 
Paruošė St. Prakapas. Tiražas 3000 
egz. Kaina nepažymėta.

Antanina Urmanavičienė 
KURNĖNŲ LAURYNO RADZIU- 
KYNO MOKYKLAI 60, iliustruo
tas sukaktuvinis leidinys, 36 psl. ir 
viršeliai. Red. G. Ratanavičienė ir 
V. Bigaila; rajono šviet. skyriaus 
leidinys; spausdino AB "Alytaus 
spaustuvė”. Tiražas 1000 egz. Kai
na nepažymėta.

VIENO KAIMO ISTORIJA, 
Prienų rajono Žiūronių kaimo ir 
mokyklos praeitis ir dabartis. 64 
psl. ir viršeliai. Red. A. Guščius; iš
leido Don Bosko saleziečių leidykla 
Alytuje; spausdino “Aušros” spaus
tuvė Kaune. Tiražas 1000 egz. Kai
na nepažymėta. 

deklamavo atmintinai poetų Jo
no Strielkūno, Henriko Nagio ir 
Bernardo Brazdžionio kūrybą, 
tarpais įpindama tarmiškų liau
dies dainų bei teatrinio humoro 
auditorijai palinksminti.

E. Ignatavičius
Rašytojo Eugenijaus Igna- 

tavičiaus biografija irgi neeilinė. 
Gimęs Žemaitijoje, Užraguvių 
kaime, Šimkaičių valse., ūki
ninko šeimoje. Mokėsi Vadž
girio vidurinėje mokykloje. Čia 
pradėjo rašyti pirmuosius kū
rinėlius, jų tarpe keletą antiso- 
vietinių eilėraščių. Buvo įskųs
tas NKVD, ir 17 metų jaunuo
lis, aštuntos klasės mokinys, su
imtas ir nuteistas 10 metų. Iš
vežtas į lagerius prie statybų. 
Atėjus Chruščiovui, po dvejų 
metų amnestuotas. Grįžęs į Lie
tuvą, tęsė mokslą. 1960 m. baigė 
teatrinį konservatorijos fakulte
tą ir gavo dramos aktoriaus dip
lomą. Įsidarbino televizijos ak
torium, bet KGB sutrukdė šioje 
srityje dirbti. Studijavo Gorkio 
literatūros institute dramą, kurį 
baigė 1973 m. Dirbo įvairiose 
kultūros, meno ir spaudos įstai
gose. Yra parašęs penkis nove
lių rinkinius, scenarijų apie M. 
K. Čiurlionį, tris scenarijus do
kumentiniams filmams ir daug 
kitų. Paskutiniuoju metu rašo 
knygą apie partizanų vadą Joną 
Žemaitį. Dalyvauja Tėvynės 
s-gos veikloje. Rašo publicisti
nius straipsnius.

E. Ignatavičius Los Angeles 
scenoje skaitė savo kūrybą: no
veles, eilėraščius, pasakojimus. 
Auditorijai turbūt labiausia pa
tiko humoristinis pasakojimas 
apie Nikodemą, mėgusį kakavą, 
ir jo dingusias kelnes. Jo pasa
kojimai yra šiltai lyriški. Vaiz
davimo priemonės realistinės, 
tradicinės.

Vietinių įnašas
Buvo pagerbtas poetas Ber

nardas Brazdžionis, kuriam at
vežta iš Lietuvos su atitinkamu 
įrašu juosta. Jis, išėjęs kalbėti, 
sakė, kad poetai nemėgo akto
rių. Jei aktorius deklamuoja, su
gadina poeto kūrinį. Aktorė įsi
mylėjusi Joną Strielkūną, kuris 
bando naudotis šnekamąja kal
ba. Poetas sakė, kad Dautartai
tė kaip kompiuteris - autorius 
savo sukurtų eilėraščių nepasa
kytų, o ji atmintinai taip puikiai 
deklamavo.

Užbaigos žodį tarė rašytoja 
Alė Rūta. Dėkojo programos 
atlikėjams svečiams iš Lietuvos, 
kuriems auditorija daug plojo. 
Dėkojo ir auditorijai už kantry
bę. Paminėjo, kad per 30 metų 
literatūros vakarų programose 
yra dalyvavę daugelis meninin-

Sausio tryliktaįai

Amžių žiburėliai
Pražilę pušys, rimtyje paskendę, 
Suklupusios sniegynuose šaltuos. 
Jos tyliai meldžias - širdy gėlos šventė... 
Baltuos baltuos Antakalnio kapuos...
- Klausyk, štai cypsi vieniša Zylelė, 
Jau šeši metai kai ji budi čia...
Ir tyliai klauso ką šneka broleliai 
Iš žemės gylio sapnuose slapčia...
Gyvybės paukštę vanagas pagavo
Prie Laisvės slenksčio buvusią greta... 
Drąsus jaunystės žingsnis nesvyravo, - 
Po tanko vikšrais LIETUVOS DUKRA...
Žemė drebėjo, dūsavo, raudojo, 
Kai liūtai draskęs žaibų audroje... 
Brangiausius SŪNUS tąnakt paaukojo 
Tauta beginklė kraujo kovoje...
Su slibinu jie stojo galynėtis, 
Menkučiai dovydėliai, bet stiprūs - 
Iš siaubo šiurpo net dangus liepsnotas, - 
Žuvusių BROLIŲ vardai gyvi bus!
Perkūnai šėlo, ąžuolus sudraskė, 
Išnarstė kūno sąnarius visus. 
Tėvynės širdį kalavijai varstė, - 
VIEŠPATS globojo sopuliuos baisiuos.
Erdve nuskrido jau šeši balandžiai, 
Balti sparnai plazdėjo virš nakties - 
Skliaute vainikas iš trylikos žvaigždžių, 
LIETUVAI amžiais žiburėliais švies!

Sofija Šviesaitė,
Mažeikiai

Lietuvių dailės paroda buvo surengta Toronto “Skylight” galerijoje 1996.XII.7-28. Dalyvavo devyni daili
ninkai. Nuotraukoje iš kairės: Vincas Vaitiekūnas, Snaigė Šileikienė, Jurgis Račkus, Ona Frances Craig, 
Liucija Dilkutė, Andrius Butkevičius. Taip pat dalyvavo Otis Tamašauskas, Irma Makariūnaitė, Kęstas 
Keparutis, bet nuotraukoje jų nėra Nuotr. V. Vaitiekūno

Kokia bus Lietuvos ateitis? 
Kokią jaunąją kartą išugdysime, tokia bus ir Lietuvos ateitis. Ją nulems ne 
bankų paskolos, ne materialinė užsienio pagalba, o mūsų pačių žmonės, kurie 

šiandieną ugdomi mokyklose ir šeimose

Dr. doc. VIKTORAS BAŠKYS, 
Šiauliai

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Dabartinės mokyklos
Kaip šiandien Lietuvos mo

kyklose įgyvendinamos minėtų 
žymių Lietuvos pedagogų idė
jos? Dabar, Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, svarbiausias 
mokyklų tikslas - atgaivinti ir 
toliau puoselėti mokinių tautinį 
patriotinį auklėjimą, nes buvusi 
sovietinė mokykla, A. Maceinos 
žodžiais tariant, kaip ir sulenkė
jusi Lietuvos bajorija, sugadino 
tautinę naujosios kartos indivi
dualybę ir iškreipė patriotinį 
jausmą.

Tautinis-patriotinis auklėji
mas turėtų vykti per pamokas. 
Ypatingai daug galimybių šiam 
darbui teikia lietuvių kalbos ir 
literatūros, lietuvių tautos isto
rijos, geografijos, tėvynės paži
nimo, dainavimo, piešimo pa
mokos. Tačiau bene didžiausias 
galimybes teikia mokinių užkla
sinė ir užmokyklinė veikla. 
Daug duoda medžiagos tauti- 

kų, kurie jau išėję į amžinybę: 
Jurgis Gliaudą, Aloyzas Baro
nas, Elena Tumienė, Henrikas 
Nagys, Antanas Vaičiulaitis, 
Česlovas Grincevičius, aktorius 
Vincas Dovydaitis ir kt.

Dar kalbėjo informaciniais 
reikalais dr. Z. Brinkis ir J. Ko
jelis. Svečiai buvo vaišinami lie
tuviškais valgiais, vynu ir kava. 
Literatūros popietė buvo joje 
atsilankiusiems tikra dvasinė 
atgaiva. 

niam-patriotiniam auklėjimui 
pastarųjų metų lietuvių tautos 
kova dėl laisvės. Teisingas, vaiz
dingas tokių įvykių kaip “Balti
jos kelias”, 1990 m. kovo 11 d., 
1991 m. sausio 8 d. Aukščiau
siosios tarybos rūmų ataka, sau
sio 13 d. televizijos bokšto puo
limas, Medininkų kruvina tra
gedija ir kt. nušvietimas ugdo 
mokinių tautinius patriotinius 
jausmus. Tačiau vien žinios apie 
šiuos įvykius dar neugdo patrio
tizmo. Priešingai, kai kurie mo
kinai gali susiformuoti neteisin
gus, iškraipytus mūsų tautos ko
vų dėl laisvės vaizdinius. Tam 
tikslui turi būti taikomos atitin
kamos auklėjamojo darbo for
mos ir metodai.

Mokiniai turėtų rinkti me
džiagą apie lietuvių tautos did
vyrius, apie apylinkės ar seniū
nijos partizanų kovas, apie Sibi
ro tremtinius ir kt. Ta medžiaga 
galėtų būti kaupiama buvusiuo
se mokyklų Lenino muziejuose, 
pionierių kambariuose ar kitose 
patalpose.

Vietoje buvusių komjauni
mo, pionierių organizacijų ir ki
tokių kronikų šiandien mokyk
lose reikėtų vesti lietuvių tautos 
kovų dėl laisvės kronikas, ku
riose būtų žymimi svarbesnieji 
įvykiai.

Ekskursijos, išvykos, turisti
niai žygiai turėtų įgauti tautinį- 
patriotinį pobūdį, o politinfor- 
macijos panaudojamos tauti
niam sąmoningumui ugdyti. Pa
vyzdžiui, ekskursija į Vilniaus 
televizijos bokšto muziejų ge
riausiai gali padėti ugdyti pa
triotinius jausmus. Rainiai, Kle
počiai, Medininkai, televizijos 
bokštas ir kitos lietuvių kankini
mo vietos turėtų būti moki
niams šventos ir dažnai jų lan
komos. Likę gyvi politiniai kali
niai, tremtiniai ir kiti Lietuvos 
patriotai turėtų būti dažni mo
kyklų svečiai.

