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Pirmieji metai - svarbūs
Po seimo rinkimų Lietuvos lankytojai parveža 

linksmesnių naujienų: gyventojų nuotaika esanti pakilusi, 
daugiau entuziazmo iniciatyvai ir darbui, atviresnis ryžtas 
kovoti su nusikaltėliais.

LIETUVOS žmonių nuotaikos tuoj pat atsiliepia ir 
išeivijoje. Rinkimų rezultatai išblaškė abejones dėl 
krašto ateities ir nepriklausomybės įtvirtinimo. 
Pokariniams išeiviams, pasitraukusiems iš Lietuvos dėl 

komunizmo grėsmės, neįmanoma buvo įsivaizduoti, kad 
nepriklausomybę atstačiusiam kraštui galėtų vadovauti 
buvę komunistai, Maskvos patikėtiniai, dėl kurių teko 
daugeliui žiauriai nukentėti. Todėl buvo suprantamas liū
desys ir nusivylimas po 1992-jų metų rinkimų. O dabar, 
šiais rinkimais, dauguma jaučia, kad klaida atitaisyta, 
nors ji kainavo milžiniškas pinigų sumas, kurias naujajai 
valdžiai teks telkti toliau nebeleidžiant irti ekonominio 
gyvenimo pamatams. Reikės dirbti valdžiai ir drauge vi
siems, kuriems rūpi bendrieji tautos reikalai, valstybinė 
gerovė, auginanti daigus ir asmeninei gerovei kilti. Svei
kintinas dirbančiųjų sujudimas, ypač kaimuose, kur atsta
čius ūkį ir iš jo pragyvenimą, dings nepasitikėjimas rytoju
mi. Antras džiuginantis spindulys - tai pačiu pirmuoju 
naujojo seimo įstatymu priimtas teisingas įvertinimas tų 
žmonių, kurie sunkiausiais tėvynei laikais nepabūgo 
griebtis ginklo ir neieškojo kitų išeičių, kurios būtų galė
jusios laužyti priesaikas. Tokios naujosios valdžios pažiū
ros leidžia tikėtis atstatymo ir kitų sričių, į kurias ligi šio
lei pro pirštus žiūrėta. Gerintini tautinio bei moralinio 
auklėjimo reikalai, peržiūrėtina tremtinių bei politinių 
kalinių būklė.

SV IE pirmieji naujosios valdžios metai yra labai svar
būs ne tik dėl to, kad artinasi ir prezidento rinkimai, 
bet ir dėl to, kad tasai pradinis valdymo ir tautai tar

navimo laikas turėtų pasirodyti skleidžiančiu pagerėjimą, 
prašviesėjimą, liudijančiu nuoširdžias pastangas dirbti 
kiek tik įmanoma arčiau to, kas prieš rinkimus sakyta. 
Kad tik valdžia nepadarytų ekonominių klaidų, kad kaip 
nors įstengtų išnarplioti LDDP valdymo suraizgytas ky
šių, nusikaltimų ir grobstymų painiavas. Tuo rūpinasi ir 
išeivija, kaip girdėti, pasiruošusi remti, o kur reikės ir tal
kinti vykdant krašto gerovės kėlimą. Tačiau jei bus šau
doma pro šalį, jei per didelis pasitikėjimas, užsispyrimas, 
gal ir neiyžtingumas, stabdys daryti teisingus sprendimus, 
jei kris pasitikėjimas išrinktaisiais, jei dešinieji dėl menk
niekių ar asmeninių ambicijų susirems,- nuomonės dėl 
krašto valdymo taip susimaišys, kad pašaliečiams (ir sa
viesiems) bus nesunku tarti: Lietuva tikrai neturi politikų. 
Tikėkime - taip niekas nesakys. Žiūrint į aštuntosios koa
licinės vyriausybės narių sudėtį, atrodo, kad bus einama 
tikruoju keliu. Sujauktas didelę atsakomybę nešančio po
litiko vaidmuo bus atstatytas. Netolimos praeities išpuo
liai nebegali kartotis. Atsimintina ir tai, kad valdovų, ten
kinančių savo asmeninius įgeidžius ar ambicijas, laikai jau 
seniai pasibaigė. Demokratinė mintis - ne glazūra, puo
šianti valstybę, bet cementas, jungiantis ir laikantis. Eida
mi Europon, šalia vardų ir puošmenų, turime nešti bent 
jau aiškų ryžtą ta mintimi rikiuoti visus valstybinius reika
lus. Taip, sutinkame, žinome, - gal ne vienas atsilieptų. 
Gerai. Tada belieka vykdyti. C.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Atsisakyta ilgai lauktos bylos
Didelės politinės įtampos 

Kanadai atnešė jos valdinės ori
nio susiekimo bendrovės “Air 
Canada” 1988 m. liepos 20 d. 
įsigyti 34 vidutinių nuotolių dvie
jų variklių keleiviniai lėktuvai. 
Jie buvo pirkti europinėje ga
mykloje “Airbus”, priklausan
čioje, prancūzų, vokiečių ir bri
tų technikai bei kapitalui. Ka
nadą tada valdė ministeris pirm. 
Brian Mulroney (Mulronis) su 
savo konservatorių vyriausybe. 
Šis pirkinys Kanadai kainavo 
1,8 bilijono dolerių.

Įtampa dėl tų “Airbus” lėk
tuvų nupirkimo sustiprėjo, kai 
Kanados parlamento rinkimus 
1993 m. spalio 25 d. laimėjo li
beralai ir ministeriu pirmininku 
tapo jų vadas J. Chretienas, o 
naujuoju teisingumo ministeriu 
buvo prisaikdintas Allan Rock 
(Ročkas). Ji daugiausia rėmėsi 
gandais ir ypač iškilo 1995 m. 
Mat tada vokiečių žinių žurna
las ir Kanados CBC televizija 
prasitarė, kad Kanados politikai 
galbūt yra susilaukę finansinio 
atpildo iš “Airbus” gamyklos už 
jos keleivinių lėktuvų nupirkimą 
“Air Canada” bendrovei.

Politinę įtampą pakeitė po
litinė audra, kai kanadiečius 
1995 m. rugsėjo 29 d. pasiekė 
spaudos gautas slaptas praneši
mas. Jis lietė Kanados RCMP 
policijos su teisingumo ministe

rijos sutikimu pasiųstą raštą į 
banką Šveicarijoje, prašantį in
formacijos apie buvusio Ka
nados ministerio pirm. B. Mul- 
ronio, vokiečių kilmės kanadie
čio Karlheinz Screiberio ir bu
vusio Niufaundlandijos provin
cijos premjero Franko Moores 
sąskaitas, kurios Šveicarijoje, 
jeigu jie jas turi, yra slaptos. Esą 
žinių apie jas reikia RCMP 
policijai, tiriančiai įtariamus fi
nansinio atsiskaitinimo pažeidi
mus dėl 1988 m. Kanadai 
nupirktų “Airbus” lėktuvų.

Šis pranešimas plačiai nu
skambėjo ne tik Kanadoje, bet 
ir pačioje Šveicarijoje, JAV bei 
kitose šalyse. Jis sudarė įspūdį, 
kad buvęs Kanados ministeris 
pirm. B. Mulronis yra finansinis 
nusikaltėlis, jei RCMP policija 
ieško jo slaptų sąskaitų Šveica
rijoje. 1995 m. lapkričio 20 d. 
advokatai kreipėsi į aukščiau
siąjį Kvebeko teismą, B. Mulro- 
niui reikalaudami viešo valdžios 
atsiprašymo ir 50 milijonų dole
rių kompensacijos už garbės pa
žeidimą. Didelės kompensacijos 
reikalavimu tik buvo siekiama 
paspartinti valdžios atsiprašymą 
ir šį nemalonų įvykį užbaigti 
draugišku būdu be teismo bei 
50 milijonų dolerių kompensa
cijos. Tačiau valdžia ilgus mė
nesius vengė atsiprašymo takti-

(Nukelta į 6-tą psl.)

Kauno vėžio gydymo centre gailestingosios seserys vykdo gydytojų nurodymus Nuotr. A. Švenčionio

Niekas nenori baltiečių
Baltijos valstybės vokiškoje ir angliškoje žiniasklaidoje. Vokiečio žurnalisto 
nuomone, Europos vakariečiai nėra linkę įsileisti Baltijos valstybes nei į Šiaurės 
Atlanto sąjungą, nei į Europos sąjungą. Amerikos žurnalistai pasisako už Baltijos 

valstybių priėmimą į vakariečių saugumo struktūras

KAZYS BARONAS, Vokietija
Prieš pat Kristaus gimimo 

šventę Miuncheno dienraštis 
“Sueddeutsche Zeitung” visą 
psl. paskyrė Rusijai bei nuo jos 
atskilusioms valstybėms. Polito
logas J. Riedmiller savo straips
nyje “Niekas nenori baltiečių” 
nagrinėja Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos padėtį. Jis 1996 m. gruo
džio 21 d. rašė, kad nepriklau
somybės siekiuose Lietuva vi
suomet pralenkdavo savo seses 
Latviją ir Estiją. Po 1991 m. 
rugpjūčio mėn. perversmo Mask
voje visos trys valstybės atgavo 
nepriklausomybę bei tarptautinį 
pripažinimą. Tarp jų pasireiškė 
žymūs skirtumai, kurie padarė 
įtakos tolimesnei plėtotei. Pir
miausia tai įvyko Lietuvoje, kai 
po tautiškai konservatyvių at
stovų valdymo švytuoklė atsisu
ko atgal - ekskomunistai į savo 
rankas perėmė seimą bei prezi
dentūrą. Prieš keletą savaičių 
persvara vėl pakrypo į dešinę 
pusę, laimint konservatoriams 
seimo rinkimus.

Toliau vokietis nagrinėja 
Latvijos ir Estijos padėtį, dary
damas išvadą, kad Lietuva nuo 
savo sesių skiriasi rusakalbių 
mažu nuošimčiu, tačiau su Lat
vija ginčijasi dėl jūros sienos.

Palikti už durų
Vokiečio nuomone, ŠAS 

(NATO) ir Europos sąjungai 
Baltijos valstybės yra lygios: 
niekas jų nenori. Europos s-ga 
žvelgia į jų ekonominį gyveni
mą, o ŠAS - į Rusiją. Baltijos 
valstybės remiasi “Taikos part
neryste” ir viltimi, nes jos 
Maskvoje turi ne sandraugos 
narių, bet ypatingą statusą.

Nėra jokių abejonių, kad 
vokiečio politologo straipsnis, 
parašytas laikantis kancl. H. 
Kohl’io, Prancūzijos ir Anglijos 
paimtos politinės linijos, kuri 
Baltijos valstybes palieka už 
ŠAS ir ES ribų. Tačiau ne ką 
geriau vokiškoje spaudoje atsi
liepiama ir apie Lenkijos, Veng
rijos, Čekijos respublikų įjun
gimą į ŠAS. Jos laikomos ant
raeilėm tos sąjungos narėm, at
sisakoma jose laikyti strategi
nius ginklus. Tuo būdu nukelia
ma siena dar toliau į rytus, pa
liekant Rusijai laisvą žygiavimą 
per tas valstybes, nes jų gink
luotosios pajėgos be strateginių 
ginklų, ŠAS dalinių, negali at
laikyti Maskvos puolimo.

Priimti visus
Tad džiaugtis reikia 1996 

m. gruodžio 17 d. Frankfurte 

leidžiamame “International He
rald Tribune” persispausdintu 
iš “The New York Times” W. 
Safire straipsniu “A bigger 
NATO is better - and the Bal
tics should be in it”. Jame auto
rius pasisako už Baltijos valsty
bių įjungimą į ŠAS. Pasak jo, į 
ŠAS turi būti įjungtos ir Baltijos 
valstybės, kuriose Hitlerio-Stali- 
no sutarties dėka prasidėjo mo
dernus imperialistinis komuniz
mas, kur blogio imperija pradė
jo lūžti, Vytautui Landsbergiui 
vedant Lietuvą į nepriklauso
mybę.

Toliau amerikietis rašė: 
“Istorija rodo, kad Baltijos vals
tybės reikalingos ŠAS apsaugos 
labiau negu kiti kraštai... Jos tu
ri būti įjungtos kaip kandidatės 
liepos mėn pasitarimuose. Vo
kietija remia Lenkiją, Prancūzi
ja - Rumuniją, Italija - Slovėni
ją, o mes pagaliau galime remti 
tris Baltijos valstybes, gindami 
jų narystę, atsižvelgdami į jų de
mokratinį pastovumą, o ne Ru
sijos grasinimus”.

Stipriu sakiniu užbaigia sa
vo straipsnį W. Safire, tikėda
mas, kad ŠAS praplėtimo spau
dos konferencijoje bus pateik

Kauno vėžio gydymo-onkologįjos centro pastatas Nuotr. A. Švenčionio

tas B. Clinton’ui klausimas: 
“And what about the Baltics, 
Mr. President?”

Skaitytojų laiškai
Tas pats Frankfurto angliš

kas dienraštis 1996 m. gruodžio 
16 d. išspausdino Bonnos gy
ventojo Dietricho Genschel’io 
laišką, kuriame vokietis pare
mia Latvijos ambasadoriaus Če
kijoje V. Krastins laišką redak
cijai, pavadintą “Ar jie vėl nori 
paaukoti Baltijos gyventojus?” 
Vokietis rašė, kad Baltijos klau
simas nėra pamirštas. Jaltos bei 
Stalino-Hitlerio sąmokslas bus 
neužmirštas ŠAS ministeriu, kai 
artimiausių mėnesių eigoje ŠAS 
posėdžiuose bus nagrinėjama 
tos sąjungos ateitis. Vokietis ti
ki, kad jo kraštas prisidės prie 
Baltijos valstybių įjungimo į 
ŠAS.

Žydų raštai Vilniuje
“International Herald Tri

bune” skaitytojai taip pat savo 
laiškuose pasisakė apie atrastus 
Vilniaus Šv. Jurgio šventovėje 
hebrajiškus ir jidiš raštus. L. Hi- 
dekel iš Marignane (Prancūzija) 
rašė, kad ji gimusi Vilniuje, tad

(Nukelta į 2-rą psl.)

Susitiko su diplomatu
Kaip praneša ELTA, sausio 

2 d. Lietuvos seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis susitiko 
su naujai paskirtu Rusijos am
basadoriumi Vilniuje Konstan
tinu Mozeliu. V. Landsbergis 
diplomatui pareiškė Lietuvos 
norą lygiavertiškai bendradar
biauti su Rusija, stoti į Šiaurės 
Atlanto sąjungą, plėtoti ryšius 
tarp Vilniaus ir Karaliaučiaus 
universitetų. Jis priminė amba
sadoriui apie negrąžintą Lietu
vai ambasados pastatą Paryžiuje 
bei lietuvių indėlininkų pinigus 
“Vniešekonombanke”. Taip pat 
seimo pirmininkas pareiškė pa
sitenkinimą Lietuvos ir Rusijos 
prekybos santykių plėtra. K. 
Mozelis tvirtino, jog “jo atsto
vaujama šalis visas Europos 
valstybes traktuoja kaip lygia
vertes, kurių bendradarbiavimą 
ir saugumą garantuoti gali, pa
vyzdžiui, Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacija”, 
skelbia ELTA.

UR ministeris Lenkijoje ir 
Vokietijoje

“Lietuvos ryto” žiniomis, 
Lietuvos užsienio reikalų minis
teris Algirdas Saudargas sausio 
6 - 7 d. d. lankėsi Lenkijoje. Jis 
susitiko su Lenkijos prezidentu 
Aleksandru Kvasnievskiu, prem
jeru Vlodzimiežu Cimosevičiu- 
mi, užsienio reikalų ministeriu 
Dariušu Rosaču bei kitais pa
reigūnais, taip pat su Punsko ir 
Seinų lietuviais. D. Rosatis tvir
tino, jog Lenkija remia Lietuvos 
stojimą į Europos sąjungą ir 
ŠAS pirmojoje kandidatuojan
čių valstybių grupėje. Derybose 
aptartas bendras valstybių įsi
jungimas į europines bei trans
atlantines struktūras ir dvišalių 
santykių gerinimą. A. Saudargas 
pabrėžė svarbą derinti sprendi
mų priėmimą, nustatyti pasitari
mų tvarką, pareiškė viltį, kad 
Lenkija rems Lietuvos projek
tus kaip “Via Baltica” statybą, 
elektros linijų sujungimą, sienos 
perėjimo punktų darbo gerini
mą, europinių geležinkelio bė
gių tiesimą iki Kauno.

Sausio 8 d. A. Saudargas iš
vyko į Vokietiją, kur jis Berlyne 
susitiko su užsienio reikalų mi
nisteriu Klaus Kinkeliu, užtikri
nusiu, jog Vokietija “lieka Lie
tuvos bei kitų Baltijos šalių ad
vokatė šioms valstybėms integ
ruojantis į Europos struktūras”. 
Taip pat įvyko Lietuvos UR mi
nisterio susitikimai su aktyviais 
Lietuvos rėmėjais Vokietijoje, 
Bundestage nariu Kersten Wet
zel ir buv. Vokietijos parlamen
to Krikščionių demokratų frak
cijos pirmininku Alfred Dregger.

Paskirti viceministeriai
Kai praneša ELTA sausio 6 

d., Lietuvos krašto apsaugos mi
nisterijos viceministeriu buvo 
paskirtas 41 m. amžiaus fizikas 
Povilas Malakauskas nuo 1996 
m. kovo mėnesio dirbęs KAM 
sekretoriumi. Kitą viceministe- 
rio pareigybę užims 60 m. am
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K. Ostrausko “Ketvirtoji siena” nebūtinai stipriai sumūryta

žiaus išeivijos lietuvis, JAV ka
riuomenės pulkininkas Jonas 
Kronkaitis, kuris bus oficialiai 
paskirtas jam nuvykus į Lietuvą. 
Jis stebisi, kad Lietuvoje nepa
kankamai stengiamasi priartinti 
kariuomenę prie ŠAS lygio ir 
kad taip apleista Lietuvos ka
riuomenė - trūksta struktūros, 
vadovavimo, atsakomybės pasis
kirstymo sistemos.

Europos reikalų ministe
rijos viceministeriu paskirtas 
Mindaugas Paunksnis, 28 m. am
žiaus radijo inžinierius, baigęs 
mokslo vadybą Niujorko uni
versitete. Ligšiol jis vadovavo 
Kauno miesto savivaldybės Eko
nominio plėtojimo skyriui. ER 
ministerijoje dirbs apie 50 žmo
nių, prie jos prisijungsiančiose 
agentūrose dar 60. Dar nepa
skirti du viceministeriai ir mi
nisterijos sekretorius.

Neatsistatydins švietimo 
ministeris

Kaip rašo “Respublika”, 
gruodžio 31 d. Lenkijos užsie
nio reikalų ministerija pareiškė 
susirūpinimą Lietuvos švietimo 
ir mokslo ministerio Zigmo 
Zinkevičiaus teiginiais, pa
skleistais spaudoje gruodžio 17 
d. pasikalbėjime. Jis sakęs, kad 
lietuvių kalbos nemokantys mo
kytojai, jo manymu, “ne pilie
čiai”, pietryčių Lietuvos gudams 
prievarta brukama lenkų kalba, 
visose valstybinėse mokyklose 
turi būti dėstoma lietuvių kalba. 
Pasak Lenkijos URM, šie pa
reiškimai prieštarauja Lenkijos 
ir Lietuvos sutarčiai.

Lietuvos URM Algirdas 
Saudargas tvirtino, jog Lietuva 
laikosi ir laikysis dvišalių ir 
tarptautinių įsipareigojimų dėl 
tautinių mažumų. Švietimo mi
nisteris teigė, kad jo pokalbio 
tekstas “verčiant į lenkų kalbą, 
buvo ‘suklastotas ir sudarky
tas’”, ir jis neketina atsistatydin
ti, kaip žadėjo reikalauti Lietu
vos lenkų kongresas.

