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Veiklos kurpaliai
Visos organizuotos visuomeninio gyvenimo 

struktūros savo užsiėmimuose laikosi taisyklių, nurody
mų, statutų raidės ir dvasios. Dirbant bet kokį bendrą 
darbą kitaip ir būti negali. Be susitarimo ką, kaip ir kodėl 
daryti nieko nenuveiktume.

L
IETUVIŠKASIS mūsų gyvenimas išeivijoje per 
daugelį metų išsišakojęs, išsilapojęs, šalia taisyklių 
ir nuostatų, saistomas susiklosčiusių papročių, 
tradicijų, atitinkančių veiklos pobūdį, žmonių amžių, 

tikslus. Visa tai išsiryškino į tam tikrą pavidalą, tarsi ap
sigaubė brangiu apsiaustu, kuris nei sensta, nei suplyšta. 
O vis dėlto antroji, dar aiškiau trečioji karta šūkteli, kad 
drabužis nusidėvėjęs, kad jo spalvos ir sukirpimas nebe
tinka šių dienų viešumai. Netaip jau seniai jaunimas var
žėsi jungtis į komitetus, valdybas bei kitas kokias va
dovaujančias vietas dėl nepakankamo lietuvių kalbos 
mokėjimo. Bet tas laikotarpis jau pasibaigęs. Antrosios 
kartos “invazija” su gyvenamojo krašto kalba nebe
grįžtamai yra užėmusi pagrindines lietuviškojo gyvenimo 
pozicijas, ir lietuvių kalbos klausimas nebeturi jokios 
stabdomosios galios. Vyresnioji karta, retėjanti ir nyks
tanti, negali užsimerkti prieš šią tikrovę ir nesutikti su lai
ko tėkme, kuri visuomet būna pati geriausia kompromisų 
tarpininkė. Tačiau tolydžio ryškėja jau nebe kalbos pro
blema, bet kažkas iš kitos pusės. Štai antrosios kartos vei
kėjas kalbina (greičiausiai ne lietuviškai) savo gerą pa
žįstamą jungtis į jaunimo organizaciją, kurioje beveik visi 
to paties amžiaus, šnekantys ta pačia kalba, baigę pa
našias mokyklas, susipratusių lietuviškų šeimų nariai. At
sakymas - neįdomu, nuobodu. Kalbintasis turbūt ir buvo 
vienas tų, kuriam lietuviškos veiklos apdaras ne to su
kirpimo.

V
ISAIP galima žiūrėti į daiktus, į žmones, į at
liekamus uždavinius, apskritai į visą gyvenimą. 
Kiek žmonių - tiek galvų. Tačiau į požiūrius ne
kreipti dėmesio nėra naudinga. Kiekviena pastaba turėtų 

turėti atitinkamą vietą veiklos planavimuose. Jeigu jaunas 
žmogus j lietuvišką gyvenimą nesijungia tik dėl to, kad ja
me neranda įdomumo, kad tenai jam būsią nuobodu, - 
dalykas vis dėlto skatinantis pagalvoti, ką galima būtų ge
riau padaryti, kad susidomėjimas atsirastų. Gal iš tikrųjų 
viskas per daug tempiama ant to paties kurpalio? Gal 
trūksta išradingumo, kūrybiškumo prieiti prie to paties 
kitaip? Gal per dideli vienpusiški reikalavimai uždaroje 
grupėje, kai aplinkui viso to nematyti? Klausimai svars
tytini. Tačiau antra vertus, veikla neturi būti vien tik kam 
nors pataikaujanti. Stengiantis beatodairiškai pataikauti 
galima viską prarasti arba taip sumaišyti, kad nebus įma
noma atskirti, kas lietuviška, o kas ne. Ne vienam jau ir 
dabar į akis krinta kai kuriuose užmojuose per stiprus 
pramoginis elementas. Pasimetama tarp tikslų ir norų, or
ganizacijos supanašėja, nors pavadinimai skirtingi, ir tik 
išorė tepasako apie priklausomumą. Kokybės sumenki
nimas sukelia abejonių ir dėl pačių tikslų. Todėl veiklos 
planuotojams reikėtų nepamiršti seno lietuviško posakio 
apie sotų vilką ir sveiką avį. Rimtai ieškant išeičių, visada 
galima surasti tinkamą pusiausvyrą tarp to, kas mėgstama 
ir kas darytina. Bet koks per ryškus nusvyrimas į vieną pu
sę dažniausiai baigiasi nusivylimu. Č.S.

Provincija mažina išlaidas
Kanados ministeris pirmi

ninkas Jean Chretien su devy
nių premjerų delegacija sausio 
8 d. išvyko prekybos misijai į 
Azijos Ramiojo vandenyno pa
kraštį. Jie lankėsi Pietų Korėjo
je, Filipinuose ir Tailande, pra
dedant 1997 metams užsibrėžtą 
ryšių plėtojimą su Azija. Di
džiausia nauda bus mažesniems 
ir vidutiniems verslininkams, 
kurie galės pasinaudoti šia tur
tingiausia pasaulio rinka.

Pietų Korėjoje Ontario prem
jeras Mike Harris jau pasirašė 
sutartį su International Con
tractors’ Association of Korea, 
kuri palengvins Ontario staty
bos ir inžinerijos firmų bendra
darbiavimą su kolegomis Pietų 
Korėjoje, atvers duris į naudin
gas rinkas ir vieniems, ir ki
tiems. Kvebeko premjeras Lu
cien Bouchard pranešė, kad 
Hydro Quebec energetikos ben
drovė, susitarus su Korean 
Energy Power Corp., statys dvi 
jėgaines Kambodijoje ir Laose. 
Pietų Korėjoje vyksta aršūs dar
bininkų streikai dėl naujų griež
tų darbo įstatymų. Svečiai neko
mentavo šio Vidinio reikalo. Abi 
valstybės yra narės Tarptautinės 
darbo organizacijos (ILO), kuri 
rūpinasi darbininkų teisėmis.

Filipinuose daugiausia dė
mesio buvo atkreipta į vaikų 
įdarbinimo problemą, kurios iš

sprendimui prezidentas Fidel 
Ramos yra sudaręs penkerių 
metų planą. Jis prašė Kanados 
pagalbos šioje srityje bei preky
bos plėtojimui, kuris palengvin
tų didelį skurdą kenčiančiam 
kraštui. Filipinuose Kanada jau 
vykdo 600 šalpos projektų. Be
silankantiems 400 kanadiečių 
prekybininkų gali būti naudin
gas Filipinų žengimas nauju 
pramoniniu keliu.

Ontario švietimo ministeris 
John Snobelen sausio 17 d. pri
statė parlamento neeilinei sesi
jai vadinamą “Fewer School 
Boards” įstatymą, kuriuo bus 
keičiama mokyklų tarybų san
tvarka ir skaičius. Tarybų narių- 
pareigūnų (trustees) skaičius bus 
mažinamas nuo 1900 iki 700, jų 
uždarbis ribojamas - aukščiau
sias atlyginimas bus $5,000 (kai 
kurie Toronto mokyklų tarybos 
pareigūnai gavo $49,000 per me
tus). Vietoje 129 mokyklų tary
bų provincijoje liks tik 66.

Ontario vyriausybė perims 
švietimo lėšų tvarkymą nuo ta
rybų, kurios ligšiol sprendė kas
dieninius mokyklų reikalus. Da
bar jų vaidmuo bus labiau pata
riamasis. Švietimo išlaidos ne
bebus apmokamos iš nuosavy
bės mokesčių (property taxes), 
bet iš pajamų mokesčių. Toron-

(Nukelta į 6-tą psl.)

LORETOS ASANAVIČIŪTĖS išsvajotos kelionės dalyviai pas Šv. Tėvą JONĄ-PAULIŲ II Vatikane 
1996.X.5. Dalyvių sveikinimus bei linkėjimus perduoda vežimėlyje sėdintis TOMAS ŠERNAS. Toliau - Vil
niaus pedagoginio universiteto choras “Ave vita”. Aprašymas - 3 psl. Nuotr. “L’Osservatore Romano”

Baltiečiai dano žurnalisto akimis
“The Baltic Times” 1996 m. 38 nr. Andres Kahar aptaria estų, latvių ir lietuvių tautinį 
charakterį prisipažindamas, kad tai rizikingas uždavinys, nes daugelis baltiečių guldo 

galvą už įsisenėjusias nuomones, lyg jos būtų moksliškai patvirtintos

VYTAUTAS P. ZUBAS
Lietuviai

Lietuviams katalikybė, atsi
minimai, kad kadaise su lenkais 
valdė imperiją, ir pretenzijos į 
seniausią Europos kalbą yra pa
grindiniai ramsčiai. Vilniuje lie
tuvaitė man aiškino, kad patirtis 
“būti savo namų šeimininkais” 
lietuvius skiria nuo šiaurės kai
mynų latvių ir estų. “Mes šeimi
ninkaujam savo namuose, nes 
turim tam patirtį”. Ne visi lietu
viai gyvena auksinės praeities 
atsiminimais, bet svečias lanky
tojas greit pastebi paprastą dau
gumos lietuvių nuoširdumą.

Lietuviai, kaip ir kiti baltie
čiai, didžiuojasi savo kaimiška 
kilme ir nebando jos nuslėpti. 
Tai turbūt atviriausi iš visų bal
tiečių: paklaustas kelio lietuvis 
ne tik nurodys, bet gal net paly
dės į tą miesto pusę.

Latviai ir estai dažnai rodo 
pranašumo kompleksą, vadin
dami lietuvius “daugiau Rytų 
europiečiais”. Jei būti Rytų eu
ropiečiu reiškia stoką pagarsė
jusio Šiaurės europiečio rezer
vuotumo, tai lietuviai tokį bruo
žą turi.

Latviai
Lietuviai ir estai sutinka, 

kad latviai savo pačių nenaudai 
yra perdaug sumiesčionėję ir 
gal per greit pasiduoda sveti
moms įtakoms. Net pačių latvių 
nacionalistai skubotą prisitaiky
mą pripažįsta. Vienas latvis stu
dentas ekonomistas man aiški
no, kad tokį būdo bruožą pa
brėžia kitų dviejų baltiečių tau
tų įprotis “garsiai pūsti savo dū
dą”. Ryga, nuo seno kosmopoli
tinis miestas su beveik trečdaliu 
krašto gyventojų, savaime lat
viams sudaro miesčioniškumo 
bruožą, nors ne visi nori su tuo 
sutikti. “Ryga - ne Latvija”, kal
bėjo vienas Liepojos gyventojas. 
Tačiau, atsižvelgiant į miesto 
kosmopolitinį charakterį ir fak
tą, kad beveik 70% sostinės 
gyventojų yra rusakalbiai, no
rom nenorom latvius verčia būti 
tolerantiškais ir atvirais sveti
mom įtakom. Sakoma, kad iš 
trijų baltiečių tautų, latviai ge
riausiai kalba rusiškai. Taip pat 
latviai savo kalboje vartoja dau
giau skolinių, dažniausiai ang
liškų. Visuotinį gyventojų nepa
sitenkinimą sukėlė Maskvos 
Ostankino TV transliacijų nu
traukimas. Išskyrus nedidelį 
skaičių nacionalistų, dauguma 

Latvijos rusų TV laikė nepa
mainomu informacijos iš Rytų 
šaltiniu.

Estui -
Estai, būdami arčiausiai 

Skandinavijos, nelengvai pri
ėmė rusų kalbą, stengėsi moky
tis angliškai ir šiandieną stebina 
vakariečius šios kalbos mokėji
mu. Ugrofinų kilmės baltiečiai 
be jokių nuolaidų įvykdė ekono
mines reformas, kurios būtų nu
stebinusios net protestantiškos 
darbo etikos tėvą Max Weber.

Kaip ir kiti baltiečiai, estai 
mėgsta poilsiui išvykti į gamtą, 
prie senų žemdirbių šaknų. Jie 
nepatenkinti latvių ir lietuvių 
lėtesniu žingsniu politinėje-eko- 
nominėje srityje. “Mes kartais 
svarstom, ar nereikėtų vietoj 
baltiečių eiti su suomiais ir 
skandinavais. Taip neseniai kal
bėjo vienas estų žurnalistas. Tą 
patį pernai sakė ir buvęs krašto 
premjeras Mart Laar, susilau
kęs latvių ir lietuvių politikų 
karštų pareiškimų apie trijų 
tautų bendradarbiavimo reika
lingumą.

Latviai taip pat nevengia 
darbo, bet jų būdas leidžia tuo 
pačiu laiku truputį ir pasilinks
minti. Vienas ekspatriantas pa
stebėjo, kad latviai visada randa 
priežastį, nors tai būtų tik šune
lio vardadienis, pertraukti dar
bo dienos monotoniją. Tai ne
reiškia, kad estai nesugeba 
džiaugtis gyvenimu. Estus išski
ria šaltas jų rezervuotumas, kurį 

tarybos suvažiavimą 1996 m. lapkričio 30 d. Anapilio salėje Missis- 
saugoje Nuotr. T. Stanulio

amerikiečiai pavadintų “netašy
tu individualumu”.

Latvių ir lietuvių jausmin
gumas estus erzina. Daugelis 
latvių save kildina iš ugrofinų. 
Aukštas politikas esą lengviau 
atsiduso, kai žinomas akademi
kas pareiškė, kad latviai arti
mesni ugrofinams, o ne lietu
viams. Nors mokslininkai šiuo 
klausimu dar nepadarė sprendi
mo, bet aiškiai matyti kaip skir
tingai dvi tautos sprendžia poli
tinius klausimus. Ilgai užsitęsu
sias jūrų sienų derybas, kur tau
tinė garbė maišosi su nafta, lat
vių viešąją nuomonę išsakė 
premjeras Andris Skėlė, kaltin
damas “užsispyrusius lietuvius”. 
Tačiau lietuviai šiuo atveju pa
rodė daugiau jausmo. Tik atsi
minkim Vytauto Landsbergio 
pareiškimą apie Lietuvos “ne- 
nuolaidų kaimyną”.

Net po ilgesnės pažinties 
sunku patikėti, kad tos trys tau
tos gyvena toje pačioje geogra
finėje srityje, o ką bekalbėti 
apie jų nepažįstančius. Prieš po
rą metų negausioje politinių 
mokslų konferencijoje Tartu 
mieste sėdėjau prie stalo su 
dviem estais, dviem latviais ir 
vienu lietuviu. Kai vienas aka
demikas (danas) tautinio cha
rakterio diskusijose pasakė, kad 
“vakariečiai nemato didelio 
skirtumo tarp jūsų tautų. Jūs vi
si esate baltiečiai”, prie mūsų 
stalo prasidėjo labai karštos dis
kusijos.

Laisvės gynėjų diena
Sausio 13 d. iškilmingas Lie

tuvos seimo posėdis buvo skir
tas Laisvės gynėjų dienai pami
nėti. Dalyvavo aukštieji valstybės 
vadovai, parlamentarai bei vy
riausybės nariai, užsienio diplo
matai, teisininkai ir dvasininkai, 
o taip pat ir žuvusiųjų už Lietu
vos laisvę giminės bei artimieji.

Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas įteikė Sausio 
13-osios atminimo medalius 
daugiau kaip septyniasdešimčiai 
Lietuvos laisvės gynėjų. Kaip ži
nome, 1991-ųjų sausio 13 d. už 
Lietuvos nepriklausomybę žuvo 
keturiolika žmonių, keli tūks
tančiai buvo sužeisti, apie šimtą 
liko invalidais.

Vilniuje įsteigtoje Sausio 
13-osios brolijos būstinėje sau
sio 12 d. buvo atidaryta paroda, 
atspindinti Lietuvos laisvės ko
vų kelius. Būstinė nuo šio laiko 
veiks visuomeniniais pagrindais 
kaip muziejus.