Tautinis auklėjimas dabar
Kaip šiandien atliekamas 

šis svarbus Lietuvos ateičiai 
darbas? Tautinis patriotinis 
auklėjimas dar nėra prioritetinė 
bendrojo lavinimo sritis dau
gelyje mokyklų. Kai kurie mo
kytojai nedrąsiai, su nepasiti
kėjimu kalba mokiniams apie 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo tragiškus įvykius, apie 
tautos didvyrius, gulagų kan
kinius ir kt., nes jie neseniai kal
bėjo mokiniams apie Leniną, 
apie Sovietų Sąjungos didvyrius, 
bolševikus ir kt.

Apie tautinį auklėjimą mo
kytojai nebuvo girdėję aukšto
siose mokyklose. Kol kas dau
geliui jis svetimas. O tai labai 
gerai jaučia mokiniai ir atitinka
mai vertina įvykius. Valstybinių 
Lietuvos švenčių minėjimuose 
dažniausiai nėra mokinių. Mo
kyklose reti svečiai buvę Lietu
vos partizanai, tautos didvyriai, 
kunigai. Mokiniai mažai tedaly
vauja visuomeniniame gyvenime.

Mokytojai aktyviai protes
tuoja dėl mažų atlyginimų, blo
gų mokymo sąlygų, tačiau nesi
skundžia auklėjimo sunkumais 
ugdant tautinę patriotinę moki
nių sąmonę. Matyt, tautiškumo, 
tėvynės meilės jausmai jiems 
nėra svarbiausia žmogaus verty
bė ir todėl mažai terūpi.

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, pradėta mokyklų refor
ma. Švietimo ir mokslo ministe
rija, Pedagogikos institutas sku
biai vykdė bendrojo lavinimo 
mokyklų mokymo turinio per
tvarkymą, nes sovietinės mo
kyklos mokymo turinys netiko 
tautinei mokyklai. Buvo keičia
mos mokymo programos, lei
džiami nauji originalūs bei per
tvarkomi kai kurie seni vadovė
liai. Daug dirbta kuriant bei 
svarstant bendrąsias mokymo 
programas, integruoto mokymo 
projektus, gimnazijų programas 
ir 1.1. Padaryta daug. Jau šian
dien 80% vadovėlių, iš kurių 
mokosi bendrojo lavinimo mo
kyklų mokiniai, yra nauji arba 
perdirbti (pagal švietimo minis- 
terio pranešimą). I-V klasių mo
kiniai jau šiemet mokosi pagal 
naują mokymo turinį. Daug nu
veikta kompiuterizuojant mo
kyklas.

Ko trūksta?
Nors mokymo srityje nu

veikta daug, tačiau dar nesusi
rūpinta nepilnamečių auklėji
mu. Auklėjamasis darbas mo
kyklose paliktas savieigai. Tau
tinis mokinių auklėjimas nere
guliuojamas ir nekontroliuoja
mas. Nors 1991 m. pakartotinai 
išleista A. Maceinos knyga 
“Tautinis auklėjimas”, 1992 m. 
išleisti pedagoginiai S. Šalkaus
kio raštai, tačiau per visą nepri
klausomybės laikotarpį nepasi
rodė nė vienos originalios ver
tingos knygos apie tautinį pa
triotinį auklėjimą šiuolaikinė
mis sąlygomis, nėra nė moksli
nių darbų. Trūksta reikalingos, 
mokytojams prieinamos meto
dinės literatūros, programų. Pe
dagoginis savaitraštis “Dialo
gas”, žurnalas “Mokykla” šiuo 
klausimu mažai tepadeda mo
kytojams.

Mokytojų rengimas aukšto
siose mokyklose turėtų būti 
pertvarkytas pagal tautinio pa
triotinio auklėjimo principą, 
kad baigę mokslus ateitų dirbti 
aukštos dvasinės kultūros, dori, 
sąžiningi mokytojai, tikri Lietu
vos patriotai.

Tik moksliniais pagrindais 
organizuotas dorinis, religinis, 
tautinis bei patriotinis auklėji
mas mokyklose daug gali pasi
tarnauti šviesiai Lietuvos atei
čiai: kokią jaunąją kartą išugdy
sime, tokia ir bus Lietuvos atei
tis. Ją nulems ne bankų pasko
los, ne materialinė užsienio pa
galba, bet mūsų pačių žmonės, 
kurie šiandien ugdomi mokyk
lose, šeimose.

Tautiniam patriotiniam au
klėjimui gerinti stinga ir lėšų. 
Reikia rengti mokslinius darbus 
šia tema, rašyti naujas grožinės 
literatūros knygas, rengti meto
dinius nurodymus, kurti patrio
tines pjeses mokyklų vaidini
mams ir tt.

Deja, tokių knygų šiandien 
Lietuvoje neįmanoma išleisti: 
privačioms leidykloms jos ne
pelningos ir todėl neleidžiamos. 
Ministerija neturi lėšų, nes rei
kia leisti vadovėlius ir kt. Todėl 
šiandien niekas jų ir nerašo.

Čia bene daugiausia galėtų 
padėti užsienio lietuvių inteli
gentija, paskatindama rašyti ir 
leisti knygas tautinio patriotinio 
auklėjimo klausimais.

Ohio lietuvių gydytojų .drau
gija kasmet paskiria kultūrines 
premijas savo veikla pasižymėju
siems Klivlando ir apylinkių lietu
viams. Sukaktuvinė jau keturias
dešimtoji 1996 m. tradicinė pre
mija buvo paskirta ir tų metų lap
kričio 3 d. gydytojų pobūvyje Lie
tuvių namuose įteikta Klivlando 
lietuvių vakarinės radijo valandė
lės vedėjai Kristinai Kuprevičiūtei.

Kauno dramos teatre glau
džiasi ir senjorų teatras, leidžian
tis vadinamuosius benefisinius 
spektaklius, garbaus amžiaus su
laukusiems aktoriams. Benefisu 
yra vadinamas spektaklis, kurio 
pelnas, jeigu jo yra, tenka akto
riui ar aktoriams. Tokius vienos 
aktorės spektaklius 1996 m. spa
lio 26-27 d. d. amžiaus septynias
dešimtmečio proga antrojo aukš
to priesalyje turėjo veteranė akto
rė Antanina Mackevičiūtė, jiems 
pasirinkusi dabar jau Floridoje 
gyvenančios aktorės bei rašytojos 
Birutės Pūkelevičiūtės romano 
“Aštuoni lapai” inscenizaciją 
“Dar kartą atsigręšiu”. Insceniza
ciją, susietą su Kauno atsimini
mais, paruošė rež. Danutė Juro- 
nytė, scenovaizdžius - teatre de- 
biutojanti dail. Eglė Velaniškytė. 
Aktorė A. Mackevičiūtė vaizdžiai 
perdavė įspūdžius iš Kauno pasi
traukiančios kaunietės B. Pūkele
vičiūtės romano “Aštuoni lapai”. 
Kauno dramos repertuare taipgi 
yra ir brolių Grimų pasakos mo
tyvais B. Pūkelevičiūtės parašyta 
eiliuota pasaka “Aukso žąsis”, 
išeivijoje nesėkmingai mėginta 
panaudoti spalvotam sceniniam 
filmui.

Giedros Nasvytytės-Gudaus- 
kienės, kalifornietės kompozito
rės, kūrybai skirtą laidą Lietuvoje 
transliavo Vilniaus radijas. Ją pa
ruošė muzikologas Vaclovas 
Juodpusis. Transliacija buvo pra
dėta G. Nasvytytės-Gudauskienės 
poeto Prano Lemberto žodžiais 
sukurtomis solo dainomis - “Me
tų laikai”, “Idėjos amžiais bus” ir 
“Peisažas”. Jas atliko tenoras 
Vytautas Kurnickas, toliau papil
dytas liaudies daina “Apynėlis” ir 
jos “Requiem mano draugams”. 
Šios dainos teksto autorė yra poe
tė Julija Švabaitė-Gylienė. Vil
niaus televizijos ir radijo jaunimo 
choras, vadovaujamas Reginos 
Maleckaitės, padainavo “Sveiki
nimą jaunystei”, sol. Algirdas 
Motuzą - “Svajones”. Šių abiejų 
dainų žodžiai yra Vitos Sruo- 
gaitės-Kevalaitienės. Valandos 
trukmės laida buvo užbaigta G. 
Nasvytytės-Gudauskienės kūri
niais, į juosteles įrašytais čikagie- 
čio pianisto Manigirdo Motekai- 
čio ir Los Angeles mieste gyve
nančios pianistės Raimondos 
Apeikytės. Iš M. Motekaičio įrašo 
skambėjo G. Nasvytytės-Gudaus
kienės “Trys impresijos lietuviš
kom patarlėm”, iš R. Apeikytės 
įrašo - “Vilniaus prisiminimai” ir 
“Los Angeles vaizdai”. Šią įdo
mią laidą techniškai paruošė K. 
Garlauskas ir J. Mašanauskas.

Operos sol. Vlado Baltrušai
čio (1912-1975), Čikagoje mirusio 
baritono, monografiją Lietuvoje 
parašė muzikologė Jūratė Vyliū- 
tė, o ją išleido “Šcenos” leidykla, 
kurios savininkė yra teatrologė 
Rasa Andrašiūnaitė. Išleidimą fi
nansavo velionies našlė Elena, at
vykusi Vilniun su dukra Karile 
Baltrušaityte. Monografijos “Vla
das Baltrušaitis, operos solistas” 
sutiktuves Vilniaus paveikslų ga
lerijoje 1996 m. gruodžio 3 d. su
rengė Muzikų rėmimo fondas, 
joms paskyręs savo “Sugrįžimų” 
ciklo vakarą. Su monografija va
karo dalyvius supažindino muzi
kologė Dana Palionytė. Pasirodo, 
šio leidinio labai reikėjo Lietuvo
je. Mat sol. V. Baltrušaitis iš jos 
išvyko, praleidęs tik septynis se
zonus Lietuvos operose Kaune ir 
Vilniuje. Amžininkai jį vertino ir 
džiaugėsi jo debiutu, nors Lietu
vos operoje ryškaus pėdsako jis 
nepaliko. Nėra išlikusių net ir ge
rų jo balso įrašų, o be jų sunku 
susidaryti vaizdą apie jo vokali
nius sugebėjimus. Tad ši mono
grafija ir skiriama Lietuvai, kad ją 
pasiektų daugiau žinių apie Či
kagos lietuvių operos įsteigėją. 
Leidinio sutiktuvėse prisimini
mais apie sol. V. Baltrušaitį da
lijosi buvusi baleto artistė Alio- 
dija Ruzgaitė, turėjęs progą su 
juo bendrauti V. Šleinys. Leidinio 
sutiktuvėse muzikinę programą 
surengė smuikininkas Raimundas 
Katilius, dainininkai Ignas Misiū
ra, Asta Krikščiūnaitė, pianistė 
Audronė Kisieliūtė.