Įsigaliojo užsieniečių centras
Sausio 1 d. teisiškai įsigalio

jo naujas Užsieniečių registravi
mo centras Pabradėje, vyriausy
bės nutarimu tapęs atskiru Vi
daus reikalų ministerijos padali
niu, praneša ELTA. Čentre, 
anksčiau priklausiusiam pasie
nio policijos departamentui, lai
kinai talpinami per sekančius 
mėnesius deportuotini asmenys 
bei pabėgėlių statuso ieškantys, 
kurie bus perkeliami į Ruklos 
pabėgėlių priėmimo centrą. 
Centrui nepradėjus veikti nega
lėjo būti vykdomas įstatymas 
dėl pabėgėlių statuso, priimto 
1995 m. Jam įsigaliojus, pasak 
Migracijos departamento prie 
VRM direktoriaus pavaduotojo 
A. Gavėno, galima tikėtis, jog 
bus lengviau stabdyti nelegalų 
migracijos antplūdį. Nelegalią 
migraciją taipgi galima būtų 
mažinti taikant griežtesnę sie
nos kontrolę bei sukuriant in
formacinę duomenų bazę pabė
gėlių apskaitai vesti, rsj
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SPAUDOS BALSAI

Vokiečiai slaptai ginklavo lenkus
Lenkų spauda neigia, kad “Armia Krajowa” buvo ginkluojama 
vokiečių kariuomenės dalinių, bet naujai iškilę faktai tai 
patvirtina. Kai kurie lenkų laikraščiai pradėjo pulti naująjį 

Lietuvos švietimo ir mokslo ministerį prof. Zigmą Zinkevičių

Išduoti kazokai sovietų rankose

Lenkų spaudoje dažnai tvir
tinama, kad lenkų “Armia Kra
jowa” nebuvo vokiečių ginkluo
jama ir su jais nebendradarbia
vo, tačiau faktai tam prieštarau
ja. “Zeszyty Historyczne” 1996 
m. 117-toje laidoje lenkų istori
kas Grzegorz Mazur, rašo:

“'Nemuno grupuotės' vadas 
rotmistras Jozef Swida, slapy
vardis 'Lech', su tyliu apskrities 
komendanto pik. Itn. Janusz 
Prawdzic-Szlaski sutikimu ir ži
nia 1944 m. sausio mėn. Lydoje 
pokalbiuose su Wehrmacht'o 
atstovais nustatė, kad mainais 
už ginklų ir amunicijos pristaty
mą vokiečių nepuldinės. 1944 
m. sausio, vasario ir kovo mėne
siais jo grupuotė gavo penkis 
transportus ginklų ir amunici
jos. Vis dėlto šis reikalas, nors jį 
buvo norėta laikyti paslaptyje, 
tapo žinomas. (...)

Be 'Nemuno grupuotės' 
taip pat majoro A. Pilch, slapy
vardis 'Gora', vadovaujamas da
linys 'Dolina', padarė su vokie
čiais nepuolimo sutartį. 1943 m. 
gruodžio viduryje jis, tarp kitko, 
gavo iš vokiečių 10.000 amuni
cijos vienetų, du sunkiuosius 
kulkosvaidžius ir keturis minos
vaidžius.”

Šiaurės rytinėje buvusios 
Lenkijos dalyje ginklai iš vokie
čių buvo gaunami ir kitokiais 
būdais: “77 AK pulko ketvirto 
bataliono vadas Czeslaw Za- 
janezkowski, slapyvardis 'Rag- 
nar', iškeitė pagautą vokiečių 
komisarą į tris sunkvežimius 
ginklų, maj. Stanislaw Trusz- 
kowski iškeitė su Eišiškių vokie
čiais sviestą ir dešrą į dvi amu
nicijos dėžes, o leitenantas Jan 
Borysiewicz, slapyvardis 'Kry- 
sia', iškeitė 20 vokiečių belais
vių į du vežimus amunicijos, du 
kulkosvaidžius ir dvi dėžes gra
natų”.

“Armia Krajowa” bendra
darbiavimo su vokiečiais pavyz
džių buvo daug. Anksčiau minė
tas pik. Itn. Szlaski savo atsimi
nimuose rašo: “Nenorėjau būti 
skundiku ir neiškėliau į viešu
mą,nors man buvo žinoma, kad 
penktoji Vilniaus brigada (va
das 'Lupaszko') nuo pat jos su
darymo bendradarbiavo su vo
kiečiais ir jiems traukiantis nu
žygiavo vakarų kryptimi”.

Lietuvių policijos suimtas, o 
vokiečių apdovanotas pinigais ir 
paleistas rotmistras Szendzie- 
larz “Lupaszko” po šio įvykio 
išžudė dešimtis Dubingių kaimo 
gyventojų. Londono lenkų egzi- 
linė vyriausybė, sužinojusi, kad 
Vilniaus srities lenkų AK gauna 
iš priešo ginklus, uždraudė tai 
daryti, bet leido juos imti kaip 
karo grobį. Tada vokiečiai pa
likdavo kur nors lenkams gink
lus, tyliai jiems pranešdavo kur 
jie yra, pastatydavo prie jų silp
ną apsaugą ir tuo būdu sudary
davo AK sąlygas “iškovoti” ka
ro laimikį. Kelis tokius pavyz
džius pateikia AK majoras E. 
Banasikowski savo atsiminimų 
knygoje.
Puolamas švietimo ministeris

Toronto lenkų dienraštis 
“Gazeta” š.m. sausio 3-5 d. lai
doje rašo: “Lenkijos užsienio 
reikalų ministerija yra 'giliai su
sirūpinusi' naujo Lietuvos švie
timo ir mokslo ministerio Zig
mo Zinkevičiaus pasisakymais 

ir mano, kad jie nesutinka su 
Lenkijos-Lietuvos sutartimi. Pa
sikalbėjime su vienu populia
riausiu Lietuvos laikraščiu 
'Valstiečių laikraštis' 1996 m. 
gruodžio 17 d. laidoje ministe
ris, tarp kitko, neigė 'nelietuviš
kų mokyklų' šiame krašte egzis
tavimą ir tvirtino, kad asmenys, 
nepakankamai mokantys lietu
vių kalbą, nėra Lietuvos piliečiai”.

Oficialiame Lenkijos URM 
pranešime pabrėžiama: “Lenki
jos URM ypač susirūpino tais 
Zinkevičiaus pasisakymais, ku
rie lietė Lietuvos lenkų mokyk
lose dėstomąją kalbą, pilietybę, 
tautinėms mažumoms priklau
santiems asmenims tautybės pa
sirinkimą ir taip pat dalyvavimą 
viešame gyvenime”. Kai kurie 
prof. Zinkevičiaus pasisakymai 
šiame lenkų pranešime yra iš
kraipyti. Pvz. “V.L.” rašo:

“ - Kai kurių nelietuviškų mo
kyklų vadovai nesupranta valstybi
nės kalbos”.

Prof. Z.:
“ - Tai pasigailėjimo verti 

žmonės. Kiekvienas mokytojas ir 
kiekvienas mokyklos vadovas pri
valo mokėti valstybės kalbą. Kitu 
atveju - jis ne pilietis. O ne pilie
čiams neleisime mokyti vaikų”.

Taigi ne visi asmenys, o tik 
mokytojai, nemokantys valstybi
nės kalbos, yra paminėti. Apie 
tautybės pasirinkimą prof. Z. 
sako:

“ - Norėčiau plačiau paaiškin
ti šią situaciją. Nukentėjusios piet
ryčių Lietuvos didelėje dalyje šne
kama ne lenkų, bet baltarusių (lie
tuvių iš seno vadinami gudais) kal
ba - vadinamąja “paprastąja”. Ta 
pati kalba Baltarusijoje vadinama 
baltarusių, o Lietuvoje - lenkų. 
Jaunimui demagogiškai įrodinėja
ma, kad “nuo amžių” jų tėvai var
tojo tą kalbą ir buvo lenkai, lenkų 
organizacijos per prievartą bruka 
vaikams lenkų kalbą, steigia len
kiškas mokyklas. Vargšai vaikai tu
ri mokytis jiems svetimą kalbą. To
dėl visiškai suprantamas tėvų no
ras grįžti prie savo ištakų, mokyti 
vaikus lietuviškoje mokykloje.”

Taigi lenkų kalba ir tautybė 
yra pietryčių Lietuvos gyvento
jams brukama, o ne lietuvių. 
Prof. Z. neneigė lenkiškų mo
kyklų egzistavimo. Jis pareiškė:

- “Valstiečių laikraščio” re
dakciją praėjusį pavasarį užplūdo 
tėvų laiškai, pareiškimai, kuriuose 
įvairių tautybių Šalčininkų ir Vil
niaus rajonų žmonės pageidavo 
mokyti savo vaikus mokyklose, ku
riose dėstoma valstybine kalba. 
Tuo tarpu vietos valdžia pačiais 
brutaliausiais būdais piršo jiems 
lenkiškas mokyklas, trukdė steigti 
lietuviškas pradines.

“ - Aš visąlaik sekiau jūsų 
laikraščio straipsnius Rytų Lietu
vos klausimais. Ačiū vyriausiajam 
redaktoriui Jonui Švobai, kad tiek 
vietos skyrė. Daugelis kitų leidinių, 
deja, tylėjo ar buvo abejingi, kai čia 
pat, prie sostinės, Lietuvos vaikui 
draudžiama mokytis valstybine 
kalba.”

Dėl šių profesoriaus Zinke
vičiaus pasisakymų Lietuvos už
sienio reikalų ministeris, kaip 
rašo “Gazeta”, pareiškė savo 
apgailestavimą.

Lietuvos suverenitetas būtų 
pažeistas, jeigu svetima, nors ir 
draugiška, valstybė nurodinėtų, 
kas ir kokie Lietuvos ministerial 
turėtų būti. J. B.

LEONAS BALTUŠIS
Per savaitę laiko, pradedant 

1995 m. gegužės 29 d, anglai 
perdavė sovietams 1,772 kazokų 
karininkus ir keliasdešimt vo
kiečių. Visi jie buvo apgyven
dinti Judenburgo plieno liejyk
loje. Pirmas dvi dienas negavo 
jokio maisto. Senos vokiškos 
kariškos milinės turėjo atstoti 
čiužinius. Kazokų aukštųjų kari
ninkų čia jau nebuvo - jie buvo 
pakeliui į Graz’o kalėjimą. Tai 
buvo 1945 m. birželio 1 d. Kas 
tą dieną čia įvyko, įdomiai apra
šė vyr. leitenantas Boris K. Ga- 
nusovski atsiminimų knygoje 
“10 metų už geležinės uždan
gos”.

Kas jis? Tai*14 metų am
žiaus Krymo kadetų korpuso 
berniukas, 1920 m. lapkričio 
mėnesį evakuotas iš Sevastopo
lio, kur paliko jo mama ir sese
rys. Jugoslavijoje baigė rusų ka
ro mokyklą ir 1943 m. vasarą 
įstojo į naujai formuojamą 1-ją 
kazokų diviziją. Anglų išduotas, 
praleido 10 metų gulage. Kaip 
Jugoslavijos pilietis buvo paleis
tas. Grįžo į Austriją, netrukus 
emigravo į JAV. Ten dėstė rusų 
kalbą kariuomenės svetimų kal
bų mokykloje Monterey, CA, 
kur dirbo ir gen. lt. St. Raštikis.

Kazokų žurnalistas bei rašytojas 
vyr. Įeit. BORIS GANUSOVSKI, 
1943 m. įstojęs į 15-jį kazokų 
korpą ir kovojęs prieš sovietinę 
kariuomenę drauge su vokiečiais

♦ * ♦
Tarp sovietinių karininkų 

kilo didžiulis sujudimas. Staiga 
atsidarė didžiulės durys ir pasi
rodė didelis būrys sovietinių ka
rininkų. Jų viduryje savo ūgiu 
išsiskyrė generolas. Tai buvo 
Sov. Sąjungos maršalas F. L 
Tolbukin, ryžęsis pamatyti ka
zokų karininkus, apie kuriuos 
buvo daug girdėjęs. Nesiskubin
damas, viską atidžiai stebėda
mas, jis perėjo visą grupę. Su 
juo keliavo ir palydovai: 3 gene
rolai, keletas pulkininkų, majo
rų ir kapitonų. Jo antpečiai bu
vo auksinės spalvos su raudono
mis žvaigždėmis. Sustojo prie 
Boriso Ganusovskio, kuris dė
vėjo pilną vokišką uniformą su 
antpečiais, ordinais ir pasižymė
jimo ženklais. Maršalas, žiūrė
damas į prie uniformos prisiūtą 
vokišką erelį, paklausė: “Ar ne 
gėda jį nešioti?”

“Jeigu nebuvo gėda, kai lai
mėdavome, tai nėra gėda ir da
bar, nors ir pralaimėjome.” - 
“Ak šitaip!” - pasakė maršalas, 
nuo galvos iki kojų nužvelgda
mas B. K. Ganusvoskį ir staiga 
gana garsiai sušuko: “Kuris čia 
majoras Bondarenko?” Mjr. 
Bondarenko išėjo j priekį. Tai 
buvo nedidelis, plonas, labai 
simpatiško veido, su pilna uni
forma ir keletu ordinų ant krū
tinės. Tai buvo žmogus kadaise 
sovietinis “besprizornik” (bena
mis našlaitis, užaugęs gatvėse). 
100% produktas sovietinės sis
temos. Šis vyras, kaip karys, bu
vo žinomas savo legendiniu drą
sumu ir kariniu pasisekimu.

Maršalas apžiūrinėjo majo
rą su dideliu susidomėjimu, o 
majoras tiesiai žiūrėjo jam j 
akis. “Ar žinote, kad jis su savo 
kazokais sumušė visą mūsų 32- 
ją pėstininkų diviziją? Ar atsi
menate, kaip tada mums buvo 
karšta Vengrijoje?” Atsisukęs 
vėl į mjr. Bondarenko pradėjo jį 
girti.

“Esi geras vyras ir talentin
gas. Kariaut moki ir man patin
ki, bet kodėl tu prieš savus atsi
sukai?” - “Jūs man ne savi. Aš

- karys. Ėjau su ta puse, kuri 
mano širdį traukė.” - “Gaila... 
Gaila, kad mes jūsų anksčiau 
negavome. Būtumėt buvę pui
kūs kariai mūsų baudžiamajame 
batalione.” Ir staiga, lyg niekur 
nieko, paklausė: “Ar nebuvote 
skriaudžiami?” Ar niekas ne
atėmė pinigų ar laikrodžių?”

“Iš visų atėmė laikrodžius,”
- pasigirdo keli balsai iš užpa
kalio. Maršalas liko nustebin
tas, nes klausimas, faktinai, bu
vo tik dėl formos, o staiga gavo 
ir atsakymą. Jo reakcija buvo 
gana smarki. Pakėlęs balsą, atsi
sukęs į savo palydovus, pareiš
kė, kad tokios kiaulystės ir ap
gavystės nedaromos - tuoj viską 
grąžinti. Tai pasakęs ir net ne
atsisveikinęs su visa palyda išėjo 
pro duris. Po kokių 20 minučių 
grupėje atsirado storas kapito
nas, nešinąs išversta kazokiška 
kepure, pridėta net iki viršaus 
laikrodžių. Ant viršaus gulėjo 
Boriso Ganusovskio laikrodis.

* * *

Jau kitą dieną, t.y. birželio 
2, prasidėjo tardymai ir “karinio 
tribunolo” sprendimai. Pirmoje 
vietoje į tardymus ir “tribunolo” 
teismą buvo šaukiami buvę so
vietų piliečiai ir vyresnio am
žiaus karininkai. SMERŠ žudi
kai bei NKVD labiausiai nemė
go buvusių Raudonosios armi
jos karių, kuriuos jie laikė išda
vikais.

Leiskime pasakoti anglų 
puskarininkiui Edwardui Ste
wart, kuris priklausė “Royal 
Corps of Signals” ir birželio 
mėnesio pirmomis dienomis bu
vo Judenburge. “Jau tą pirmą 
naktį ir sekančią dieną mes ga
lėjome girdėti daugelio motorų 
ūžimą ir retkarčiais automatų 
bei šautuvų ugnį. Tuo pačiu me
tu pasigirsdavo nepaprastai pui
kus vyrų choro giedojimas, ko
kio aš niekad savo gyvenime ne
su girdėjęs. Balsų grožis sklido 
po visą apylinkę ir, automatų 
ugniai nustojus, pasigirsdavo 
garsus kazokų “ura!”

Kazokai įrodė, kad jie nebi
jo mirties. Jie įnirdavo su litur
ginės giesmės žodžiais savo lū
pose, parodydami anglams, kaip 
jie miršta. Tai toks anglų kario 
liudijimas, kuris savo laišku pa
liudijo apie tai rašytojui N. 
Tolstojui. - Aišku, jis nežinojo, 
kad tas choras buvo pasaulinio 
masto Kubanės kazokų choras, 
o dažniausiai giedama giesmė 
buvo “Gospadi Bogu pamolim- 
sia” (Viešpačiui Dievui pasi
melsime). Tos neeilinio grožio 
giesmės, taip puikiai giedamos, 
baisiai nervino bolševikinius 
žmogžudžius, kurie vėliau su
šaudė ir visą šį chorą. Šių eilu
čių autorius 1944 m. lapkričio 
mėnesį buvo susitikęs 3 šio cho
ro narius Berlyne. Jiems jisai 
jaučia nepaprastą pagarbą.

* * *
Apie birželio mėnesio vidu

rį miestelio ir darbininkų stovy
klos gyventojai labai nustebo: 
liejykla pradėjo dirbti. Iš visų 
dūmtraukių kilo dūmai, bet ne
vienas darbininkas nebuvo pa
šauktas į darbą. Atėjo į pagalbą 
buvę austrų komunistai-kaceti- 
ninkai su savo raudonais skudu
rais ant rankovių. Jie buvo pa
prašyti ištirti, kas darosi liejyk
loje. Grįžę žvalgai pareiškė, kad 
sovietai degina kazokų lavonus. 
Niekas tuo netikėjo, bet dar tą 
pačią popietę jau visi darbinin
kų stovyklos gyventojai, o vėliau 
ir visas miestelis, užuodė degi
namų žmonių kūnų kvapą. Kaip 
gyventojai pasakoja, ši “lie
jykla” dirbo lygiai penkias su 
puse paros.

Kai pagaliau 1945 m. liepos 
15 d. buvo išvežti paskutiniai 
ešalonai kazokų, į liejyklą buvo 
atvežta keli šimtai rusių mergai
čių, dirbusių Austrijoje karo 
metu. Pagal vieno sovietinio ka
rininko pareiškimą, jos turėjo

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).

Vyr. įeit. BORIS GANUSOVSKI, 
iškalėjęs Sibire 10 metų. Nuo
trauka daryta 1955 m. pabaigoje 
Austrijoje

išvalyti visą liejyklą nuo “kazo
kinių parazitų”. Darbą baigu
sios tos vargšės mergaitės gavo 
po 10 metų gulago ir iškeliavo 
užkaltuose vagonuose į rytus. 
Nusikaltimas: matė Vakarų 
pasaulį, o tai jau labai pavojinga 
komunizmui. Liudininkų duo
menimis iš Judenburgo iškelia
vo į rytus tik apie 700 kazokų 
karininkų, visi kiti t.y. per 1,000, 
buvo sušaudyti ir sudeginti Ju
denburge.

* * *

B. Ganusovskis buvo vienas 
iš laimingesnių. Apie birželio 
vidurį jų visa 30 karininkų gru
pė buvo išvežta į Graz’o kalėji
mą. Visus išskirstė po kameras. 
Apie badą, dvasinį terorą ir 
savo “karinį tribunolą” tegul 
pasakoja pats B. Ganusovskis.

“Mane pašaukęs prižiūrėto
jas vedė koridorium, paskiau 
per lauką į kitą koridorių. Pa
čiame gale atidarė duris ir atsi
dūriau labai mažame kambarė
lyje. Kambario viduryje - nešva
rus, rašalu aplietas stalelis. Už 
jo sėdi auksiniais antpečiais ma
joras ir kartu su juo du seržan
tai. Iš kairės, prie rašomosios 
mašinėlės, sėdi sekretorė. Tai 
57-tos Raudonosios armijos 
teismo salė, o majoras ir du ser
žantai - ‘karinis tribunolas’.

Pradedama monotoniškais 
klausimais artėjant puolimo 
momentui. ‘Jūs esate didelis ka
ro nusikaltėlis. Agitavote mūsų 
žmones prieš sovietinę sistemą.’ 
Vėl klausimai. Majoras čia tei
sėjas, prokuroras ir, kaip pats 
sako, mano gynėjas. Man duoda 
‘paskutinį žodį’, bet aš nuo tos 
‘garbės’ atsisakau. Išveda į kori
dorių, nes ‘tribunolas’ turi pa
sitarti. Išvedę pristato jaunam, 
labai riesta nosele kareivėliui. 
Tas rūko dvokiančią ‘machor
ką’. Siūlo ir man. Atsisakau, nes 
alkis ir ‘machorka’ nesimaišo. 
Sako: ‘Nebijok, nesušaudys. 
Gausi ‘desiatką’. Baigė rūkyti ir 
šaukia atgal.

‘Esate kaltinamas kariška 
pagalba, teikta tarptautinei bur
žuazijai. Pagal paragrafą 58, 
punktą 4... 10 metų sunkiųjų 
darbų. Pasirašykite ir ką jūs, 
kaip buvęs žurnalistas, galvojate 
apie mūsų sovietinį teisingumą’ 
- ‘Absoliučiai nieko, nes jūs vi
siems iš eilės duodate 10 metų’.