Svarbiausias Laisvės gynėjų 
dienos įvykis buvo seimo gynėjų 
pagerbimas prie jiems skirto 
memorialo šalia seimo rūmų 
sausio 12 d. vakare, kai susirin
ko keli tūkstančiai vilniečių bei 
svečių, laisvės gynėjų ir jų šei
mų, iš ten nuvyko į Nepriklau
somybės aikštę, kur buvo už
degti atminimo laužai.

Vienys žemės ūkio politiką
BNS praneša, kad sausio 3 d. 

Rygoje įvyko Baltijos kraštų že
mės ūkio ministerių pasitari
mas. Jame pareikšta, kad Balti
jos valstybės turėtų vykdyti vie
ningą žemės ūkio politiką, kurią 
formuojant reikia atsižvelgti į 
Europos sąjungos normas bei 
Pasaulio prekybos organizacijos 
reikalavimus. Žemės ūkio poli
tika bus ypatingai svarbi kuriant 
Baltijos kraštų muitų sąjungą.

Lankėsi Latvijos ministeris 
pirmininkas

“Respublikos” žiniomis, sau
sio 10 d. Lietuvoje trumpam lai
kui buvo atvykęs Latvijos minis
teris pirmininkas Andris Škėlė. 
Neoficialaus vizito metu jis susi
tiko su Lietuvos ministerių pir
mininku Gediminu Vagnorium, 
ilgokai kalbėjosi su seimo pir
mininku Vytautu Landsbergiu. 
Jie tarėsi apie sausio 1-ąją įsiga
liojusią Baltijos valstybių laisvo
sios prekybos sutartį, vieningos 
elektroninės sienos apsaugos sis
temos kūrimą bei apie gynybi
nius ir ekonominius Europos 
sąjungos bei ŠAS (NATO) plė
tros reikalus, tačiau sienos Bal
tijos jūroje nustatymo tema ne
buvo paliesta.

Radiacinės saugos centras
Kaip skelbia ELTA, Lietu

voje įsteigta nauja valstybinės 
visuomenės sveikatos priežiūros 
tarnybos institucija - Radiaci
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nės saugos centras. Pasak jo 
direktoriaus Albino Mastausko, 
centras įkurtas remiantis Tarp
tautinės atominės energetikos 
agentūros (TATENA) bei Šve
dijos, Suomijos, Anglijos, Vo
kietijos, JAV ir kai kurių kitų 
kraštų žinovų rekomendacijo
mis. Jo tikslas yra saugoti gy
ventojų sveikatą nuo galimo ža
lingo radioaktyvių medžiagų 
poveikio. Jam pavesta rengti 
šios srities įstatymų ir poįstaty
minių dokumentų projektus bei 
koordinuoti visą radiacinės sau
gos sistemą. Švedijos vyriausybė 
ir Švedijos radiacinės saugos 
institutas padėjo sukurti šią ty
rimų bazę, Lietuvai davė dau
giau kaip 100,000 dolerių vertės 
aparatūros.

Galios sutartis su Gudija
BNS praneša, kad sausio 9 d. 

Gudijos seimas patvirtino liepos 
mėnesį Lietuvos ir Gudijos mi
nisterių pirmininkų pasirašytą 
sutartį, numatančią perduoti Lie
tuvos teritorijos geodezinius že
mėlapius, kurie saugomi Mins
ke. Taip pat buvo patvirtintos 
kai kurios kitos tarptautinės su
tartys. Iškilo abejonių, ar antro
sios šalys, pasirašiusios šias su
tartis, pripažins patvirtinimą sei
mo, kurio tam tikros tarptauti
nės organizacijos, įskaitant Eu
ropos tarybą ir ESBO, nepripa
žįsta įgaliojimų naujojo Gudijos 
parlamento, “kuris suformuotas 
po kritikuojamo lapkričio 24- 
osios referendumo”. Lietuvos už
sienio reikalų ministerijos pa
reigūnas teigė, kad jei diploma
tiniais kanalais bus gautas pra
nešimas, jog Gudijos parlamen
tas sutartį patvirtino, Lietuvos 
URM “neturės jokio pagrindo 
ignoruoti tolesnes procedūras”.

Padidinti ambasadorių 
įgaliojimai

ELTA skelbia, kad Lietu
vos prezidento Algirdo Bra
zausko potvarkiu Lietuvos ne
paprastasis ir įgaliotasis amba
sadorius Didžiojoje Britanijoje 
Justas Paleckis paskirtas ir Lie
tuvos ambasadoriumi Airijai.

Dr. Vytautas Dambrava, Lie
tuvos ambasadorius Venezue- 
loje, atstovaujantis Lietuvai taip 
pat Kolumbijoje, Argentinoje 
bei Brazilijoje, dabar paskirtas 
ir ambasadoriumi Urugvajui..

Laisvoji ekonominė zona
Gavus Lietuvos vyriausybės 

patvirtinimą, bendra Lietuvos ir 
JAV uždaroji akcinė bendrovė 
“Šiaulių skrydis” pradės įgyven
dinti Šiaulių laisvosios ekono
minės zonos verslo planą, rašo 
ELTA. Bendrovė (vienintelė 
dalyvavusi) laimėjo tarptautinį 
konkursą, zonoje žada per pir
muosius 20 metų investuoti 523 
milijonus litų. Tikimasi per pir-

(Nukelta į 3-čię psl.)
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Q RELIGINIAME GYVENIME
Naujas katekizmas lietuvių 

kalba, Lietuvos vyskupų konfe
rencijos pavedimu, išspausdintas 
7000 egz. tiražu A. Jakšto spaus
tuvėje, 1966 m. gruodžio 9 d. Vil
niaus arkivyskupijos kurijoje ofi
cialiai pristatytas per spaudos 
konferenciją. Katekizmą pristatė 
arkivyskupas A. J. Bačkis, arki
vyskupas S. Tamkevičius ir įžan
giniu žodžiu spaudos konferenciją 
pradėjęs kun. A. Belickas, MIC. 
Išreikšta viltis, kad šis leidinys 
taps atsinaujimo šaltiniu. Jis su
sietas su Vatikano II susirinkimu, 
pasauliui rodo tikėjimo doktrinos 
gėrį ir grožį. Katekizmo parengi
mas užtruko šešerius metus, iš
klausant pasaulio vyskupų, teolo
gų, katechetų nuomonių. Kate
kizmą iš prancūzų kalbos išvertė 
sės. Birutė Demkutė, vertimo re
daktorius ir koordinatorius buvo 
Tarpdiecezinės Kauno kunigų se
minarijos prof. Faustas Jončys, 
talkinamas mons. Vytauto Sidaro 
ir kun. Vaclovo Aliulio, MIC. 
Anot arkivyskupo S. Tamkevi- 
čiaus, Katekizme randamas nau
jomis įžvalgomis praturtintas Ka
talikų Bendrijos tikėjimas. Nauja
sis leidinys padės tiek kunigams, 
tiek pasauliečiams pažinti auten
tišką K. Bendrijos doktriną.

Kolpingo šeimų atstovų suva
žiavimas įvyko Kaune 1996 m. 
lapkričio 30 d. Išrinktas naujas 
draugijos pirmininkas - Panevė
žio senamiesčio narys J. Beinor
tas, pavaduotoju - S. Morkūnas iš 
Kaišiadorių vyskupijos. Už ne
veiklumą iš dr-jos pašalintos sep
tynios šeimos. Lietuvoje liko 26 
Kolpingo šeimos. Draugiją numa
toma registruoti kaip visuomeni
nę organizaciją.

Tikybos mokytojų konferen
cija įvyko 1996 m. lapkričio 27 d. 
Šiauliuose. Be katechetų, kunigų, 
jaunimo organizacijų atstovų kon
ferencijoje dalyvavo arkivyskupas 
S. Tamkevičius, Šiaulių dekanas 
K. Jakaitis, katalikų jaunimo or
ganizacijų kapelionas kun. R. 
Grigas, plačiau kalbėjęs apie jau
nimo problemas ir katecheto 
vaidmenį mokyklos gyvenime. Pa
sak jo, aplinka, iš kurios vaikai 
ateina, yra nureliginta ir nužmo
ginta. Būklė blogėjanti. Radijas, 
spauda ir televizija perša jauni
mui netikras vertybes, iškreiptą 
pasaulio vaizdą. Pastarųjų metų 
socialinės permainos ir santvarkų 
kaita įnešusi “tam tikros destruk
cijos, pykčio, nesaugumo jaus
mą”. Tai patiria daugelio Lietu
vos šeimų vaikai. Kalbėti apie są
žinę, dorovę, tikėjimą dažnai esą 
nebeįmanoma. Gal reikėtų pra
dėti nuo to, kas jiems pažįstama. 
Tačiau pasiduoti nevilčiai negali-

JURGIS DAUGVILA, RŪPIN
TOJĖLIS. Medžio skulptūra

Nuotr. J. Tamulaičio 

ma. Arkivyskupas S. Tamkevičius 
katechetams patarė neapsiriboti 
tikybos pamokomis, bet skelbti 
Evangeliją tarp šeimų ir mokyto
jų. Konferencijos dalyviai pasisa
kė ir apie vaikus bei jaunimą, ku
rie per Mišias nuobodžiauja. Ar
kivyskupas pripažino, kad “litur
gika Lietuvoje yra bene labiausiai 
apleista”.

Lietuvos naujojo seimo pir
mininkas V. Landsbergis ir daug 
kitų seimo narių dalyvavo Vil
niaus arkikatedroje-bazilikoje pir
mojo Advento sekmadienio Mi
šiose, kurias aukojo arkivyskupas 
A. J. Bačkis ir kreipimesi į tikin
čiuosius pasidžiaugė, kad seimo 
nariai savo atsakingą darbą pra
deda prašydami Dievo palaimos 
ir globos. Visus tikinčiuosius ar
kivyskupas kvietė melstis už sei
mo narius ir pabrėžė, kad seimo 
nariai daug galėtų padėti, leisda
mi įstatymus, skatinančius teisin
gumą ir tiesą.

Arkivykupas metropolitas A. 
J. Bačkis, lapkričio 25 d. sveikin
damas naujojo seimo narius, kvie
tė darbą pradėti malda į “aukš
čiausią Išmintį, kurios valia visa 
yra sukurta”. Seimo narius taipgi 
sveikino Apaštalų Sosto nuncijus 
arkivyskupas Justo Mullor Garcia.

Kaišiadorių vyskupuos šei
mos centras 1996 m. lapkričio 27 
d. surengė konferenciją “Alkoho
lizmas ir narkomanija”. Renginys 
pradėtas malda ir įžanginiu Kai
šiadorių parapijos klebono kun. 
V. Sudavičiaus žodžiu, kuriame 
tarp kitų minčių pabrėžtas būti
numas ieškoti būdų pasikelti iš al
koholizmo liūno. Šeimos centro 
vadovė Nijolė Liobikienė kalbėjo 
apie šeimos laikyseną, kai joje yra 
alkoholikas. I. Marcinkevičienė, 
patyrusi alkoholizmo ligos pada
rinius, dabar padedanti gydytis ki
tiems, atsakė į gausius dalyvių 
klausimus. Lietuvos “Caritas” fe
deracijos darbuotoja D. Gaigalie
nė, su savanoriais iš Anglijos atli
kusi stažą Afrikoje, kalbėjo apie 
AIDS problemą ir nušvietė tos 
baisios ligos tiesioginį ryšį tarp 
narkomanijos ir prostitucijos. Ge
riausia apsaugos priemonė - do
ra, skaistumas ir savitvarda. 
Moksleiviai labai gyvai domėjosi 
keliamais klausimais.

AtA
KĘSTUČIUI ŽULIUI 

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai 
JUZEFAI, dukrai DONATAI, sūnui VYTAUTUI 
ir jų šeimoms -

Elena ir Mykolas Zabulioniai 
Jonas Zabulionis, Jonas Lasys ir vaikai, 

Bronius, Raimundas ir Almis Zabulioniai

AtA
JUOZUI SABALIAUSKUI 

į amžinuosius namus iškeliavus, 
jo žmonai EMILIJAI, sūnums - ANTANUI ir 
VLADUI, gyvenantiems Lietuvoje, giliausią 
užuojautą netekties valandoje reiškiame -

Emerson (Manitoba) bendradarbiai:
J. J. Šarūnai A. Rūta
A. Plėnys J. Plėnys

Juozas Stankevičius

Karagandos lietuvių šventovė iš išorės labai kukli, be bokšto (musulmonai nenori, kad jis lygiuotus! su jų

MIRTIES PRANEŠIMAS

A. a. JONAS RIAUBA
mirė 1997 m. sausio 7 d., sulaukęs 91 metų amžiaus.

Nuliūdime paliko seserį EVELINĄ RUGIENĘ 
Vokietijoje ir tris dukterėčias su šeimomis. Palaidotas 
sausio 11d. šalia savo žmonos Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Mississaugoje. n

AtA
STASEI GRIGALIŪNIENEI

mirus Čikagoje,
dukrai SIGUTEI ŽEMAITIENEI, sūnui RAIMUNDUI 
ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą -

Danutė, Audronė, Saulius Žemaičiai

mečetėmis), bet viduje labai skoningai ir meniškai įrengta a.a. kun. ALBINO DUMBLIAUSKO, SJ rūpesčiu 
Nuotr. H. Paulausko

Atskirti lietuviai Lietuvos pašonėje
Pokalbis su naujuoju Lenkijos lietuvių draugijos pirmininku PETRU MAKSIMAVIČIUMI 

apie Seinijos ir kitų lietuviškų sričių rūpesčius

AtA
KĘSTUČIUI ŽULIUI 

mirus,
dukrai, mokyklos administratorei, DONATAI 
PUTERIENEI bei jos šeimai reiškiame gilią 
užuojautą -

Toronto Maironio mokykla

1995 m. gruodžio mėnesį 
Lenkijos lietuvių draugijos su
važiavimas nauju organizacijos 
pirmininku išrinko Petrą Mak
simavičių - 26 metų Vilniaus 
universiteto istorijos fakulteto 
absolventą, kilusį iš Seinų kraš
to, Rakelijos kaimo. Tai buvo 
ne tik pasirinkimas labiausiai 
šioms pareigoms eiti tinkamo 
asmens; tai buvo kartu ir apsi
sprendimas daugiau dėmesio 
skirti Sūduvos lietuvių kultūros 
lopšiui, Seinų kraštu vadina
mam. Lenkijos lietuvių draugi
jos pirmininkas Petras Maksi
mavičius mielai sutiko papasa
koti apie šio krašto lietuvių gy
venimą bei kitas Lenkijos lietu
vių problemas.

- Neseniai Lietuvos dienraš
tyje “Respublika” (1996 m. spa
lio 28 d.) Antanas Venckūnas 
suabejojo, ar Lietuva, būdama 
sunkioje būklėje, turi rūpintis 
kaimyninėse šalyse gyvenančiais 
lietuviais. Kalbėdamas apie Len
kijos lietuvius, jis siūlė Lietuvos 
vyriausybei sutelkti pagalbą “gy
vybingame Punske", o ne Sei
nuose, kur “tenykštė vietos val
džia (...) didele meile lietuviams 
nedega ”. Skirstymas Lenkijoje 
gyvenančių lietuvių į Punsko 
(kur jie sudaro gyventojų dau
gumą) ir Seinų (kur lietuviai 
valsčiuje sudaro 40%) nėra 
mums nauja gaida. Šūkis 
“Punskas - Lenkijos lietuvių sos
tinė” išgalvotas buvo berods dar 
giliojo komunizmo laikais.