Kauno apskrities viešoji bib
lioteka surengė 400 unikalių lie
tuviškų kalendorių parodą. Ja pri
siminta 1846 m. Lauryno Ivinskio 
išleisto pirmojo lietuviško kalen
doriaus “Metų skaitlius ūkiniš- 
kas” pusantro šimto metų sukak
tis. Parodai buvo sutelkti to laiko
tarpio iki 1940 m. Prūsijoje, Čika
goje ir Bostone išleisti kalendo
riai.

Keturias dienas trukęs se
minaras “Lietuvos vokiečių 
kultūra ir istorija”, artėjant 
1996 m. pabaigai, įvyko Šilutės 
rajono Juknaičiuose. Seminare, 
skirtame vokiečių mokyklų mo
kytojams, buvo skaitomi prane
šimai apie tautinės vokiečių 
grupės Lietuvoje istoriją, pana
šių seminarų surengimą kitais 
metais. Seminare dalyvavo Klai
pėdos universiteto istorikai ir 
svečiai iš Vokietijos.

Klaipėdos muzikinis teatras 
dešimtąjį savo sezoną pradėjo R. 
Rossinio komiška opera “Sevili
jos kirpėjas”. Premjerinis jos 
spektaklis įvyko prieš Klaipėdos 
muzikinio teatro vasaros atosto
gas. Klaipėdiečiai dabar turbūt 
labiausiai laukia šiam sezonui 
kauniečio kompozitoriaus Gied
riaus Kuprevičiaus sukurtos dvie
jų veiksmų operos “Prūsai”, skir
tos jų didžiausiajam laisvės kovo
tojui Herkui Mantui. Šios operos 
partitūra jau esanti paruošta. Pa
grindinį Herkaus Manto vaidme
nį atliks tenoras Virgilijus No
reika.

Lietuvos 1996 m. valstybinių 
kultūros ir meno premijų laurea
tais prieš Kalėdas tapo poetas Jo
nas Strielkūnas, skulptorius Sta
nislovas Kuzma, grafikas Vytau
tas Valius, kompozitorius Osval
das Balakauskas, sol. Vladimiras 
Prudnikovas, aktorius Valentinas 
Masalskis ir balerina Eglė Špo
kaitė. Jiems jas paskyrė Lietuvos 
valstybinių kultūros ir meno pre
mijų komitetas. Jos bus įteiktos 
Vasario šešioliktosios minėjimuo
se Lietuvos prez. Algirdo Bra
zausko. Poetui Jonui Strielkūnui 
premija paskirta už eilėraščių 
knygas “Trečias brolis” (1993) ir 
“Žirgo maudymas” (1995), skulp
toriui Stanislovui Kuzmai - už 
skulptūrą “Karalienės malda” 
(JAV, Palm Springs, 1992), “Pie
ta” (Vilniaus Antakalnio kapinės,
1995) , Švč. Marija (Ignalinos Švč. 
Marijos ėmimo į dangų šventovė,
1996) , grafikui Vytautui Valiui - 
už tapybos ir grafikos kūrinius iš 
ciklo “Kultūros ekologija” (1993- 
1996), kompozitoriui Osvaldui 
Balakauskui - už 1994-96 metų 
kūrinius “Meridionale” (“Ho
mage a Witold Lutoslawski”), 
“Solža-Gala”, “Requiem in me- 
moriam Stasys Lozoraitis”.

Šiemetinių valstybinių Lietu
vos premijų laureatų eilėse yra ir 
trys lietuviškosios scenos atstovai: 
operos sol. Vladimiras Prudniko
vas, aktorius Valentinas Masals
kis ir jaunoji balerina Eglė Špo
kaitė. Jie mažai žinomi išeivijai. 
E. Špokaitės dar nėra enciklope
dijoje. Bosas V. Prudnikovas - gi
męs Vilniuje 1949 m. balandžio 
10 d., baigęs Lietuvos konserva
torijos Vilniuje Zenono Paulaus
ko klasę, Lietuvos operos ir bale
to teatran įsijungęs 1979 m., 
Graikijos tarptautinio Marija 
Callas dainininkų konkurso lau
reatas 1982 m. Jis taipgi yra geras 
dėstytojas Lietuvos muzikos aka
demijoje Vilniuje, talentingų dai
nininkų paruošimu pralenktas tik 
Virgilijaus Noreikos. Premija sol. 
V. Prudnikovui paskirta už jo 
1991-96 m. sukurtus pagrindinius 
boso vaidmenis operose ir boso 
partijas oratorijose. Tarp pastarų
jų yra ir bostoniškio kompozito
riaus Jeronimo Kačinsko “Iškil
mingos Mišios”. Aktorius V. Ma
salskis, gimęs Kaune 1954 m. ba
landžio 11 d., premija taipgi buvo 
įvertintas už gausius 1991-96 m. 
vaidmenis. Ir jaunajai balerinai E. 
Špokaitei premiją laimėjo tame 
laikotarpyje sukurti vaidmenys 
klasikiniuose baletuose, J. Smo
rigino choreografinėse miniatiū
rose, pagrindinis Medėjos vaid
muo Antano Rekašiaus balete 
“Medėja”. Jaunoji E. Špokaitė, 
laurus skinanti balerina, yra ta
lentinga šokėja. Prieš Kalėdas 
Vilniuje viešėjusi Maskvos Di
džiojo teatro legendinė baleto ve
teranė Maja Pliseckaja “Lietuvos 
ryto” atstovui Audroniui Imbra- 
sui yra pareiškusi: “Eglė Špokaitė 
galėtų šokti bet kuriame pasaulio 
teatre, ji - tarptautinio lygio ba
lerina”. V. Kst.
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pRISIKELIMO
DaRAPIJOS KREDITO KOOPERAT YVAS

999 College St., Toronto. Ontario M6II 1A8 
T elefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

FAX: 416 532-4816 
Anapily je telefonas: 905 566-0006

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 9 v.r. Iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. Iki 8 v.v.; 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.

AKTYVAI per 61 milijoną doleriu
MOKA UZ:
90-179 d. term. Ind....................2.50%
18Q-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.lnd..... 2.75%
RRSP ir RRIF-2 m.term.lnd......3.50%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd......4.00%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd..... 4.50%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd..... 4.75%
Taupomąją sąskaitą................ 2.25%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.25%
Kasd. pal. čekių sąsk.lki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

IMA UZ:
Asmenines paskolas 

nuo................. 7.50%

Sutarties paskolas 
nuo................  7.50%

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................5.20%
2 metų...................... 5.70%
3 metų......................6.20%
4 metų......................6.50%
5 metų...................'.. 6.95%
Su keičiamu 
nuošimčiu 
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.

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.

Kiti patarnavimai INTERAC___kortelė____
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D % Į I ELECTRICAL Licence

D V L ENGINEERING E2392
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.

IJJDAS refrigeration 1
AIR CONDITIONING & HEATING

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

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

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

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

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Parduodant ar perkant 
nekilnojamo turto 

nuosavybę visais 
reikalais prašau

TEODORĄ 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

Lietuvos karininkai su skautukais Kariuomenės šventės minėjime 
Montrealyje. Iš k.: Itn. Jonas Jurkonis, mjr. Gintautas Surgailis, itn. 
Ričardas Bočkus. Tarp jų - Danielius ir Antanas Staškevičiai. Priekyje 
Paulius ir Antanas Mickai Nuotr. A. Mickaus

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

je teigė, kad šis visas reikalas 
esąs per daug išpūstas spaudoje.

Truputį anksčiau iš Kana
dos karinių pajėgų už sukčiavi
mą buvo atleistas gen. Itn. 
Armand Roy, apsaugos štabo 
viršininko pavaduotojas. Mat 
buvo nustatyta, kad jis savo as
menines išlaidas buvo išmokęs 
padengti tarnybinėmis. 1992-95 
m. laikotarpyje savon kišenėn 
buvo įsidėjęs apie 80.000 dolerių, 
kuriuos dabar reikės grąžinti.

Tad netenka stebėtis, kad 
naujasis Kanados krašto apsau
gos ministeris Doug Young 
staiga sustabdė karinių laipsnių 
pakėlimą. Jis taipgi įsipareigojo 
peržiūrėti Kanados karinių pa
jėgų veiklą, jų sudėtį, vidinį 
tvarkymąsi, paruošti pataisų 
planus. Šis jo pranešimas po tri
jų mėnesių bus įteiktas Kana
dos ministeriui pirm. J. Chretie- 
nui. Iki to laiko jis net negalės 
paskirti nuolatinio karinių pa
reigų štabo viršininko. Esą 
reikia atsikratyti tos mažumos, 
kuri trukdo karinių pajėgų dar
bą ir kenkia jų prestižui. Ji 
suteršia tuos, kurie kruopščiai ir 
sąžiningai atlieka Jungtinių Tautų 
taikos priežiūrą visame pasaulyje.

Krašto apsaugos ministeris 
D. Youngas savo pasiūlymus 
ministeriui pirm. J. Chretienui 
žada įteikti kovo 31 d. Atrodo, 
tai būtų lyg ir pradžia didesnio 
Kanados karinių pajėgų per
tvarkymo. Kyla tik klausimas, ar 
tai bus įvykdyta? Karinės pajė
gos Kanadoje dabar turi daug 
pensijų laukiančių karininkų ir 
mažai aktyvių karių, kurių vos 
užtenka JT taikos priežiūros 
tarnybai. Jie taipgi menkai ap
ginkluoti. Nepajėgūs veikti be 
didžiųjų valstybių, ypač JAV, 
pagalbos rimtesniais atvejais.