‘Esate geras humoristas. 
Na, bet aš jums pasakysiu tik 
viena. Jei gerai elgsitės, atstaty- 
site ką sugriovėte, tai po kelerių 
metų gal ir paleisim. Juk mes ne 
barbarai...’

MIRTIES 
PRANEŠIMAS

A+A
KAZYS GIRNYS

mirė 1997 m. sausio 7, antradie
nį, “Fairview Nursing Home” 
Toronte (anksčiau gyvenęs In
gersoll, Ont.), sulaukęs 91 m. 
amžiaus, mylimas vyras a. a. Onos 
(Turkūnaitės) Girnienės, miru
sios 1989 m. Paliko dukterį Dan
guolę ir jos vyrą Steven Kostec- 
ky, gyvenančius Mississaugoje, 
Ont. ir vaikaitį Kristijoną. Palai
dotas 1997 m. sausio 10 d. iš Lie
tuvos kankinių šventovės Šv. Jo
no lietuvių kapinėse. Laidojimo 
apeigas atliko klebonas kun. J. 
Staškus. Velionies atminimui pa
gerbti - aukos pagal pasirinki
mą. Velionį laidojimui paruošė 
McBeath-Dynes Funeral Home, 
Ingersoll, Ont. 519 425-1600. 
Velionies atminimui Ingersoll 
parke bus pasodintas medis.

MYLIMAM TĖVELIUI

a. a. KAZIUI GIRNIUI 
mirus,

jo dukrą DANGUOLĘ KOSTECKY su šeima 
nuoširdžiai užjaučiame -

E. Zakaržauskienė L. Baranauskas
R. K. Snowden N. Bates su šeima

A+A
ALGIUI ŠIMUKONIUI

mirus Niujorke,
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą žmonai 
GRAŽINAI ir sūnui gyvenantiems Niujorke, Daliai 
Skaistienei bei šeimai - Grimsby, Ont., Kanadoje -

J. A. Asmenavusiai
L. Skripkutė

A+A
ALEKSANDRUI MIKALAUSKUI 

mirus,
liūdesio valandoje giliai užjaučiame žmoną 
ALDONĄ, dukrą ANGELĘ, sūnų ANDRIŲ, seserį 
BRONĘ, brolius, visų šeimas bei gimines -

Z. J. Saurazai
G. Chapman

AtA
JONAS RANONIS

staiga mirė 1996 m. gruodžio 31 d., sulaukęs 73 m.

Paliko liūdinčią žmoną ALDONĄ LESNIAUS- 
KAITĘ-RANONIENĘ, sūnų SAULIŲ, dukrą 
SILVIJĄ su šeima ir daug giminių Lietuvoje. Visiems 
giminėms ir žmonai reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir kartu liūdime -

brolis Viktoras Lesniauskas su vaikais, dr. Algimantas 
Lesniauskas su žmona Terese ir vaikais - Dovu, Rūta ir 

dantų gydytoja Egle su vyru Gidu Peteris; Ramūnas 
Lesniauskas su žmona Aldona, Audronė Lesniauskaitė- 

Timienė su vyru Juozu ir dukromis Rasa ir Viktorija 
Tegul ilsisi ramybėje!

MIRTIES PRANEŠIMAS
A+A

KLEMENSAS ČEPUTIS
mirė 1996 m. gruodžio 23 d., sulaukęs 94 metų.

Buvo gimęs Lietuvoje 1902 m. sausio 30 d. Reibe- 
nių kaime, Skaistgirio valsč. Nuliūdę liko - duktė Rūta 
Taaffe ir jos vyras Gerald (Ottawa, Canada), sūnus 
Klemas Čeputis ir jo žmona Teresė, vaikaitis Erikas 
(Evanston, Illinois, USA) ir giminės Lietuvoje.

Po gedulinių Mišių už velionies Klemenso sielą 
Šv. Kryžiaus šventovėje jis buvo palaidotas 1996 m. gruo
džio 28 d. Hope kapinėse, Gloucester, Ont. šalia žmonos 
Emilijos, mirusios 1995 m. vasario 27 d.

Niekas nenori baltiečių
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

su dideliu dėmesiu perskaičiusi 
straipsnį apie hebrajiškų ir žy
diškų raštų likimą “Lietuvos Je
ruzalėje”, sutikdama su hebra
jiškos mokyklos Lietuvoje di
rektoriaus M. Jakobo tvirtini
mu, kad išgabenimas šio unika
lų rinkinio iš Lietuvos, reikštų ir 
žydųjjasitraukimą.

Žmogaus teisių ir tautinių 
mažumų gynėjas bei valstybinio 
žydų muziejaus direktorius 
Emanuelis Zingeris pareiškęs, 
kad yra galimybė perkelti išliku
sius Strašūno bibliotekos raštus 
į šalimai, prie žydų muziejaus, 
esantį pastatą, kur jie bus tvar
komi, kol atsiras tinkamesnė 
vieta. Spėjama, kad vyriausybė 
parems šį projektą.

Toliau laikraščio skaitytoja 
iš Prancūzijos rašė, kad turi būti 
įsteigti privatūs fondai ir suras
tos tinkamos patalpos šiam Vil
niaus turtui, kuriuo galėtų nau
dotis viso pasaulio mokslininkai 
ir studentai. Žymiai aštriau tuo 
klausimu 1996 m. gruodžio 16 
d. savo laiške redakcijai pasisa

kė Belgijos Antverpeno skaity
tojas (-ja) L Morsel. Jis (ar ii) 
rašė: “Valstybinė Lietuvos bib
lioteka mėgina apsaugoti bran

gias judajizmo knygas, kad ne
pražūtų paskutiniai žydiškos 
kultūros likučiai Vilniuje, ka
daise vadintame šiaurės Jeruza
le. Kas tuo rūpinosi, kai žydai 
buvo bestiališkai žudomi?” Esą 
vertėtų šias knygas perkelti į 
šiandieninį pulsuojantį žydų 
centrą, kurį išlikusieji įsteigė. 
Deja, laiško autorius (-rė) ne
nurodo to pulsuojančio centro 
vietovės.

Lietuvio laiškas
Malonu buvo skaityti Vy

tauto Lemkės (buv. torontietės 
dail. Jūratės Batūraitės sūnus) 
atvirą laišką artimam “Mann- 
heimer Morgen” dienraščiui. Jis 
ištaisė laikraščio bendradarbio 
dideles klaidas apie Lietuvą, 
priskiriančias mūsų tautą sla
vams, lietuvių kalbą rusams ir 
t.t., nurodė ir skirtumą tarp lie
tuvių ir rusų, koks yra pvz. tarp 
vokiečių ir italų.



Blogis nugalimas gerumu
Keletas faktų apie palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO 

šūkį “blogį nugalėk gerumu” ir jo įgyvendinimą kasdienybėje
SESUO IGNE MARIJOŠIUTĖ

Sausio 27 d. minime palai
mintojo arkivysk. Jurgio Matu
laičio, šio šimtmečio lietuvių 
tautos dvasinio didžiūno, mir
ties metines. Gavęs vyskupo pa
skyrimą, Matulaitis savo nau
joms pareigoms ir vyskupo her
bui pasirinko šūkį: Blogį nuga
lėk gerumu. Skaitydami jo užra
šus ir kitų atsiminimus, randa
me akivaizdžių liudijimų, kad 
Matulaičiui tai nebuvo vien šū
kis, bet kasdienybės tikrovė ir 
jo gyvenimo būdas.

Savo meilę krikščionybei 
Matulaitis regimai įkūnijo. Vie
nas šių apčiuopiamų tos meilės 
vaisių, kuriuos su visa energija 
ir rūpesčiu jis augino, yra jo 
įsteigtoji moterų Nekaltai Pra
dėtosios Marijos vienuolija (1918 
m.). Po beveik 90 metų Matu
laičio darbo ir meilės vaisiai dar 
vis mus pasiekia per pirmųjų se
serų įpėdines.

Išeivijoje pažįstame Matu
laičio vienuolijos seserų darbus 
per senelių aptarnavimą ir jiems 
įsteigtus Matulaičio namus Put- 
name. Jaunimą jos pasiekia per 
“Neringos” stovyklas. Pačios, 
atsidūrusios išeivijoje, jos tuoj 
atliepė atvykusių lietuvių šeimų 
poreikiams - įsteigė mergai
tėms bendrabutį, redagavo vai
kučiams “Eglutę”, parūpino pa
saulyje išsisklaidžiusiems lietu
viams religinės spaudos per sa
vo įsteigtą “Immaculata” spaus
tuvę. Seserų (dažnai vadinamų 
Putnamo seselėmis) darbai To
ronte ir Montrealyje, o dabar ir 
Lemonte, plačiai pasiekia lietu
vius. Visa tai jau keliom išeivi

joje lietuvių kartom primena 
Matulaičio blogį nugalėk gerumu.

Atgauta Lietuvos nepri
klausomybė įgalino laisvai 
bendrauti su savuoju vienuolijos 
kamienu, ir jau kelinti metai se
serys iš Lietuvos papildo ma
žėjantį seserų skaičių išeivijoje, 
o kitos atvyksta studijoms. Taip 
šiuo metu Lemonte socialinių 
studijų doktorantės praktiką 
atlieka sesuo Daiva Kuzmickai
tė. Atvykusi apsilankyti Toron
te, sesuo Daiva dalijosi gautom 
naujienom iš sesių Lietuvoje. 
Ypatingai džiaugėsi vienu įvy
kiu, aprašytu laiške iš Marijam
polės sesers Verutės (kadaise 
dirbusi Sibire, o dabar einanti 
noviciato vedėjos pareigas pa
laimintojo Jurgio Matulaičio tė
viškėje ir vienuolijos lopšyje, 
kur vėl veikia vienuolijos novi
ciatas). Štai ištrauka iš jos laiš
ko, kuri liudija, kad pal. Ma
tulaičio šūkis, paimtas iš Nau
jojo Testamento šv. Pauliaus 
laiško, tebegyvuoja ir kad įgy
vendintame šūkyje veikia Dievo 
žodžio jėga.

“Mūsų kaimynystėj daug 
vaikų, didelių ir mažų. Jie išlėkę 
į kiemą neturi ko veikti, tai mė
to šiukšles, laužo ir tranko me
džių šakas, daužo stiklus. Pra
dėjo šaudyti iš ‘ragatkių’, mums 
vos lango neišmušė. Kartą, pa
kabinę negyvą žvirblį ant mede
lio šakos, nežinia ar jie jį už
mušė ar rado negyvą, ėmė šau
dyti iš ‘ragatkių’. Prilėkę skam
bina į duris ir bėga. Mėginau ne 
kartą gražiai kalbinti, duodavau 
saldainių bet jie tokie grubūs; 
kai tik pamato, šaukia: ‘Kur sal

dainiai? Duok!’
Kartą pavakare stipriai pa

skambino. Aš išbėgau su žiurs
tu. Jie nespėjo pabėgti. Buvo 
nuo 4-9 klasės įvairaus dydžio 
būrys vaikų. Staiga vienas didž- 
kis, nors dar septintos klasės, 
išvyniojo plakatą - nuogą mo
terį - ir atkišo prieš mane. Ma
ne apėmė toks liūdesys. Sakau 
jam: ‘Nekaišiok, aš medikė, ne
nustebinsi manęs. O gal tame 
plakate tavo mama?’ Berniukas 
padūko: ‘Kaip tai mama?’ 
‘Taip, aš jam sakau, tu savo 
mamą nuogą kaišioji’. O jis to
kius beprasmius žodžius pakar
tojo: ‘Ar aš kaltas, kad nusi
pirkau?’

Aš stovėjau būry įvairaus 
amžiaus vaikų, ir mane apėmė 
toks bejėgiškumas, nežinojimas, 
nei ką jiem sakyti, nei ką daryti. 
Širdyje virė pyktis, rodos, tvoti 
tiems neklaužadoms, bet susi- 
tvardžius pasakiau: ‘Vaikai, ar 
norite slyvų?’ Mes buvome iš 
gerų žmonių persinešę daug 
skanių slyvų. ‘Norime’ - beveik 
visi atsakė. ‘Tai gerai, sakau, aš 
jums tuoj atnešiu’. Ir išnešus 
visą krepšį visiems dalinau. Jie 
visi valgė, gyrė slyvas ir visas 
suvalgė.

Tada aš išklausinėjau jų 
vardus, nes ne visų žinojau ir 
sakau: ‘Vaikai, vaikai, kodėl jūs 
tokie? Juk mes kaimynai, argi 
jūs nenorite su mumis draugau
ti, mus apginti, kai koks negeras 
ką daro?’ Vaikai stovėjo apri
mę. ‘Norim’, sakė. ‘Na tai drau
gaukim, mes jums parodysim 
daug gražių dalykų, žaidimų, 
pakviesim pas save, pareis mer
gaitės (jaunosios seserys), jos 
yra mokytojos’. Vaikai ir sako: 
‘Jos mums patinka; ta jauna vie
nuolė mokytoja. O ta kita vasa
rą su mumis kartą žaidė krep
šinį’. ‘Na, sakau, aš turiu eiti’. 
‘Tai kada anos pareis?’ Atsa
kiau, kad jos konferencijoje. 
Dar pas mus buvo apsistojusios 
5 mokytojos katechetės.

Įėjau į vidų. Vėl skambina. 
Išbėgau. Berniukai stovi ir sako: 
‘Čia pas jus daug lapų, mes 
galime juos sugrėbti, duokite 
porą grėblių’. ‘O, labai reikia, 
va ir apie rūtas kiek lapų pri-

Didžioj i Lietuvos šventovė - Vilniaus arkikatedra bazilika sovietmečiu, 
nuskurdinta, be simbolinių garsiųjų stogo statulų, kurios iš naujo 
buvo pagamintos ir 1996 m. lapkričio 22 d. iškilmingai užkeltos

kritusių’. ‘Taip čia yra pas jus 
darbo’. Didžkis, kuris man rodė 
plakatą, suvyniojo jį ir kažkur 
dingo. Greit atsinešė geležinį 
kabelį, kūjį ir pradėjo kalti prie 
vartelių. Sako ‘Girdi, čia daužo
si varteliai, tai prikalsiu tą ko- 
jelį’. O aš vis aikteliu, ‘tikrai 
kaip jo čia reikia’ (nors iš tiesų 
nebūtina). Sako, ‘va ir užkištu- 
kas vartelių nulūžo (patys vaikai 
jį nulaužė, nors jis geležinis), aš 
per darbus mokykloj padarysiu 
naują’. Tačiau nelaukus surado 
ilgą storą vinį ir pritaisė naują 
užkištuką.

Tuo tarpu parėjo tikybos 
mokytojos iš kursų, o vaikai tik 
sukasi apie mūsų noviciatą, tik 
grėbia lapus, taiso vartelius, tie 
patys vaikai, kurie ką tik buvo 
tokie baisūs. Sakau, ‘žiūrėkite, 
kokius gerus turime vaikus kai
mynus. Jie mums viską padaro’. 
Įėjus į vidų vėl išgirdau skam
butį, vaikai jau prašo maišų, gir
di, mes jums išnešime tuos la
pus. Vakare pas mus buvo nu
grėbta, švaru.

Taip tapome draugais. Ne
žinau kaip. Mūsų kieme įvyko 
mažas stebuklėlis. Rytojaus die
ną vėl vaikai atbėgę dar per- 
grėbė, o prie to kuolelio padarė 
iš plastmasinio maišelio pagal
vėlę ir pririšo; atseit, kad ne
trankytų.

Tą patį vakarą vaikai apsi
lankė pas mus. Sesuo Laimutė 
jiems davė žaidimą, užstatė 
magnetofono juostelę su muzi
ka, o jie dėstė iš dalelių ma
šinas.

Dabar sveikinamės, nepra

einame vieni pro kitus. Oi, kaip 
dabar mums būtų reikalingas vi
deo aparatas. Galėtume jiems 
rodyti gerų filmų ir juos pamo
kyti. Bet ką padarysi, kad ne
turim. Viskas įvyko kažkaip ne
nusakomai. Daugiausia skiriu 
reikšmės bejėgiškumo pajuti
mui, paskui Sv. Dvasia juos pa
judino”.

Ne sykį įvyksta kaip tik tai, 
kas reikalinga žmogaus tikėji
mui sustiprinti; ypač, kai visai 
nelauktai įvyksta kas svarbaus 
ar reikalingo. Ir štai per pra
ėjusias šventes viena Toronto 
gyventoja, norėdama geru dar
bu įprasminti pirmąsias skau
džiai pergyventas Kalėdas nete
kus savo mylimo vyro, įteikė 
seselėms stambią auką ir prašė 
ją nukreipti seselių darbams 
Lietuvoje, kurioms šiuo metu 
labiausiai reikia. Atpasakojau šį 
sesers Verutės įvykį ir užtikri
nau, kad jos auka įgalins sese
ris įgyti reikalingą video aparatą 
ir kitas auklėjančias priemones.

Taigi pavaišinimas slyvomis 
padėjo prieiti prie vaikų ir pa
kreipti jų elgesį; geradarė įpras
mino savo netekties skausmą ir 
savo auka padės parūpinti bran
gią auklėjimo darbui priemonę. 
Pamąstykime ir mes, kur, kaip 
ir kada per šiuos naujuosius 
1997 metus šv. Pauliaus blogį 
nugalėk gerumu mokymas, tapęs 
Jurgio Matulaičio šūkiu, galėtų 
ir mūsų valią bei širdį paliesti ir 
paskatinti užuot bambėjus ar 
kritikavus kas bloga ar netobu
la, daryti gera, ir tyliai, ramiai 
bet apčiuopiamai veikti aplinką.
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Gyvas tol, kol nepamirštas
Artėjant mokyklos įsteigėjo šimtosioms gimimo metinėms 

mažoje Lietuvos vietovėje, kurioje darbavosi didis 
žmogus ir švietėjas

JULIJA KLIŠONYTĖ- 
ŠELMIENĖ

DOMAS ALEKSANDRAVIČIUS 
gimė 1898 m. sausio mėn. šiaurės 
Lietuvoje. 1926 m. baigęs Dotnuvos 
žemės ūkio akademiją atvyko į Kvie- 
tiškį (prie Marijampolės) ir įsteigė 
Žemesniąją žemės ūkio mokyklą. 
1945 m. buvo įsteigtas gyvuli
ninkystės technikumas. Aleksandra
vičius dirbo iki mirties - 1958 m. Jis 
žinomas kaip gabus vadovas ir pir
masis gyvulininkystės selekcininkas 
Lietuvoje. Dabar mokykla pertvar
kyta į Aukštesniąją žemės ūkio mo
kyklą ir kovoja už neuniversitetinį 
aukštosios mokyklos statusą.

Kvietiškio dvaro keliais rie
da pasenę, bet prašmatnūs at
minimų vežimai. Jau surūdijo ta 
karieta, kurią traukė šeši širmi 
žirgai, veždami grafus Butlerius. 
Riedėjo bričkos. Iš gandrų iš
braidytų pievų girgždėdami ju
dėjo šienovežiai. Bet labiausiai 
įsimintinas tas vežimas, kuris 
atvežė jauną agronomą, mokyk
los įsteigėją ir ilgametį jos di
rektorių Domą Aleksandravičių.

Greitai mokykla tapo Sū
duvos žemdirbių kalve - ruošė 
ūkininkus, nepamiršusius tėvų 
sėtuvės ir grįžtančius į savo so
dybas. Vėliau, lyg paukščiai, 
jaunuoliai skrido į laukus, neš
dami duoną ne vien į savo, bet 
ir į mūsų visų namus.

Vežė jaunąjį D. Aleksand
ravičių į šventovę mainyti žiedų, 
tačiau artimiausia lizdo paukštė 
(žmona), lyg ta gulbė, išplasno
ja į dausas vieną ankstyvą rytą.

DOMAS ALEKSANDRAVIČIUS, 
mokyklos įsteigėjas ir ilgametis

jos direktorius

Kalbėjo žmones apie jos gerą 
širdį, kuri užjautė kiekvieną ne
turtėlį, iš gūžtos iškritusį paukš
čiuką, kad nesušaltų, prie šir
dies glaudė. Matyt, tekančios 
saulės spinduliai nuglostė jos 
sparnus, ir ta išėjusios moters 
šviesa guodė jo našlystės vienat
vę. Net rudens vakarai neprailg- 
davo. Tvarkė mokyklą ir jos ūkį.

Tai storakamienis ąžuolas, 
giliai įleidęs šaknis į Šešupės 
pakrantę. Jo paunksmėje iškilo 
nauji mokyklos pastatai, buvo 
pilni aruodai grūdų. Veisliniai 
buliai su gauruotomis galvomis 
atrodė lyg didingi žvėrys - ap
linkos puošmena.