- Daugelį metų Lenkijos 
pareigūnai, masinės informaci
jos priemonės, spauda (neseniai 
jai “talkinti” pradėta ir Lietu
voje) bando įkalbėti, kad Len
kijos lietuviai nepaprastai stip
rūs tautiniu atžvilgiu, aktyvūs 
kultūrinėje srityje, ir nuolat jų 
padėtis gerėja. Atrodytų, kad 
gyvensime ir stiprėsime dar 
šimtą metų. Dažnai ir mes patys 

nesupratome, kodėl mums taip 
gyrė ir linkėjo stiprinti mūsų 
“sostinę” Punske. Padėtis lietu
vių Punske ir Seinijos krašte 
žymiai skiriasi. Punske, kur 
daugumą sudaro lietuviai, yra 
gan palankios sąlygos ugdyti 
jaunąją kartą lietuviškai. Tai už
tikrina lietuviškos mokyklos, 
vaikų darželis, kultūros namai, 
pati lietuviškoji visuomenė. Dėl 
to nutautėjimas sulėtintas, nors 
lietuviškas arealas nuolat siau
rėja. Seinijos krašte liko jau tik 
likučiai to, ką turėjome šio 
šimtmečio pradžioje. Kitaip ne
galėjo ir būti, nes nutautinimo 
politika čia visą laiką buvo stip
riausiai vykdoma. Jos tikslas bu
vo vienas - atriboti lietuvius 
nuo istorinės praeities.

- Tad kokia dabar padėtis 
lietuvių Seinijoje?

- Dažnai mano kolegos len
kai sako, kad reikalavimai 
įsteigti lietuvišką mokyklą Sei
nuose tai lietuviškų organizacijų 
vadovų nesveiko mąstymo vai
sius, nes niekaip nepavyksta su
rasti mokinių šiai mokyklai. Ga
lima sutikti su šiuo teiginiu, bet 
kaip paaiškinti tai, kad pavažia
vus kokį 30 km Punsko link pui
kiausiai veikia lietuviškos mo
kyklos? Ar Punske gyvena kitos 
kilmės lietuviai? Reikėtų vei
kiau paklausti: kur yra palan
kesnė aplinka kalbėti lietuviškai 
ir kur saugiau tai daryti? Lietu
vių tėvų Seinuose apsisprendi
mą dėl lietuviškos mokyklos 
sąlygoja materialinė bazė. Kol 
nebus atskiro pastato lietuviškai 
mokyklai ir nepasikeis vietinių 
lenkų nusiteikimas lietuvių at
žvilgiu, sunku tikėtis esminių 
pasikeitimų. Nemažai lietuvių 
Seinuose bando prisitaikyti prie 
esamų sąlygų, nuslepia savo lie
tuvišką kilmę, vaikus moko tik 
lenkų kalbos ir lenkiškų maldų, 
kad jiems lengviau būtų gyventi. 
Bet ar galima atsiriboti nuo sa
vo tautybės?

- Minėtame “Respublikos" 
rašinyje peršama mintis, kad do
mėjimasis etninėse žemėse liku
siais tautiečiais - tai kai kurių vi
suomenės veikėjų ir žurnalistų 
formuojamos nuostatos. Gervė
čiai, Seinai ir Tilžė - tai Lietuvos 
žemės, dėl lenkų okupantų, Pots
damo konferencijos trumparegių, 
Paleckio ir Sniečkaus piktavališ
kumo atskirtos nuo motinos tė
vynės. Ten kenčia lietuvių vaikai, 
prievarta atskirti nuo Lietuvos. Iš 
kitos pusės, šiame rašinyje sten
giamasi įrodyti, kad vargstanti 
Lietuva milijonus išmeta Kara
liaučiaus, Gudijos ir Lenkijos 
lietuviams. Tad, ar Lenkijos lie
tuviai trumparegiai avantiūristai, 
norintys keisti sienas, ar gobšūs 
savanaudžiai, norintys nusiaubti 
Lietuvą?

- Teiginys, peršantis mums 
kokią nors esamų sienų reviziją, 
ar “nuskriaustų ir skriaudžia
mų” sindromą yra provokatoriš
kas ir visiškai neteisingas. Kita 
vertus, tai Lietuvos-Lenkijos 
draugiškų santykių sutartyje tau
tinių mažumų reikalams skirtas 
visas skyrius, ir tai ne mūsų 
iniciatyva; priešingai, mes su 
šiomis nuostatomis susipaži
nome, kai sutartis buvo pasira

šyta ir išplatinta Lietuvos spau
doje. Visos demokratinės Euro
pos šalys yra pasirašiusios Hel
sinkio žmogaus teisių deklara
ciją ir ją lydinčius dokumentus, 
iš kurių kyla valstybėms parei
gos tautinėms mažumoms. Kita 
vertus, jei valstybės taip kovoja 
dėl savo tautinių mažumų kito
se šalyse teisių, tai ar tos ma
žumos turi moralinę teisę jų at
sisakyti ir ramiai pasiduoti nu
tautėjimo procesams? Kas pa
saulyje tokią mažumą gerbtų?

O dėl mūsų santykių su Lie
tuva norėčiau pastebėti, kad ne 
visuomet juntame aiškią, apgal
votą politiką užsienyje gyvenan
čių lietuvių atžvilgiu. Šioje srity
je galima daugiau nuveikti, ir 
nebūtinai tai turi būti siejama 
su finansine pagalba. Mes visi 
suprantame, kad Lietuva yra 
sunkioje ekonominėje būklėje ir 
netiesiame į ją išmaldos prašan
čių rankų.

Neseniai man teko dalyvau
ti konferencijoje Vilniuje, kur 
nustebau išgirdęs kai kurių Lie
tuvos politinių veikėjų balsus, 
kad Lenkijos lietuvių bendruo
menė nėra politiškai subrendu
si, todėl nebūtina jos atsiklausti 
rengiant pvz. švietimo, kultūros 
ir kitas sutartis su Lenkija, ku
riose paliečiami ir mūsų reika
lai. Sprendžiant iš kai kurių 
Lietuvos politikų pasisakymų, 
mums kartais atrodo, kad Len
kijos lietuviai trukdo gerinti 
santykius su Lenkija. Lyg mes 
būtume “savižudžiai” ir siektu
me tuos santykius bloginti... 
Mes tik norime atkreipti dėme
sį, kad ne visuomet, pasirašant 
įvairias sutartis su Lenkija, lai
komasi lygybės principo. Kaip 
pavyzdį galiu pateikti neseniai 
pasirašytą bendradarbiavimo su
tartį tarp Lenkijos ir Lietuvos 
televizijų. Šioje sutartyje visiš
kai neatsižvelgta į Lenkijos lie
tuvių poreikius bei lygybės prin
cipą.

Aš, kaip istorikas, galiu pa
sakyti, kad šiandien mūsų vi
suomenėje nėra didesnių emo
cijų dėl kadaise pasikeitusių sie
nų. Mūsų tėvai ar seneliai pasi
priešinimo laikotarpį jau seniai 
išgyveno ir su padėtimi susitai
kė. Esame lojalūs Lenkijos pi
liečiai, bet, iš kitos pusės, suvo
kiame, kad turime teisę išsau
goti savo kultūrą, nes šis kraštas 
- mūsų protėvių žemė. Kita ver
tus, mes taip pat galime Lietu
vai padėti, kaip padeda Lenkijai 
JAV-se ar Lietuvoje gyvenanti 
lenkų išeivija. Mūsų visuomenė
je yra gerai išsilavinusių žmo
nių, šiek tiek verslininkų, moks
lo ir kultūros kūrėjų.

- Kokius svarbiausius dar
bus teks nuveikti ateityje? Ir ko
kios rimčiausios problemos?

- Šiandien mums rūpi, kad 
Seinų vardas būtų giliai įrašytas 
į Lietuvos istoriografiją, kad 
apie lietuvių tautinį atgimimą 
Seinijoje ir dabartinę padėtį bū
tų plačiau rašoma, neišskiriant 
nė mokyklinių vadovėlių. Mums 
nepaprastai svarbu išlaikyti kul
tūrinį, istorinį tęstinumą. Daž
nai minime, kad XX š. pradžio
je tautinio lietuvių atgimimo 
Seinijoje pagrindinė išraiška bu-

. (Nukelta j 3-č1q psl.)

JAUNYSTĖS DRAUGUI

a. a. JONUI RANONIUI
staiga mirus,

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą žmonai 
ALDONAI, sūnui SAULIUI ir dukrai SILVIJAI su 
šeima -

V. G. Baltrušiūnai ir šeima

PADĖKA 
AtA 

MEČIUI PRANIUI 
staiga mirus 1996 m. gegužės 15 d., 

sulaukiau daug pagalbos skaudaus išsiskyrimo dienomis. 
Esu dėkinga kun. Vytautui Volertui už atnašautas Mišias 
ir atliktas apeigas.

Lietuviškas ačiū taipgi priklauso karsto nešėjams, 
laidotuvių dalyviams, giminėms, bičiuliams ir pažįsta
miems už jų užprašytas Mišias, atsiųstas gėles, paguodos 
žodžius, man parodytą nuoširdumą, netekus savo bran
gaus vyro -

žmona Birutė

PADĖKA
A. a. JONAS RANONIS

staiga mirė 1996 m. gruodžio 31 d.
Nuoširdžiai dėkojame kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, 

kalbėjusiam Rožinį laidotuvių namuose, klebonui kun. Augus
tinui Simanavičiui, OFM, kun. Liudui Januškai, OFM, kun. Ed. 
Putrimui, atnašavusiems gedulines Mišias. Dėkojame kun. Pijui 
Šarpnickui, palydėjusiam į amžino poilsio vietą, Rožinio drau
gijos nariams, sutikusiems velionį šventovėje su žibančiomis 
žvakutėmis. Dėkojame visiems draugams bei artimiesiems, da
lyvavusiems laidotuvių namuose, šventovėje ir palydėjusiems į 
kapines. Dėkojame karsto nešėjams ir visiems už gražias gėles 
bei užprašytas Mišias, aukojusiems šalpos reikalams Lietuvai.

Ačiū D. Radkienei už gražias giesmes gedulinių Mišių 
metu, B. Stanulienei už skaniai paruoštus pietus ir visoms po
nioms už skanius pyragus. Dėkojame visiems už pareikštas 
užuojautas žodžiu ar raštu. Jūsų nuoširdumas mūsų liūdesio 
metu mums bus neužmirštamas -

žmona Aldona, sūnus Saulius, duktė Silvija, 
žentas Pilypas bei vaikaičiai - David ir Leanne

PADĖKA
AtA

ONAI MITALIENEI
po sunkios ligos palikus šį pasaulį 1996 m. gruodžio 5 d.

Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kle
bonui kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, kun. Juliui 
Sasnauskui, OFM, ir kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, už 
Mišias ir maldas laidotuvių namuose ir palydėjimą į am
žino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame karsto nešėjams, gimi
nėms, draugams ir pažįstamiems, atvykusioms mus už
jausti ir sustiprinti savo maldomis. Dėkojame už užsa
kytas Mišias, gražias gėles, už aukas padėti Lietuvos alka
niems ir vėžiu sergantiems.

Dėkojame B. Stanulienei už pusryčių paruošimą, 
mieloms ponioms už gausų pyragų stalą. Ačiū dar kartą 
visiems, kurie prisidėjo prie mūsų mylimos mamytės pas
kutinės žemiškos kelionės.

Liūdi -
dukterys - Laima ir Dana, sūnus Gintas 

su šeimomis
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Laikinosios vaikų globos namų atidarymo šventėje (iš kairės): mons. J. 
Antanavičius, LKMS pirmininkė Gražina Paiiokienė, Žirmūnų se
niūnuos seniūnas, namų direktorė Laimutė Makutėnaitė. Šių namų 
organizatorė bei globėja - Lietuvos katalikių moterų sąjunga

Kelionė Romon - įgyvendinta svajonė 
1991 metais Sausio tryliktąją žuvusi prie televizijos bokšto Loreta Asanavičiūtė, būdama 
gyva, svajojo apie kelionę į Romą. Ta svajonė buvo įgyvendinta 1996 m. rugsėjo 29 - 
spalio 6 dienomis. Kelionę surengė Italų-lietuvių kultūros centras. Dalyvavo žuvusių 

Lietuvos didvyrių artimieji ir išlikęs gyvas Tomas Šernas

Lietuvos katalikių moterų sąjungos išlaikomuose Laikinosios vaikų 
globos namuose Vilniuje Kalėdų proga įrengta Betliejaus prakartėlė

KGB rūmai - praeities liudininkas
Jie turi likti kaip archyvinis steiginys, o naujai pastatytieji 

rūmai turėtų būti skirti išeivijos archyvams
ANTANINA GARMUTĖ, Kaunas

1996 m. gruodyje, dar neiš- 
kritus pirmajam sniegui, į Vil
nių atvyko daugiau nei įprasta 
buvusių Lietuvos politinių kali
nių, tremtinių ir partizanų. Taut- 
žudystės aukų koplyčioje, įreng
toje buvusiuose KGB rūmuose, 
susirinko keli šimtai žmonių. 
Sukako treji metai nuo akcijos 
“KGB archyvai - į švarias ran
kas!” pradžios. Pagal tvarkaraš
tį buvusiose kamerose budėjo 
Vilkaviškio ir Šakių apskričių 
atstovai.

’ Koplyčioje pastaraisiais me
tais sekmadieniais politkaliniai 
ir sostinės visuomenė klausosi 
koncertų, kuriuose dalyvauja 
įžymūs menininkai, aktoriai, ra
šytojai, seimo nariai ir kiti vi
suomenės veikėjai.

Ir šį kartą paminėjimui 
liūdnai unikalios trejų metų bu
dėjimo sukakties (kažin, ar pa
saulyje dar yra vykusi panašaus 
pobūdžio ir tokios trukmės pro
testo akcija?) buvo skirtas kon
certas - mitingas. Jo organiza
torius - rūpestingasis rūmų 
“šeimininkas” - LPKTS Vil
niaus skyriaus vadovas St. Žu
kas.

Renginyje dalyvavo rašyto
jas J. Aputis, aktoriai V. Dum- 
šaitis, A. Bražas (“Brač”), prof. 
St. Sajauskas ir kt. Buvo dekla
muojami eilėraščiai, pasidalinta 
prisiminimais, aptartos politinio 
gyvenimo aktualijos.

Kalbėjusieji reikalavo užgy
dyti dar vis niekaip negyjančių 
žaizdą - išspręsti KGB rūmų 
likimą. Komunizmo žiaurumai, 
kurie viršijo net fašizmo nusi
kaltimus, neturi būti užmiršti. 
Pavasarį prezidento dekretu su
daryta komisija tyrė šį reikalą,

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
irtąjį veiklos dešimtmetį įsigyti 
125 hektarus zonos teritorijos, 
investuoti joje 203 milijonus li
tų, sukurti 9000 darbo vietų. 
“Šiaulių skrydžių” bendrininkai 
yra JAV investicinis fondas 
“Baltic Fund”, turintis daugiau
sia bendrovės akcijų, “Philips” 
firma - svarbiausia investuotoja 
remontuojant Šiaulių oro uostą, 
o bendrovės patarėjai iš JAV

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). 

tačiau tik dar sykį sukėlė visuo
menės susipriešinimą. Rūmai 
buvo puikiai restauruoti, iškloti 
šlifuotu marmuru, juose įkurdi
nami teismai (numatytas netgi 
restoranas?).