Kanados pokarinės vyriau
sybės jau buvo įpratusios savo

biudžetinius deficitus dangstyti 
beveik metiniu reguliariu krašto 
apsaugos išlaidų mažinimu. Jos 
buvo karpomos nekreipiant dė
mesio ir į negausių aktyvių ka
rių saugumą. Karinėse bazėse 
net ir pačioje Kanadoje jau nėra 
tolimo skrydžio naujų sraigta
sparnių. Jie Kanadai labai rei
kalingi jos didžiuliuose plotuose 
pasiklydusiems ar nelaimės iš
tiktiems žmonėms gelbėti. Rei
kia ir tokių, kurie saugiai pa
siektų jūrose prie Kanados 
skęstančius laivus, kai jų įgulos 
šaukiasi pagalbos.

Dar konservatorių ministe
ris pirm. B. Mulroney buvo už
sakęs modernių “E-H 101” 
sraigtasparnių už beveik šešis 
bilijonus dolerių. Jų gamybon 
būtų įsijungusi ir pati Kanada. 
Tą jau pasirašytą sutartį atšau
kė ir pradedamą užpirktų sraig
tasparnių gamybą sustabdė 1993 
m. parlamento rinkimus su libe
ralais laimėjęs J. Chretienas, 
palikęs vos trylika pasenusių ir 
tolimiems skrydžiams pavojingų 
“Labradoro” sraigtasparnių.

Tik dabartinis krašto apsau
gos ministeris D. Youngas pra
nešė, kad Kanados vyriausybė 
planuoja pirkti menkesnės ko
kybės naujų sraigtasparnių. Mat 
vieno sugedusio “Labradoro” 
įgula vos nesušalo nusileidusi to
li nuo savo bazės, kol pagaliau 
buvo surasta ir išgelbėta.V. Kst.

Skautų veikla
• s. Vida Senkuvienė, buvusi 

“Šatrijos” tuntininkė, šiuo metu gy
venanti Lietuvoje, Kalėdų atostogų 
metu su sūnumi Aidu lankėsi pas 
savo tėvus Toronte, susitiko su 
draugais ir dalyvavo skautų Kūčio- 
se gruodžio 15 d.

• Skautų Kūčios gruodžio 15 d. 
ir tradicinias kalėdojimas gruodžio 
21 d. sujudino draugoves. Rengi
niais rūpinosi “Šatrijos” ir “Ramby- 
no” tuntininkai j.ps. D. Biskienė ir 
s. M. Rusinas. Dėkoja drauginin
kams -kėms už šių renginių paruo
šimą ir vadovavimą. Kūčių vakarie
nei vadovavo ps. D. Puzerytė, vyr. 
skaučių Birutės dr-vė, vad. ps. K. 
Dambaraites-Janowitz, paruošė sta
lus, sk. vyčiai - eglutę, v.s. F. Moc
kus rinko gerojo darbelio aukas. 
Rengėjai dėkoja B. Stanulienei už 
talką ruošiant Kūčių vakarienę, 
tėvų komitetui ir jo pirmininkei O. 
Narušienei už visokeriopą pagalbą.

• Lapkričio 23-24 d.d. skautų 
Mindaugo draugovė, vadovaujama 
ps. R. Kalendros ir globėjo v.s.fil. 
dr. A. Dailydės, pirmajam sniegui 
iškritus, surengė įdomią iškylą “Ro
muvoje”. Nors oras buvo šaltokas, 
tačiau programa buvo vykdoma pri
taikant užsiėmimus žiemos sąly
goms. F.M.

Kanados valstybės sekreto
rė daugiakultūriams reikalams 
ir moterų statusui dr. Hedy Fry 
pranešė, kad bus peržiūrima 
valdžios daugiakultūrė progra
ma, rašo “Canadian Scene” in
formacinė tarnyba. Ministerė 
teigė, jog Kanados daugiakultū- 
riškumo politika bus tęsiama 
pagal 1988 m. daugiakultūrišku- 
mo įstatymą. Peržiūros tikslas 
bus užtikrinti tris pagrindines 
daugiakultūrinės veiklos kryptis 
kuriant teisią visuomenę, skati
nant įvairių kilmių kanadiečius 
dalyvauti visuomenės kūrime, 
nustatant kanadišką tapatybę, 
kurios esminė dalis yra daugia- 
kultūriškumas. Dr. Fry tvirtino, 
kad valdžios parama ir toliau 
bus teikiama etninėms grupuo
tėms, kurių projektai atitiks nu
statytas veiklos kryptis.

¥ ¥ ¥ ¥

Žaisdama golfą jauna pora 
šnekučiuojasi. Žmona: jei aš dabar 
numirčiau, ar tu vėl vestum? Vyras: 
turbūt, taip. Žmona: ar ir su ja žais
tum golfą? Vyras: tikriausiai. 
Žmona: ar leistum jai naudotis ma
no golfo įrankiais? Vyras: to tai ne, 
nes ji yra kairiarankė.

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

lietuv|y MM
KREDITO ± I J I
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 antrleĮI 
mortglčlal.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

AfasterCarcf ^plus

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

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

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

Telefonas 416 532-1149

Nori susirašinėti
Medicinos sesuo, 63 m. 

amžiaus, norėtų susipažinti su 
vyresnio amžiaus (73-80m.) vy
ru. Rašyti adresu: Danutė Stan
kuvienė, 3321 W. 63rd Pl., Chi
cago, IL. 60629, U.S.A.

DAIVA 
DALINDA, 

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

Amerikos didžiausia namų 
pardavimo įstaiga Kanadoje!

Islington-Kingsway 
Realty Inc.

Prezidentė, turinti 16 metų 
patyrimą, jums sąžiningai 

patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas. 

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

SOLD
COLDUJQLX
BANUCR U

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

Į^SAMOGmA' Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

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

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

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 LIETUVIŲ FONDĄ !

Į Lietuvą su Nordland Express

Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai 

pervežimai

Nordlond Express 1650 Bloor St. W.,
Toronto, Ontario, Canada M6P 4A8

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

Toronto 416 535-5000
Skyrius: North York

Hamilton

London

Montreal

164 Willowdale Ave., North York, Ont. 
416 222-4021
Alfredas Zorkus
905 522-9966
Jonas ir Marytė Narusevičiai 
1055 Guildwood Blvd.
519 657-1751
Andrejs Vitols
105 56th Ave., Lachine
514 637-9102

Už Toronto ribų 1-800-561-3113

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!

UCCn /'CCUel (atstovaujama ALGIO MEDELIO)
OFICIALI LIETUVOS AVIALINIJOS BILIETŲ PARDAVIMO 

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

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

Ypatingai geromis kainomis parduodam LAL bilietus trasose tarp Vilniaus 
ir Amsterdamo, Berlyno, Frankfurto, Kopenhagos, Londono (Heathrow), 
Maskvos, Paryžiaus (Charles DeGaule), Romos, Stokholmo ir Varšuvos.
* *★★★★★**★*★****★*★★*★***★★ *
* ATOSTOGOS ŠIĄ ŽIEMĄ: ♦
« Vieni ar su grupe, su maistu ar be maisto, pailsėt ar daug ♦ 
« pamatyt? Porai dienų, savaitei, mėnesiui ar dviem? Paruošim «
* pagal Jūsų pageidavimą - *
* FLORIDA, ARIZONA, MEKSIKA, KUBA, KARIBŲ SALOS, ♦
« GRAIKIJA, PORTUGALIJA, HAVAJAI, RAMIOJO «
« VANDENYNO SALOS AR PAKRANTĖS (O GAL TIK JUMS «
« ŽINOMA PASLAPTINGA VIETELĖ?) - viskas JŪSŲ! «

Asmeniškai kreipkitės kiekvieną trečiadienį, tarp 11 'r 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



FILMŲ PASAULYJE

“Tegyvuoja karalienė!”
ALGIRDAS GUSTAITIS
Olandų angliškai pavadin

tas filmas “Long Live the 
Queen” (Tegyvuoja karalienė) 
laimėjo premijas 1995 ir 1996 
metais. Kaip geriausią Olandi
jos filmą 1996 metais atsiuntė į 
Los Angeles, tikėdamiesi laimė
ti Auksinį gaublį (“Golden Glo
be”) ar Oskarą. Filmo autorius 
ir direktorius - Esme Lammers; 
pagamino Laurens Geels ir 
Dick Maas.

Tiksliai nežinoma, kas, kur, 
kada sugalvojo šachmatus. Gal 
indiečiai V š. Iš ten per Ispaniją 
pasiekė Europą. Filme dėsto
ma: garbingieji karaliai, kivirčus 
spręskite ne kruviname mūšio 
lauke, bet pilių ar didikų kie
muose, soduose. Rėdykitės gra
žiai, skirtingais drabužiais ne 
tiktai karaliai, bet ir visi kiti žai
dimo dalyviai, tarsi būtumėte 
kautynių lauke, stengtumėtės 
priešą apgauti, įvilioti blogon 
padėtin, išstumti iš žaidimo 
aikštės. Kritus ar pasidavus ka
raliui mūšis laimėtas, nors gali 
likti daug žaidimo dalyvių gyvų 
ir sveikų. Nereikia žūti daugy
bei jaunų žmonių, nereikia 
skausmo, ašarų, aimanų, slepia
mo keršto kada nors atsilyginti.

Persų kalboje “šah” reiškia 
karalių, arabiškai “mata” - reiš
kia mirė; “šahmat” - karalius 
mirė. Šachmatuose karalius, ne
turėdamas kur eiti, pralaimi žai
dynes, nesvarbu kiek jo karių 
lieka gyvų, nepaliestų. Jo ir žai
dimo svarbiausia figūra yra ka
ralienė, kaip tigrė ginanti kara
lių ir kariauną.

Du jauni žmonės galvoja ir 
nutaria blogybes spręsti ne blo
giu, o gėriu. Mergina, vardu 
Sara, gyvena su motina ir sene
le. Ji nori surasti savo tėvą, kurį 
pažįsta tiktai iš piešinio ar nuo
traukos. Jos klasės draugas Vik
toras turi šachmatų lentą su 
puikiai padarytais šachmatais. 
Sara, jais sužavėta, norėtų iš
mokti šachmatais žaisti, bet ma
no, kad ji per kvaila suprasti to
kį sudėtingą žaidimą. Viktoras 
kalba šiaip ir kitaip, nori įtikinti 
merginą nenusiminti, stengtis 
iki laimėjimo. Jisai seka pasaką 
apie nuostabią karalienę, gyve
nusią pilyje, kurioje grindys bu
vo išklotos baltais ir juodais

kvadratais. Karalienė mylėjo 
karalių, nenorėjo, kad jis su kitu 
karaliumi eitų į kautynes. Kaip 
išvengti vieno iš karalių žūties, 
gal net abiejų mirties? Ji sugal
voja karalių ir jų artimųjų kau
tynes ne mūšio lauke, o pilies 
kieme ar sode. Priešingai galvo
jantis karalius sutinka bandyti 
gudrumu ir savotišku žaidimu 
išspręsti ginčą, užgesinti keršto 
ugnelę. Išeina, subėga dviejų 
karalių skirtingai apsirėdę ka
riai. Vieni stoja ant baltų kvad
ratų, kiti ant juodų. Sara atsi
randa karališkame sode netoli 
karalienės. Maišatis, stumdyma
sis, bet nėra kraujo, tarpais gir
dėti juokų. Sara supranta, iš
moksta žaidimo taisykles.