Direktorius savo valdose 
viską pastebėdavo, viską supras
davo. Gyveno ir dirbo pamiršęs 
asmeninį gyvenimą, tik labai re
tai, ilgėdamasis jos, be senti
mentų prisimindavo ilgas kasas 
ir karolius, puošusius jos kaklą. 
Labai netikėtai ir pats direkto
rius išvažiavo juodu vežimu, ku
ris neparveža namo. Teisybė, 
nuleidusi galvą, stovėjo prie jo 
karsto, ir, išlydėjusi jį, kuriam 
laikui apsigyveno kartu kaštonų 
paunksmėje. Niekas mūsų - 
jaunų dėstytojų - tėviškai nepa
barė, niekas ir nekaltai apšau- 
kinėjamų neužstojo.

Jis buvo didžiųjų tautos ver
tybių saugotojas, netalkinęs jo
kiems pavergėjams. Todėl moks
leiviai, grįžę iš Sibiro, pirmiau
sia lankė Direktoriaus kapą. Pa
guodos ieškodami ėjom į kapus 
ir mes, dažnai nešdami lauko 
ramunių ir žydinčių dobilų 
puokštę.

Artėja Tavo sukaktis. Negi 
Tu gali išbūti po žemėmis ankš
tame namely be durų ir langų? 
Tampriomis gijomis surištas su 
molėtais arimais ir Sūduvos 
žmonėmis, Tu grįžti į senąją bu
veinę ir lyg iš paukščių tako vė
lių šešėliais, lyg šios žemės gy
ventojas, švytintis džiaugsmu, 
vaikštai nepamirštas žmonių at
minimuose, jų sapnuose, gal net 
vizijose. Tave galim sutikti lau
kuose žydint rugių varpoms ir 
užpustytuos Kvietiškio takuos. 
Kiekvienas gyvas tol, kol nepa
mirštas.

WINTER PRICE FREEZE

VILNIUS FROM >875“
Jei žadate šią žiemą keliauti į Europą, dabar yra pats laikas užsisakyti kelionę. Tuo labiau, kad 
Norvista užšaldė bilietų kainas. Skriskite Finnair linija, pasižymėjusia geriausiomis paslaugomis, 
patikimumu ir saugumu. Sužinosite, kodėl Norvista savo įgyta patirtimi kelionių surengimo srityje 
yra pirmaujanti bendrovė kelionėms Šiaurės Europoje. Nelaukite pavasario - skambinkite dabar, 
pasinaudokite užšaldytomis žiemos kainomis.

Narvista Finnair is a partner in 
AEROPLAN.

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

Finnair flights from New York, with Air Canada connection from/to Toronto, Montreal and Ottawa.
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© LAISVOJE Il mi lL ■® LIETUVIAI PASAULYJE
EGLĖ PAKEITĖ LENINĄ
Klaipėdos Atgimimo aikštėje 

prieš Kalėdas aidėjo sprogimai. 
Akcinė bendrovė “Betonas” ten 
sprogdino nukeldinto Lenino pa
minklo paliktą postamentą. At
rodo, maskvinė kompartija Klai
pėdoje jam buvo numačiusi ilgą 
viešnagę. Bent jau tokią mintį pir
šo armatūra sustiprintas betono 
pagrindas jo iškeliavusiai pamink
linei figūrai. “Betono” darbuoto
jams prireikė nemažai amonitu 
vadinamos sprogstamosios me
džiagos. Lenino paminklo vietą 
Atgimimo aikštės viduryje pakei
tė aukšta Kalėdų eglė, kita pen
kiolikos metrų aukščio eglė iškilo 
Teatro aikštėje. Jas papuoštas at
gabeno cigaretes gaminančios 
JAV firmos “Philip Morris” sky
rius Klaipėdoje. Jis taipgi finan
savo ir gruodžio 28 d. Teatro 
aikštėje įvykusį Vilniaus savival
dybės teatro spektaklį “Saulės 
kelias”, kuriame vaidino 2-4 met
rų aukščio lėlės.

PRISIMINTI SUŠAUDYTIEJI
ELTOS pranešimu “Lietuvos 

aide”, Vilniuje buvo prisiminti 
Gorkio kalėjime 1941 m. gruo
džio 18 d. sušaudyti Lietuvių ak
tyvistų fronto karinio štabo vado
vai. Paminkline lenta buvo pa
ženklintas namas Gedimino pro
spekte. Jame pirmosios sovietinės 
okupacijos metais veikė Lietuvių 
aktyvistų fronto karinis štabas. 
Lentos atidengimo iškilmėje kal
bėjo Lietuvos seimo pirm. Vy
tautas Landsbergis, prisiminda
mas, kad Gorkyje su kitais sep
tyniais štabo nariais buvo sušau
dytas ir karo aviacijos Itn. Leonas 
Žemkalnis, jo pusbrolis. Prisimi
nimo iškilmėje dalyvavo Vilniaus 
burmistras, laikinai Lietuvos ka
riuomenės vado pareigas einantis 
pik. Valdas Tutkus bei kiti ka
rininkai. Sušaudytųjų palaikai ne
buvo surasti. Tad jų atminimą te
ko pagerbti gėlių padėjimu Anta
kalnio kapinėse ant ten palaidotų 
už Lietuvos laisvę žuvusių lietu
vių kapų.

PAMALDOS IR MINĖJIMAS
Gorkio kalėjime sušaudyti 

Lietuvių aktyvistų fondo vadai 
buvo prisiminti gedulinėmis Mi- 
šiomis Vilniaus arkikatedroje. Šis 
lietuviams skaudus įvykis prieš 
penkiasdešimt penkerius metus 
šįkart buvo paminėtas ir dabarti
nių Lietuvos karių ramovėje Vil
niuje. ELTA savo pranešimą pa
pildo skaitytojams skirta informa
cine medžiaga: “Lietuvių aktyvis
tų frontas - pirmoji rezistentų or
ganizacija, kovojusi prieš okupa
ciją ir siekusi atkurti Lietuvos ne-

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tį, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury Ontarie 

KAIRYS BALTIC 
EXPEDITING

siunčia siuntinius ir pinigus į Lietuvą:
4 $8 kub. pėda, priimame bet kokias dėžes.
4 $18 pristatymas iki 50 kg j vieną adresą.
4 Atsižvelgiant j Lietuvos muitinės įstatymus, vienam asmeniui be muito 

galima siųsti tik 31.5 kg.
4 Kad būtų geriau visiems, pageidaujame, kad dėžės nebūtų sunkesnės 

kaip 20 kg.
4 Iš toliau siųsti U.P.S.
4 Siunčiant dolerius iki $2,000 - 4%, plius pristatymas.
4 Siunčiant daugiau kaip $2,000 - 3%, plius pristatymas.
4 Kanados dolerių pristatymas - $15 (kan.), Amerikos dol. - $12 (amer.).

Montrealyje - Leonas ir Genė Balaišiai......................... tel. 514 366 8259
Hamiltono apylinkėje - Bernardas ir Danutė Mačiai.... tel. 905 632-4558
Delhi, Simcoe - Andrius ir Gertrūda Usvaltai................tel. 519 773-8007

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

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

Tel. 905 643-3334

priklausomybę. 1940-41 m. veiku
sio sambūrio nariu galėjo tapti 
bet kuris lietuvis, pasiryžęs siekti 
Lietuvos nepriklausomybės ir dėl 
jos aukotis. Fronto dalyviai pa
rengė 1941 m. birželio sukilimo 
planą ir drauge su kitais kovoto
jais jį sėkmingai įvykdė, į savo 
rankas paimdami Kauną bei Vil
nių, visos šalies (Lietuvos - V. 
Kst.) gyventojus ragindami ginklu 
siekti nepriklausomybės”.

KALĖDINĖ EGLĖ VILNIUJE
Vilniaus Rotušės aikštę pa

puošė penkiolikos metrų aukščio 
kalėdinė eglė. Gruodžio 23-24 d. 
d. Kalėdų senelis karieta važinėjo 
po Vilnių, dalydamas dovanėles 
praeiviams. Abi Kalėdų dienas jis 
su dovanomis sėdėjo po kalėdine 
egle Rotušės aikštėje. Ten įvyko 
įvairios varžybos vaikams. Nerin
ga Pociūtė surengė dideliems ir 
mažiems skirtą koncertą “Name
lis ant Tele-Bim-Bam kojelės”. 
Ten taipgi įvyko muzikinis ugnies 
ir lėlių renginys “Saulės kelionė”, 
“Radiocentro diskoteka”. Pilies gat
vės vieno namo kiemelyje “Švenčių 
teatras” surengė marioniečių spek
taklį “Betliejaus žvaigždė”.

ŠVENTĖ KAS PENKERI METAI
Telšiai 1996 m. gruodžio 6 d. 

paminėjo savo 205 metų sukaktį, 
susietą su karaliaus Stanislovo 
Augusto Varšuvoje Telšiams su
teikta privilegija, patvirtinančia 
Magdeburgo miesto teises. Šią 
sukaktį telšiečiai dabar žada iškil
mingai švęsti tik kas penkeri me
tai. Pasak “Lietuvos aido” atsto
vės Irenos Vitkauskienės, tokiose 
šventėse bus suteikiami Telšių 
garbės piliečių titulai šiam Že
maitijos miestui nusipelniusiems 
žmonėms. Šį kartą tuos titulus ga
vo vysk. Antanas Vaičius, pa
skelbtas garbingiausiu Telšių 
miesto žmogumi, kun. Egonas 
Beckeris ir bankų direktorius 
Jozefas Dickas iš Diuseldorfo, pa
rūpinę didelės materialinės para
mos Telšių ligoninei bei neįgalių 
vaikų reabilitacijos centrui. Gar
bės piliečiu tapo ir kun. Ger
hardas Lange iš Arnsbergo, savo 
lėšomis Vokietijoje nuliedinęs 
varpus Telšių katedrai ir padėjęs 
pastatyti priestatą vysk. V. Bori- 
sevičiaus katalikiškai mokyklai. 
Penktojo Telšių garbės piliečio ti
tulas buvo suteiktas švedui Arnei 
Haanzenui, labdaros komisijos 
pirmininkui, nuo 1991 m. aštuo
niolika kartų aplankiusiam Tel
šius su visokeriopa parama.

PIRMOJI ŽIEMOS PŪGA
Antrojoje gruodžio pusėje 

prieš Kalėdas Lietuvoje buvo pra
dėjusi siausti pirmoji šios žiemos 
pūga. Pajūryje sniegą ir pūgą pa
keitė lietus, o lietų - vėl sniegas. 
Toks oras apėmė visus Lietuvos 
rajonus. Iš Klaipėdos uosto, nu
trūkus lynams, nuo krantinės prie 
jūros uosto vartų buvo nunešti di
dieji žvejybos traleriai “I. Simo
naitytė”, “Vydūnas” ir “S. Dau
kantas”. Juos atgal prie krantinės 
sugrąžino vilkikai. Klaipėdos uos
to veikla buvo pristabdyta. Iš jo 
netgi jūron turėjo išplaukti visi 
uoste buvę tanklaiviai. Vėliau kai 
kurie laivai uostan negalėjo 
įplaukti. Pačioje Lietuvoje visiškai 
nepravažiuojamas buvo kelias 
Mažeikiai-Skuodas ir kai kurie 
rajoniniai keliai. Eismą keliuose 
apsunkino ir labai prastas mato
mumas. Vilniaus orauostyje trum
pam laikui buvo sutrikę ir lėktuvų 
skrydžiai. Pirmoji žiemos pūga 
Lietuvoje, sprendžiant iš laikraš
čių datų, praūžė dar prieš Kalėdų 
šventes. V. Kst.

Lietuvos katalikių moterų sąjungos vadovybė savo būstinės Vilniuje pašventinimo bei atidarymo iškilmėje

Moterų įkurtuvės Vilniuje
1996-ųjų metų pabaiga Lie

tuvos katalikių moterų sąjungai 
buvo ypač maloni bei dosni. Ka
talikės džiaugiasi, kad pagaliau 
turi pašventintas savo patalpas
- Vilniaus senamiestyje, Aušros 
Vartų 7. Jose atidarytas Moterų 
kultūros ir švietimo centras bei 
LKMS būstinė. Patalpas pa
šventino Sąjungos dvasios vadas 
mons. Juozapas Antanavičius. 
Čia jau veikia nemokami kursai 
bedarbėms moterims, kur jos 
mokomos anglų kalbos bei dirb
ti su kompiuteriu. Vyksta čia ir 
tradiciniai ketvirtadienio vaka
rai Dekalogo temomis.

Bet didžiausias džiaugsmas
- atidaryti bei pašventinti Laiki
nosios vaikų globos namai, ku
rių direktore paskirta Laimutė 
Makutėnaitė, LKMS valdybos 
narė. Į namų pašventinimą su
sirinko daug garbingų svečių iš 
Vilniaus miesto savivaldybės, 
“Caritas”, Raudonojo kryžiaus 

Richard Ratensperger, 
pardavimo agentas

Coldwell Banker
D.]. 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.

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m d d ch

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

ir kitų organizacijų atstovai. 
“Šiandien Kristaus žodžiai ‘ką 
padarėte vienam iš šių mažiau
siųjų brolių, man padarėte’ gal
būt labiausiai atitinka šį darbą - 
kalbėjo mons. Juozapas Anta
navičius prieš pašventinimą. - 
Džiaugiamės, kad yra tokie na
mai, bet dar didesnė laimė bū
tų, jei iš viso jų nereiktų”.

Lietuvos katalikių v moterų 
sąjungai šiuos namus Žirmūnų 
gatvės daugiaaukštyje padėjo 
įrengti Lietuvos dukterų drau
gijos (iš Amerikos) auka bei 
Vilniaus miesto savivaldybė. 
Jau pirmąją dieną čia gyveno du 
mažamečiai vaikai - Lena ir 
Valerijus (tėvai girtuokliai), ku
riuos iki iškilmių moterys su
spėjo išmaudyti, apkirpti bei ap
rengti.

Laikinosios vaikų globos 
namuose galės gyventi apie 10- 
12 vaikų, o jei bus daugiau, tai 
bus ištiesti čiužiniai ant grindų. 

Čia užuojautos, aprangos bei 
maisto pagal galimybes galės 
gauti valkataujantys, asocialių 
šeimų vaikai. LKMS tikisi fi
nansinės bei moralinės paramos 
šiems namams bei globoti
niams, visų apleistiems vaikams.

Romualda Gasparaitytė, 
LKMS valdybos narė

Wasaga Beach, Ont.
WASAGOS GEROJO GANY

TOJO misijos patalpose sausio 28, 
antradienį, 2 vai. p. p. bus koncer
tas ir pietūs. Koncertuos tarptauti
nių konkursų laimėtojai: birbyni
ninkas Antanas Smolskus bei akor
deonistai - Genadijus Savkovas ir 
Eduardas Gabnys. Visi apylinkės 
lietuviai kviečiami dalyvauti.

Hamilton, Ontario
A. a. ALBINOS STYRIENĖS 

ATMINIMUI, užjaučiant gimines ir 
artimuosius, vietoje gėlių, Pagalbai 
Lietuvos vaikams aukojo: $40 - N. 
Kisiūnienė ir šeima, A. Paukštienė 
ir šeima; $30 - A. Z. Stanaičiai; $25
- A. J. Asmenavičiai, D. M. Joni
kai; $20 - K. J. Šlekaičiai, D. Joni
kas, S. K. Karaškai, A. J. Mačiukai, 
A. Mačiulaitienė, J. V. Narušiai, A.
A. Pilypavičiai, T. J. Povilauskai, E. 
Ramanauskienė, Z. P. Sakalai, O.
B. Steponavičiai, L. D. Stukai; $10
- J. Astas, F. M. Gudinskai, J. Juo
zaitienė, E. Mažulaitienė.

A. a. VACIO LINČIAUSKO 
ATMINIMUI: $20 - O. B. Stepo
navičiai, N. Z. Stonkai; $10 - A. S. 
Urbonavičiai; $5 - F. M. Gudinskai.

A. a. REGINOS RIMKEVI- 
ČIENĖS ATMINIMUI: $30 - S. A. 
Dransutavičiai; $20 - K. J. Šlekai
čiai, Z. Čeckauskas, O. J. Devei- 
kiai, E. V. Stabingiai, M. J. Tarvy
dai; $10 - J. Astas, E. Mažulaitie
nė; $5 - F. M. Gudinskai.

A. a. DEBOROS KRIŠTOLAI- 
TIENĖS ATMINIMUI: $20 - E. K. 
Gudinskai, A. K. Žilvyčiai; $10 - V. 
Šniuolienė; $5 - F. M. Gudinskai.

Už aukas nuoširdžiai dėkoja -
PLV komitetas

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu "Union Gas” /A
atstovas) ifiįr

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

JA Valstybės
Penkiasdešimt šeštasis ALT- 

os suvažiavimas įvyko Čikagoje 
1996 m. lapkričio 2 d., pradėtas 
trumpu žodžiu savo kadenciją 
baigiančio valdybos pirm. Graž
vydo Lazausko, padariusio ir 
baigminį pranešimą. Jį pakeitė 
valdybos pirmininku išrinktas 
prof. dr. Jonas Račkauskas, kuris 
taipgi yra ir ilgametis Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centro pir
mininkas bei Pedagoginio litua
nistikos instituto rektorius. Jį 
ALTos pirmininko pareigoms pa
siūlė Lietuvių Romos katalikų fe
deracija, vadovaujama advokato 
Sauliaus Kuprio. ALTos suvažia
vimas buvo pradėtas himnais ir 
baigtas vienu “Lietuva brangi” 
posmeliu. Suvažiavime paaiškėjo, 
kad ALTai dabar labiausiai rūpi 
Lietuvos saugumas ir jam grėsmę 
sudarantis Kaliningradu pavers
tas Karaliaučius, atsidūręs Rusi
jos kontrolėje. Sis klausimas jau 
buvo keltas Baltųjų rūmų konfe
rencijose. Dabar baltiečiai yra pa
ruošę memorandumą ir prez. B. 
Clintonui.

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo septyniasdešimt aštuntųjų 
metų sukakties metinės iškilmin
gai buvo paminėtos 1996 m. lap
kričio 25 d. Lietuvos ambasadoje 
Vašingtone. Minėjime dalyvavo 
JAV LB, Lietuvos vyčių, Baltijos 
instituto jungtinio JAV baltiečių 
komiteto ir BALFo atstovai, JAV 
atsargos lietuviai karininkai. Mi
nėjimo dalyvius pasveikino am
basadorius dr. Alfonsas Eidintas, 
kalbėjęs apie Lietuvos kariuome
nės kūrimosi istoriją bei jos veiklą 
nepriklausomoje tarpukario Lie
tuvoje. Pranešimą apie dabartinę 
kariuomenės būklę bei jos ateities 
perspektyvas padarė karinis Lie
tuvos ambasados atstovas, JAV 
mjr. Valdemaras Sarapinas. Jis 
priminė bendras Lietuvos ir JAV 
karines pratybas, įvairias dvišales 
programas ir projektus karinio 
bendradarbiavimo srityje, Lietu
vos karininkų ir kariūnų studijas 
JAV. Mintimis pasidalijo JAV 
atsargos pik. Itn. Donatas Skučas, 
apie aštuonis mėnesius Lietuvoje 
dirbęs krašto apsaugos ministerio 
pavaduotoju. Sveikinimą atsiuntė 
minėjime negalėjęs dalyvauti 
PLB valdybos pirm. Bronius Nai
nys.

Lenkija
Punsko ir apylinkių lietuviai 

džiaugiasi naujais jaunais moky
tojais. Šiais mokslo metais Puns
ke biologiją ir geografiją dėsto 
Vilniaus pedagoginio universiteto 
auklėtinė Zita Milončytė-Valin- 
čienė, lenkų kalbą Navinikuose — 
Suvalkų lenkų kolegijos auklėtinė 
Alicija Savickaitė, o geografiją ir 
biologiją - Vilniaus pedagoginio 
universiteto auklėtinė Ona Sida- 
rytė-Samulevičienė, istoriją Vai
takiemyje - Kauno Vytauto D. 
universiteto auklėtinė Ona Bu- 
rauskaitė-Vaznelienė, istoriją 
Krasnagrūdoje - Petras Maksi
mavičius, o biologiją ir geografiją 
- Alicija Petruškevičiūtė, abu stu
dijas baigę Vilniuje. Tikybos dės
tytoju Punsko lietuvių gimnazijo
je yra gautas kun. Algirdas 
Žukauskas.

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

ifTAT Tf X” LIETUVIŲ KREDITO
A ž-vL/rVrv 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
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 irRRIF
(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%

Kolumbija
Ekscentriškais poelgiais pa

sižymėjęs lietuvių kilmės mate
matikos prof. Antanas Mockus 
vis dar tebėra sostinės Bogotos 
burmistras. Jis yra parodęs pliką 
užpakalį triukšmavusiems studen
tams, surengęs savo sutuoktuves 
liūto narve. Kalėdų ir N. Metų 
proga jis dabar bandė supirkinėti 
ginklus iš Bogotos gyventojų. Už 
kiekvieną atiduotą ginklą jie gavo 
šimto dolerių vertės maisto ta
lonus. Legaliai laikomų ginklų sa
vininkams buvo sumokama pilna 
jų vertė. Bogotos burmistro įstai
ga taip surinktus ginklus planuoja 
įdėti betoninėn būsimo “taikos 
paminklo” papėdėn.