KGB archyvams valdžiusioji 
partija LDDP pastatė naują 
modernų pastatą. Kaip pažymi 
D. Stancikas (“Dienovidis” nr. 
16), “Sumanymas tikrai gudrus. 
(...). Skubama išsijuosus, net 
norima išvežti neaprašytą ar
chyvą. (...) Pagal tarptautines 
konvencijas KGB archyvas yra 
neatsiejama memorialo dalis, 
taigi turi likti ten, kur buvo su
formuotas”. Tautžudystės aukų 
memorialo mokslinė taryba pa
reiškė, kad buvusiame KGB 
pastate turi būti Tautžudystės 
tyrimo centras, KGB archyvai 
ir muziejus. O naująjį pastatą 
reikia palikti išeivijos archy
vams - ten jiems bus užtikrintos 
normalios sąlygos.

Gruodžio 8 d. Tautžudystės 
aukų koplyčioje įvykusio rengi
nio dalyviai pritarė archyvinio 
steigimo idėjai buvusiuose KGB 
rūmuose. Tikėtina, jog naujoji 
valdžia šį klausimą išpręs ko
rektiškai, tinkamai įamžindama 
istorinę atmintį - Raudonojo 
siaubo nusikaltimus. Budėjimų 
išvarginti buvę politiniai kaliniai 
ir tremtiniai galės likusius pras
mingus savo gyvenimo metus ir 
dienas skirti taip pat labai svar
biam ir skausmingam reikalui - 
jaunosios kartos auklėjimui. 
Lankytis mokyklose, vaikų dar
želiuose ir kitose jaunimo auk
lėjimo įstaigose, - visur, kur 
esame gerbiami ir laukiami gy
vosios istorijos pamokoms, 
aukštos dvasinės kultūros ir 
moralės ugdymui, - yra ne ma
žiau garbinga mūsų pareiga.

yra “The Service Group”.

Pirmosios knygos 450-metis
Sausio 8 d. Lietuvoje valsty

bės lygiu buvo paminėtos pir
mosios lietuviškos knygos 450- 
sios metinės, praneša ELTA. 
Martyno Mažvydo “Katekizmas” 
buvo išleistas Karaliaučiuje 
1547 m. sausio 8 d. Šia proga 
Operos ir baleto teatre įvyko 
valstybinis minėjimas, kuriame 
kalbėjo sukakties minėjimo vals
tybinės komisijos vadovas, sei
mo pirmininkas Vytautas Lands
bergis. Suruoštos įvairios paro
dos bei dviejų dienų tarptautinė 
konferencija. Renginiuose daly
vavo žymūs pasaulio baltistai, 
valstybinių bibliotekų bei UNES
CO komisijų atstovai. Sukakties 
proga išleista 50 litų proginė 
moneta (sukurta skulptoriaus 
Petro Mazūro) bei pašto ženk
las, kurį paruošė dailininkas 
Bronius Leonavičius. RSJ

LAIMA PANGONYTĖ
1996 m. vasarą filmavau 

Stasės Asanavičienės atsimini
mus apie dukrą Loretą, kuri 
1991 m. sausio 13 d. žuvo prie 
televizijos bokšto Vilniuje už 
Lietuvos laisvę. Jos mama man 
sakė, kad Loreta visą laiką sva
jojo aplankyti popiežių ir amži
nąjį miestą Romą.

Būdama Lietuvos žurnalistė 
prie šv. Sosto ir Italų-lietuvių 
kultūros centro pirmininkė, nu
tariau įgyvendinti Loretos sva
jonę: surengti kelionę pas Šv. 
Tėvą Joną-Paulių II į Romą žu
vusių už Lietuvos nepriklauso
mybę didvyrių artimiesiems. 
Toje dvasinėje kelionėje dalyva
vo sausio 13, Medininkų trage
dijos ir pavienių asmenų, žuvu
sių prie parlamento, tėvai, bro
liai, seserys.

Labai nudžiugau, kad su 
mumis sutiko keliauti ir auten
tiškiausias tų šiurpių kovos die
nų liudininkas likęs gyvas, bet 
visam gyvenimui Medininkų 
muitinėje sužalotas Tomas Šer
nas.

Skrydį į Romą parėmė Lie
tuvos oro linijos.

Jau pirmą dieną Romoje 
prel. L. Tulaba aukojo Mišias 
už Lietuvą, o po kelių dienų įvy
ko ir audiencija pas popiežių. 
Vilniaus pedagoginio universi
teto choras “Ave vita”, atvykęs 
kartu su mumis, per susitikimą 
su popiežiumi pagiedojo giesmę 
“Marija, Marija”, o Tomas Šer
nas visų vardu palinkėjo Šv. Tė
vui sveikatos ir stiprybės. Tie 
linkėjimai ir giesmė maloniai 
nuteikė popiežių, kurio po kelių 
dienų laukė sudėtinga operaci
ja ligoninėje. Galbūt todėl jis ir 
pasakė: “Esu laimingas, kad

Kauno “Rasos” vidurinės mokyklos mokiniai ir mokinės gieda prel. K. SENKAUS surengtoje popietėje “Ad
ventas - Kristaus Karaliaus laukimo metas” Nuotr. A. Kairio

Kas sunaikino Balį Sruogą?
KAZIMIERAS SKEBĖRA, Vilnius

Profesorių Balį Sruogą pa
žinau dar “Vilkolakio” laikotar
pyje. Paskiau buvau jo studentu. 
Jis dėstė teatro istoriją, vaidybą 
ir visa kita apie teatrą kaip retas 
publicistas. Ypač gražiai pavaiz
duodavo įvairius personažus 
nuo Šekspyro iki mūsų laikų.

Atėjo Lietuvai sunkūs lai
kai. Tas be galo talentingas 
žmogus persikėlė į Vilnių, ir aš 
jį retai matydavau. Vėliau - jo 
be galo sunki dalia Štuthofo 
konclagery, Vokietijoje. Kiek 
vėliau aš pats atsidūriau koncla
gery, tik jau sovietiškoj Užpo- 

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 !

‘Marija, Marija’ palydi mane į 
ligoninę. Ši giesmė man labai 
patinka”. Ta proga įteikiau jam 
jo mėgstamą Aušros Vartų Ma
rijos paveikslą.

Kitas tris dienas praleidome 
amžinajame mieste Romoje: su
sipažinome su krikščionybės 
centru Europoje, aplankėme 
katakombas ir Sv. Petro bazili
ką, išgirdome, kaip kūrėsi Ro
ma, pamatėme pasaulinio meno 
šedevrus Vatikano muziejuje.

Prie vienos gražiausių vietų 
Romoje, Trevi fontano, paste
bėjau, kaip susimąsčiusius mūsų 
kelionės dalyvių veidus nušvietė 
šypsena. Arklių skulptūros 
trykštančiame vandenyje, šviesų 
žaidimas, garso ir vaizdo har
monija sužavėjo mūsų keliauto
jus. Prie manęs priėjo žuvusio 
muitinėje Orlavičiaus motina ir 
paprašė, kad aš ją įamžinčiau 
prie šio fontano. Kai aš jau ruo
šiausi fotografuoti, ji staiga išsi
ėmė dvi savo žuvusio sūnaus 
nuotraukas: viena, kur jis jau
nas, sveikas, su vaikeliu ant ke
lių, kita, kur jisai guli paplūdęs 
kraujuose, sunkiai atpažįsta
mas. Su ašaromis akyse ji sakė: 
“Čia taip gražu, aš noriu, kad 
mano žuvęs sūnus būtų su ma
nimi dabar ir galėtų džiaugtis 
gyvenimu”.

Jeigu tą akimirką būtų matę 
visi rėmėjai, kurie paaukojo lė
šų šiai kelionei, tikrai būtų 
džiaugęsi, kad jų auka buvo la
bai prasminga. Ji padėjo šiems 
žmonėms užmiršti savo skaus
mą.

Prie fontano privažiavo ir 
besišypsantis Tomas Šernas. Pa
gal tradiciją švystelėjo lietuviš
kas centas į vandenį. Pasigirdo 
visų džiaugsmingas juokas, ku

liarijoj. Ten bebūdamas sužino
jau, kad B. Sruoga atsidūrė ne 
Vakaruose, o sovietiškoje Lie
tuvoje. Supratau, kad jis papuo
lė ne j žvėries gerklę, bet tarp 
ryklio dantų. Parašiau jam laiš
ką, kuriame, norėdamas pasi
džiaugti, nuogąstavau dėl jo 
ateities, ypač kai sužinojau jo 
charakterį, kad jis ne visuomet 
gali tylėti.

Didžiausiam mano nusimi
nimui mano nuojauta pasitvirti
no. Jis man parašė graudų už
uojautos laišką dėl mano buities 
ir pridėjo, kad Lietuvos rašytojų 
sąjungos suvažiavime tas “derži- 

ris tartum patvirtino viltį, kad 
jie dar sugrįš į Romą.

Sekančią dieną lėktuvas su 
mūsų keleiviais jau nusileido 
Vilniaus orauostyje.

Išgyventos akimirkos prie 
fontano nedavė man ramybės. 
Nutariau nueiti pas Loretos 
Asanavičiūtės mamą ir pakal
bėti su ja apie praėjusią kelionę. 
Besikalbant gimė mintis, kad 
toji Loretos svajonė, nešanti 
džiaugsmą žmonėms, niekad 
nesibaigtų!

Tai būtų nauja akcija, kurią 
pavadintume “Lietuviai, palin
kėkime vieni kitiems ramybės ir 
tautoms taikos”. Pradėtume šią 
akciją jau šį pavasarį per šv. Ve
lykas Jeruzalėje, po to per dve
jus metus aplankytume stam
biausias lietuvių bendruomenes 
pasaulyje ir, gavę visuomenės 
pritarimą, pakviestume bend
ruomenių atstovus dalyvauti Šv. 
Petro bazilikos durų atidarymo 
iškilmėje Romoje 1999 m. Kū
čių vakarą, perduotume Lietu
vai ir lietuviams palaiminimą 
XXI šimtmečiui.

Žuvusiųjų už Lietuvos ne
priklausomybę artimieji yra ver
ti būti misijonieriais, jungian
čiais išblaškytus lietuvius ir ne
šančius krikščionišką laisvės 
idėją į sekantį šimtmetį.

P.S. Mintimis ir pasiūlymais 
galite pasidalinti: tel. ir faksu 
Vilniuje 011-370-2-22-33-85, tel. ir 
faksu Romoje 011-39-6-56-46-422.

Red. pastaba. Šio pranešimo 
autorė, organizavusi bei aprašiusi 
atmintiną kelionę, nepažymėjo ka
da ji įvyko. Iš pridėtų nuotraukų 
paaiškėjo, kad ji įvyko 1996 m. 
rugsėjo 29 - spalio 6 dienomis. 
Nuotraukos ir rašinys pasiekė 
“TŽ” redakciją 1997 m. sausio 8 d.

morda” Preikšas tarp kitų rašy
tojų, kuriuos iškeikė, apie B. 
Sruogą pasakė: “Šitą Sruogą rei
kia sušaudyti tik už rusų litera
tūros istoriją”. Taip pat rašė 
kad ruošiasi aplankyti rašytoją 
Cvirką, kuris dabar esąs Lietuvos 
rašytojų sąjungos pirmininkas.

Dar kartą apgailestavau 
profesoriaus buitį ir sekančiame 
laiške parašiau, kad jis visur ir 
visados būtų atsargus, nieko ne
kalbėtų apie save, savo praeitį ir 
ypač apie Štuthofą. Netrukus 
gavau neilgą laiškutį, pilną di
delio tragizmo. “Po to, ką man 
pasakė Preikšas suvažiavime, aš 
negaliu nei valgyti, nei miegoti. 
Negaliu bluosto sudėti, vis vai
denasi, kad tuoj pabels į duris ir 
paprašys, kad išeičiau į... mirtį. 
Šitokioje padėtyje aš ilgai iš
tverti negalėsiu.” Žinoma, tai 
buvo paskutinis laiškas.

Neužilgo išgirdau, kad B. 
Sruoga mirė. Pagalvojau, kad 
taip siaubingai bolševikai sunai
kino talentingą poetą, rašytoją, 
dramaturgą ir visuomenininką. 
Šiandien, minėdami B. Sruogos 
100 - tį, galvoju, kaip siaubingai 
buvo sunaikintas šitas didelio 
talento žmogus. Likę visi Lietu
vos “kultūrtregeriai” tyli, lyg 
amo netekę, lyg šis didelio ta
lento žmogus būtų miręs natū
ralia mirtimi.

Žuvusių Lietuvos didvyrių artimųjų kelionės į Romą rengėja žurnalistė 
ir Italų-lietuvių kultūros centro pirmininkė LAIMA PANGONYTĖ įtei
kia Šv. Tėvui JONUI-PAULIUIII Aušros Vartų Marijos paveikslą

Atskirti lietuviai Lietuvos...
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

vo kovos dėl lietuviškų pamaldų 
šventovėse, bet negalime už
miršti, kad ta kova truko net 70 
metų. Tik prieš keliolika metų 
buvo leista Seinų bazilikoje at
našauti šv. Mišias lietuvių kalba. 
Pamaldų lietuvių kalba atgavi
mas buvo mums labai reikšmin
gas įvykis, bet turime suvokti, 
kokią didžiulę kainą turėjome 
sumokėti. Kiek mūsų šiandien 
beliko Seinijoje? Tad privalome 
stengtis bent neprarasti to, ką 
taip sunkiai pasiekėme. Kitas 
pavyzdys - tai vyskupo Antano 
Baranausko paminklo statybos 
istorija Seinuose. Dar prieš I 
pas. karą Seinų lietuviai buvo 
sumanę pastatyti paminklą vys
kupui ir poetui, bet karas su
trukdė. Nuo to laiko praėjo du 
pasauliniai karai, keitėsi san
tvarkos ir žmonės, bet leidimo 
statybai, bent iki šios dienos, 
gauti nepavyko.

- Neseniai buvo įsteigtas 
Lietuvių kultūrai ir švietimui 
remti fondas “Seina”, kurio vie
nas svarbiausių uždavinių ir yra 
lietuvių kultūros paveldo Lenki
joje globa.

- Taip. Šio fondo įsteigimas 
- tai galbūt paskutinis mūsų 
bandymas sulėtinti lietuvių nu- 
tautimą Seinijoje. Fondo “Sei
na” tikslai aiškūs: parodyti šio 
krašto lietuviams, kad į lietuvy
bę galima žiūrėti kaip į asme
ninę vertybę. Bet tai sunkus už
davinys. Ar fondas “Seina” su
gebės rasti pačius tinkamiausius 
veiklos būdus, paaiškės, bet 
šiandien yra akivaizdu, kad 
mums reikalinga kitų pagalba. 
Gražiai skamba šio fondo sta
tute įrašyti teiginiai: remsime 
lietuviškas mokyklas, lietuvių 
kalbos mokytojus, lietuvių kul
tūrą Seinijoje. Tam visų pirma 
reikia paskatinti žmones, kad 
suvoktų save kaip šios žemės 
šeimininkus. Ilgai peršamas Sei
nijoje lietuviams nepilnavertiš
kumo, žemesnės kategorijos 
piliečio kompleksas per dešim
tis metų giliai paveikė mūsų są
monę. Jeigu mums pavyktų su
kaupti lėšų, norėtume įsteigti 
Seinijos jaunimui stipendijas

VADOVAS
MĖNESINI LHIKRflSTIS, 

skinamas dvasiškiems hetuviy reikalams. <
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SPINDULY!
TųLIETUVIŲ KATALIKŲ BAIK RASTIS.
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Seinai - kadaise buvęs lietuvių kultūros centras. Nuotraukoje - ten kai 
kurių leistų laikraščių vinjetės. Dabar Seinai yra Lenkuos teritorijoje, 
kur lietuvybė gyvena priespaudą

Nuotr. L’Osservatore Romano

tiek mokslui lietuviškoje Puns
ko gimnazijoje, tiek studijoms, 
ypač Lietuvoje. Antra svarbi 
mūsų veiklos kryptis - veikimas 
į lenkišką vietos visuomenę to
lerancijos, geresnio supratimo 
ir pažinimo linkme. Skatinsime 
abiejų tautybių jaunimo bendra
darbiavimą, kviesime taip pat 
jaunimą iš Lietuvos.