Sara laiminga patyrusi, kad 
ji protingesnė nei manė. Svajo
ne buvęs žaidimas virsta tikro
ve, jos viltingi sapnai išsipildė, ji 
ryžtingiau ieškos savojo tėvo. 
Olandiškai filmas pavaidintas 
“Lang Leve de Koningin”. Ek
rane bėga 115 minučių arba turi 
3375 metrus. Filmavimo greitis 
- 25 kadrai per sekundę, 35 
mm, spalvotas.

Atpasakojau labai sutrauk
tai. Filme daug įvairumo. Nėra 
piktų minčių, nedorų veiksmų, 
piktžodžiavimo. Viskas sujungta 
apgalvotai. Patikslinimų, patari
mų kitaip daryti galima surasti, 
kaip ir kievienam užbaigtam 
darbui, kūriniui. Pagrindiniai 
artistai: Monique van de Ven, 
Tiba Possijn, Derek de Lint.

Dr. Kazio Martinkaus 
(1953-1984) stipendijų fondas, 
apsvarstęs gautus prašymus, nu
tarė 1996 m. stipendiją $500 
skirti Nomedai Skorobogataitei, 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto studentei, studijuojan
čiai aplinkotyrą, ruošiančiai 
diplominį darbą magistrės laips
niui gauti, kurio studijų pagrin
du yra Kauno miesto oro taršos 
įvertinimas naudojant gyvus or
ganizmus - kerpes.

Šis stipendijų fondas buvo 
įsteigtas 1985 m. Čikagoje, mi
rus biochemijos dr. Kaziui Mar- 
tinkui 1984 m. sausio 13 d. Fon
do adresas: Memorial Scholar
ship Fund, % Kristina Martin- 
kutė, 7120 So. Richmond, Chi
cago, IL 60629-3011, USA.

Toronto Maironio mokyklos choras (III ir IV sk.) dalyvavęs Kalėdų eglutės programoje 1996.XII.14. Vadovės
- R. BUKŠAITYTĖ, S. FREIMANIENĖ Nuotr. R. Puterio
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t.

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

Priima pasienius pagal susitarimą

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

SKAITYTOJAI PASISAKO

Sukursiu gražų paminklą 
pagal jūsų pageidavimus
Dailininkas Kęstutis Keparutis

Tel. FAX 905 540-1705
238 Emerald Street North, 

Hamilton, Ontario L8L 5K8

AUDRA TRAVEL CORPORATION & CRUISE WORLD

Musų biure Jus galite užsakyti
♦ Geriausias keliones j Lietuvą.
♦ Skridimus j 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
Fax 416 769-6753

E-Mail: audra@pathcom.com

Toronto, Ont. M6S 3G3

w

PARAMA IŠ KANADOS
Esu dėkingas už laišką ir 500 

kanadietiškų dolerių čekį mokslei
vių maitinimui. Manau, kad tai pui
ki dovana Kalėdų proga mokslei
viams. Lietuvoje dalis moksleivių 
nelanko mokyklos todėl, kad tėvai 
neturi pinigų, negali išlaikyti vaikų. 
Lietuvos švietimo ir mokslo minis
terijos sekretoriaus R. Motuzo tei
gimu, moksleiviai nelanko mokyk
los, nes: 41% vaikų nenori mokytis, 
15% neleidžia tėvai, 11% nesimoko 
dėl materialinių sunkumų, 6% gy
vena asocialiose šeimose, 21% val
katauja. Tai oficiali informacija iš 
“Švietimo naujovių” žurnalo.

Taip pat noriu padėkoti už 
“National Geographic” žurnalo už
sakymą gimnazijai 1997 m. Tuo la
biau, kad gimnazijoje šiemet pradė
ta dėstyti sustiprinta užsienio kalba. 
Tai bus puiki dovana anglų kalbos 
mokytojams, bibliotekai ir mokslei
viams.

R. Dambrauskas, 
Panevėžio J. Balčikonio 

gimnazijos direktorius

LIBERALINĖ YLA?

“John Birch Society” organiza
cija yra didžiai nusipelniusi. Ji nuo
lat rodė amerikiečiams, ypač libera
lių pažiūrų naivuoliams, kas yra tik
rasis komunizmas, praktikuojamas 
sovietinėje Rusijoje. Bet yra taip 
pat tiesa, nes “liberalinė yla”, kaip 
tikina Vilius Bražėnas (žr. “Ar tai 
kraštutinumas?”, “TŽ”, 1996.XIL- 
3), jog tos draugijos nariai yra nuė
ję ir į kraštutinumą. Bene ryškiau
sias to kraštutinumo pavyzdys yra 
susijęs su Dwight David Eisenhow- 
er’io asmeniu. Tos draugijos nariai 
šį generolą bei JAV prezidentą pa
vadino sovietų agentu, nors vadina
moji “Eisenhower’io doktrina” kaip 
tik turėjo tikslą stiprinti bei saugoti 
nekomunistinį pasaulį prieš sovieti
nę agresiją.

Žinoma, kraštutinumo proble
ma yra sudėtingesnė nei “Skaityto
jai pasisako” skyrius turi vietos aiš
kinti. A. Mst.

PRANCŪZIJOS LIETUVIAI
“TŽ” 1996 m. 48 nr. “Lietuviai 

pasaulyje” skyriuje buvo išspaus
dintas pokalbis iš “Lietuvos aido” 
su Prancūzijos lietuvių bendruome
nės primininku Perkūnu Liutkumi. 
Tame pokalbyje yra taisytinų ne
tikslumų. Čia pateikiu atitaisymus, 
kurie buvo išspausdinti ir “Lietuvos 
aide” 1996.XI.14.

“Perkūnas Liutkus, PrLB val
dybos pirmininkas, prieš dvejus me
tus perėmė pareigas iš Ričardo 
Bačkio, o ne iš kun. J. Petrošiaus. 
P. Liutkus tapo antruoju PrLB val
dybos pirmininku, turinčiu Prancū
zijos pilietybę (prieš dešimt metų 
buvo Jonas Tomkus). Iš senųjų

Prancūzijos lietuvių bendruomenės 
narių nedaug tapo Prancūzijos pi
liečiais, didelė dalis jų per visą so
vietų okupacijos laikotarpį išlaikė 
Lietuvos pilietybę ir kitos neturėjo. 
Todėl nereikėtų apibendrintai va
dinti visų lietuvių bendruomenės 
narių lietuvių kilmės prancūzais.

Taip pat netikslu rašyti, kad iš 
senųjų bendruomenės narių liko tik 
keturi asmenys. Tarp jų minimi 
Perkūnas Liutkus ir Ugnė Karvelis, 
kurie į bendruomenės veiklą įsi
traukė tik likus keleriem metams 
prieš Lietuvai atgaunant nepriklau
somybę. Anksčiau jie nuo lietuvių 
bendruomenės laikėsi atokiai ir su
sirinkimuose nedalyvaudavo. Gali
ma suskaičiuoti dešimtis kitų lietu
vių, gyvenančių Prancūzijoje, kurie 
daug seniau tapo aktyviais lietuvių 
bendruomenės nariais.

Teigimas, kad “nepalaikome 
ryšių nei su latviais, nei su estais, 
nes jų bendruomenės labai mažy
tės, gal po 5-6 narius”, neatitinka 
tikrovės. Latvių bendruomenės na
rių Prancūzijoje yra apie 100, iš jų 
beveik 40 gyvena Paryžiuje. Jie kas
met, kaip ir lietuviai, rengia didelį 
nepriklausomybės minėjimą, į kurį 
kviečiami taip pat visi Latvijos bi
čiuliai. Estų bendruomenėje, įskai
tant ir studijuojantį jaunimą, apy
tikriai yra tiek pat narių, kiek ir lat
vių bendruomenėje.

Į lietuvių bendruomenės ren
giamus Vasario 16-osios minėjimus 
visuomet buvo kviečiami latvių, es
tų, lenkų, ukrainiečių ir kitų ben
druomenių atstovai. Prancūzijoje 
įsikūrusios Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos bendruomenės palaiko tarpu
savio ryšius. Dar galima pridėti, 
kad Perkūno Liutkaus tėvai neimi
gravo į Prancūziją, kaip rašoma 
straipsnyje. Jo tėvas Antanas Liut
kus 1936 m. gruodžio mėnesį buvo 
paskirtas atašė Lietuvos pasiuntiny
bėje Paryžiuje. Sovietams okupavus 
Lietuvą, diplomato šeima pasiliko 
gyventi Prancūzijoje. Perkūno Liut
kaus motinai Janinai Liutkienei 
Prancūzijos užsienio reikalų minis
terija kasmet pratęsia jos prancūzų 
diplomatinę kortelę, kuri buvo iš
duota 1940 m., ir vizą, esančią prieš 
karą išduotame Lietuvos diplomati
niame pase. Žiba Klimienė,

PrLB tarybos narė, Paryžius

TAIP ELGĖSI ANGLŲ KARIAI

Tokia kuklia antrašte “TŽ” 
1996 m. 49 nr. išspausdino vertingą 
Leono Baltušio straipsnį. Juo papil
dytos ankščiau “TŽ” panašių 
straipsnių mintys. Prisimenu, tokias 
šiurpias naujienas girdėjau būda
mas tremtinių lageryje Hanau a.M. 
Visi lietuviai buvo pasipiktinę siau
bingu anglų elgesiu - priverstiniu 
ukrainiečių grąžinimu Sovietų są
jungai, kuri grąžintus ukrainiečius 
ir kitus Vakarų fronte kovojusius

prieš sovietus, sušaudydavo, likutį 
išveždavo kankinimams, mirčiai į 
šiaurę.