Australija
Įdomi madų paroda 1996 m. 

spalio 15 d. popietę įvyko Sidnio 
lietuvių klube. Didžiojoje klubo 
salėje buvo išstatyti skoningai pa
puošti stalai šion parodon atvy- 
kusiems svečiams ir viešnioms. 
Madų šventei vadovavo rengėjų 
pirm. Elena Kiverytė-Erzikov. 
Parodos madas demonstravo Be
tina Kapočienė, Jean Knightley, 
Ona Maksvytytė, Jūratė Valytė, 
Diana Wallis, Nita Wallis ir Do
vilė Zubovienė. Jos demonstravo 
Sidnio “Raibow” (“Vaivorykš
tės”) firmos įvairius madingus 
drabužius.
Karaliaučiaus kraštas

Kauno apskrities valdytojas 
Petras Mikelionis ir Rusijos prisi
jungto Karaliaučiaus krašto gu
bernatorius Leonidas Gorbenka 
pasirašė šių dviejų laisvųjų eko
nominių zonų bendradarbiavimo 
sutartį. Ji apims abišales inves
ticijas - žemės ūkio kooperatyvų 
steigimą, bendras pramonines lė
šas. Bendradarbiavimo su Kara
liaučiaus kraštu sieks Kauno pie
no kombinatas, Kauno trikotažo 
fabrikas, statybininkų draugija 
“Selma” bei kitos firmos. Eko
nominį bendradarbiavimą su 
Lietuva bei jos Kauno apskritimi 
žada plėsti ir Karaliaučiaus kraš
tas. Darboviečių ten parūpins pa
gal samdos sutartis dirbančios ir 
didelę darbo patirtį turinčios 
Kauno statybos firmos. Ryšium 
su šių laisvųjų ekonominių zonų 
sutartimi yra numatyta įsteigti 
bendrąjį Rusijos ir Lietuvos ban
ką, jų abiejų finansų ir pramonės 
grupę. Karaliaučius krašto guber
natorius L. Gorbenka tikisi, kad 
Lietuva netgi sustiprins Rusijos 
krovinių gabenimą į Klaipėdos ir 
Karaliaučiaus uostus.

OFFORD
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Pasikėlus iš kasdienybės
Išnirę du klausimai iš pokalbio su matematiku, poetu, 
visuomenės veikėju profesoriumi ČESLOVU MASAIČIU, 

gyvenančių JAV-se
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□ h m iiiin n veikloje
- Kas yra Bažnyčia Jūsų są

monėje - šventovė, maldos na
mai, Tikinčiųjų Bendrija?

- Kai bėgau per vaikystę, 
varsčiau mokyklos klasių duris, 
man bažnyčia buvo statulos, pa
veikslai, skambantys vargonai ir 
visų labiausiai šv. Mišios, jų var
pelio skambesys ir žmonių susi
kaupimas. Paskui pamažu tai 
keitėsi į grandį, jungiančią mus 
su Dangaus Valdovu. Kai mo
kykloje per tikybos pamokas 
klausiau kapeliono žodžių, kad 
pirmųjų amžių Kristaus sekėjai 
buvo jo Bažnyčia, tai skambėjo 
man kaip poetinė metafora ar 
abstrakti mintis. II Vatikano 
dokumentai, Švento Rašto skai
tymas ir ypač mano su Nekaltai 
Pradėtosios Marijos vienuolija 
nenutrūkstami ryšiai, kurie iš
augo, kai mano dukra Elena- 
Nijolė įstojo į šią vienuoliją Put- 
name, CT, pakeitė mano ab
strakčias mintis apie Bažnyčią 
kaip į bendruomenę, į minčių, 
sielos, jausmo ir meilės pynę. 
Prie šio pasikeitimo labai prisi
dėjo seselių apaštalavimo dar
bai, jų gyvenimo auka Kristaus 
Bažnyčiai. Bažnyčios pastatas 
tebėra man pakiliausia vieta 
maldai. Ten vykstanti liturgija 
man yra geriausia prieglauda 
skausmo ir liūdesio valandą. 
Tačiau kai bažnyčioje mel
džiuos už Tėvynę, už pasaulio 
atnaujinimą, už vargstančius ir 
skriaudžiamuosius, jaučiu, kad 
mano malda jungiasi su visų da
lyvių malda, su viso pasaulio Ti
kinčiųjų Bendrijos kreipimusi į 
Visagalį. Tada jaučiu savo ryšį 
su šia bendruomene, jaučiu, kad

Prof. ČESLOVAS MASAITIS, 
Putnam, CT, kur yra įsikūręs 
Nekaltai Pradėtosios Mergelės 
Maruos seserų vienuolynas

Savitas muzikos kūrėjas
Keletas minčių apie JONO GOVĖDO kūrybą

SLAVA ŽIEMELYTĖ

Muzikas Jonas Govėdas jau 
gerai žinomas lietuvių ir svetim
taučių visuomenei: dirba kana
diečių mokyklose, vadovauja 
vaikų chorams, įvairių progų 
mokyklų renginiams. Girdime 
tokiuose renginiuose daug jo 
sukurtų dainų ir muzikinių vei
kalų. Jis yra sukūręs daug da
lykų lietuvių chorams, solis
tams. Vadovauja Anapilio pa
rapijos chorui, kuris dažnai gie
da jo sukurtas giesmes. Toronto 
choro “Volungė” lietuvių kom
pozitorių dainų ir giesmių ka
setėje vyrauja liaudies dainos ir 
Jono Govėdo kūriniai.

Liaudies dainos gyvuoja 
nuo senovės laikų visuose kraš
tuose. Jose atsispindi tautos sie
la. Jų melodijos ėjo iš kartos į 
kartą. Jos buvo dainuojamos 
dirbančių, vargstančių žmonių 
be jokios instrumentinės paly
dos. Tokiose dainose išreiškia
mi liaudies skundai, vargai, 
džiaugsmai.

Naujausiais laikais liaudies 
dainos plačiai pasklido ir buvo 
dainuojamos įvairių luomų 
žmonių. Norėdami išlaikyti ori
ginalią melodiją, dainų kompo
zitoriai užrašė ir išleido tokių 
dainų rinkinius. Dėl to matome 
programose liaudies dainas, 
harmonizuotas įvairių kompozi
torių.

Sunku atspėti, kaip ir kokiu 
būdu keisis folkloras ateinan
čiose kartose, nes senovėje dai
nose buvo daugiausia vartojama 
be palydos trigarsinė-konsonan- 
sinė harmonija.

Nuo Renesanso laikų dau
gelis tarptautinių kompozitorių 

Bažnyčia yra tikinčiųjų jungtis, 
kad joje susijungusios bend
ruomenės vadovas yra ne rink
tas seimas ar prezidentas, bet 
Kristus. Jei pasikliaučiau tik 
šios dienos gyvenimo drumzlių 
stebėjimais ir logika paremto
mis išvadomis, ateitis atrodytų 
tamsi. Tačiau Kristaus Bažnyčia 
yra pasaulio atnaujintoja ir ji 
pakeičia mano logikos tamsius 
šešėlius į šviesią viltį, kad su 
naujuoju krikščionybės tūks
tantmečiu sulauksime naujo 
pasaulio, kurio siekiai ir veikla 
bus paremti amžinaisiais gėrio 
principais, o ne savęs ieškojimu, 
kurio taip gausu šių dienų 
visuomenėje.

- Ką reiškia Jums Tėvynė?

- Kai buvau jaunas, Tėvynė 
man buvo miškai, ežerai, lakš
tingalos giesmė, tėviškės saulė
lydžių žavumas ir kryžkelių Rū
pintojėlis. Dabar man visa tai 
tėra tik nuostabūs rėmai Dievo 
sukurtam paveikslui, kurio spal
vos yra žmonių širdys, plakan
čios laisvės ilgesiu ir amžinojo 
gėrio meile. Dar daug kas ten 
tebenešioja savo sieloje sovieti
nės imperijos dvokiančių griu
vėsių. Štai, pasitaiko tokių siau
tėjimų, kaip šv. Mykolo Arkan- 
gelo bažnyčios išniekinimas 
Kaune. Tačiau tai tik šėtono 
desperacijos proveržis, kurį su
kėlė sovietinio ateizmo tvaikas. 
Šis šėtoniškas proveržis sustip
rins žmonių tikėjimą, kad švie
sesnę ateitį galime kurti tik išsi
vadavę iš sovietinės “kultūros” 
ir “laisvės” palikimo, kurio ap
raiška yra ir šis proveržis. Todėl 
aš tikiu, kad už Sibiro kančias, 
už partizanų kraują ir už lietu
vių ištikimybę Kristui, išreikštą 
Kryžių kalno simbolika, Dievas 
paskyrė Lietuvai būti atgimimo 
pavyzdžiu ne tik tiems kraš
tams, kurie nešė ir kai kur dar 
tebeneša komunistinės prie
spaudos jungą, bet ir tiems, ku
rie apsvaigę savo krašto laisve, 
braidžioja savivalės liūnuose, 
užmiršę laisvės ryšį su amžinai
siais principais ir asmens parei
ga. Todėl man Tėvynė - tai 
šviesi viltis, kurioje klestės gė
ris, kurioje nauji kūrėjai papuoš 
Lietuvos saulėlydžius ir lakštin
galų čiulbėjimą Dievo ir artimo 
meilėje užgimusio grožio daina 
ir spalvom.

Kalbėjosi -
kun. K. J. Ambrasas, SJ 

naudojo liaudies dainas savo 
kūrybai (Grieg, Dvožak, Čai- 
kovsky ir kt.), nes kiekvienoje 
tautoje naujumas (moderniz
mas) pritaikomas savaip.

Jono Govėdo liaudies dainų 
interpretacija ir šiuolaikinė har
monizacija patraukė mano dė
mesį. Pvz. dainoje “Subatos va
karėlį” kompozitorius chorinė
se variacijose, nenukrypdamas 
nuo folklorinės melodijos, iš
vengia posmelių kartojimo-vie- 
nodumo. Jo sukurta palyda at
skleidžia šioje epochoje naujas 
galimybes liaudies dainų atliki
mui. Būdamas jaunosios kartos 
kompozitorius, nešamas besi
keičiančios muzikos srovės, at
randa naują kelią apvainikuoti 
senovėje dainuotas liaudies dai
nas. Intriguojantys disonansai ir 
sinkopinis ritmas reiškiasi skir
tingomis formomis, bet palieka 
liaudies dainos rėmuose. Savi
tas Jono Govėdo harmonizaci
jos stilius jau ryškus ir dainose 
“Skamba kanklės” ir “Sakė ma
ne šiokia”.

Savitą J. Govėdo kelią paty
riau jo harmonizuotoje liaudies 
dainoje “Tykiai, tykiai Nemunė
lis teka”. Taip gyvai pavaizduo
tą disonansiniais akordais, ro
dos, girdi vandenėlio čiurleni
mą. Tai lyg atgaiva tokioje de
juojančioje liaudies dainoje.

Jonas Govėdas yra gilaus 
muzikos pajautimo ir supratimo 
kompozitorius. Visos penkios jo 
naujai sukurtos giesmės yra tra
dicinio kontrapunkto stiliaus, 
klasikinių akordų junginys, 
skamba didingai. Tai “Begalinis 
Viešpaties pasaulis” ir “Iš Tavo

Ada Sutkuvienė, detalė iš “Auka prie Baltijos”, skirta žuvusiems 1991 m. sausio 13 d. Vilniuje pagerbti

Pabiros kūrėjo mintys
Dramaturgo Kosto Ostrausko knyga “Ketvirtoji siena"

ALĖ RŪTA

Tai kūrybos, kritikos ir 
svarstymų straipsnių rinkinys 
tarpuose su originalia kūryba.

Knygos pratarmėje K. Os
trauskas pasisako (1993), kad 
kritika - nebūtinai recenzija, 
kad ypač platesnės sampratos 
kritika išreiškiama ir kūrybine, 
net dramine forma; arba visada 
esą galima bent pabandyti.

Tai suteikė drąsos į šią įdo
mią knygą bent pabandyti pa
žvelgti, apie ją prasitarti. Už
sklandoje autorius paaiškina, 
kad šios knygos didžioji dalis - 
periodikoje pasirodžiusių viena
veiksmių dramų, mikrodramų ir 
miniatiūrų, straipsnių ir pokal
bių atitinkama atranka; o kita 
dalis - pirmąkart spausdinami 
“pokalbiai” (iš 1961m., 1964m. 
ir 1983m.) apie kūrybą, kritiką 
(irgi kūryba). Tie paaiškinimai 
palengvina suvokti knygos turi
nį ir gal tikslą; nesu visos jo kū
rybos skaičiusi ar scenoje dra
mų mačiusi (išskyrus vieną mi
niatiūrą).

Ilgesniame straipsnyje “Ra
šytojas ir egzilis” autorius patei
kia įdomių, visiems supranta
mų, atrodo, teisingų minčių. 
Bet įsiminė pora detalių, su ku
riomis ne visiškai sutinku: auto
rius atmeta sąvoką “tremtiniai”, 
tremtis; esą, mes egzilai - išei
viai, nes išėję patys, niekieno 
nevaromi, netremiami.

Nevaromi? O man dingoja
si: jei ir nevaromi, tai stumiami 
siaubo, priespaudų baimės, są
žinės laisvės suvaržymų ir tt. Aš 
pavadinčiau mūsų kartą ne išė
jusiais, o išstumtaisiais. Išstum
tųjų sąvoka būtų artimesnė

Jaunosios kartos kompozito
rius JONAS GOVĖDAS. ryškė
jantis muzikinės kūrybos savi
tumu išeivijoje

rankos” - žodžiai Bernardo 
Brazdžionio, “Už Lietuvą Tė
vynę Motiną” - Antano Pau
lavičiaus, “Šventas” ir moterų 
chorui “Dievo Avinėli”.

Šis kompozitorius neieško 
kitų kompozitorių įtakos. Kiek
viena giesmė yra individuali, 
neturi jokio panašumo viena į 
kitą.

Gal atsiras rėmėjų, galinčių 
atspausdinti Jono Govėdo kūry
bos rinkinį, kuriuo galėtų pasi
naudoti Lietuvos ir išeivijos mu
zikiniai vienetai.

“tremiamųjų” sąvokai, o ne lais
vai išėjusiųjų (pasipinigauti, do- 
neliauti ar nuotykių ieškoti...). 
Gal kiekvienas kitaip aiškintų 
tėvų žemės netekimą, mūsų 
skriaudos nuo okupantų išgyve
nimą; bet ne taip lengva įvar
dinti tą praradimą...

Antra. Žodį egzilis daugelis 
sako egzilė; įdomu būtų išgirst 
kalbininkų nuomonę.

Kalbėdamas (knygoje) apie 
Vakarų kultūrą, su kuria mums 
egzilams teko susidurti (ir daug 
ko nepasimokyti!), K. Ostraus
kas, tarp kitko, kritikuoja kriti
kus - įvairiuose menuose, kurie 
sumaišo, pavyzdžiui, Mocartą 
su “Beatles”, tikrus rašytojus su 
“banalybių raštininkais”...

Dėl tų “raštininkų”. Sutin
ku su autorium dėl Rod McKu- 
en priskyrimo prie banalybių, o 
dėl arabų poeto Kahlil Gibran, 
sakyčiau, skonio dalykas. Jo 
“Thoughts and Meditations” 
daug kam patinka, daugelį tos 
mintys net inspiruoja.

Ilgesniuose “pokalbiuose”, 
ypač tuose, kur apie kūrybą, 
tarsi, autorius kalbasi su savimi 
(1974) yra įdomių minčių apie 
tremties įtaką rašytojui, *apie 
kūrybą “menas menui”, visuo
menės įtaką kūrėjui ir tt.

Iš miniatiūrinės kūrybos 
man įdomiausi - “Anna ir Em
ma” - Flobero ir Tolstojaus he
rojės kalbasi su jų kūrėjais; taip 
pat “Antroji paskenduolė” -Ve
ronikos metamorfozės. Įdomios 
ir kitos “miniatiūros”. Bet sudo
mina 172 psl. išreikšta nuomo
nė: “Neparašyta knyga kartais 
gali būti didesnis autoriaus nuo
pelnas negu parašyta”... Kiti au
toriaus pasisakymai:

Pagal absurdo teatrą, visi 
mes esame aklo likimo ir be
prasmiškų aplinkybių malonė
je... “Aktualijos man svetima 
medžiaga, daugiau priklausanti 
žurnalistikai”.

Nerašau anglų kalba - 
gimtąja”, 69 psl.

Iš K. Ostrausko veikalų ta
čiau yra išversta į anglų k. šie: 
“Pypkė” - The Pipe, 1963.; 
“Duobkasiai” - Gravediggers, 
1967; “Kvartetas” - The Quar
tet, 1992. Šioje knygoje svarsto
mi dramaturgo ir režisieriaus 
santykiai. “Be dramos autoriaus 
nėra ne tik aktoriaus, bet tuo 
labiau ir režisieriaus”, 97psl. 
Įdomiausia “Ketvirtoje sienoje” 
- Post scriptum, kur dramatur
gas (Juokdario lūpomis) taria: 
“Adieu vaidmenims ir akto
riams”, 138 psl.; ir - “laikas nu
leisti paskutinę uždangą”, 139

Atsiųsta
Lithuania in the World, vol. 4, 

nr. 5, 1996, spalvotas, iliustruotas 
dvimėnesinis žurnalas anglų kalba, 
72 psl. ir viršeliai. Vyr. redaktorius 
St. Kašauskas, leidžia Du Ka Ltd., 
T. Vrublevskio 6, 2600 Vilnius; 
spausdina Adomo Jakšto spaus
tuvė, Girelės 22, 4230 Kaišiadorys. 
Metinė prenumerata $39 (JAV).

LIETUVOS KOVŲ IR KAN
ČIŲ ISTORIJA. Lietuvos partiza
nų kovos ir jų slopinimas MVD- 
MGB dokumentuose 1944-1953 
metais. Sudarė: Nijolė Gaškaitė, 
Algis Kašėta, Juozas Starkauskas. 
Išleido Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga. Redaktorė - D. 

psl. Dramaturgas (mūrydamas 
sieną) - Ovidijui: “Laimingas 
esi, poete, tau nereikia tarpinin
ko”, 140 psl.

Šios citatos (ir daugiau jų) 
rodo, kad “Ketvirtoji siena” iš
sako dramaturgo kančią, visą 
dramą ir tragediją... Cenzorius: 
“Išcenzūruot visus!.. Išpjauti 
mintį! Iškastruot įdėją! Pa
smaugti žodį!”

Dramaturgas (133 psl.): 
“Taip, būkite pasveikinti ir tariu 
sudie.” - “Gana vaidybos, sce
nos ir teatro. Gana spektaklio. 
Gana.” - “Užmūrysiu sceną, - 
ir vaidinkit sau arba, jei norįt, 
viens kitam” 133 psl.

Nusivylimas? Problemos? 
Giluminiai svarstymai?

Tai, atrodo, “Ketvirtosios 
sienos” esmė.

Daug reikšmės skiriama žo
džiui. Nors žodžiai - pagrindas, 
tačiau esmėje literatūra - ne 
vien tik žodžiai.

“Mano tikslas išplėšti iš ty
los žodžius” - sakė Balzakas.

Rašytojas privalo respek
tuoti žodį; nes “rašymas yra ar
čiau mąstymo negu kalbėjimo” 
- Joseph Joubert. “Žodis - ra
šytojo duona ir druska - kartais 
rupus, kartais kartus” (K. Ostr., 
173psl.).

Ir monokomedijoje “Žo
džiai, žodžiai”...parodoma, kaip 
autorius vargsta, ieškodamas 
tinkamų žodžių. “Ne žodis kal
tas, o tas, kuris jį vartoja. Esi 
tas, ką sakai. Esi tas, ką rašai”, 
176 psl. “Žodis nėra tik turinys 
-jis ir garsas, jis - muzika”, 177 
psl. Tai jau teatro esmė. “Ne 
viską ir žodžiais išreikši. Skaus
mo, skonio, ir aromato neapra
šysi”, 178 psl. “O kodėl išvis ra
šyti? Kas sakė, kad reikia būti
nai rašyti? Grafomanas? (184 
psl.). - Ir galbūt autorius čia pa
daro išvadą - sau ir kitiems, net 
grafomanams: “Kodėl? Scribo 
ergo sum” (Rašau, taigi esu) - 
185 psl.