- Pasaulio lietuvių bendruo
menės seimas, kuris įvyks šiais 
metais Lietuvoje, nutarė į Seini
jos ir Punsko kraštą suorgani
zuoti dalyvių išvyką, nors esame 
girdėję, kad buvo pasiūlymų net 
seimą organizuoti šiame krašte?

- Tai galėjo būti neeilinis 
įvykis mūsų krašto istorijoje. 
Na, bet džiaugiamės tuo, kas 
bus. Pasaulio lietuviams norėsi
me parodyti mūsų kraštą, supa
žindinti su gražia jo istorija, ry
šiais, kurie jungė šio šimtmečio 
pradžioje šį kraštą su Europos, 
S. Amerikos lietuviais. Primin
sime daug įžymių švietėjų, kul
tūros, politikos darbuotojų. Pri
minsime Seinų kunigų semina
rijos auklėtinio kun. A. Miluko 
nuopelnus kuriant lietuvišką 
spaudą JAV, vyskupo Pr. Bučio 
ir prel. M. Krupavičiaus nu
veiktus darbus, “Šaltinio” lei
dyklos bendradarbius, ir daugelį 
kitų. Džiaugiamės, kad užmez
game bendradarbiavimą ir ry
šius su pasaulyje gyvenančiais 
lietuviais, lietuviškomis organi
zacijomis. Jie yra būtini. Galbūt 
patys turėtume parodyti didesnį 
aktyvumą, ieškoti bičiulių, glau
džiau bendradarbiauti su Lietu
vos ir pasaulio lietuvių spauda. 
Gal galėtume Sūduvos kraštu 
sudominti ir verslininkus tiek 
Lietuvoje, tiek Vakarų pasau
lyje. Įsteigta speciali laisvos 
prekybos zona Suvalkų regione 
sudaro neblogas užsienio kapi
talo investavimo sąlygas.

Pabaigoje noriu nuoširdžiai 
padėkoti “Tėviškės žiburių” re
dakcijai už nuolat rodomą dė
mesį Lenkijos lietuviams ir ypa
tingai mūsų Sūduvos kraštui. 
Jūsų dėmesio ir nuoširdumo dė
ka niekuomet nesijaųtėme vie
niši.

Kalbėjosi -
Živilė Makauskienė
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® LAISVOJE TEVffiJE
“ŠEŠUPĖ” NUKRITO NEMUNAN

Tragiškai baigėsi mėgėjiškos 
konstrukcijos lėktuvo “Šešupė-2” 
skrydis virš Nemuno Prienų rajo
ne prie Pociūnų aerodromo. Ne
munan nukritusiam lėktuve nu
skendo jo marijampolietis kon
struktorius Algis Kašuba ir uk
mergiškis aviacijos mėgėjas An
drius Pareika. Gyvas išliko tik su 
jais skridęs mėgėjiškų lėktuvų uk
mergietis konstruktorius Vygintas 
Laužadis, krintančios “Šešupės- 
2” atsitrenkimo išmestas į vande
nį ir išplaukęs krantan.

ŽYDŲ KNYGOS NEIŠMĖTYTOS
Užsienio spaudoje buvo pasi

rodžiusių pranešimų, kad Vilniu
je nuo sunaikinimo išgelbėtos se
nosios žydų knygos bei jų perio
dikos leidiniai netinkamai ir ne
tvarkingai saugomi. Dėl tų gandų 
Lietuvos seimo pirm. Vytautas 
Landsbergis su liudininkais apsi
lankė valstybinės M. Mažvydo bi
bliotekos bibliografijos ir knygo
tyros centre. Ten saugoma 51.000 
knygų jidiš ir hebrajų kalbomis. 
Du trečdaliai jų jau sutvarkytos, o 
kitos laukia savo eilės. Nė viena 
tų knygų nesimėto ant grindų. Jos 
dabar tvarkomos, mikrofilmuoja
mos, įtraukiamos į katalogus. 
Saugykloje ant grindų nematyti ir 
periodikos leidinių. Kai bus pa
statyta nauja saugykla M. Maž
vydo bibliotekai, joje planuojama 
įrengti ir specialią judaistikos 
skaityklą.

MILIJONAI VOKIŠKŲ MARKIŲ
Aurelija Liauškienė 1996 m. 

gruodžio pradžioje “Lietuvos ai
de” paskelbė pranešimą apie Lie
tuvą jau pasiekusius du milijonus 
Vokietijos markių. Jie buvo pa
skirti prieš keletą metų nacių 
koncentracijos stovyklose nuken- 
tėjusiems gyventojams. Tokių da
bartinėje Lietuvoje yra vos keli 
tūkstančiai. Lietuvos vyriausybė 
markes nutarė panaudoti bend
riems sveikatos bei socialinės ap
saugos ir darbo ministerijos rei
kalams. “Lietuvos aide” jau buvo 
rašyta, kad nevisi tokiu dviejų mi
lijonų markių paskirstymu yra pa
tenkinti. Tad buvo padaryta nežy
mių pakeitimų. Vienas milijonas 
markių teko dviem Vilniaus ligo
ninėm, už markes galėsiančiom 
įsigyti gydymui reikalingos apara
tūros. Antrasis milijonas markių 
buvo išleistas Veisiejuose, Lazdi
jų rajone, pastatytiems senelių 
globos namams įrengti. Juose bus 
100 gyvenamų vietų. Pirmenybę 
ten apsigyventi turės nacių aukos. 
Tokių globos namų betgi nenori 
Lietuvos geto kalinių pirm. D. 
Gelpernas bei kitų Lietuvos žydų 
organizacijų nariai, kuriems pri
klauso turbūt didžioji dalis iš

Vokietijos gautos piniginės kom
pensacijos. Jiems, matyt, geriau 
būtų atskiros kompensacijos Vo
kietijos markėmis.

TRYS PULKININKAI IŠ JAV
Naujoji ministerio pirm. Ge

dimino Vagnoriaus vyriausybė 
patarėjais yra pakvietusi tris lie
tuvių kilmės pensijon išėjusius 
JAV pulkininkus. Vidaus reikalų 
ministeris Vidmantas Žiemelis 
savo pavaduotoju, atsakingu už 
pasienio policiją, pasirinko JAV 
karo aviacijos pik. Romą Kili- 
kauską, pustrečių metų dirbusį 
patarėju JAV ambasadoje Vilniu
je, gerai susipažinusį su Lietuvos 
pasienio problemomis. Krašto ap
saugos ministerijon, atrodo, įsi
jungs jūros pėstininkų pik. Algi
mantas Garsys ir JAV armijos 
pik. Jonas Kronkaitis, vadovaująs 
Vašingtone įsteigtam Baltijos in
stitutui, jungiančiam pensijon iš
ėjusius lietuvių kilmės JAV at
sargos karininkus. Jo vadovauja
ma jų grupė yra paruošusi “Lietu
vos valstybės struktūrinės apsau
gos” planą, atmetantį mažai vals- 
tyvei pražūtingą teritorinės gyny
bos strategiją.

KULTŪRINĖ ŠVEDŲ DOVANA
Egidijus Skarelis primena 

“Dienos” skaitytojams, kad švedų 
' visuomenė prieš penkerius metus 
surinko 600.000 kronų Lietuvos 
kultūrai paremti. Ši auka paska
tino įsteigti Baltijos kultūros fon
dą (BKF), turintį savo leidyklą. 
1996 m. artėjant prie pabaigos, 
BKF su Švedijos institutu išleido 
dvi pirmąsias knygas lietuvių kal
ba - Jorgeno Veibulo (Jorgen 
Weibull) “Švedijos istorijos ap
žvalgą” ir kataloginį albumą “Ri
čardo Mikutavičiaus kolekcija. 
Europos dailė”. Su šių pirmųjų 
BKF leidinių iškilmingomis sutik
tuvėmis Kauno rotušėje “Dienos” 
skaitytojus supažindino jos atsto
vas Egidijus Skarelis. Sutiktuvėse 
1996 m. lapkričio mėnesį daly
vavo dar senosios vyriausybės mi
nisteris pirm. Mindaugas Stan
kevičius, kultūros ministeris Juo
zas Nekrošius, Švedijos ambasa
dorius Stelanas Otosonas, Švedi
jos instituto Stockholme redakto
rė Susan K. Emrich. Dviejų lei
dinių sutiktuvėse kalbėjo Kauno 
burmistras Vladas Katkevičius. 
Kun. R. Mikutavičiaus eilėraščius 
skaitė aktorius Algimantas Ma
siulis, grojo Kauno styginių kvar
tetas.

AUTORIAI IR LEIDINIAI
Į BKF pirmųjų leidinių sutik

tuves buvo atvykę ir jų autoriai 
švedas prof. Jorgenas Veibulas ir 
kun. Ričardas Mikutavičius, kau
nietis poetas. Baltijos kultūros 
fondas tautų suartėjimo ženklais 
pasirinko knygas. Švedo prof. J. 
Veibulo “Švedijos istorijos ap
žvalga” nenustebino sutiktuvių 
dalyvių. Tačiau kun. R. Mikutavi
čiaus dailės kūrinių rinkinio albu
mas buvo didelė staigmena dau
geliui. Abiejų leidinių niekas ne
buvo matęs. Tik iš kataloginio al
bumo bus galima susipažinti ir su 
kun. R. Mikutavičiaus Europos 
dailės kūrinių rinkiniu. Pasak 
“Dienos” atstovo E. Skarelio, jis 
tuos dailės kūrinius savo rinkiniui 
įsigijo bendraudamas su namo iš 
tremties sugrįžusiais rusų aristo
kratais. Jis ir kiti žurnalistai taipgi 
pabrėžia, kad kun. R. Mikutavi
čius šį vertingą dailės kūrinių rin
kinį yra dovanojęs Kauno M. K. 
Čiurlionio muziejui. Tad ir Šve
dijoje išleistą kataloginį rinkinio 
albumą tenka laikyti malonia 
staigmena kauniečiams. V. Kst.

Vyskupas PAULIUS BALTAKIS, OFM, aplankė lietuvių parapįją 
Norwood ir 25 jaunuoliams, -ėms suteikė Sutvirtinimo sakramentą 
1996 m. Iš kairės: dr. TOMAS MICHALSKIS, vysk. PAULIUS 
BALTAKIS, klebonas kun. VINCAS VALKAVIČIUS

Hamilton, Ontario
KLK MOTERŲ DR-JOS Ha

miltono skyriaus susirinkimas įvyks 
sausio 26 d. po 10.30 vai. Mišių pa
rapijos salėje. Paskaitą skaitys cent
ro valdybos pirm. A. Sungailienė. 
Po paskaitos - kavutė. Visos para
pijos moterys kviečiamos dalyvauti.

Valdyba

PRISIMINDAMI MIRUSIUO
SIUS ir reikšdami jų šeimoms bei 
artimiesiems užuojautas, Kanados 
lietuvių fondui aukojo: a.a. Debo
rah Krištolaitienės atminimui: $50 - 
G. O. Melnykai; $30 - A. B. Šlap- 
kauskai; $20 - J. M. Gimžauskai, J. 
G. Krištolaičiai, J. L Jokūbynai, K. 
L. Meškauskai, J. R. Piciniai; $10 - 
A. Didžbalienė; a. a. Vacio Lin- 
čiausko atminimui: $25 - J. E. Ba
joraičiai; $20 - A. Petraitienė; $10 
- P. M. Šiuliai; a.a. Antano Gelžinio 
atminimui: $25 - J. E. Bajoraičiai; 
$20 - V. J. Pilkauskai, P. Žulys, S. 
Dalius, A. Br. Pareščiai, P. E. Ar- 
monai, J. Stankus, Z. Čečkauskas, 
K. L. Meškauskai, J. R. Pleiniai, K. 
A. Žilvyčiai, J. G. Krištolaičiai, P. 
Z. Sakalai; $10 - P. M. Šiuliai. Te
resė ir Juozas Andrukaičiai savo tė
velių atminimui Kanados lietuvių 
fondui aukojo $400.

Kanados lietuvių fondas nuo
širdžiai dėkoja visiems už aukas.

KLF

“PAGALBAI LIETUVOS VAI
KAMS” a.a. Pranės Dalienės mir
ties metines minint, sūnus Leonas 
Klimaitis paskyrė $5000 auką, už 
kurią nuoširdžiai dėkojame. A.a. 
Leopoldo Banaičio atminimui, už- 
jaučiant šeimą ir artimuosius, auko
jo: po $10 - J. Astas, S. K. Karaš- 
kos; a.a. Aleksandro Mikalausko

atminimui: $25 - Kotryna Meš
kauskienė; a.a. Albinos Styrienės 
atminimui: $10 - A. S. Urbonavi
čiai; a.a. Antano Gelžinio atmini
mui: po $20 - M. S. Aleksai, K. J. 
Blekaičiai, O. J. Deveikiai, K. V. 
Gelžiniai, E. K. Gudinskai, J. J. Ki- 
selaičiai, R. Pakalniškienė, M. J. 
Rybij, O. B. Steponavičiai, L. D. 
Stukai; $15 - D. M. Jonikai; po $10 
- G. Agurkienė, J. Astas, V. Keži- 
naitis, A. Mačiulaitienė, E. Mažu- 
laitienė, A. S. Urbonavičiai, F. 
Venckevičienė, P. Vitienė; $5 - F. 
M. Gudinskai. Už aukas dėkoja -

PLV komitetas
“TREMTINIŲ GRĮŽIMO FON

DUI” a.a. Alb. Styrienės atminimui 
aukojo: $40 - D. Pliura; $30 - V. E. 
Kairiai; $25 - J. M. Vizgirdai; $20 - 
A. J. Gudavičiai, Alg. Bakaitis, J. 
R. Pleiniai, J. L. Koperskiai, I. P. 
Girniai; a.a. Alg. Meškausko atmi
nimui: $20 - J. Z. Rickai.

TĖVYNĖS SĄJUNGAI a.a. 
Alb. Styrienės atminimui aukojo: 
$20 - J. L. Stungevičiai; $10 - J. 
Laugalienė.

“VAIKO TĖVIŠKĖS NA
MAMS” a. a. Pr. Dalienės vienerių 
metų mirties prisiminimui sūnus L. 
Klimaitis aukojo - $5000; a.a. Alb. 
Styrienės atminimui aukojo: $140 - 
Ant. Styra, Arvidas, Daiva ir Vida 
Vizgirdai; $100 - Petras, Rima ir 
Dana Styrai; $50 - L. Pliura, Sofija 
Rakštienė, užjausdama seserį Z. 
Rickienę; $25 - J. M. Vizgirdai, 
Hamiltono katalikių moterų drau
gija; $20 - P. I. Zubai, V. M. Kaz
lauskai, A. E. Kybartai, M. Pawlo- 
ke; $10 - R. Choromanskis, B. 
Skvereckienė.

• Ar jau parėmei Kanados lietuvių 
kultūros muziejų?

Rezoliucijų komisijos narės GRAŽINA PETRAUSKIENĖ iš Londono, 
Ont. (kairėje) ir VIDA STANEVIČIENĖ iš Hamiltono, Ont. KLB XVI- 
tosios krašto tarybos antrosios sesįjos suvažiavime 1996 m. lapkričio 
30 d. Anapilio sodybos muziejaus parodų salėje Nuotr. T. Stanulio

KAIRYS BALTIC 
EXPEDITING

Richard Ratensperger, 
pardavimo agentas

Coldwell Banker
D.J. Campbell Real Estate Ltd.