Nesutinku su viena mintimi ta
me rašinyje: “Mjr. R. Davies žino
jo, kad jis turi vykdyti įsakymą ir 
jam pasirinkimo nėra”. Pasirinkimą 
turėjo: galėjo atsisakyti įsakymą 
vykdyti. Budeliško Anglijos kariuo
menės vadovybės įsakymo nepa
klausęs būtų pasielgęs garbingai ne 
tikrai pats vienas, bet ir apsaugojęs 
anglų karius, net Angliją nuo gė
dingo elgesio. Visi, talkinusieji So
vietų Sąjungai, vykdžiusiai nekaltų 
žmonių žudymą komunizmo labui, 
nusikalto žmoniškumui.

Būtų narsu, jei lietuviai surink
tų bent aprašomojo budeliško įvy
kio duomenis ir juos paskelbtų kny
gos pavidalu. Gal anglai tai slepia 
nuo savųjų.

Algirdas Gustaitis,
Los Angeles

PAGALBA MOKYKLAI

Raseinių miesto pakraštyje 
prieš 30 metų iškilo nauji rūmai, 
kuriuos greitai užpildė vaikučių 
balseliai. Tai specialioji internatinė 
mokykla. Čia prisiglaudę vaikučiai, 
kurių namuose mažai meilės, gėrio, 
džiaugsmo. Jau daug kartų Lietuvą 
ir savo gimines lanko p. Birutė 
Mikšytė-Kasperavičienė iš Kana
dos. Sužinojusi, kad šioje mokyklo
je gyvena sunkus 10 m. ligoniukas 
Kęstutis ir metais jaunesnis bro
liukas Mindaugėlis, p. Birutė pasi
siūlė padėti.

Kiek daug vaikučiams buvo 
džiaugsmo, kai gavo kalėdinę dova
ną - didelį siuntinį: drabužėlių, ba
tų, maisto. Kęstutis, Mindaugėlis ir 
šios mokyklos darbuotojai nuošir
džiai dėkingi Jums už tai, kad savo 
gerumu ir meile sušildėte gyvenimo 
ir likimo sužvarbusias nuskriaustų 
berniukų sielas. Tegul Jūsų padary
ti geri darbai būna didelis žiburys 
šiandieninės nelengvos mūsų Lie
tuvos kasdienybėje.

Irena Mitalienė,
Raseinių specialiosios internatinės 

mokyklos mokytoja

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 gydytoja
ASTA E, GRINIS-VAIDILIENĖ, D.D.S.

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

Telefonas 416 237-1273

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

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS,

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

27 John St., Second Floor Te(L 416 240-0594
Lengvai pasiekiamas

Weston, Ontario M9N 1J4 autobusu nr. 79 (Scarlett 

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

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)

REŽŽV1KK

Juozas (Joseph)^^rNORKUS
Re/max West Įstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas.
Daugiau kaip 10 metų turintis 
pardavimo bei daugiau kaip 20 metų 
statybos ir remonto patirtį. Mielai 
atsakysiu į namų pirkimo, pardavimo 
ar remonto klausimus.

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

Religinis konkursas
Prelatas Juozas Prunskis 

1997 metais skiria $5,600 pre
miją^) krikščionybės idealų ug
dymui. I Projektas - KRIKŠ
ČIONYBĖS IDEALŲ UGDY
MAS KASDIENYBĖJE. Semi
naras ar paskaitų ciklas skirtas: 
katechetams, tikybos dėstyto
jams, jaunimo vadovams, jau
nom šeimoms ar profesinėms 
grupėms. Konkurso komisijai 
prisiųsti: programos metmenis, 
pravedėjų sąrašą, kvalifikacijas 
bei pasiruošimą vykdomai pro
gramai, numatytą programos 
vietovę ir dalyvių grupės sudėtį 
(profesinė, jaunimo bei skai
čių), finansinę sąmatą, dalyvių 
apklausos anketos pavyzdį, pro
gramą įvykdžius - dalyvių ap
klausos duomenis. II projektas 
- sukurti skaitiniai, ŠV. RAŠ
TO TRUMPI MĄSTYMAI 
kiekvienai dienai pagal liturgi
nius laikotarpius. Mašinėle pa
rašyti, dar neišleisti. Projektai 
pasirašomi slapyvardžiu. Atski
rame užklijuotame voke pride
dama tikroji autoriaus pavardė, 
adresas ir telefonas. Konkurso 
medžiagą reikia prisiųsti iki 
1997 m. rugsėjo 1d. šiuo adresu: 
Sisters of the Immaculate Con
ception, RELIGINIS KON
KURSAS, 600 Liberty Hwy, 
Putnam, Ct. 06260

Sesuo M. Bernadeta

iŠ y PS K IN o S

Daktaras patarė dėdei Antanui 
bėgti 300 dienų, 5 km per dieną, 
kad numestų 75 svarus. Tai atlikęs, 
dėdė Antanas skambina daktarui: - 
Numečiau 75 svarus, bet dabar tu
riu kitą problemą.

- Kokią? - klausia daktaras.
- Aš atsiradau 1500 km nuo 

namų.

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

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

Chamney McWilliams Inc.

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

DRESHER Appraisal Ltd.

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

Nemokamas namų įvertinimas • Vaikams reikia mažiau kritikos, 
daugiau pavyzdžių (Joubert).

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 *
DUX LJIItA - INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S4W3 
416 762-4232 FAX 416 762-5588

mailto:audra@pathcom.com
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TORON T (<>
Anapilio žinios Prisikėlimo parapijos žinios

AS! MONTREAL
- Per praėjusius 1996 metus 

mūsų parapijoje buvo pakrikštyta 
16 kūdikių, Pirmąją Komuniją pri
ėmė 11 vaikučių, Sutvirtinimo sa
kramentą priėmė 11 jaunuolių, 
Santuokos sakramentą priėmė 7 
poros ir palaidoti 25 mirusieji.

- Šiais metais pradedamas trijų 
metų pasiruošimo laikotarpis Di
džiosios krikščionybės 2000 metų 
sukakties šventei. Pirmiesiems 1997 
metams Šventasis Tėvas yra sukū
ręs maldą, kurią visi skatinami kal
bėti per ištisus metus. Tos maldos 
lietuviškasis vertimas yra padėtas 
prie visų šventovės durų. Prašome 
pasiimti.

- Sausio 12, sekmadienį, minė
sime tragiškąją Sausio 13-ją. Mūsų 
šventovėje 11 v.r. Mišiose iškilmin
gai su savo vėliavomis dalyvaus To
ronto VI. Pūtvio šaulių kuopa, mūsų 
parapijos KLK moterų draugijos 
skyrius ir kitos organizacijos.

- Gruodžio 23 d. pakrikštyta 
Romo ir Jacqueline (Smeaton) Ole
kų dukrelė Karena-Maksytė.

- Sausio 3 d. palaidota a.a. Ve
ronika Vaitkienė, 89 m. amžiaus.

- Pirmajai Komunijai pasiruoši
mo pamokos vyksta sekmadieniais 
po 9.30 v.r. Mišių klebonijoje. Pa
mokas praveda Vytautas Staškevi
čius.

Suaugusiems norintiems 
ruoštis Krikšto ar kuriam kitam 
sakramentui, arba gilinti tikėjimo 
pažinimą, 1997 m. sausio mėnesį 
organizuojamos dvi programos: 1. 
“Jėzus yra Viešpats”; 2. “Pažink sa
vo tikėjimą”. Vietą ir laiką apspręs 
susidomėjusių skaičius. Papildomai 
informacijai prašome skambinti 
sės. Ignei tel. 905 897-5604.

- Mišios sausio 12, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Praną Dovidaitį, 
11 v.r. už parapiją; Wasagoje 2 v. p. 
p. už a.a. kun. Petrą Kairiūną.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, sausio 5, po

pietėje dalyvavo 157 asmenys; sve
čių knygoje pasirašė Vida Rusec- 
kienė, Julija Zakaravičienė iš Vil
niaus; M. Sutienė iš Rokiškio. Pra
nešimus padarė ir su svečiais su
pažindino LN valdybos narys E. J. 
Steponas.

- LN valdybos posėdis - sausio 
16, ketvirtadienį, 7 v.v.

- Lietuvių Namuose dar yra li
kusių medinių kėdžių. Kreiptis į ad
ministraciją 532-3311.

- “Lokio” svetainės lankytojai 
kviečiami pasinaudoti pasiūlymų 
bei pageidavimų dėžute.

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

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $150 - J. Valiukienė.

Anapilio keltuvo vajui au
kojo: $150-J. Valiukienė.

“Vaiko tėviškės namams” 
aukojo: $50 - E. J. Gudai.

“Angeliukų” chorui aukojo: 
$30 - T. Renkauskienė.

Vysk. K. Paltaroko viduri
nei mokyklai Panevėžyje auko
jo: $50 - J. Staškevičius.

Krikščioniškiesiems gimdy
mo namams Kaune aukojo: $50 
- E. J. Gudai.

Vargdieniams Lietuvoje au
kojo: $100 - V. Balsienė (a.a. 
Vytauto Balsio atminimui).

Kanados lietuvių muzie- 
jaus-archyvo išlaikymui aukojo: 
$40 - R. ir B. Bulovai; $20 - W. 
T. Vidurigis. Dėkojame, kad 
padedate išsaugoti mūsų isto
riją. Vedėja

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.

Toronto Maironio mokyklos kanklininkės, atlikusios meninę programą 
Kalėdų eglutės renginyje 1996.XII.14. Vadovės - Ž. JANELIŪNIENĖ ir 
A. ADAMONYTĖ Nuotr. R. Puterio

- Sausio 5, sekmadienį, šven
čiant Trijų Karalių šventę, 10.15 
v.r. Mišiose dalyvavo būrelis para
pijos vaikų, kurie, nešdami degan
čias žvakutes, simboliškai išreiškė 
Kristaus šviesą pasaulyje.

- Šį sekmadienį, sausio 12, po 
11.30 v.r. Mišių parodų salėje įvyks 
Prisikėlimo parapijos Katalikių mo
terų draugijos skyriaus susirinki
mas. Bus aptariama šių metų 
skyriaus veikla. Apie pasirengimą 
2000 metų krikščionybės sukakčiai 
ir tikėjimo atnaujinimą kalbės kun. 
J. Sasnauskas, OFM.