Nelengva knygą aptarti - 
paberiu tiktai keletą minčių, 
drauge su ryškesnėm citatom. 
Bet, man regis, ir “Ketvirtoji 
siena” - knyga iš pabirų auto
riaus svarstymų, pasikalbėjimų, 
kūrybos detalių, nebūtinai su
mūryta į stiprią sieną.

Gal toks laisvumas leistinas 
ir knygos aptarėjui.

Kostas Ostrauskas, KET
VIRTOJI SIENA. Kūryba - 
kritika, kritika - kūryba. Algi
manto Mackaus knygų leidimo 
fondas, 1996m., Chicago. Ap
lanko piešinys - Stasio Eidrige- 
vičiaus. Knygos apipavidalini
mas - Henrietos Vepštienės. 
Tiražas - 800.

paminėti
Kuodytė, dailininkas - A. Žvilius. 
Iš rusų kalbos vertė E. Mikulėnaitė 
ir D. Meškėnienė. Maketavo V. 
Vitkutė. Tiražas - 2000 egz. Spaus
dino A. Jakšto spaustuvė Kaišiado
ryse. Įrišo UAB “Spindulys”. 1996 
m.. 724 psl.

VAKARŲ LIETUVOS KATA
LIKIŠKOJI KULTŪRA. Išleido 
Lietuvių katalikų mokslo akademi
jos Klaipėdos skyrius ir Klaipėdos 
universitetas. Redaktoriai - prof, 
habil. dr. S. Vaitekūnas, doc. A. 
Remesa. Klaipėda, 1996 m., 102 
psl. Tiražas - 500 egz. Techniškuo
sius darbus atliko Klaipėdos uni
versiteto leidykla ir spaustuvė “Pe
tro ofsetas”

Aurelija Žižniauskaitė-Bala- 
šaitienė, Klivlande gyvenanti žur
nalistė ir rašytoja, yra Šiaulių 
mergaičių gimnazijos auklėtinė. 
“Lietuvos ryto” atstovė Laima 
Peleckienė, pranešdama skaityto
jams, Šiaulių “Aušros” muziejui 
jos dovanotas vertingas knygas ir 
nuotraukas, rašo: “Tai - prieš
kario Šiaulių žymių žmonių gy
venimo, taip pat pokario Klivlan- 
do lietuvių kovos už religijos lais
vę Lietuvoje istorija...”

Prof. dr. Juozo Ereto šimtasis 
gimtadienis beveik tuo pačiu lai
ku buvo paminėtas ir Lietuvoje, ir 
išeivijoje. 1996 m. lapkričio 15 d. 
šio Lietuvai labai nusipelniusio 
šveicaro konferenciją Kupiškio 
vaikų muzikos mokyklos salėje 
surengė Lietuvių katalikų mokslo 
akademija, ELTA ir Panevėžio 
vyskupijos Kupiškio dekanatas. 
Konferencija buvo pradėta Mišio- 
mis Kristaus žengimo į dangų 
šventovėje. Minėjimo programon 
Kupiškyje buvo įtraukti praneši
mai: Dr. A. Vasiliauskienės - 
“Prof. Juozo Ereto gyvenimas ir 
veikla”, K. Jankausko - “ELTOS 
įkūrėjas ir pirmasis direktorius”, 
A. Zolubos - “Iš susirašinėjimo 
su J. Ereto vaikais”, E. Gabulai- 
tės - “Studentės prisiminimas sa
vo profesoriaus”. Panašų minėji
mą Čikagoje 1996 m. lapkričio 17 
d. Stasio Balzeko lietuvių kultū
ros muziejaus “Gintaro” salėje 
surengė sutrumpintai ALTa vadi
nama Amerikos lietuvių taryba. 
Įvadinį žodį rengėjų vardu tarė 
ALTos pirm. prof. J. Račkauskas. 
Pagrindinį pranešimą skaitė prof. 
J. Dainauskas. Apie J. Ereto kny
ga “Užmirštieji baltai” kalbėjo A. 
Liepinaitis. Minėjimo dalyviai tu
rėjo progą pasiklausyti paties J. 
Ereto kalbos iš magnetofoninės 
juostelės įrašo. Meninę programą 
atliko sol. I. Varytė ir jai akompa
navęs pianistas M. Vaitiekaitis.

Pabaltijo (Baltuos) universiteto 
penkiasdešimtmečio sukaktis Vokie
tijos Pinneberge buvo paminėta 
1996 m. spalio 5 d. Šis universitetas 
lietuviams, latviams ir estams buvo 
įsteigtas 1946 m. sausio 9 d. Ham
burge, britų zonoje, ir perkeltas į ka
reivines Pinneberge. Ten surengta
me minėjime dalyvavo lietuvių, lat
vių ir estų atstovai bei svečiai iš Lie
tuvos. Dalyvavusiųjų grupėje buvo ir 
VLB krašto valdybos vicepirm. Vin
cas Bartusevičius. Minėjimą plačiai 
aprašė vokiečių spauda ir Kęstutis 
Petrauskis vilniškiame “Lietuvos ai
de”. Jame kalbėjo latvis Arnoldas 
Gramatinis, pateikdamas išsamų 
veiklos pranešimą. Esą tada britų 
zonoje gyveno 168 docentai ir 1.329 
studentai iš sovietų okupuotos Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos. Pasak K 
Petrauskio pranešimo “Lietuvos ai
do” skaitytojams, naujajame univer
sitete bendromis trijų baltiečių tautų 
pastangomis buvo įsteigti aštuoni fa
kultetai - filosofijos ir filologijos, 
ekonomikos ir teisės, matematikos ir 
gamtos mokslų, žemės ūkio, medi
cinos, architektūros ir statybos, che
mijos ir mechanikos. Pabaltijo uni
versiteto vadovais buvo išrinkti du 
profesoriai - latvis Edgaras Duns- 
dorfas ir lietuvis Vladas Stanka.

Darbą Pabaltijo universitetas, 
nors įsteigtas 1946 m. sausio 9 d., 
pradėjo tik kovo mėnesį labai sun
kiose sąlygose. Minėjimo dalyviams 
pranešėjo A Gramatinio pateiktais 
duomenimis, 210 universiteto docen
tų ir 18 tarnautojų du semestrus 
dirbo be jokio atlyginimo, paskaitas 
skaitydami šaltuose barakuose. Iš 
okupacinės valdžios jie gaudavo tik 
mėnesinę 270 markių pašalpą. Ir 
profesoriai, ir studentai dalį pašalpos 
dar skirdavo mokymosi priemonėms 
įsigyti. Maistas neturėjo okupacinės 
valdžios nustatytų 1.500 kalorijų per 
dieną. 1947 m. žiemą Pabaltijo uni
versitetas iš Hamburgo barakų per
sikėlė į Pinnebergo kareivines, bet ir 
jose patalpos nebuvo šildomos. Esą 
sušilti norintys studentai bėgdavo pa
sivažinėti tramvajumi. Pranešėjas A 
Gramatinis priminė ir politines pro
blemas. Sovietai, veikdami per pa
galbos pabėgėliams komitetus, netgi 
buvo uždraudę šią instituciją oficia
liai vadinti Pabaltijo (Baltijos) uni
versitetu. Okupacinė britų valdžia 
jau 1948 m. rudenį Pabaltijo univer
sitetą norėjo uždaryti. Jo vadovui 
prof. V. Stankai su dideliu vargu už
darymą pavyko atidėti iki 1949 m. 
rugsėjo 30 d. Kęstučio Petrauskio 
pranešimas “Lietuvos aide”, baigia
mas įdomiais aprašomam minėjime 
pateiktais duomenimis. Šiame uni
versitete per septynis semestrus stu
dijavo 1.200 latvių, 545 lietuviai, 260 
estų. Jame studijas baigė 53 latviai, 
17 lietuvių ir 6 estai.

Miko Petrausko “Birutė” 
yra pirmoji lietuviška opera, su
vaidinta 1906 m. lapkričio 6 d. Ji 
buvo pastatyta tada dar neprofe
sionalaus mėgėjiško teatro dabar
tinėje Vilniaus filharmonijos salė
je. Jos premjerinį spektaklį pa
ruošė lietuvių kultūros draugijos 
“Vilniaus kanklės” nariai. Jį reži
savo “Birutės” scenarijų Mikui 
Petrauskui parašęs Gabrielis 
Landsbergis-Žemkalnis. Šios mė
gėjiškos operos devyniasdešimt
mečio sukaktis dabar buvo pami
nėta Marijos ir Jurgio Šlapelių 
muziejumi tapusiame name. Lan
kytojų ten laukė šiai sukakčiai su
rengta paroda.

Liaudies skulptoriaus Lion
gino Šepkos (1907-1985) IlI-jan 
premijos konkursan įsijungė sep
tyniolika iš visos Lietuvos Rokiš
kiu suvažiavusių medžio drožėjų. 
Konkursinei parodai jie atsivežė 
138 kūrinius. Vertintojų komisija, 
vadovaujama Lietuvos tautodai
lės sąjungos pirm. Jono Rudzins- 
ko, pagrindinę Rokiškio savival
dybės 1996 m. įsteigtą premiją 
paskyrė kauniečiui Antanui Juse- 
vičiui. Į šį konkursą įsijungęs jau 
antrą kartą, jis sukūrė ir parodon 
atsivežė daug naujų darbų. Jo kū
riniuose jaučiamas tautodailinin
ko L. Šepkos kūrybinių idėjų tęs
tinumas. Keturios menkesnės 
premijos, įsteigtos Rokiškio rajo
no firmų bei įstaigų, teko kitiems 
konkursinės parodos dalyviams.

Balerinos Loretos Bartusevi
čiūtės dvidešimties metų sceninio 
darbo sukaktį Lietuvos operos ir 
baleto teatras Vilniuje 1996 m. 
spalio 30 d. paminėjo specialiu L. 
Minkaus baleto “Don Kichotas” 
spektakliu. Sukaktuvininkė jame 
atliko pagrindinį Kitrės vaidmenį. 
Žiūrovai vis dar jaunai atrodančią 
ir grakščiai šokančią L. Bartusevi
čiūtę sutiko audringais plojimais. 
Po spektaklio ją sveikino teatro 
meno vadovas Jonas Aleksa, su
kaktuvinio spektaklio dirigentas 
Mindaugas Piečaitis, baleto teat
ro šokėjai ir buvusieji sukaktuvi
ninkės mokytojai. Balerina L. 
Bartusevičiūtė yra gastroliavusi 
Britanijoje, Prancūzijoje, Vokieti
joje, Olandijoje, JAV, Japonijoje 
bei kitose šalyse.

Prof. Viktorija Dajotytė-Pa- 
kerienė, Vilniaus universiteto li
teratūrologė, laimėjo 1996 m. 
Santarvės fondo premiją. Šią jau 
trečiąją premiją jai prieš Kalėdas 
įteikė Lietuvos prez. A. Brazaus
kas Vilniaus Chodkevičių rūmuo
se. Ši metinė premija yra įsteigta 
visuomeninės organizacijos San
tarvės fondas. Jos iniciatorius ir 
mecenatas - panevėžietis versli
ninkas Julius Kazėnas. Metine 
Santarvės fondo premija įvertina
mas asmuo, labiausiai tais metais 
pasižymėjęs lietuvių tautą vieni
jančia veikla. Pirmasis šios pre
mijos laureatas 1994 m. buvo 
poetas Justinas Marcinkevičius, 
antrasis 1995 m. - Vilniaus arki
katedros klebonas mons. Kazi
mieras Vasiliauskas. Santarvės 
premijų laureatai gauna diplomą 
su simboline balto porceliano an
gelo skulptūrėle ir piniginiu prie
du. Kandidatus šiai premijai kas
met išrenka Santarvės fondo tary
ba, kurią sudaro žinomi Lietuvos 
menininkai, mokslininkai bei vi
suomenės veikėjai. Premijos pa
skyrimą patvirtina Lietuvos prezi
dentas ir Santarvės fondo įsteigė
jas. Viena reikšmingiausių šio 
fondo programų yra skirta mažų 
Lietuvos miestelių kultūrai. Per
nai žinomi menininkai dalyvavo 
Santarvės fondo renginiuose Vi
sagine, Dusetuose ir Siesikuose.

Dvi dienas truko Vilniaus pe
dagoginiame universitete įvykusi 
tarptautinė mokslinė konferencija 
“Suvalkų kraštas ir žmonės. Puns
kui - 400 metų”. Pagrindinis šios 
konferencijos dalyvių dėmesys 
buvo tekęs etninių žemių likimui'. 
Pranešimus apie jas skaitė Lietu
vos, Lenkijos mokslininkai bei 
valstybinių įstaigų darbuotojai. 
Šioj konferencijoj buvo daug kal
bėta ir apie lietuvių etninių žemių 
istoriją, kultūros, švietimo proble
mas, žymiuosius to krašto žmo
nes. Konferenciją surengė Lietu
vos regioninių problemų bei tau
tinių mažumų departamentas, 
Vilniaus pedagoginis universite
tas ir Lietuvos atlasų paruošimo 
fondas. Lietuvos mokslų bibliote
ka buvo paruošusi parodą apie 
Punsko praeitį bei dabartį. Vil
niaus menininkų klubas “Plekš
nė”, konferencijon įsijungė dailės 
kūrinių paroda. V. Kst.
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pRISIKELIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 

T” 999 College St., Toronto. Ontario M6II IA8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

FAX: 4i6 532-4816 
*'TA Anapilyje telefonas: 905 566-0006

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 9 v.r. Iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; 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 UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind...................2.50%
180-364 d. term.lnd..................2.50%
1 metų term, indėlius............... 2.50%
2 metų term, indėlius............... 3.25%
3 metų term, indėlius............... 3.75%
4 metų term, indėlius............... 4.25%
5 metų term. Indėlius............... 4.50%
1 metų GlC-mėn.palūk...........2.50%
1 metų GlC-met. palūk............. 2.75%
2 metų GlC-met. palūk............. 3.50%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.00%
4 metų GlC-met. palūk............. 4.50%
5 metų GlC-met. palūk............. 4.75%
RRSP, RRIF ir OHOSP............. 2.25%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind..... 2.75%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind..... 3.50%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind..... 4.00%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind..... 4.50%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind..... 4.75%
Taupomąją sąskaitą..................2.25%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.25%
Kasd. pal. čekių sąsk.ikl..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

Asmenines paskolas 
nuo................. 7.50%

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

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......... .
2 metų.........
3 metų......... .
4 metų......... .
5 metų.........
Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų.

5.20%
5.70%
6.20%
6.50%
6.95%

5.10%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas Iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, čę- 
klų 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). Nelmame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai INTERAC kortelė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Q\ /1 ELECTRICAL 
D V L ENGINEERING

Licence
E-2392

Taisau senas ir Įvedu naujas:
• ELEKTROS INSTALIACIJAS . VĖSINIMO SISTEMAS

Taisau visų rūšių
• ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS

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

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & HEATING 

Taisau ir įvedu
• Centrines šildymo ir A/C sistemas* Skalbimo mašinas, džiovintuvus
• Oro drėkintuvus (Humidifiers) • Indų plovimo mašinas,
• 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
ChqlKAN INSURANCE BROKERS LIMITED 

" 3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus
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Jaunieji Lietuvos šachmatininkai tarptautinėse pirmenybėse Vilniuje
1996 m. lapkričio 16 d. Nuotr. Ž. Jasio

Numatytos varžybos
ŠALFASS-ga paskelbė 1997 

m. varžybinį kalendorių.
Kalnų slidinėjimo pirmenybės 

įvyks vasario 14-15 d.d. Mont 
Sutton, Que. Ryšiai - R. Kuliavas, 
297 Kennedy Ave., Toronto, Ont. 
M6P 3C4, tel. 416 766-2996, faksas 
416 766-5537. Varžybas globoja 
Montrealio lietuviai slidininkai.

Kėgliavimo pirmenybės rengia
mos kovo 1 d. Klivlande, Ohio. 
Globoja LSK “Žaibas”. Ryšiai - 
Alg. Nagevičius, 10200 Ridgewood 
Dr. 617-2, Parma, OH 44130, tel. 
216 845-8848.

Vyrų krepšinio pirmenybės 
įvyks balandžio 5-6 d.d. Toronte. 
Ryšiai - R. Miečius, 54 Burrows 
Ave., Etobicoke, Ont. M9B 4W7, 
tel. 416 234-0878, faksas 416 234- 
8506.

Moterų ir jaunių krepšinio pir
menybės bus Hamiltone balandžio 
25-26-27 d.d. Globėja LSK “Kovas”. 
Ryšiai A. Šeštokas, 1411 Winterbour
ne Dr., Oakville, Ont. L6J 7B5, tel. 
905 829-2289. (b.d.) Inf.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kos iki pat šios bylos numatytos 
pradžios š. m. sausio 6, pirma
dienio, išvakarių.

Didžiausios staigmenos bu
vo susilaukta tik sausio 5, sek
madienį, kai buvo pranešta, kad 
teismas neįvyks. Mat buvo su
tarta, kad Kanados vyriausybės 
ir RCMP policijos atstovai atsi
prašys B. Mulronį dėl jam mes
tų klaidingų kaltinimų, o jis at
sisakys reikalautos 50 milijonų 
dolerių kompensacijos už gar
bės pažeidimą, pasitenkindamas 
tik pasiruošimo teismui išlaidų 
padengimu. Tos išlaidos, paden
giamos iš Kanados valdžios iž
do, jai turbūt kainuos tik apie 
vieną milijoną dolerių.

Oficialioji atsiprašymo dalis 
įvyko sausio 6, pirmadienį, kai 
iš tikrųjų tas pirmadienis turėjo 
būti pirmoji šios ilgai lauktos ir 
atsisakytos bylos diena. Pasira
šytame susitarime, kurio tekstą 
perskaitė abiejų pusių advoka
tai, pabrėžiama, jog RCMP po
licija neturėjo jokio įrodymo 
apie B. Mulronio įsivėlimą iš 
Vokietijos nupirktų “Airbus” ga
myklos keleivinių lėktuvų finan- 
sinėn kyšių aferon. RCMP poli-

B
Homelife

One Ltd.
Realtor-Member

— FAX 416 763-5097
2261 Bloor Street West, 

Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 

patarnaus
NIJOLĖ B. BATES 

tel. 416 763-5161 
( 24 vai, pager)

Veiklos žinios
Artūras Karnišovas išrinktas 

geriausiu 1996 m. Europos krepši
ninku. Tokiu jį pripažino sporto 
žurnalistai, komandų treneriai. To 
paties laukiama ir iš FIBA žurnalo 
skaitytojų. 1995 m. geriausiu Euro
pos krepšininku buvo išrinktas A. 
Sabonis.

Dainius Zubris sėkmingai žai
džia ledo ritulį Filadelfijos profe
sionalų komandoje. Iki šios dienos 
jis yra įmušęs 5 įvarčius.

Lietuva-Švedįja 108:57. Euro
pos krepšinio pirmenybių atrankos 
rungtynėse Lietuva įveikė Švediją.

Pasaulio rankinio atrankos 
rungtynėse Lietuva du kartus įveikė 
Ukrainą 27:18 ir 22:21. Kad pasiek
tų pasaulio pirmenybes, lietuviai 
dar turi žaisti su Australija. Rung
tynės prasidės sausio 31 d.

Rankininkėms Europos pirme
nybės Danijoje buvo labai ne
sėkmingos. Pralaimėjo visas rung
tynes. Paskutinėse rungtynėse dėl 
U-tos vietos pralaimėjo Lenkijai 
27:30. Lietuva turėjo puikių ran
kininkių, bet jos įsikūrė kitose 
valstybėse. A.S.

cijos vadai betgi neįsipareigojo 
atsisakyti tolimesnių tyrimų.

Valdžios vardu spaudos kon
ferencijoje kalbėjęs teisingumo 
ministeris A. Ročkas taipgi tei
gė, kad vyriausybė negalėjo kiš
tis į RCMP policijos atliekamus 
tyrimus ir jai trukdyti. Teismo 
buvo atsisakyta, kai paskutiniu 
momentu paaiškėjo, kad RCMP 
policija neturi B. Mulroniui 
mesto nusikaltimo įrodymų.

Daug kas suko galvą, kaip 
tie slapti RCMP pranešimai 
apie atliekamus buvusio Kana
dos ministerio B. Mulronio tyri
mus ir jam primetamus įtarimus 
galėjo pasiekti Kanados spaudą 
bei kitus informacijos šaltinius.

Teisinamasi, kad tuos slap
tus pranešimus apie ruošiamus 
kaltinimus B. Mulroniui spau
dai yra parūpinęs RCMP ser
žantas Fraser Fiegenwald, vie
nas pagrindinių tyrėjų, aiškinu
sių “Airbus” lėktuvų pirkime 
iškilusius įtarimus. Jis buvo pa
šalintas iš pareigų tik likus ke
lioms dienoms iki bylos pra
džios. Esą dėl jo bylos ir buvo 
atsisakyta. Mat dėl tokio RCMP 
seržanto F. Fiegemvaldo elgesio

Į Lietuvą su Nordland Express

Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai 

pervežimai

Nordland 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 164 Willowdale Ave., North York, Ont. 