1249 Mosley Street, Wasaga Beach, 
Ontario LOL 2P0

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

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

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

■ė Atsižvelgiant j Lietuvos muitinės Įstatymus, vienam asmeniui be muito 
galima siųsti tik 31.5 kg.

>♦ Kad būtų geriau visiems, pageidaujame, kad dėžės nebūtų sunkesnės 
kaip 20 kg.

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

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, M.D., D.CH.

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

GRYBELIN1AI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
1NDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

Vancouver, BC
ALEKSAS DUDONIS SU ŠEI

MA iš Hamiltono, Ont. atsikėlė 
nuolatiniam gyvenimui j White 
Rock, BC. Po septyniasdešimt me
tų, kaip rašo Vankuverio laikraš
čiai, sugrįžo žiema, ir temperatūra 
pasiekė 12 laipsnių šalčio. Kalnai 
pasislėpė rūke ir sniego prikrito iki 
kelių. Daugelis negalėjo važiuoti į 
darbą. Čia niekas kelių nevalo ir 
druskos nebarsto. Pr. B.

Niagara Falls, Ont.
PER STEPĄ ULBINĄ gautos 

aukos Senosios Varėnos šventovei 
1996 m. rugpjūčio-spalio mėnesiais; 
aukojo: $1000 - Stepas Ulbinas; 
$500 (amer.) - Bruno Petrauskas; 
$100 - Stepas Ulbinas; $95 - Ste
pas Ulbinas; $50 - Jonas Dervaitis, 
Vytas Dambrauskas, Bronė Joku- 
bonienė; $40 - S. Janušonis; $30 - 
Stepas Šetkus; $20 - Vladas Nausė
da. Kaip matote iš sąrašo, S. Varė
nai didelį dėmesį skiria Stepas Ul
binas, kurio gimtinė yra netoli Va
rėnos - Ulbinų kaimas. Jis tap pat 
daug prisideda prie partizanų atmi
nimo išsaugojimo. Su nuoširdžiu 
dėkingumu -

Gražina Jaronienė, 
M. K. Čiurlionio dr-jos 
Varėnos sk. pirmininkė

Sault Ste.Marie, ON
VINCAS ŽUKAUSKAS sausio 

11 d. draugų, kaimynų bei bičiulių 
tarpe atšventė savo 80 metų gimta
dienį. Vaišės vyko namuose, kurias 
surengė jo žmona Onutė. Sukaktu
vininką visos lietuvių bendruome
nės vardu sveikino apylinkės valdy
bos pirmininkas, linkėdamas lai
mingo gyvenimo, be šių metų ir 
daug kitų. Buvo įteikta dovanų ir 
dalyvavusių pasirašytas bendras 
gimtadienio atvirukas.

MŪSŲ LIGONIŲ skaičius dėl 
senatvės didėja. Jurgis Skardis jau 
apie metus gydosi ligoninėse. Jo 
sveikatos būklė negerėja. Paskuti
niu metu perkeltas į General ligo
ninę. Dažnai lankomas rūpestingos 
žmonos Eleonoros, sūnaus, giminių 
bei draugų. Stasys Druskis iš Plum
mer Memorial Public ligoninės per
keltas į Tandercare slaugos namus. 
Prižiūrimas žmonos Birutės ir ap
lankomas vaikų, kurie sukūrę šei
mas ir įsidarbinę gyvena kituose 
miestuose. Jadvyga Pareigienė jau 
keletą metų kaip gyvena Davey F. 
J. senelių namuose, 860 Great Nor
thern Rd. Ji prašo tautiečių jos ne
pamiršti ir dažniau aplankyti. V.V.

Winnnipeg, Man.
PARAPIJOS DARBUOTOJŲ 

POBŪVIS, klebono J. Bertašiaus, 
parapijos komiteto ir pačių darbuo
tojų pastangomis, buvo surengtas 
šventovės salėje po pamaldų, sek
madienį, gruodžio 29 d. Praeityje, 
klebonas atsidėkodamas šventovės 
darbuotojams, metų pabaigoje juos 
pakviesdavo į kurį nors restoraną 
pietų. Grupės daugumą sudarydavo 
Mišių patarnautojai, choro nariai ir 
kiti darbuotojai iš kitataučių lan
kančių šventovę. Šventovės darbuo
tojai pasiūlė, kad būtų daug malo
niau pobūvį surengti šventovės sa
lėje, laisvesnėje aplinkoje, dalyvau
jant didesniam skaičiui darbuotojų: 
lietuvių ir kitataučių. Vadovaujant 
parapijos komiteto narei B. Gra- 
bienei, filipiniečiai sutiko paruošti 
karštą maistą ir kepsnius. Susirinkę 
apie 40 lietuvių ir filipiniečių paki
lioje nuotaikoje praleido popietę 
besivaišindami puikiais patiekalais 
ir saldumynais. Tikimasi, kad toks 
pobūvis bus rengiamas mūsų šven
tovės salėje ir ateityje.

KALĖDŲ PRAKARTĖLĘ šven
tovėje, kaip ir kasmet, paruošė ne
nuilstamas parapijos darbuotojas 
E. Fedaras, kuris dažnai talkina 
šventovės remonto ir puošimų rei
kaluose.

KLB WINNIPEGO APYLIN
KĖS valdyba praneša, kad Nepri
klausomybės paskelbimo minėjimas 
rengiamas sekmadienį, vasario 16, 
Šv. Kazimiero šventovės salėje tuoj 
po pamaldų. Vinipego ir apylinkių 
lietuviai kviečiami gausiai dalyvau
ti.

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ 
PARAPIJOS Vinipege 40 metų su
kaktuvių minėjimas yra numatomas 
š.m. birželio viduryje. Visi buvę vi- 
nipigiečiai, išsisklaidę po plačiąją 
Kanadą ir JAV, yra kviečiami tuo 
laiku savo atostogas čia praleisti ir 
dalyvauti sukakties minėjime tos 
parapijos, kurią jūs patys padėjote 
įsteigti. Tiksli minėjimo data ir pro
grama bus paskelbta vėliau. EKK

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /J) 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

@ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Romo Kezio vadovaujama 
sekmadieninė radijo laida “Laisvės 
žiburys” pernai minėjo veiklos 
trisdešimtmečio sukaktį. Ši lietu
viška radijo programa Niujorke 
trisdešimtmečio laikotarpyje jau 
yra turėjusi daugiau kaip pus
antro tūkstančio laidų, lietuviams 
parūpinusi daugiau kaip pusšimtį 
kitų renginių. Trisdešimtmečio 
minėjimas įvyko lapkričio 2 d. 
Kultūros židinyje Bruklyne. Pro
gramą atliko tada JAV gastro
liavęs “Keistuolių teatras” iš Lie
tuvos. “Laisvės žiburio” vedėjas 
Romas Kezys buvo planavęs di
desnį sukakties minėjimą. Į jį bu
vo pakvietęs net ir iš Vilniaus ne
galėjusį atvykti “Lietuvos” chorą, 
kuris, matyt, yra suorganizuotas 
ar dar tik organizuojamas iš bu
vusio “Lietuvos” ansamblio narių.

Los Angeles mieste veikian
ti Amerikos baltiečių laisvės 
lyga savo posėdį turėjo 1996 m. 
gruodžio 12 d. Latvių kultūros 
centre. Lygai dabar vadovauja 
buvęs Latvijos krašto apsaugos 
ministeris Valdis Pavlovskis. Jo 
pirmoji pavaduotoja yra lietuvių 
atstovė Angelė Nelsienė. Posė
dyje dalyvavo Amerikos baltie
čių lygos valdybos, tarybos ir 
patariamosios tarybos nariai. 
Jame pagrindinis dalyvavusiųjų 
dėmesys teko 1996 m. veiklai ir 
1997 m. darbo gairėms. Visi 
ypač domėjosi Karaliaučiaus 
reikalu paruoštos rezoliucijos 
HCR 51 įteikimu JAV kongre
sui. Šiai akcijai yra vadovavusi 
Angelė Nelsienė. Rezoliucija 
nepalankiomis nuotaikomis bu
vo sutikta JAV valstybės depar
tamente. Ją betgi sušvelnintą 
priėmė JAV kongreso atstovų 
rūmai, o jai pritarė ir senato 
užsienio reikalų komitetas, už
tikrinęs laimėjimą ir senato vi
sumos posėdyje. Tačiau respub- 
likininkai ir demokratai nega
lėjo susitarti dėl abiem partijom 
priimtinų teisėjų šios rezoliuci
jos bei kitų projektų klausimais. 
Tad baltiečių rezoliucija HCR 
51 liko komitete. Ji ir kiti pro
jektai nebuvo formaliai patvir
tinti. Lygos posėdyje nutarta 
Karaliaučiaus klausimą kelti ir 
šimtas penktojo JAV kongreso 
posėdžiuose. Rezoliucijos teks
tą planuojama perredaguoti.

Brazilija
Brazilijos lietuvių sąjunga 

savo metinei 1996 m. šventei bu
vo pasirinkusi lapkričio 9 d., suta
pusią su metiniu šešiasdešimt- 
penkmečiu. Buvo prisiminti są
jungos įsteigėjai, tylos minute pa
gerbti mirusieji nariai. Įvadiniu 
žodžiu šį gražų vakarą pradėjo 
Brazilijos lietuvių sąjungos valdy
bos pirm. Algimantas Saldys, ra
ginęs didesnį sąjungos narių skai
čių įsijungti į naujos valdybos rin
kimus.

Kun. Juozo Šeškevičiaus dei
mantinę amžiaus sukaktį 1996 m. 
lapkričio 17 d. paminėjo Šv. Juo
zapo parapija, po kiekvienerių 
Mišių pasveikinusi sukaktuvinin
ką. Apie 150 parapijos organiza
cijų atstovų sukaktuvininkui su
rengė arbatėlę. Tarp skanių pa

tiekalų buvo ir didelis sukaktuvi
nis tortas.

Šv. Juozapo LB choro šešias
dešimtmečiui buvo skirtas kon
certas 1996 m. lapkričio 24 d. Se
selių pranciškiečių salėje. Choris
tus šiam sukaktuviniam koncertui 
paruošė jų vadovė Elvira Kil- 
čiauskaitė.

Australija
A. a. Elena Kyzelytė-Nagienė, 

veikli visuomenininke, mirusi Sid
nyje, palaidota buvo gimtųjų Vy
žuonų kapinėse 1996 m. lapkričio 
9 d. Pranešimą apie jos laidotuves 
paskelbė Sidnyje leidžiama “Mū
sų pastogė”, pasinaudodama ap
rašymu uteniškių laikraščio “Ute- 
nis” 1996 m. lapkričio 14 d. lai
doje. Karstas su velionės palai
kais iš Utenos laidojimo biuro bu
vo atlydėtas prie Vyžuonų šven
tovės. Ten laukė Vyžuonų mies
telio ir aplinkinių kaimų gyven
tojai. Gedulines Mišias atnašavo 
parapijos klebonas kun. Antanas 
Zulonas, giedant buvusio “Lietu
vos” ansamblio narių grupei. Lai
dotuvių apeigas Vyžuonų kapinė
se atliko ir jautrų žodį tarė 
Anykščių dekanas kun. Vladas 
Rabašauskas. Jį, viešintį Sidnyje, 
velionė buvo prašiusi ją palaidoti 
Vyžuonų kapinėse ir tarti žodį 
prie jos kapo. Jos prašymas buvo 
įvykdytas. Prie kapo taipgi jaut
riai kalbėjo Lietuvoje gyvenantis 
velionės svainis Stasys Nagys ir 
uteniškiams padėkojęs jos vyras 
Pranas Nagys.

Lenkija
Suvalkų valstybinės muzikos 

mokyklos Punsko skyriuje dėsty
tojais dirba trys iš Lietuvos atvykę 
dėstytojai: Asta Balandytė - iš 
Daugų, Vytautas Pečiulis - iš 
Klaipėdos ir Jonas Zakarevičius - 
iš Marijampolės. Jie turi 56 šio 
lietuviško krašto mokinius.

Punsko kraštui skirtas “Auš
ros” žurnaliukas 1996 m. užbaigė 
su jam dideliais pasikeitimais. 
Vyr. red. Aliciją Sitarskienę pa
keitė Irena Kasperavičiūtė. Be to, 
“Aušra”, anksčiau spausdinta Sei
nuose, dabar jau turinti savo 
kompiuterinę spaustuvėlę Punske 
ir tapusi dvisavaitiniu žurnaliuku, 
žada būti pastoviu svečiu. Ji betgi 
ir toliau lieka vieninteliu lietuviš
ku periodiniu leidiniu visoje Len
kijoje. Buvusioji vyr. red. Alicija 
Sitarskienė pasilieka dirbti “Auš
ros” leidykloje, turinčioje direkto
rių R. Vitkauską, pavaduotoją S. 
Birgelį ir vyr. buhalterį B. Vaz- 
nelį.

OFFORD
REALTY LTD.

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

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

Angelę
Kalvaitytę, B A.,

pirkimo Ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje,, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

iinrAT IZ'Ą?? LIETUVIŲ KREDITO
A /VL/rSJA KOOPERATYVAS

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

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki.......1.75% Asmenines nuo........... 9.75%
santaupas................................2.25% nekiln. turto 1 m.......... 5.200%
kasd. pal. taupymo sąsk........ 1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius...................... 2.25% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius.................... 2.25% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius................... 2.75% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius................... 3.50% pagal santaupų dydi
3 m. term, indėlius................... 4.25% iki $2,000 Ir asmeninių
4 m. term, indėlius................... 4.50% paskolų drauda iki
5 m. term, indėlius................... 4.75% $25,000. Be to, narių
RRSP ir RRIF santaupos apdraustos
(Variable)................................. 2.50% TALKOS atsargos kapitalu
1 m. ind.....................................2.75% per 2 mil. dol. Ir Kanados
2 m. ind.......................................3.50% valdžios Iki $60,000
3 m. ind...... ............................... 4.25% sumos draudimu
4 m. ind......................................4.50%
5 m. ind......................................4.75%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”



Čikagos lietuvių vaizdai ir vargai Lietuvos esperantininkų kongresas
EDVARDAS ŠULAITIS

Štai jau naujieji - 1997-ji 
metai! Vėl tarsi pradedame gyve
nimą iš naujo ir plėšiame šių me
tų kalendoriaus lapus, tikėdami, 
kad jie bus geresni už praėjusius. 
Geresni ne vien tik asmeniniuose 
gyvenimuose, bet ir lietuviškame 
pasaulyje, mūsų kultūrinėje, vi
suomeninėje bei kitokioje veikloje.

Čikagos lietuviai 1997-sius 
metus iškilmingai sutiko keliuose 
didesniuose pokyliuose: senajame 
Jaunimo centre Čikagoje ir Pa
saulio lietuvių centro rūmuose 
Lemonte. Abiejuose vietose ne
trūko tautiečių, nestokojo ir ska
nių valgių bei gėrimų. Matėsi ir 
kiek anksčiau iš Lietuvos gautos 
ir dabar plačiai pasklidusios “Li
thuanian vodka” butelių ir vos tik 
prieš Kalėdas čia susilaukto leng
vesnio gėrimo - “Utenos alaus”. 
Beje, šis naujasis gėrimas iš tėvy
nės Pasaulio lietuvių centre įvy
kusiame Naujųjų metų sutikimo 
pokylyje buvo pardavinėjamas po 
3 dolerius už buteliuką (kaip ir 
“Becks” bei “Heiniken” alūs).