- Sausio 19, sekmadienį, 12.30 
v.p.p. šaukiamas specialus parapi
jos susirinkimas informuoti parapi
jiečius apie įvairių komitetų atlik
tus darbus parapijos perkėlimo 
klausimu.

- Katalikų Bendrijos paskelb
tas pasirengimas 2000 metų sukak
čiai sutampa su Prisikėlimo parapi
jos pastangomis dvasiškai atsinau
jinti. Stengiamasi priartinti tikintie
siems Mišių paslaptį ir skatinti jų 
pačių aktyvų, sąmoningą dalyvavi
mą liturgijoje. Pradedant sausio 19 
d. kiekvieno mėnesio trečiąjį sek
madienį 9.15 ir 10.15 v.r. bus laiko
mos specialios Mišios šeimoms ir 
jaunimui.

- Sausio 17-24 d.d. visame pa
saulyje minima Krikščionių vieny
bės savaitė. Ta proga sausio 29 d., 7 
v.v. šventovėje vyks ekumeninės 
pamaldos, kuriose dalyvaus lietuvių 
liuteronų Išganytojo parapijos at
stovai. Kun. Algimantas Žilinskas 
pasakys pamokslą. Giedos Išgany
tojo parapijos choras, vadovauja
mas P. Šturmo. Panašios pamaldos 
vasario 9 d. bus surengtos ir Išga
nytojo šventovėje. Ten mūsų para
pijos dvasininkams atstovaus kun.
J. Sasnauskas, OFM.

- Sausio 13 d. Šv. Jono kapi
nėse palaidotas a.a. Jonas Ranonis, 
73 m. Sausio 4 d. palaidotas a.a. 
Juozas Sabaliauskas, 84 m. am
žiaus.

- Nuo sausio 13 (pirmadienio) 
pakeičiama rytinių pamaldų tvarka. 
Šiokiadieniais ankstyvųjų Mišių 
7.15 v.r. nebus dėl nedidelio dalyvių 
skaičiaus. Tų Mišių intencijos 
perkeliamos į 8 v.r. Mišias, kurios ir 
toliau bus pagrindinės (konventi
nės) dienos Mišios. Šeštadieniais 
Mišios vyks 8 ir 9 v.r. (konventi
nės), kai kada ir 10 v.r.

- Mišios sekmadienį, sausio 
12, 8.15 v.r. - už a.a. prel. Praną 
Vaserį; 9.15 - už Čalutkų šeimos 
mirusius; 10.15 v.r. už a.a. T. Igną 
Mikalauską, OFM, a.a. Praną Do
vidaitį (pirmos mirties metinės), a. 
a. Algirdą Michalauską; 11.30 v.r. 
už 1991 m. sausio 13 d. Vilniuje žu
vusius laisvės kovotojus.

Lietuvių kredito kooperaty
vas “Parama” praneša, kad 
naujos patalpos, 2975 Bloor St. 
W., Etobicoke (prie Bloor ir 
Royal York) atidaromos sausio 
10 dieną. Valdyba kviečia na
rius bei visus lietuvius apsi
lankyti.

A. a. Balio Savicko atmi
nimui pagerbti artimieji aukojo 
“Kovai su vėžio liga Lietuvoje”: 
$50 - Vlado Pūtvio šaulių kuo
pa, dr. Jadvyga Rimšaitė; $25 -
K. P. Budrevičius; $20 - P. 
Čiurlys, DLK Algirdo šaulių 
kuopa (Hamilton, ON), B. K. 
Pečiuliai, T. V. Gražuliai, A. K. 
Pajaujai; $15 - D. V. Kuliešiai, 
T. B. Stanuliai; $10 - J. V. Pe
čiuliai, Rūta Bekerienė, A. S. 
Zimnickai, K. Latwis, A. Zala- 
gėnai, S. V. Aušrotai, R. R. Pe
čiuliai, E., S. Kudzmickai, V. P. 
Melnykai, B. V. Paliulioniai; $5 
- J. P. Barakauskai, Julija Liut- 
kienė, V. S. Vaitkai, A. L. Ar- 
tičkonis. Iš viso - $325. Aukas 
surinko M. Povilaitienė.

Adelė Ledienė Šv. Kalėdų 
proga $50 paukojo neturtingo 
studento gausiai (5 vaikai) šeimai.

MOTERIS iš Lietuvos ieško darbo. 
Gali prižiūrėti vaikus ar slaugyti 
senelius. Skambinti po 6 v.v. tel. 
905 451-8197.

Montrealio lietuvių mokyklos mokiniai Kalėdų eglutės renginyje atlikę dalį programos Nuotr. A. Mickaus

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS TORONTE

praneša,
kad 1996-tieji metai mūsų veiklai buvo sėkmingi. Todėl valdyba nutarė:

a) išmokėti 5% papildomų palūkanų visiems nariams už santaupų palūkanas, 
įrašytas iki 1996 m. gruodžio 31 d. Įrašai padaryti taupomosiose sąskaitose;

b) grąžinti 5% visiems skolininkams už jų sumokėtas palūkanas iki 1996 m. 
gruodžio 31 d. Įrašai padaryti į čekių sąskaitas.

Per 1996 metus įvairioms organizacijoms bei jaunimo vienetams paskirta ir 
išmokėta daugiau kaip 40,000 dolerių.

Valdyba

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

frfrfrf PARAMA 
praneša,

kad užbaigus 1996-tuosius metus su pelnu, valdyba vėl nutarė dalį pelno padalinti 
nariams:
- Kiekvienam nariui buvo paskirta po $25 papildomų šėrų ("patronage shares”).
- Nariams, turintiems asmenines ir nekilnojamo turto paskolas buvo grąžinta 4% 
sumokėtų palūkanų. Už investicijas (GIC ir kt.) buvo sumokėti papildomi 4% 
palūkanų. Pinigai buvo tiesioginiai pervesti į narių kasdienines sąskaitas.
Jei atsirastų klausimų, prašome kreiptis į “Paramą” tel. 416 532-1149. Valdyba

Vasario 16 minėjimą KLB 
Toronto apylinkė rengia 1997 
m. vasario 16 d., 4 vai. p.p. di
džiojoje Anapilio salėje. 1996 
m. gruodžio 17 d. apylinkės val
dybos posėdyje buvo svarstyti 
šio renginio reikalai. Meninę 
programą sudarys pynė “Tykiai 
tykiai Nemunėlis teka”. Daly
vaus choras “Volungė”, ansam
blis “Gintaras” ir Maironio mo
kykla. KLB Inf.

Katalikų Bendrijoje prasi
deda trimetis pasirengimas 2000 
metų krikščionybės sukakčiai. 
Šiais metais krikščionys ragina
mi įsimąstyti į Jėzaus Kristaus 
asmenį ir ugdyti sąmoningą ti
kėjimą. Ta proga Toronto lietu
viams organizuojamas paskaitų 
ciklas, pavadintas “Ką aš ti
kiu?” Skatinant kuo gausesnį 
dalyvavimą, paskaitų ciklas vyks 
skirtingose vietose ir skirtingu 
laiku. Įvadas ir pirmoji paskaita 
įvyks Anapilio mažojoj salėj 
sausio 21, antradienį, nuo 7 iki 
8.30 v.v. Numatyta pakartoti 
sausio 22 d. “Vilnius Manor” 1 
v.p.p. ir Prisikėlimo parapijos 
parodų salėje 7 v.v. Paskaitas 
koordinuoja sės. Igne, tel. 905 
897-5604. Inf.

Hamiltono lietuvių kredito 
kooperatyvas “Talka” paaukojo 
$2000 “Tremtinių grįžimo fon
dui” Lietuvoje. Tokia stambi 
auka rodo, kad ši finansinė ins
titucija, šalia tiesioginio profe
sinio patarnavimo klientams, 
imasi ir moralinės atsakomybės 
savo tautai - konkrečiai tiesia 
pagalbos ranką nekaltai kentė- 
jusiems mūsų broliams ir sese
rims Sibire bei kalėjimuose. Ha
miltono “Talkai” tremtinių var
du nuoširdžiai dėkoja -

KLK moterų dr-jos 
centro valdyba

“Tremtinių grįžimo fondui” 
šv. Kalėdų proga aukojo: $200 - 
Birutė Lukošienė; $50 - Gyvoje- 
rožinio draugija per P. Jurėną, 
St. ir J. Sinkevičiai.

Našlaičių fondui “Vaiko tė
viškės namai” aukojo: $50 - St. 
ir J. Sinkevičiai.

A. a. Balio Savicko atmini
mui pagerbti aukojo: $100 - N. 
Žulpienė ir vaikai; $20 - A. ir 
R. Tumpa, J. Rovas, V. Vaido
tas; $10 - R. Bekerienė; $5 - G. 
Bijūnienė. Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja -

KLK moterų dr-jos 
centro valdyba

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

IX Pasaulio lietuvių jaunimo

KONGRESAS
KAS YRA TAS KONGRESAS?
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas (PLJK) yra suvažiavimas, 
skirtas įvairių kraštų lietuviškam jaunimui.

KAS GALI DALYVAUTI KONGRESE?
Lietuvių kilmės jaunimas tarp 16 ir 35 metų, susidomėję 
renginiu bei kviesti svečiai.

KADA VYKS KONGRESAS?
Nuo 1997 m. liepos mėnesio 17 d. iki liepos mėnesio 27 d.

KUR KONGRESO ATSTOVAI IR DALYVIAI KELIAUS?
IX PLJK prasidės JAV sostinėje - Vašingtone. Iš Vašingtono keliausim j 
Niujorką. Kongreso pabaigos iškilmės vyks Bostone.