416 222-4021
Hamilton Alfredas Zorkus 

905 522-9966
London Jonas ir Marytė Narusevičiai 

1055 Guildwood Blvd. 
519 657-1751

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

Už Toronto ribų 1-800-561-3113

Vankuverio 
sportininkai

Toli nuo Toronto, už aukštų 
kalnų ir piktų meškų, gruodžio 21 
d. vakare susirinko Vankuverio lie
tuvių sporto kulbo “Viltis” nariai su 
svečiais pas klubo pirmininką Liną 
Ažubalį aptarti paskutinius 1996 m. 
reikalus. Gaila, kad dalis narių jau 
buvo išvažiavę į Torontą bei kitus 
miestus švenčių atostogoms. Iš 
susirinkusių naujais nariais į klubą 
įstojo: D. Jalauskas, Juozas Nami- 
kas, Ron Moravek ir Melissa Mo- 
ravek. Buvo daug kalbama apie 
ateinančius metus ir nutarta pradė
ti klubo veiklą su trim sekcijom: 
krepšinio, lauko teniso ir slidinė
jimo.

Yra jau užmegzti ryšiai su 
Seattle (USA) gyvenančiu slidinin
ku Antanu Puliku, kuris pažadėjo 
klubui padėti ir jei ras norinčių 
Seattle gyvenančių lietuvių sporti
ninkų, jie galės įsijungti į mūsų klu
bą. Seattle miestas yra prie Vanku
verio sienos ir jį automobiliu gali
ma pasiekti per 2 valandas. Visi 
klubo nariai yra entuziastai ir tiki, 
kad šis jaunimo susibūrimas padės 
atgaivinti Vankuverio lietuvių bend
ruomenę.

Daug Vankuverio lietuvių eina 
pasižiūrėti NBA Grizzlies krepšinio 
ir NHL ledo ritulio rungtynių, kur 
dažnai žaidžia geriausi lietuviai 
krepšininkai kaip Arvydas Sabonis, 
Šarūnas Marčiulionis, Žydrūnas II- 
gauskas, Virginijus Praškevičius ir 
ledo ritulį - Darius Kasparaitis. 
Švenčių proga klubo valdyba sveiki
na visus Lietuvos ir išeivijos sporti
ninkus ir linki linksmų Sv. Kalėdų 
ir geriausios sėkmės sporte Naujai
siais 1997 metais. Visais Vankuve
rio lietuvių sporto klubo “Viltis” 
reikalais prašome kreiptis į klubo 
pirmininką Liną Ažubalį šiuo adre
su: Linas Ažubalis, 311-1715 West 
11th Avenue, Vancouver, BC V6J 
2C2. Tel. 604 738-1216. Pr.B.

Skautų veikla
• LSS vadovybė praneša, kad 

1997-1999 laikotarpio kadencijai 
naujoji taryba savo pirmininke iš
rinko v.s. Birutę Banaitienę, buvu
sią seserijos vyr. skautininkę. Vi
siems rinkimams pasibaigus, iškil
minga pareigų perdavimo sueiga 
įvyks vasario 1-2 d.d. Čikagoje.

• Skautininkai, kurie nepri
klauso vienetams, savo nario mo
kestį gali siųsti v.s. V. Sendžikui tel. 
416 233-4188. F.M.

Kanados vyriausybė ir RCMP 
policija šią 50 milijonų dolerių 
kompensacijos B. Maironiui by
lą būtų pralaimėję. Dabar jau 
tiriamas tas išdavikiškai pasiel
gęs RCMP seržantas.

Kyla dar vienas klausimas: 
kaip iš šio politinio puodo su 
neskania koše išlips Kanados li
beralų ministeris pirm. J. Chre- 
tienas ir jo teisingumo ministe
ris A. Ročkas. Spaudos veda
mųjų autoriai, atrodo, nenori 
tikėti, kad jiedu nieko nežinojo 
apie įrodymų neturinčius RCMP 
veiksmus prieš B. Mulronį. 
Keistai dabar atrodo, kad mi
nisteris pirm. J. Chretienas vėl 
pradėjo dar vieną kelionę Azi- 
jon su naujų prekybos rinkų 
ieškotojais, skrisdamas tiek 
triukšmo atnešusiu buvusio 
ministerio pirm. B. Mulronio 
nupirktu “Airbus” gamyklos 
lėktuvu. V. Kst.

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 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 JAV dol.1 m. GIC
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

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

(fixed rate)

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

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard B ^pius
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.

SKYRIAI:
Lietuvių Namuose - 1573 Bloor St. W., Toronto ON M6P 1A6 

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St. W., Toronto ON M8X 1C8 

Telefonas: 416 207-9239

fSEnaanarai
tSJfSUKKIKKKŽ

U

sAMocmA- Knygų rišykla 
ĮįĮdf “SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

A. Plėnys

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

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

ANTANAS
GENYS

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

sutton group - assurance realty inc. realtor
5415 Dundas St. West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B 1B5

Parduodant ar perkant 
nekilnojamo turto 

nuosavybę visais 
reikalais prašau 

kreiptis j

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

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!

■ (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.
•K ********★**★****★★*★★★**★★ *

* 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! «
4c **★★*★★**★★★★***★★★★★★*★★★:•*

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

ALGIS 
. MEDELIS

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



Akordeonų duetas ir 
birbynė iš Lietuvos

NIJOLĖ BENOTIENĖ
Gyvenimas daugiakultūria- 

me didmiestyje yra gausus kon
certais, profesinių ir saviveikli
nių grupių pasirodymais, gast
roliuojančiomis meno ir muzi
kos žvaigždėmis. Tai didžioji 
masinė kultūra, kuri kaip rep
lėmis spaudžia kiekvienos ma
žesnės ar didesnės tautinės gru
pelės kultūrinį gyvenimą. Mūsų 
lietuviškoji visuomenė, puikiai 
suprasdama savosios tautos kul
tūrines vertybes, bando jas išlai
kyti dalyvaudama meno viene
tuose, lankydama ir remdama 
egzistuojančius šokio, dainos ar 
dramos sambūrius.

Lietuviškumo išlaikymui di
delę reikšmę turi ir gastroliuo
jančių profesionalių vienetų iš 
Lietuvos priėmimas, bendravi
mas su jais, lankymasis jų 
koncertuose. Jeigu anksčiau sa
vo scenose galėjome matyti tik
rų ir netikrų artistų, paskutiniu 
metu išeiviją aplanko puikūs 
menininkai.

Pirmieji šiais metais iš Lie
tuvos ruošiasi aplankyti birbyni
ninkas Antanas Smolskus ir 
akordeonistų duetas - Genadi
jus Savkovas ir Eduardas Gab- 
nys. Visi jie, kaip pedagogai, pa
vieniai atlikėjai, tarptautinių 
konkursų laureatai ir kaip 
TRIO, yra gerai žinomi ne tik 
Lietuvos muzikos mylėtojams. 
Jie yra koncertavę Europoje, 
Amerikoje, Australijoje, Naujo
joje Zelandijoje ir kt.

Didžioji dauguma Lietuvos 
muzikų, baigę mokslus Lietu
voje, važiuodavo tobulintis į 
Rusijos miestus. Taip ir A. 
Smolskus, baigęs Vilniaus kon
servatorijos doc. P. Samučio 
birbynės klasę, profesinio meis
triškumo siekė Petrapilio kon
servatorijos aspirantūroje pas 
žymų klarnetistą, pedagogą

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

prof. P. N. Suchanovą. Jau tuo 
metu žymus JAV klarnetistas 
dr. prof. R. J. Kireilis, išgirdęs 
šį muzikantą, kalbėjo: “Maniau, 
kad birbynė - grubus liaudies 
instrumentas, o išgirdau be galo 
gražų garsą. Jos diapazonas ko
ne toks pats kaip klarneto, ne
paprastai gražus vibrato, nuo
stabi intonacija, prilygstanti 
fleitai. Smolskus griežė puikiai. 
Jį turėtų išgirsti ir kitų šalių 
klausytojai”.

Linkėjimas išsipildė; A. 
Smolskus jau ne vieną dešimt
metį gastroliuoja Lietuvoje ir už 
jos ribų, garsindamas savo ša
lies vardą ir lietuvių liaudies in
strumentą.

Akordeonistus Genadijų Sav- 
kovą ir Eduardą Gabnį drau
gystė riša daugiau kaip 20 metų: 
po studijų Vilniaus konservato
rijoje abu tobulinosi Kijevo 
konservatorijoje, dalyvavo įvai
riuose meno sambūriuose.

Akordeonas nėra liaudies 
instrumentas, tačiau Lietuvoje 
jis yra gana populiarus. Plačiau 
jis paplito po Antrojo pasau
linio karo, nustelbdamas vyra
vusias kaimo armonikas. Be to, 
akordeoną populiarino ir pir
mieji koncertuojantys profesio
nalūs akordeonistai. Išmokti 
groti šiuo instrumentu yra gana 
sudėtinga. Muzikų pasaulyje jis 
yra laikomas antru po vargonų.

Šio instrumento populiaru
mą Lietuvoje rodo ir gausūs 
dalyviais tarptautiniai akordeo
no festivaliai, kurių pirmieji 
rengėjai 1986 m. buvo G. Sav
kovas ir E. Gabnys.

“Mūsų akordeonai “Excel- 
sion” yra pagaminti Italijoje, 
pagal specialų užsakymą, su na
tūraliais balsais, be pastiprini
mo” - sako Genadijus Savko
vas. Dueto repertuare - klasi
kinė, lietuvių liaudies ir šiuolai
kinė muzika.

Šių muzikų koncertai įvyks 
sausio 26, sekmadienį, 2 v.p.p. 
Toronto Lietuvių Namuose, 
sausio 25, šeštadienį, Hamil
tone ir sausio 28, antradienį, 2 
v.p.p. Wasagoje, Gerojo Gany
tojo misijos patalpose. Pro
fesionali Lietuvos mokyklos 
akordeono ir žymiausio Lietu
vos birbynininko A. Smolskaus 
muzika Toronto lietuviams 
skambės pirmą kartą.

Dr. DAIVA NORKIENĖ

ŠEIMOS GYDYTOJA
Mielai priima naujus 

pacientus

(4t6) 767-7725
2150 Bloor Street West (prie 
Runnymede), Toronto, Ontario 

M6S 4V7, Suite 205 
(pirmame aukšte)

AUDRA TRAVEL CORPORATION & CRUISE WORLD

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

Smulkesnių žinių teiraukitės telefonu:

416 762-7447
Lietuviškai jus aptarnauja:

Ona ir Audronė
/B F w

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

Toronto, Ont. M6S 3G3

Birbyninkas ANTANAS SMOLSKUS, akordeonistai - GENADIJUS 
SAVKOVAS ir EDUARDAS GABNYS 1997 m. sausio 25, 25 ir 28 d.d. 
koncertuos Hamiltone, Toronte ir Wasagoje

TORONTE
Mažosios Lietuvos fondui au

kojo: $520 - a.a. Hildos Lasienės 
atminimui (sąrašas skelbtas atski
rai); $300 - “Talka” lietuvių kredi
to kooperatyvas (iš viso $1550); 
$250 - dr. J. Uleckas (iš viso 
$1450); $201 - P. Vilutis (iš viso 
$976); po $200 - G. Šernas (iš viso 
$670), Kanados lietuvių fondas (iš 
viso $2800); $105.74 - B. Asch- 
mann, Voldetija (iš viso $155.74); 
po $100 - A. Bražys (iš viso $550), 
B. Lukošius (iš viso $200), V. Nor
vaišienė (iš vios $360)); po $50 - H. 
Stepaitis (iš vios $300), A. Bumbu
lis (iš viso $820), E. Petrus (iš viso 
$205); $25 - K. Daunys (iš viso 
$195). Nuoširdi padėka visiems au
kotojams. MLF valdyba

Tremtinių vaikaičių mokyklai 
“Lietuvių namai” Vilniuje aukojo: 
$100 - Toronto pensininkų klubo 
mezgėjų būrelis; $50 - J. K. Žabai; 
$20 - A. Augaitienė; $15 - L. Naš
lėnienė (Houston). V. Siminkevi- 
čienė parūpino žaislų. Toronto 
Maironio mokyklos mokiniai para
šė laiškus ir pasidalino Šv. Kalėdų 
plotkele su “Lietuvių namų” auklė
tiniais. Ačiū už suteiktą paramą ir 
džiaugsmą į tėvynę sugrįžusiam jau
nimui. Mokyklos rėmėjai

Blauzdžiūnienė (Montrealis), D. 
Dargienė, Alg. ir N. Baneliai, B. 
Stalioraitienė; $10 - M. Povilaitie- 
nė, K. A. Rūkas, R. A. Kalendros, 
Gr. P. Stauskai, V. ir J. Kairiai, Br. 
Zabulionis. Aukas rinko L. Nakro- 
šienė ir M. Povilaitienė.

A. a. Hildos Lasienės atmini
mui pagerbti aukojo "Tėvynės są
jungai”: $20 - H. Sukauskas; $10 - 
A. Bražys ir I. Punkrienė; “Tėviškės 
žiburiams”: $20 - Aug. Langas ir 
Eug. Pakauskienė (Windsor, Ont.). 
“Kovai su vėžio liga" Lietuvoje au
kojo: $100 - J. Lasys ir šeima; $50 - 
A. V. Vaitoniai, P. R. Kūrai; $40 - 
J. Č. Kūrai; $30 - E. P. Žuliai, E. 
G. Maksym ir Katie; $25 - K. P. 
Budrevičius, M. Žyvatkauskienė; 
$20 - V. ir L. Zubrickai, S. ir V. 
Aušrotai, D. Staškevičienė, A. Za
rembaitė, P. L Lukoševičiai, V. 
Paulionis, K. J. Žuliai, D. Zulonie- 
nė, W. A. Drešeriai, J. Bukšaičiai, 
M. Trečiokienė; $10 - N. Racevi- 
čienė, J. K. Ališauskai, A. Patašius, 
S. J. Andruliai, T. Kobelskienė, S. 
M. Jokūbaičiai, F. Maskela, H. R. 
Simanavičiai, N. Smith, J. J. Zen- 
kevičiai, J. Pacevičienė, L Kairienė, 
A. Kairiai; $9 - M. Paškus. Aukas 
rinko L. Nakrošienė ir M. Povilai
tienė. -d

A. a. Onos Mitalienės atmini
mui pagerbti “Kovai su vėžio liga 
Lietuvoje” aukojo: $30 - Bir. ir 
Aleks. Spudai; $25 - Vyt. A. Bi- 
gauskas; $20 - D. Baziliauskienė, 
T. Stanulis, V. T. Gražuliai, V.

Patikslinimas. “TŽ” nr. 2 aukų 
sąraše “Kovai su vėžio liga” dr. 
Jadvyga Rimšaitė $50 auką skyrė 
Šv. Kalėdų proga, ne a.a. Balio Sa
vicko atminimui.

LIETUVA LAUKIA PARAMOS
Atgavusi nepriklausomybę mūsų tėvynė, 
nuskurdinta ilgos sovietinės okupacijos, 

reikalinga ekonominės pagalbos.

AUKOKIME JAI PER TAUTOS FONDĄ.
Mūsų aukos, testamentiniai palikimai padės (tvirtinti 
atgautą nepriklausomybę ir pakelti krašto gerovę. 
Aukas bei palikimus siųskime Tautos fondo atstovybei 
Kanadoje šiuo adresu:

TAUTOS FONDAS, 310 Rathburn Road, 
Etobicoke, Ontario M9B 2L8

Skaitytojai pasisako
PRAŠOMA ATSILIEPTI

Straipsnių “Hidroelektrinės”, 
“Neris”, “Turniškės” bostoniškėje 
Lietuvių enciklopedijoje autorių, 
buvusį Turniškių Neries jėgainės 
(hidroelektrinės) statybos inžinie
rių Č. Šalkauską arba apie jį žinan
čius, maloniai prašome atsiliepti 
šiuo adresu: Antanas Dzevočka, S. 
Stanevičiaus 11-50, Vilnius 2029, 
Lithuania. Tai - apie 1941 metų 
birželio įvykius.

A. Dzevočka, 
1941 m. sukilimo dalyvis

POTSDAMAS IR LIETUVA
Nuoširdžiai dėkojame už sa

vaitraščio “TŽ” 1996 m. 46 nr. 
Kaip padėką už mums parodytą dė
mesį sunčiame mūsų pačių sudarytą 
ir išleistą A. Gustaičio knygą 
“Potsdamas ir Lietuva dega”. Jeigu 
kuri nors lietuvių visuomeninė or
ganizacija, “TŽ” skaitytoja, panorė
tų šią knygą įsigyti savo bibliotekai 
arba kas nors ir asmeniškai, - tegu 
mums parašo nurodydami savo ad
resą. Pagal mūsų išgales jų norai 
bus patenkinti.

Aniceta ir Pranas Sabaliauskai,
Gintaro 7-15, 5800 Klaipėda, 

Lithuania
Red. pastaba. Čia minimas lei

dinys yra rinkinys dokumentų ir 
spaudos ištraukų įvairiomis kal
bomis apie Mažąją Lietuvą bei jos 
siekimą įsijungti į Didžiąją Lietuvą.

TAUTINIAI DRABUŽIAI
“TŽ” 1996 m. 44 nr. radau G. 

Breichmanienės straipsnį “Kas yra 
tautiniai šokiai?” Jame rašoma ir 
apie tautinius drabužius. Dabar 
Lietuvos televizijoje ir spaudoje 
matyti tautiniai moterų drabužiai, 
kurie yra skirtingi nuo senovinių. 
Senovėje būdavo audžiami languoti 
įvairių spalvų vilnoniai. Metmenys 
ir ataudai irgi vilnonių siūlų, sunkūs 
dėvėti. Sijonai labai platūs vieno 
palo; balta linų drobės bliuskutė, 
jos rankovių apačios būdavo išaus
tos žičkais arba smulkiu raštu išsiu
vinėtos tulpės ar žvaigždutėmis. 
Prijuostės irgi baltos į apačią išaus
tos žičkais ar išsiuvinėtos, daugiau
sia raudonos spalvos, apačioje kutai 
tų pačių lininių siūlų. Karoliai būti
nai gintaro bei gražūs mediniai. 
Kiklikas būdavo kitokių spalvų de
rinys arba toks kaip sijonas. Tiktai 
jokiu būdu nejuosdavo plačių juos
tų kaip dabar matome. Moterys 
prie tautinių drabužių ryšėdavo 
nuometus arba baltas skareles, jau
namartės - kasinyčią su balta skary
te. Jaunos mergaitės ant galvos už
dėdavo kasinyčią, gražiai papuoštą 
gėlytėm.

Mieli tautiečiai, dabar dažnai 
atvažiuojate į Lietuvą. Prašom už
važiuoti pas mane - turiu tautinį 
languotą sijoną (jam bus netoli 250 
m.), baltą, namų darbo plonytę 
bliuską, vyriškus marškinius, juostų, 
siaurų juostelių, skarytes, nuome
tus, čepkelį ir kt. Tą sijoną buvau 
paskolinusi kaimynui, kai važiavo į 
Vilnių dainų šventėn. Sakė labai 
žmonės žiūrinėjo ir gyrė. Labai no
rėjo nupirkti Vilniuje Dailės mu
ziejus prieš 25 metus. Nors duonos 
nebeturėsiu, bet neparduosiu, nes 
tai mano brangiausias senolių pa
liktas išsaugotas turtas. Tai prašo
me atvažiuoti viską parodysiu tik 
praneškite kada.

Bronė Ruginienė,
Svidenių km., Kupiškio rajonas,

* ¥ Lithuania

Lietuvos valstybinio turiz
mo departamento pranešimu, 
Romas Kezys iš Niujorko, pa
skirtas naujai įsteigto Lietuvos 
turizmo informacijos centro 
Šiaurės Amerikoje direktoriu
mi. Prie pranešimo pridėtame 
rašte paaiškinama, kad tasai 
centras teiks informacijas ir 
skatins keliauti į Lietuvą, kuri 
laukia turistų iš įvairių pasaulio 
kraštų. Centras įsteigtas Niujor
ke. Jo adresas: Lithuanian Tu- 
rist Information Center, 40-24 
235th St., Suite 100, Douglas- 
ton, N.Y. 11363, U.S.A. Tel. 
718 281-1623, faksas 718 423-

Juozas (Joseph)^į^NORKUS
Re/max West Įstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas.
Daugiau kaip 10 metų turintis 
pardavimo bei daugiau kaip 20 metų 
statybos ir remonto patirtį. Mielai 
atsakysiu j 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

Nemokamas namų įvertinimas

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 !
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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.