Klaipėdiečiai BRONIUS MŪRAS 
(dešinėje) ir STASYS JUŠKAUS- 
KAS koncertuoja Čikagos lietu
vių “Seklyčioje Ntr. E. u ai m

radijo programos vedėjas ANATOLIJUS ŠLUTAS 
tracįjoje kalbina Marquette parko apylinkės atstovą 

protesto demonst « . Nuotr. E. Šulaičio
miesto taryboje ________________________________________

Šioje vietoje dar tenka pa
žvelgti į kai kuriuos lietuviškus 
įvykius ar reiškinius 1996 m. pa
baigoje. Visų pirma reikia sustoti 
ties linksmesniu renginių “Sekly
čios” patalpose lapkričio 27 d. Tą 
trečiadienio popietę perpildyta 
“Seklyčios” salė žiūrovų gėrėjosi 
klaipėdiečių muzikantų iš “Uos
tamiesčio kapelos” - Broniaus 
Muro ir Stasio Juškausko daino
mis bei muzika. Bronius Mūras, 
šios kapelos vadovas, yra geras 
akordeonistas, be to, gerai dai
nuoja ir puikiai pasakoja. Tad jis 
dalį programos atliko vienas, gro
damas akordeonu įvairių tautų 
muziką. Tačiau didžioji progra
mos dalis buvo skirta lietuviškai 
populiarajai muzikai, kurios dalį 
užsakė patys popetės dalyviai ir 
kai ką net visi kartu traukė. Tų 
pageidavimų buvo tiek daug, kad 
ne viską buvo įmanoma išdainuo
ti. Popietė buvo baigta gana po
puliaria, jausminga daina - “Že
mėj Lietuvos ąžuolai žaliuos”.

Šis renginys “Seklyčioje” bu
vo vienas įdomiausių, 1996 m. čia 
girdėtų. Ir publika nesigailėjo 
plojimų atlikėjams. Gaila, kad šių 
atlikėjų iš Klaipėdos negalėjo iš
girsti dar gausesnis tautiečių bū
rys kokioje nors didelėje salėje.

Praėjusių metų pabaigoje Či
kagos lietuvių padangę, ypač 
Marquette parko apylinkės gy
ventojus, gerokai jaudino vietinės 
lietuvių Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos klebono ir mokyklos li
kimas. Nuo Naujųjų metų pensi
jon išeinant ligšioliniam klebonui 
kun. J. Kuzinskui, buvo prisibijo- 
ma, kad naujuoju klebonu gali 
būti paskirtas nelietuvis.

Švč. M. Marijos Gimimo parapijos mokykla Čikagoje, dėl kurios buvo 
kilęs triukšmas, nuskambėjęs vietos žiniasklaidoje Nuotr. E.Šulaičio

Šis reikalas jau prieš Naujuo
sius metus buvo lyg ir išspręstas, 
kai iš arkivyskupijos atėjo raštas, 
pranešantis, kad parapijos admi
nistratoriumi paskirtas Šv. Sabi
nos, esančios Bridgeporte, para
pijos klebonas kun. M. Yakaitis. 
Sis kunigas, kuris silpnokai moka 
lietuviškai, dabar vadovaus 
dviem, toli viena nuo kitos esan
čiom parapijom ir vargu ar toks 
sprendimas patenkins lietuviško
sios parapijos tikinčiuosius.

Pats kun. M. Yakaitis Mar
quette parko lietuvių parapijos 
parapijiečiams prisistatė sausio 5 
d. ir kalbėjo per visas Mišias. Per 
lietuvišką Sumą naująjį administ
ratorių pristatė buvęs klebonas 
kun. J. Kuzinskas. O kun. M. Ya
kaitis, sunkokai kalbėdamas lietu
viškai, pabrėžė, jog jis čia stengsis 
išlaikyti visas lietuviškas tradicijas 
ir gerai išmokti lietuvių kalbą.

Taip pat dar didesnis parapi
joje sujudimas buvo dėl ketinimo 
uždaryti šios parapijos pradžios 
mokyklą, ją prijungiant prie neto
limai esančios St. Adrian parapi
jos mokyklos, kurioje mokosi tik 
104 juodosios rasės vaikai, tuo 
tarpu kai lietuvių parapijos mo
kykloje dar yra 244 mokiniai, įvai
rių rasių jaunuoliai, jų tarpe dar 
gana daug lietuvių (kai kurie iš jų 
net neseniai atvykę iš Lietuvos).

Teko dalyvauti šiuo reikalu 
suruoštame protesto mitinge 
gruodžio 2 d. vakare prie St. Ad
rian par. klebonijos, kur vyko po
sėdis dėl mokyklų sujungimo, ku
riame dalyvavo ir vyskupas iš Či
kagos arkivyskupijos kurijos. Atė
jo ir apylinkės atstovas (alderma- 
nas) Čikagos miesto taryboje 
Virgil E. Jones, kuris pats būda
mas juodaodis, pasisakė, kad apie 
tokį prievartinį sujungimą negali 

būti nė kalbos ir pažadėjo paramą 
lietuvių parapijos žmonėms kovo
je už savo mokyklos išlaikymą.

Šis mitingas, kuriame viešai 
kalbėjo pats aldermanas Jones 
bei kiti pareigūnai, turbūt atgrasi
no “svieto lygintojus” ir jie tame 
posėdyje nutarė jų planuotą keti
nimą atidėti bent vieneriems me
tams. Šis mitingas nuskambėjo 
amerikiečių spaudoje, buvo paro
dytas ir televizijoje. Apie šią pro
blemą dar ir anksčiau daug rašė 
didysis Čikagos dienraštis “Sun- 
Times”.

Mitinge buvo pristatytas tik
ras Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos mokyklos finansinis pa
jėgumas ir tikroji padėtis mokinių 
skaičiais. Mitingo organizatorius 
ir vedėjas - J. Kulys. Kaip seksis 
šiemet šios parapijos mokyklos 
bei kituose reikaluose, matysime 
gal netolimoje ateityje. Tačiau, 
kaip iš praeities žinome, su galin
ga arkivyskupijos vadovybe yra 
sunku kovoti. Tą šių eilučių auto
riui pabrėžė didysis kovotojas dėl 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinių 
Algis Regis. Jis nemano, kad ge
ruoju į lietuvių norus bus atsižvel
giama. Jau iš lietuvių rankų išsly
do ne vien Čikagoje ar jos apylin
kėje buvusi parapija, šventovė, 
mokykla (daugelis jų buvo užda
rytos), o graži, istorinė, seniausio
ji iš lietuvių maldos namų Čika
goje - Šv. Jurgio parapijos šven
tovė nugriauta. Praeities pavyz
džiai nerodo prošvaisčių, bet, rei
kia manyti, kad ir ateityje lietu
viai lengvai nepasiduos.

Didžiojoje spaudoje retai te- 
talim ką nors pozityvaus užtikti, 

iek tiek buvo rašoma apie Mar
quette parko lietuvių parapijos 
mokyklos ir klebono problemas,

STASYS GAIDAMAVIČIUS

1996 m. gruodžio 14-15 d.d. 
Kaune, aukštesniosios tekstili
ninkų mokyklos susirinkimų sa
lėje, įvyko 32-asis Lietuvos es
perantininkų kongresas, į kurį 
suvažiavo apie 300 dalyvių. At
vyko ir svečiai iš Latvijos, Gudi
jos (Baltarusijos), Lenkijos. Ati
darant kongresą Kauno kultū
ros namų profesionalus choras 
“Gintaras”, vadovaujamas Leo
kadijos Januškienės, sugiedojo 
esperantininkų himną, padaina
vo keliolika lietuvių liaudies 
dainų esperanto ir lietuvių kal
bomis.

Veiklos apžvalga
Tai, kas buvo padaryta 1996 

m. apžvelgė Lietuvos esperanti
ninkų sąjungos pirmininkas Po
vilas Jegorovas. O padaryta bu
vo nemažai. Jis kalbėjo, kad es
peranto kalbos mokymas išlieka 
pirmaujančia Lietuvos esperan
tininkų sąjungos veiklos krypti
mi. 1996 m. sausio mėnesį espe
ranto kalbos kursai vyko Vilniu
je. Juose dėstė mokytojas iš 
Brazilijos Aristophio Andrade 
Alves Filho. Panašūs intensyvūs 
nemokami vieno mėnesio kur
sai tiesioginiu metodu (nevarto- 
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tačiau to negalima priskirti prie 
teigiamų dalykų. Prieš Kalėdas 
vietos lietuviams spaudoje dar 
buvo pateikta šventinė “dovana”, 
kai “Chicago Tribune” išspausdi
no rašinį su didoka antrašte - 
“Lithuanians sentenced in car
theft ring”. Jame buvo rašoma 
apie du lietuvius - Rimantą Zala- 
gaitį (30 m. amžiaus) ir Artūrą 
Kisielių (27 m.), kurie vogė 
“Mercedes-Benzes” bei kitus pra
bangius automobilius ir juos siųs
davo į Rytų Europą. Pirmajam iš 
jų paskirta bausmė 37 mėnesiai, o 
kitam 22 mėnesiai kalėjimo. Atli
kę bausmę, nusikaltusieji būsią 
deportuoti.

Žinioje teigiama, jog teisėjas 
Harry Leineweber paminėjo ypa
tingus Zalagaičio sugebėjimus: 
nemokėdamas angliškai, įstengė 
vadovauti vagių gaujai, kuri atlik
davo sudėtingas operacijas. Gau
jai dar priklasuė kiti du mūsų tau
tiečiai iš Lietuvos - Marius Vo- 
silius ir Renatas Federavičius, bet 
jie prieš pat teismą prisipažino 
kaltais, ir bausmės, atrodo, bus 
paskirtos vėliau. 

jant lietuvių kalbos, kadangi 
brazilas jos nemokėjo, o espe
ranto kalbą mokant užtenka 
mostų, metodinių priemonių) 
vyko ir kituose miestuose. Kovo 
mėnesį esperanto kalbos kursai 
mokytojams vyko Marijampolė
je. Juose dėstė mokytoja iš Len
kijos Ewa Bondar. Balandžio 
mėn. tokie kursai vyko Šiau
liuose. Juose dėstė bulgaras 
Marin Bacev. Jo dėstomi kursai 
vyko ir Kaune, Klaipėdoje. Lap
kričio ir gruodžio mėnesiais es
peranto kalbos kursai prade
dantiesiems vyko Kaune. Juose 
dėstė aktyvus Lietuvos esperan
tininkas Vytautas Šauklys. Iš vi
so šiais metais Lietuvoje baigė 
esperanto kalbos kursus per 
400 žmonių.

Kiti darbai
Šiemet pavyko pasiekti, kad 

esperanto kalba būtų įtraukta į 
1996-1997 mokslo metų bend
rąjį lavinimą teikiančių mokyklų 
mokymo planus kaip pasirenka
moji kalba, kuri galėtų būti dės
toma privalomai. Esperanto 
kalbos mokymas yra oficialiai 
priimtas. Kai kuriose mokyklo
se Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose, Panevėžyje, Mari
jampolėje, Jurbarke dėstė pro
fesionalūs mokytojai-esperanti- 
ninkai.

Pasaulinės esperantininkų 
sąjungos pirmininkas prof. dr. 
Lee Chong-Yeong vizito Lietu
voje metu 1996 m. balandžio 1- 
4 dienomis įvyko jo susitikimas 
su Lietuvos respublikos švieti
mo ir mokslo tuometiniu minis- 
teriu prof. dr. Vladislovu Do
marku. Susitarta dėl bandomo
jo esperanto kalbos dėstymo kai 
kuriose bendrojo lavinimo mo
kyklose.

Kaunietės mokytojos Ilonos 
Sutkevičiūtės iniciatyva Espe
rantininkų namuose įsteigta 
šeštadieninė esperanto kalbos 
mokyklėlė. Esperanto kalbos 
kursai nuolat vyksta Šiaulių pe
dagoginiame institute. Klaipė
doje intensyvius kursus vedė 
svečias iš Pietų Korėjos Choe 
Taesok.

Toliau kalbėtojas pažymėjo: 
leisti žurnalą “Litova stelo” 
(Lietuvos žvaigždė) yra sunku ir 
sudėtinga, tačiau padėtis vis 

dėlto gerėja. Naujasis redakto
rius Petras Čeliauskas šį darbą 
atlieka labai kruopščiai ir atsa
kingai, žurnalas išeina laiku. Šį 
žurnalą gauna ne tik Lietuvos, 
bet ir per 60 šalių esperanti
ninkai.

1996 m. Lietuvoje įvyko ke
letas tradicinių esperantininkų 
renginių. Spalio 5-6 d.d. Vilniu
je įvyko tradicinis lieteratūrinis 
renginys “Mūza-96”, taip pat 
tradiciniai renginiai - “Rideto- 
96” (Šypsena-96) Šiauliuose, 
jaunimo renginys “Boatado-96” 
(Kelionė valtimis) Ignalinos ra
jono ežerais. Esperantininkų są
jungoje šiuo metu yra 788 indi
vidualūs ir 32 kolektyviniai 
nariai.

Esperantininkų namai
Esperantininkų namų Kau

ne veikla pastaruoju metu yra 
gana aktyvi. Čia nuolat veikia 
esperantininkų sąjungos būsti
nė, organizuojanti bei koordi
nuojanti visą Lietuvos esperan
tininkų veiklą ir teikianti įvairią 
pagalbą esperantininkams. Juo
se veikia keli Kauno esperanti
ninkų klubai. Šiuo metu biblio
tekoje yra užregistruota 3204 
įvairių knygų pavadinimai. Ne
mažai knygų bibliotekai pado
vanojo Konstantinas Puodėnas, 
Balys Matiukas, Angelė Griga- 
lavičienė, Erikas Laiconas, An
tanina Baltrušienė, Petras Če
liauskas ir kiti. Apie 150 knygų 
atsiuntė Švedijos Linpočingo 
miesto esperantininkų klubo 
pirmininkas Arne Karlson.

Leidiniai
1996 m. “Lietuvos paštas” 

išleido Algimanto Piliponio su
darytą ir Adomo Vaitilavičiaus 
redaguotą žinyną “Tarptautinė 
pašto tarnyba” lietuvių, prancū
zų, anglų, esperanto, rusų ir vo
kiečių kalbomis, 3000 egz. tira
žu. Žinyne pateikiama 1200 
pašto terminų šiomis kalbomis. 
Kitas sveikintinas dalykas yra 
mūsų tautietės Remi Rudaity- 
tės paruoštas ir Bonoje (Vokie
tija) išleistas leidinys “Gerda 
malaperis! Pagalbinė mokymo 
priemonė lietuvių kalba” bei ki
ti du leidiniai esperanto kalbos 
mokytojams. (Nukeltat 6.tą psL)

WINTER PRICE FREEZE

VILNIUS FROM $87500
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.

^finnhir N*rvista 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.



Sovietams išduotų kazokų kelionė
Anglų išduoti vokiečių pusėje kariavę kazokai ii Austrijos buvo 
gabenami sunkvežimiais Rusijon, kur jų laukė sibiriniai lageriai

6 psl. • Tėviškės žiburiai • 1997. I. 21 • Nr. 4 (2447)

Lietuvos esperantininkų...
LEONAS BALTUŠIS

Graz’o miestas buvo tuo 
metu (1945 m. birželis) pavers
tas SMERŠ apklausinėjimo 
centru. Ne tik kalėjimas buvo 
pripildytas kalinių, bet ir dauge
lis puikiausių namų buvo kon
fiskuota sovietų. Austrai buvo 
išvaromi, SMERŠ pareigūnai 
apsigyvendavo namuose, kurių 
baldai, indai ir visa kita jiems 
buvo prabanga. Jie to nematė 
Sov. Sąjungoje. Rūsys būdavo 
pilnas nelaimingų aukų, kurios 
visos turėjo praeiti pirmutinį 
apklausinėjimą.