Liepos 17 —27
1997 - JAV

• Washington, DC
• New York City
• Boston, MA

Kongresas - gera dovana jaunimui!
P.O. Box 283, 
Manhasset New York 11030 USA 
516.358.6103 • http://www.pljk.org 
jankauskas@aol.com

Aukos Kanados lietuvių fon
dui: $100 - J. Staškevičius, L. 
Meškauskienė, J. Driaunevičius, 
dr. Z. L. Mockus, Hamiltono 
sporto klubas “Kovas”, A. Sta- 
nėnas, L. Radzevičienė; $300 - P. 
Bražiūnas; $750 - kredito ko
operatyvas “Talka”; $1000 - Pri
sikėlimo parapijos kredito koope
ratyvas. Testamentinio palikimo 
sąskaiton $5,000 - Pranė ir Julius 
Barakauskai ir $25,000 - Antanas 
Tamošaitis. Aukos mirusiųjų at
minimui: a.a.. V. Matukaičio at
minimui $40 - Sofija Matukaitie- 
nė; $25 - J. Bajoraitis; a.a. J. Viz- 
barienės atminimui $20 - J. Py
ragius, D. Žemaitis; a.a. J. Sta- 
lioraičio atminimui $100 - B. 
Stalioraitienė; a.a. S. Čepo atmi
nimui $100 - E. Čepienė; a.a. A. 
Meškausko atminimui $20 - V. 
Kvedaras; a.a. Ad. Mitalo, a.a. P. 
Radzevičiaus, a.a. Alg. Mitalo at
minimui po $100 - L. Radzevi
čienė. Testamentinis palikimas 
Petro Juodelio ir Onos Juodelytės 
- $2,000. Visiems aukojusiems 
dėkoja Kanados lietuvių fondas

Moteris Lietuvoje, 40 m. 
amžiaus, nerūkanti, negerianti, 
norėtų atvykti Kanadon. Galėtų 
prižiūrėti vaikus, slaugyti ligo
nius, atlikti namų ruošą ar bet 
kurį kitą darbą. Moka lietuvių, 
rusų, lenkų kalbas, gali susikal
bėti angliškai ir vokiškai. Ad
resas: Vida Bidvienė, Ašigalio 
7-49, Kaunas, Lithuania.

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

ANTANAS SMOLSKUS, žymu
sis birbynininkas ir jo grupė iš 
Lietuvos, sausio mėn. pabaigoje 
svečiuosis Toronte. Jų koncertų 
eiga netrukus bus paskelbta 
spaudoje.

KRISTAUS GIMIMO ir 
Naujų metų švenčių proga svei
kinu mielus tautiečius, savo ar
timuosius, gimines ir draugus, 
linkėdama gausios Dievo palai
mos ir geriausios sėkmės nau
jaisiais metais.

Angelė Gontienė

MOTELIS LITHUANUS. Florido
je, Singer Island saloje, ramioje, 
saugioje vietoje, prie Atlanto, vei
kia lietuviškas motelis “LITHUA
NUS” (iškaba Lietuvos vėliavos fo
ne). Jaukūs vieno ir dviejų miega
mųjų butai su svetaine, virtuve 
(yra elektrinė viryklė, šaldytuvas, 
mikrobanginė, visi būtini indai). 
Čia nereikia mašinos. Iki pliažo ke
lios dešimtys metrų, krautuvės ir 
restoranai greta. Turėsite visas są
lygas geram poilsiui. Paslaugūs šei
mininkai visada laukia Jūsų. Gali
me pasitikti West Palm Beach oro 
uoste. Tel.: 561-863-6508.

Bernelių Mišios buvo dvyliktą 
nakties Aušros Vartų šventovėje. 
Pusę valandos prieš Mišias ir Mišių 
metu parapijos choras giedojo šias 
giesmes: “Nakties tyloje” - J. Si- 
niaus, “ O, greičiau, greičiau” - L. 
J. Šimučio, “Berneliai, kelkit” - J. 
Švedo, “Sveikas, Jėzau gimusis” - 
J. Naujalio, “Piemenėliams varg
dienėliams” - J. Naujalio, “Tylią 
naktį” - F. Gruber, “Linksma gies
mė - J. Naujalio, “Tyliąją naktį” - 
J. Naujalio, “Ateikit vaikeliai” - A. 
Aleksio ir “Linksmų Kalėdų” - A. 
Stankevičiaus. Tarp choro giesmių 
įsijungė sol. Gina Čapkauskienė su 
“Gesu Bambino” - P. A. Yon ir 
“Šventa naktis” - A. Adam. Sol. 
Antanas Keblys pagiedojo “Šventas 
miestas” - S. Adams. “Aušros” mo
terų dainos vienetas giedojo “Mes 
girdėjom angelus” - tradicinė pran
cūzų giesmė ir “Adeste fideles”. 
Visus vargonais palydėjo ir chorui 
dirigavo muz. Aleksandras Stanke
vičius. Koordinatorius - Antanas 
Mickus.

Mišias atnašavo klebonas kun. 
Juozas Aranauskas su kun. Kazi
mieru Ambrasu ir kun. J. Lipskiu. 
Klebonas pasakė pamokslą ir pa
sveikino parapijiečius. Skaitinius

LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė 
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X1L7

Tel. 514 722-3545
JOANA ADAMONYTĖ, A.I.B. 

PETRAS ADAMONIS, C. I. B.
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Naujas įstatymas
Gruodžio 19 d. Lietuvos 

seimas vieningai priėmė valsty
bės saugumo pagrindų įstatymą, 
kuris dėl įvairių nesutarimų bu
vo rengtas penkerius metus, rašo 
ELTA. Per tą laiką buvo pa
ruošti septyni šio įstatymo pro
jektai. Jame nurodoma, kad 
Lietuva nė vienos valstybės ne
laiko savo priešu, niekam ne
grasina, su visomis stengiasi pa
laikyti gerus santykius. "Stiprin
ti nacionalinį saugumą yra 
aukščiausias Lietuvos vidaus ir 
užsienio politikos tikslas", tei
giama dokumente. Įstatyme iš
dėstyti valstybinio saugumo už
tikrinimo būdai, kariuomenės 
sudėtis ir veikla, jos kontrolės 
sistema, nurodyti galimi vidaus 
ir išorės rizikos veiksniai, daly
vavimas Europos sąjungos, ŠAS 
(NATO) ir kitų tarptautinių or
ganizacijų veikloje.

Agresijos aukoms bus išmokėta 
450 tūkst. litų

Kaip skelbia ELTA, gruo
džio 24 d. Lietuvos vyriausybė 
patikslino prieš savaitę priimtą 
nutarimą dėl kompensacijų iš
mokėjimo žuvusiųjų už Lietu-

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

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). 

atliko dr. Raimundas Zabieliauskas 
iš Toronto ir dr. Jonas Mališka. Po 
pamaldų dauguma rinkosi į parapi
jos salę pasisveikinti ir prie sūrio, 
vyno bei kavos pabendrauti.

Skautų Kūčios buvo surengtos 
gruodžio 20 d. Aušros Vartų para
pijos salėje. Gintaras Nagys vado
vavo šiam renginiui ir plačiau pa
aiškino Kūčių papročius. Klebonas 
kun. J. Aranauskas palaimino tra
dicinius valgius ir pasidalino su 
kiekvienu dalyviu plotkele. Pabai
goje visus pradžiugino Kalėdų se
nelis, atvykęs tiesiog iš Lietuvos.

Neseniai mirusi a.a. Viktorija 
Stankevičienė buvo prisiminta iškil
mingomis gedulo Mišiomis gruo
džio 18 d. Aušros Vartų šventovėje. 
Mišias aukojo kun. K. Ambrasas ir 
kun. J. Lipski. Pamaldų metu gie
dojo parapijos choras, vad. muz. A. 
Stankevičiaus, velionės vaikaičio. 
Taip pat giedojo sol. G. Čap- 
kauskienė. Dalyvavo Stankevičių 
giminė ir velionės gerbėjai.

A.a. Irena (Drogosz) Rutkaus
kienė, 68 m. amžiaus, mirė 1996 m. 
gruodžio 22 d. Palaidota gruodžio 
23 d. Liūdi sūnus su šeima ir kiti ar
timieji. B.S.

FAX 514 722-3546
DONNA SV RAKA, A.I.B.

Res. 514 256-5355

vos laisvę nuo 1991 metų sausio 
11-13 dienomis vykdytos agresi
jos ir po to buvusių įvykių šeimų 
nariams - sutuoktiniui, vaikams, 
įvaikiams, tėvams ir nedarbin
giems išlaikytiniams bei asme
nims, kuriems per šiuos įvykius 
padarytas sunkus bei apysunkis 
kūno sužalojimas. Iki 1997 m. 
balandžio 1 d. bus išmokėtos 
vienkartinės 1000 litų kompen
sacijos kiekvienam asmeniui, iš
skyrus žuvusiųjų šeimas, ku
riose yra vienas šeimos narys. 
Jam bus išmokėta 1800 litų 
kompensacija. Socialinės apsau
gos ir darbo ministerė Irena 
Degutienė aiškino, kad kompen
sacijos bus mokamos iš Krašto 
apsaugos ministerijai skirtų 
valstybės biudžeto lėšų. Iš viso 
šiam tikslui skirta 450 tūkst. 
litų. RSJ

Įvairios žinios
Jim Edgar, JAV Illinois 

valstijos gubernatorius, žinomas 
lietuvių bičiulis, atsiuntė laišką, 
datuotą 1996 m. gruodžio 28 d., 
kuriame jis sveikina “Tėviškės 
žiburius” 47 metų sukakties 
proga. Pasak sveikintojo, šis 
laikraštis Amerikos lietuviams 
teikia daugybę tautinių bei 
bendruomeninių žinių. Tauty
bių žiniasklaida padedanti leng
viau suprasti kitų tautų kultūras.

Pažaislio šventovė pasižymi 
ypatingu meniškumu ir jos lanky
tojams palieka didelį įspūdį. Tai 
gražiausias Lietuvos baroko pa
vyzdys, rodantis XVII š. kūrybinį 
pajėgumą. Šventovė pastatyta 
1674 m. Lietuvos kanclerio Kris
tupo Žygimanto Paco pastango
mis, išpuošta Italijos menininkų 
bei architektų darbais.

“Laikinoji sostinė” rugsėjo 
19 d. laidoje rašo, kad vasarą “ šis 
architektūrinį šedevrą aplankė 
itin daug turistų”. Lankosi čia 
anglų, italų, vokiečių ir kitų tautų 
svečiai. Praeitais metais čia lan
kėsi taip pat ir inžinierius iš Čika
gos Algis Liepinaitis. Kaip ir kiti, 
pasigedo leidinių apie Pažaislio 
vienuolyną ir šventovę kitomis 
kalbomis. Tokį leidinį A. Liepi- 
naičio iniciatyva, pritariant ir fi
nansuojant Čikagos kazimierie- 
tėms, numatoma išleisti vokiečių 
kalba 3000 egz. tiražu, vėliau ir 
anglų kalba. Spausdins A. Jakšto 
spaustuvė Kaišiadoryse. Neseniai 
“Katalikų pasaulio” leidykla yra 
išleidusi vienos spalvos lankstinu
ką turistams 8000 egz. tiražu.

http://www.pljk.org
mailto:jankauskas@aol.com