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, p.p.s.

3101 Bloor Street West, Suite 308,
Toronto, Ontario M8X 2W2
(trys 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

2.7 John St., Second Floor 

Weston, Ontario M9N 1J4 
(arti Lawrence ir Weston Rd.)

VIKTORAS E. RUDINSKAS,
B. Eng., M. Eng., B.C.L., LL.B., M.B.A., P. Eng.

Tel. 416 240-0594
Lengvai pasiekiamas 
autobusu nr. 79 (Scarlett 
Road) nuo Runnymede 
požeminio stoties.

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

PACE, JOHNSON
2 Jane Street, Suite 500 

(Bloor ir Jane gatvių kampas) 

Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. 416 762-7393
Fax 416 762-0231

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

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

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

Chamney McWilliams Inc.

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

DRESHER Appraisal Ltd.

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

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

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

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

mailto:audra@pathcom.com
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Anapilio žinios

- Sausio 12, sekmadienį, pami
nėta tragiškoji Sausio tryliktoji. 11 
v.r. Mišiose iškilmingai su savo vė
liavomis dalyvavo Toronto VI. Pūt- 
vio šaulių kuopa ir mūsų parapijos 
KLK moterų draugijos skyrius.

- Palaidoti: sausio 10 d. a.a. 
Kazimieras Girnys, 90 m. amžiaus; 
sausio 11 d. a.a. Jonas Riauba, 91 
m. amžiaus.

- Pirmajai Komunijai pasiruo
šimo pamokos vyksta sekmadie
niais po 9.30 v.r. Mišių klebonijoje. 
Pamokas praveda Vytautas Staške
vičius.

- Sės. Ignės paskaitų ciklas su
augusiems “Ką aš tikiu?” pradeda
mas Anapilio mažojoje salėje (ant
rame aukšte) sausio 21, antradienį, 
7 v.v. To ciklo pirmoji paskaita bus 
kartojama Vilniaus rūmuose sausio 
22, trečiadienį, 1 v.p.p. ir Prisikėli
mo parodų salėje 7 v.v. Daugiau ži
nių mielai suteiks sės. Igne tel. 
(905) 897-5604.

- Vasario 1-8 d.d. Toronto ir 
Collingwood miestuose įvyks vaikų 
su negalia VI Olimpinės žaidynės. 
Iš Lietuvos žada dalyvauti 18 atletų 
ir 5 treneriai-vadovai. Žaidynių me
tu reikės pagalbos vietinių lietuvių, 
kurie galėtų būti vertėjais arba ki
tokiu būdu padėti. Norinčius j šią 
pagalbą įsijungti prašome regis
truotis sąrašuose, kurie kartu su 
žaidynių plakatu pakabinti parapi
jos salėje arba skambinti Rimui 
Kuliavui tel. (416) 766-2996.

- Mišios sausio 19, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Vincentą Vait
kevičienę, 11 v.r. už parapiją; Wa- 
sagoje 2 v.p.p. už a.a. Kazimierą 
Gimį.

Išganytojo parapijos žinios
- Sausio 19 d. pamaldas laikys 

vikare Hilda Lorenz. Sausio 26 d. - 
kun. A. Žilinskas įprastu laiku 9.30 
v.r. Sausio 29 d., 7 v.v. vyks ekume
ninės pamaldos Prisikėlimo švento
vėje.

- Parapijos moterų draugijos 
posėdis bus vasario 2 d. po pa
maldų Lietuvių Namuose. Prašome 
dalyvauti visas moteris, nes bus 
svarstomi naujos valdybos rinkimai 
ir pasiruošimas parapijos meti
nėms, kurios įvyks kovo 9 d. Lietu
vių Namuose. Bus aptarti kiti klau
simai.

- Vasario 9 d., 9.45 v.r. bus 
ekumeninės pamaldos Išganytojo 
parapijos šventovėje.

- Mažosios Lietuvos Šiupinys 
įvyks vasario 11 d., 7 v.v. Prisikė
limo parapijos salėje.

- Prašome visus atkreipti dė
mesį, kad nuo vasario 9 d. keičiasi 
pamaldų laikas - jos prasidės 9.45 
v.r. E J. St.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienį, sausio 12 d. po

pietėje dalyvavo 120 asmenų. Sve
čių knygoje pasirašė John Raugou 
iš Toronto, Stephane Lizotte iš 
Trois-Rivieres, Que. Pranešimus 
padarė ir su svečiais supažindino 
LN valdybos narė Aldona Dargytė- 
Byskiewicz.

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

- Sausio 27, pirmadienį, 7 v.v. 
šaukiamas LN visuomeninės veik
los komiteto posėdis. Kviečiami 
dalyvauti po tris atstovus: moterų ir 
vyrų būrelių, kultūros komisijos ir 
“Atžalyno”.

- Dar yra likusių medinių kė
džių. Kas norėtų jų įsigyti, te- 
paskambina administracijai 532- 
3311.

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

V. MACIŪNAS, JAV LB krašto valdybos narys (kairėje) dalyvavo KLB 
XVI-tosios krašto tarybos antrosios sesįjos suvažiavime 1996 m. 
lapkričio 30 d. Mississaugoje, Ont. Nuotraukoje jis kalbasi su V. 
BIRETA, Tėvynės s-gos veikėju Nuotr. T. Stanulio

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praėjusį sekmadienį, sausio 

12, Mišių dalyviai bendrai atnau
jino savo Krikšto pažadus. Pamoks
luose ir maldose prisiminti 1991 m. 
sausio 13 d. Vilniuje žuvę Lietuvos 
laisvės kovotojai.

- Parodų salėje sausio 12 d. 
įvyko KLK moterų dr-jos šio sky
riaus susirinkimas. Skyriaus pirm. I. 
Vibrienė pranešė apie veiklą bei ry
šius su Lietuva. Apie pasirengimą 
2000 metų krikščionybės sukakčiai 
ir parapijos atsinaujinimą kalbėjo 
kun. J. Sasnauskas, OFM.

- Šį sekmadienį, sausio 19, 
12.30 v.p.p. šaukiamas specialus pa
rapijos susirinkimas, kurio tikslas - 
informuoti parapijiečius apie įvai
rių komitetų atliktus darbus para
pijos perkėlimo klausimu. Parapi
jos tarybos lėšų telkimo komitetas 
pateiks planą, kaip surinkti reika
lingą pinigų sumą žemės sklypui 
įsigyti.

- Pradedant sausio 19 sekma
dieniu kiekvieną mėnesį 9.15 ir
10.15 v.r. bus laikomos specialios 
Mišios šeimoms ir jaunimui. Dėl to 
atgaivinamas parapijos jaunimo 
choras, kuris rinksis repeticijų sek
madieniais prieš Mišias nuo 9.30 
v.r. muzikos studijoje. Po 10.15 v.r. 
Mišių bus pravedamos mėnesinės 
tikėjimo pamokos 8-13 metų am
žiaus vaikams. Religinių paskaitų 
ciklas vyks Anapilyje, “Vilniaus” 
namuose ir šios parapijos parodų 
salėje.

- Šį sekmadienį, sausio 19, pa
sibaigus 10.15 v.r. Mišioms, muzi
kos studijoje įvyks Sutvirtinimo 
sakramentui besirengiančių vaikų ir 
jų tėvų susirinkimas. Pageidautina, 
kad dalyvautų abu tėvai.

- Toronto jaunimo atstovai 
kviečiami keliauti į Pasaulio jauni
mo dienas, kurios vyks rugpjūčio 
18-24 d.d. Paryžiuje popiežiaus 
Jono Pauliaus II iniciatyva. Šiuo 
tikslu kun. E. Putrimas, vyskupui P. 
Baltakiui pavedus, rengia išeivijos 
jaunimo išvyką į Europą nuo rug
pjūčio 15 iki 31 d.d. Smulkesnės in
formacijos teirautis pas kun. E. 
Putrimą, tel. 416 533-0621.

- Krikščionių vienybės savaitės 
proga sausio 29 d., 7 v.v. įvyks eku
meninės pamaldos. Kun. Alg. Ži
linskas pasakys pamokslą. Giedos 
Išganytojo parapijos choras, vad. P. 
Šturmo. Panašios pamaldos vasario 
9 d. bus surengtos ir Išganytojo 
šventovėje. Ten mūsų parapijai at
stovaus kun. J. Sasnauskas, OFM.

- A. a. Kęstutis Žulys, 79 m., 
palaidotas sausio 14 d; sausio 15 d. 
laidojama a.a. Diana Šukienė, 95 
m. amžiaus; sausio 21 d. - a.a. Vai
tiekus Gataveckas, 76 m. amžiaus. 
Sausio 9 d. palaidota a.a. Zosė 
Ambakienė, 90 m. amžiaus.

- Pasikeitusi rytinių pamaldų 
tvarka. Ankstyvųjų Mišių 7.15 v.r. 
nebus dėl nedidelio dalyvių skai
čiaus. Tų Mišių intencijos perkelia
mos į 8 v.r. Mišias, kurios ir toliau 
bus pagrindinės dienos Mišios. Šeš
tadieniais Mišios vyks 8 ir 9 v.r., kai 
kada ir 10 v.r.

- Mišios sekmadienį, sausio 
19, 8.15 v.r. už a.a. Stasį Starkutį;
9.15 v.r. už a.a. Stellą Lini; 10.15 v. 
r. už a.a. Oną Baziliauskienę ir šei
mos mirusius, a.a. Tomą ir Anelę 
Žilius, a.a. Karoliną ir Kazį Balai- 
šius; 11.30 v.r. už parapiją ir visus 
parapijiečius.

PADĖKA
Mirus seseriai ir tetai Stefai 

Mereckienei, pareiškusiems už
uojautą mums žodžiu ar raštu, 
aukojusiems “Tėviškės žibu
riams”, A. Rinkūno švietimo 
fondui ir užprašiusiems Mišias, 
nuoširdžiai dėkojame -

Juzė Rinkūnienė ir 
Giedros Paulionienės šeima

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 

įvįįį* 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

“Rožių vakaras”, rengia
mas “Volungės” choro, įvyks 
vasario 8 d., 7 vai. vak. Prisikėli
mo parapijos salėje. Visi yra 
kviečiami atsilankyti ir pasi
klausyti tai progai paruoštos 
trumpos programėlės, išbandyti 
savo laimę loterijoje, pabend
rauti su draugais smagioje ap
linkoje. Šokiams gros naujas 
ukrainiečių orkestras “Mandriv- 
ka”. Įėjimas $10. Stalai nume
ruoti. Dėl bilietų teirautis va
karais pas Juliją Adamonytę tel. 
416 763-4013 arba Dalią Vaške- 
vičiūtę tel. 416 252-9157.

Vasario 16 minėjimą KLB 
Toronto apylinkė rengia 1997 
m. vasario 16 d., 4 vai. p.p. di
džiojoje Anapilio salėje.

Naujųjų metų sutikimas 
Toronte, šalia didžiųjų pobūvių 
Anapilio salėje ir Lietuvių Na
muose, vyko ir mažesniuose ra
teliuose. Vienas tokių buvo Pri
sikėlimo parapijos mažojoje sa
lėje, į kurią susirinko apie 60 
svečių iš Toronto, Montrealio, 
Hamiltono, Collingwood’o ir 
Barrie. Šį susitikimą organizavo 
ir įvairią programą atliko Ilona 
ir Albinas Beresnevičiai, Stasė 
ir Justinas Pabricai, L. Jurguty- 
tė, A. Valiuškytė, A. Kynas, V. 
Remesat ir A. Gedris. Vaišių 
stalus palaimino klebonas kun. 
A. Simanavičius, OFM. Svečiai 
gėrėjosi muzikine bei dailiojo 
žodžio programa; skambėjo lie
tuviškos dainos, visus jungda
mos tarsi vienon šeimon.

R. G. Stepulaitis
“Angeliukų” chorui aukojo: 

$60 - U. Paliulytė.
Šv. Jono lietuvių kapinėms 

aukojo: $100 - U. Paliulytė.
Anapilio sodybai aukojo: 

$100 - U. Paliulytė.
Anapilio autoaikštės vajui 

aukojo: $100 - U. Paliulytė.
Vargdieniams Lietuvoje au

kojo: $50 - A. S. Zimnickai.
Anapilio keltuvo vajui au

kojo: $100 - U. Paliulytė; $50 - 
H. Adomonis.

“Vaiko tėviškės namams” 
aukojo: $50 - A. S. Zimnickai; 
$20 - B. Z. Tumosai, V. Vaido
tas; $10 - B. V. Palilioniai.

A. a. Balio Savicko atmini
mui Cervinskų šeima “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $100

A. a. Prano Dovydaičio 
vienerių netekties metų prisi
minimui, L. J. Rickai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $30.

A. a. Jono Ranonio atmini
mui pagerbti Lietuvos vaikų 
fondui “Globa” po $20 aukojo 
Vyt. Pačkauskas bei Br. ir Vyt. 
Palilioniai.

A. a. Debbie Krištolaitienei 
mirus, vietoje gėlių po $20 “Tė
viškės žiburiams” aukojo Aldo
na Čerškienė ir Elena Kairienė, 
Hamilton, Ont.

Kaune gyvenantis 25 metų 
vyras, baigęs aukštąją medici
nos mokyklą, norėtų atvykti Ka- 
nadon. Galėtų slaugyti senyvą 
žmogų, padėti ūkyje ar dirbti 
bet kokį kitą darbą. Kelionę tu
rėtų apmokėti kvietėjai. Vėliau 
jis tas išlaidas grąžintų. Moka 
anglų kalbą. Adresas: Artūras 
Eitmantis, Žukausko gt. 43-7, 
3043 Kaunas, Lithuania.

“The Toronto Sun” 
1997 m. sausio 5 d. laidoje iš
spausdino St. Prakapo laišką, 
kuriame reiškiamas nusivylimas 
E. Margolio straipsnyje (gruo
džio 15 d.) išspausdintu teigi
mu, kad dėl Rygos niekas neri
zikuos pradėti atominio karo. 
Laiške pastebima, kad Baltijos 
kraštai turi tokias pačias teises 
kaip Lenkija, Čekija ir Vengrija 
ir klausiama, negi autorius ma
nytų, kad Baltijos kraštai pri
klauso Rusijos įtakų zonoje? 
Redakcijos atsakymas: ne, bet 
autorius tik iškelia liūdną tiesą, 
jog Vakarai su Rusija nekariaus 
dėl Latvijos, Lietuvos ir Estijos.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 

ffff PARAMA
ATIDARĖ NAUJĄ SKYRIŲ

2975 BLOOR ST. WEST, ETOBICOKE 
prie ROYAL YORK požeminės stoties 

telefonas 416 207-9239

VISI KVIEČIAMI APLANKYT NAUJAS PATALPAS IR 

PASINAUDOTI VISAIS MŪSŲ PATARNAVIMAIS 

• pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p. 

• ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.

• šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.

KONCERTAI
Hamiltone - 1997 m. sausio 25, šeštadienį

Toronto Lietuvių Namuose - sausio 26, sekmadienį, 2 v.p.p.

Wasagos Gerojo Ganytojo misijos patalpose - sausio 28, antradienį, 

2 vai. po pietų.

Programoje: birbynininkas Antanas Smolskus ir akordeonistai - 

Genadijus Savkovas ir Eduardas Gabnys. Visus maloniai ir 
gausiai kviečiame dalyvauti. Rengia “Gintaro" ansamblis

IX Pasaulio lietuviu jaunimo

KONGRESAS
KAS YRA TAS KONGRESAS?
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas (PLJK) yra suvažiavimas, 
skirtas jvairių 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 į 
Niujorką. Kongreso pabaigos iškilmės vyks Bostone.

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

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

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

Valdo - CASINO FLAMINGO

Sausio 16, ketvirtadienį, 12 v.p.p. iki 4 v.r.
Sausio 17, penktadienį, 12 v.p.p. iki 4 v.r.
Sausio 18, šeštadienį, 12 v.p.p. iki 4 v.r.
PELNAS - Toronto Lietuvių namams. Dėl stalų 
rezervacijos skambinti tel. 416 532-8217

Leidimo nr.
P968514

Paieškojimas
Marytė Roževičiūtė, 2120 So. 

50lh Avė., Cicero, II. 60840, USA 
ieško solistės E. Kardelienės arba 
jos giminių. Galima skambinti 
“collect” 1-708-656-6599.

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

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

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

Šaulių rengtas Naujųjų metų 
sutikimas įvyko Aušros Vartų para
pijos salėje. Susirinko apie 70 as
menų. Prie vaišių ir šokių linksmoje 
nuotaikoje buvo sulaukti 1997-ieji. 
Dauguma tą šventę paminėjo na
muose.

“Kauno dienos” 1996 m. 
gruodžio 20 d. laidos pranešimu, 
trys Vytauto Didžiojo universiteto 
humanitarinio fakulteto studentai - 
busimieji lietuvių kalbos mokytojai 
- buvo pradžiuginti poeto H. Nagio 
fondo vienkartinėmis stipendijo
mis. Jas gavo G. Stripeikaitė, I. 
Macijauskaitė ir M. Aleksynas. 
Juos parinko VDU lietuvių lite
ratūros dėstytojai prof. A. T. An
tanaitis, dr. I. Skurdenienė ir I. Ma
tusevičiūtė. Stipendijų įteikimo iš
kilmėse buvo perskaitytas Birutės 
Nagienės laiškas, ir visi trys stu
dentai gavo po H. Nagio rinktinę 
“Sakalų valanda”. Be to, kalbėjo 
VDU lietuvių literatūros katedros 
vedėjas dr. L. Gudaitis. Padėkos

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. LB.

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

j^TEVlSKES ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

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

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

Prašau siuntinėti “Tėviškės žiburius” ištisus metus šiam 
NAUJAM skaitytojui (metinė prenumerata S30.00)

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

Siunčiu prenumeratą..............dol., auką..............dol.
Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd.. Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3. Canada

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

Įvairios žinios
Vandalizmas, naikinantis gė

rybes ir įžeidžiantis tikinčiuosius, 
Lietuvoje tebesitęsia. 1996 m. 
gruodžio 30 d. apiplėšta ir išnie
kinta Šv. Kazimiero šventovė 
Klaipėdoje. Iš dėžutės išimti su
aukoti pinigai, išniekintas alto
rius: ant grindų išmėtytos Šv. Os
tijos, išvartytos taurės, krauju iš
terliotas altoriaus užtiesalas. Pik
tadarybę atrado rytą į tarnybą 
atėjęs zakristijonas. Tai pirmas 
kartas, kai Klaipėdoje įsilaužiama 
į šventovę.

Sausio 6 d. “Lietuvos ryto” 
žurnalistai rado išniekintą Vilniu
je arkikatedrą baziliką. Ant vie
nos kolonos buvo nupiešta svasti
ka. Arkikatedros klebonas mons. 
K. Vasiliauskas sakė, kad van
dalai kartais ant varpinės bokšto 
nupiešia satanistų ženklų ar ko
kių bjaurių užrašų. Pernai per 
Velykas buvo išniekintas Trijų 
Kryžių paminklas. Inf.

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. 

žodį tarė M. Aleksynas.
Sausio 19, sekmadienį, 12 vai. 

Aušros Vartų parapijos salėje bus 
pasikalbėjimas su otaviškiu Algiu 
Eimantu. Jis Lietuvoje lankėsi prieš 
pat seimo rinkimus. Visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti.

A.a. Domas Jurkus, 94 m. am
žiaus, mirė sausio 5 d. Būdamas 
trečios klasės gimnazistas, stojo sa
vanoriu į Lietuvos kariuomenę. 
1929 m. baigė Lietuvos universiteto 
matematikos-gamtos fakulteto ma- 
tematikos-fizikos specialybę. Po to 
dirbo Lietuvos banke ir buvo Telšių 
skyriaus direktorius. 1950 m. apsi
gyveno Montrealyje. Čia buvo vie
nas lietuvių kredito unijos “Litas” 
steigėjų ir pirmasis vedėjas. Liko 
du sūnūs, septyni vaikaičiai, penki 
provaikaičiai, daug giminių čia ir 
Lietuvoje. Po pamaldų Aušros Var
tų šventovėje palaidotas sausio 8 d. ša
lia anksčiau mirusios žmonos Notre 
Dame dės Neiges kapinėse. B.S.

FAX 514 722-3546
DONNA SV RAKA, A. LB.

Res. 514 256-5355

LIETUVE mergina ieško darbo. 
Gali prižiūrėti vaikus arba slaugyti 
senelius. Skambinti tel. 416 532- 
9419 ir kviesti Otiliją.
— — —— - ...
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.

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).

I DAIVA 
DALINDA,

tMMMTM. MA W C 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

COLDULieU. 
BANKCR u

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