* * *

Kaip savo atsiminimuose 
rašo Boris Ganusovskis, jis greit 
prarado laiko nuovoką. Atgabe
nus iš Judenburgo, vėl buvo 
atimtas laikrodis ir net smul
kiausi daikteliai. Sov. Sąjungos 
maršalo F. I. Tolbukin’o žodis 
nedaug ką reiškė. Kazokai čia 
buvo laikomi daugiausia keletą 
dienų, vėl pakraunami į sunk
vežimius po 30 karininkų ir ga
benami į rytus. Tą naktį, kai B. 
Ganusovskį prikėlė iš miego, at
vedė prie sunkvežimio, prie ku
rio stovėjo jau visa grupė kari
ninkų, atvežtų iš Judenburgo. 
Visi buvo susodinti ant sunkve
žimio grindų. Vilkstinės virši
ninkas labai griežtu tonu pareiš
kė: “Nesidairykit. Nekalbėkit. 
Neatsikelkit. Jei pajudėsite, bus 
ženklas, kad norite pabėgti ir 
bus be perspėjimo šaunama”.

Pirmasis sunkvežimis paju
dėjo. Vilkstinės viršininkas už
uot sėdėjęs būdelėje, kur jam 
buvo vietos, sėdėjo sunkvežimy
je, atrodo, jausdamas didelę at
sakomybę. Stipriai laikydamas 
automatą savo didelėmis raudo
nomis darbininko rankomis, se
kė kiekvieną mūsų judesį. Spė- 
jant iš veido ir akių išraiškos, tai 
buvo geros širdies tipiškas rusiš
kas mužikėlis, maždaug 35 me
tų amžiaus. Pirmą kartą gyveni
me jis toks didelis viršininkas. 
Pagaliau neiškentęs kreipėsi į 
B. Ganusovskį, kuris sėdėjo 
priėjo kojų' ' " '

- Ei, tu! - stuktelėjo jis B. 
Ganusovskiui savo automatu. - 
Kas tu? Karininkas?

- Taip, karininkas, - ramiai 
atsakė B. Ganusovskis. Luktelė
jęs vėl klausia:

- Daug mūsų belaisvių su- 
šaudei?

- Mes belaisvių nešaudome.
- Meluoji! - Kiek pagalvo

jęs tarė:
- O iš kur rusiškai moki?

Pik. N. N. Krasnovas, Įeit. N. N. 
Krasnovo tėvas, miręs sovietinia
me lageryje

LAIKAS UŽSIPRENUMERUOTI KULTŪROS 
ŽURNALĄ “NAUJĄJĮ ŽIDINĮ-AIDUS”

Kultūros žurnalo “Naujojo židinio-Aidų” leidėjai kviečia savo 
prenumeratorius, gyvenančius už Lietuvos sienų, atnaujinti prenumeratą 
1997 metams. Taip pat kviečia užsiprenumeruoti žurnalą tuos, kurie jo 
dar negauna.

“Naujasis židinys-Aidai” yra Amerikoje leisto žurnalo “Aidai” 
tęsinys. Jį dabar Vilniuje leidžia katalikų intelektualų sambūris jau 
septyneri metai. Žurnalas pasižymi giliais krikščioniškos pasaulėžiūros 
straipsniais, literatūrine kūryba, išsamia visuomenine-politine informacija. 
Tai aukščiausio lygio katalikiškas žurnalas tėvynėje, kuriuo turėtų 
susidomėti ir užsienio lietuvių šviesuomenė. Jis išeina 100 didelio formato 
puslapių leidiniu kas mėnesį.

Metinė prenumeratos kaina — 44 dol. Siunčiamas oro paštu. 
Lengviausia žurnalą užsiprenumeruoti, siunčiant minėtą sumą šiuo adresu:

Rev. Leonardas Andriekus, OFM 
Franciscan Monastery 

Kennebunkport, Maine 04046, USA

- Na, matai, aš toks pat ru
sas kaip ir tu”.

Ir vėl tyla. Kiek pagalvojęs 
taria:

- Tu dvarininkas! Dar ma
žai mūsų kraujo išgėrei? Ir vėl 
norėjai tą patį daryti?

Tai buvo pradžia 3-jų dienų 
pasikalbėjimo. Kiekvieną kartą 
persėdant į naują sunkvežimį 
viršininkas taip viską sutvarky
davo, kad B. Ganusovskis vis 
prie jo kojų sėdėdavo. Jam 
Boris išaiškino, kodėl jie sutiko 
užsivilkti vokiečių uniformą, 
prieš ką ir už ką kariavo. Pasa
kojo, kaip žmonės gyvena lais
vuose kraštuose.

“Viršininkas klausėsi labai 
atidžiai. Praėjo visas jo pyktis, 
dalijosi ‘machorka’, liepdavo ei
liniui vis atnešti gero šalto van
dens. Kišo į rankas paskutinį 
duonos gabalą, pats nieko ne
valgydamas. Kai mes pagaliau 
pusgyviai dėl maisto stokos ir 
baisaus karščio atvykome į Te- 
mišvar kalėjimą Rumunijoje ir 
pradėjome išsikrauti iš sunkve
žimio, jis atėjo pas B. 
Ganusovskį ir pasakė:

- Na ką gi! Būkite laimingi!
- pasakė giliai atsidusęs ir neti
kėtai prašnibždėjo, truputį ju
dindamas galvą - ir kodėl jūs 
mūsų nenugalėjote?”

* * *
“Šalta 1945 m. spalio mėne

sio diena. Prieš akis - begalinės 
Besarabijos (dabar Moldova) 
stepės. Mūsų traukinys tik ką 
pervažiavo sovietų sieną. Tai 
štai mano tėvynė, - rašo savo 
atsiminimuose B. Ganusovskis.
- Čia buvo praleistos mano jau
nystės dienos. Tai kraštas, už 
kurį aš buvau pasiryžęs atiduoti 
savo gybybę. Keista, bet aš dar 
turiu jausmus ir išgyvenimus. 
Reiškia badas ir šaltis dar ne 
viską manyje sužlugdė. Stoviu ir 
jaučiu, kad ašaros bėga mano 
skruostais. Ir kodėl aš verkiu?”

B. Ganusovskis yra ne tik 
geras žurnalistas, bet ir geras 
rašytojas. Jo atsiminimai yra la
bai jautriai ir įdomiai parašyti. 
Sibire tik vieną kartą sutiko bu
vusį XV korpo eilinį kazoką. 
Vežė juos tada traukiniu į kitą 
stovyklą. Traukinys buvo kelei
vinis su dviejų aukštų lovomis ir 
neperpildytas. Jo viršuje gulįs 
vyras, nulipęs žemyn, staiga 
kreipėsi į jį, sakydamas: “Manęs 
turbūt neatsimenate, bet aš jus 
prisimenu. Jūs, 1944 m. vasarą, 
mūsų eskadrone skaitėte pa
skaitą”. Jisai sakė, kad visi eili
niai kazokai, kurių dauguma 
buvo Sov. Sąjungos piliečiai, ga
vo po 25 metus Gulago. Jų tar
pe buvo ir jis.

B. Ganusovskis mini ir lie
tuvius, su kuriais jam teko vie
noje stovykloje būti. Jis mini 12- 
os vyrų grupę, kurie dirbo viso
kius specialius darbus stovyklo
je ir buvo, be to, nepaprastai 
puikūs sodininkai-daržininkai. 
Jie išaugindavo tokius puikius 
agurkus ir tokias gražias gėles, 
kad visi stebėdavosi. Lietuvius 
jis apibūdina kaip gabius, labai 
darbščius ir drausmingus žmo
nes. Vėliau 6 iš tų vyrų pabėgo 
išsikasę tunelį. Jis mano, kad 
jiems pavyko, nes į stovyklą jų 
niekas negrąžino. Baigia jis tą 
skyrelį apie lietuvius savo atsi
minimuose labai gražiai jiems 
linkėdamas: “Duok Dieve, kad 
jie pasiektų laisvę ir atsikratytų 
tų velnių”. Kaip jau rašiau, Ga
nusovskis 1956 m. buvo paleis
tas kaip Jugoslavijos pilietis ir 
po 10 metų Gulago vėl grįžo į 
Vakarų pasaulį.

(Nukelta į 9-tą psl.)

Kun. J. K. BUTKUS, OFM, prie Kryžiaus kelio nuotraukų Kennebunkporto sodyboje, JAV-se. Jis buvo to 
projekto pradininkas ir vykdytojas, telkęs tam reikalui lėšas

Darbštaus lietuvio pastogėje
Pas kunigą JUOZĄ-KĘSTUTĮ BUTKŲ, OFM, Kanados St. Catharines 

mieste po jo kunigystės sukakties apsilankius

KUN. K, J. AMBRASAS, SJ
Prieš kelerius metus Vati

kano radijuje vartydamas kny
gas ar įprastinę kasdien gauna
mą korespondenciją, užtikau iš 
Kanados į Amžinąjį Miestą at
siųstą laišką, prasidedantį to
kiais žodžiais: “Šv. Tėvo Jono- 
Pauliaus II paskelbto Evan
gelizacijos dešimtmečio (1990- 
2000) proga paruošiau pa
mokslų knygas A,B,C ciklus ir 
‘Dievo atspindys’, proginių pa
mokslų ir konferencijų rinki
nį...” Taip rašė kun. Juozas- 
Kęstutis Butkus (Butkevičius), 
OFM.

Vėliau pasitaikė netikėta 
proga pačiam atsidurti kuklioje, 
nedidelėje Angelų Karalienės 
vardu pavadintoje šventovėje 
St. Catharines mieste Kanado
je, kur darbuojasi šis kunigas, 
1996 m. liepos 11-ąją paminėjęs 
pusšimčio metų kunigystės su
kaktį. Žiūriu į tą metų naštos 
lenkiamą, bet dar neparklupdy- 
tą pranciškoną ir nejučiomis 
mėginu bent apyčiupomis prisi
liesti prie svarbiausių ištakų, 
vietų, žmonių ir įvykių, nutiku
sių per beveik aštuoniasdešimt 
metų...

Netoli nuo Latvijos pasie
nio, Darbėnų valsčiuje, yra 
Grūšlaukio parapija, turinti 
1778 m. kunigaikščio Oginskio 
lėšomis pastatytą medinę šven
tovę, kurioje Butkų sūnus Juo- 
zas-Kęstutis, gimęs prieš pat 
Kalėdas - Kūčių dieną, 1919 m. 
buvo pakrikštytas, bet kai stojo 
pas pranciškonus, dar gavo ir 
kitą vardą - Mariją. Didesnis 
miestelis nuo šios žemaitiškos 
parapijos yra (prie Darbos upe
lio) Darbėnai. Anksčiau buvęs 
valsčius, 1940 m. gruodžio 3, kai 
iš gimtojo Akmenalių kaimo, 
Grūšlaukio parapijos, į Vakarus 
pasitraukė jau laikinuosius 
pranciškonų įžadus atlikęs dvi
dešimtmetis jaunuolis Juozas- 
Kęstutis, Darbėnai turėjo apie 
2.200 gyventojų.

Gyvenimas be tėviškės, arti
mųjų, bičiulių žinomas tūkstan
čiams mūsų krašto gyventojų. 
Gerai savo kailiu šiuos visus 
tremtinio vargus patyrė ir Kęs
tutis. Berlyne mokėsi vokiečių 
kalbos, studijavo filosofiją 
Dorstene, Vestfalijoje, kur 1946 
m. rugpjūčio 11 d. gavo kuni
gystės šventimus.

Vieneri metai praslinko lie
tuvių stovykloje Seedorfe, Vo
kietijoje. Jaunam kapelionui 
reikėjo tuokti, krikštyti, laidoti 
ir... guosti, nors kartais taip sti
go pačiam paguodos ir gero žo
džio. Per Paryžių 1948 m. spalio 
17 d. kun. Kęstutis pasiekė 
Amerikos žemyną, kur buvo 
proga pavažinėti po lietuviškas 
kolonijas, vadovauti lietuvių ir 
kitataučių dvasiniams susitelki
mams įvairiose parapijose.

Matydamas, kaip iš tėvynės 
išgintiems tremtiniams reikia 
spausdinto žodžio gimtąja kal
ba, ėmėsi plunksnos. Į lietuvių 
k. išvertė arkiv. Emilio Gėry 
(Emile Guerry) knygą 
“Pilnutinis Kristus” (“Dans le 
Christ Total”, 1967). Atitrūkęs 
nuo parapijos reikalų, diena 
dienon gilindamasis į Kristaus, 
Marijos gyvenimą, mąstydamas 

Šv. Rašto žodžius, perskaitęs 
daug pagalbinės literatūros, 
sekdamas spaudą ir akylai ste
bėdamas aplinką, ėmėsi lietuvių 
k. rašyti nemažą veikalą, kuris 
sudarė tris pamokslų A,B,C (li
turginių metų ciklų) tomus - 
‘Dievo žodis’ ir ‘Dievo 
atspindys’.

1963-67 m. kun. Kęstutis - 
Šv. Pranciškaus III ordino Šv. 
Kazimiero provincijos direkto
rius ir Šiaurės Amerikos Šv. 
Pranciškaus III ordino federaci
jos narys. Įsigilęs į savo vienuo
lijos dvasią ir daug meldęsis, jis 
parašė anglų k. III ordino įsta
tus, kurie visų provincijų kong
rese Filadelfijoje 1967.VI.23 
buvo peržiūrėti, svarstyti ir šios 
federacijos vyriausiojo vadovo 
nugabenti Romon.

Pranciškonams stinga pa
statų, kur galima būtų rinktis 
jauniems ir seniems, melstis, 
poilsiduti, atitrūkti nuo kasdie
nos rūpesčių ir susitikti su savo 
bendraminčiais tautiečiais. Lėšų 
stokodami, pranciškonai renka 
iš geradarių aukas. Šiam darbui 
itin daug pastangų įdėjo kun. 
Juozas-Kęstutis. Jam ne tik lė
šos rūpėjo. Pačiam reikėjo susi
rasti architektus, dailininkus, 
darbininkus ir net medžiagas. 
Vienas po kito įdomiais stati
niais puošėsi Kenebankpor- 

,fo (Kennebunkport, Maine) ap
linka.

Apie šios vietos istoriją rašo 
pats kun. K. J. Butkus: “Gražio
je Maine valstijos vasarvietėje, 
kur Kennebunk upė įteka į 
Atlanto vandenyną, ant jos va
karinio kranto prie paplūdimio 
yra istorinis lietuvių pranciš
konų vienuolynas. Įvažiavę pro 
jo didžiuosius vartus, atsiduria 
gražiame ir erdviame parke, 
kurio dalis yra prižiūrima, o 
pietinio šono neliečia žmogaus 
ranka. Iš čia jūros link atsiveria 
laukinis gamtovaizdis, kad čia 
susodinti medžiai gal tik pa
kenktų šiam nuostabiam regi
niui. Jei prabiltų tos ošiančios 
galingos pušys ir kai kur išsilikę 
šimtamečiai ąžuolai, kaip įdo
miai klausytumės galiūnų me
džių paslaptingos bylos apie ži
ląją senovę, kai po savo ūksmė
mis priglaudė čiabuvius gyven
tojus, tikruosius gamtos vaikus 
- indėnus. Jau 1604 m. jie pa
matė į šią pakrantę išsilaipinusį 
prancūzų tyrinėtoją Samuel de 
Champlain, šią vietą pavadinusį 
Salų Vartais (Port aux Iles). 

Kauno centrinis paštas, pastatytas tarpukario nepriklausomybės laikais

Tarp čiabuvių indėnų ir ateivių 
iš senojo pasaulio europiečių 
užvirė beprasmiški mūšiai. 1614 
m. apsigyvenę pirmieji kolonis
tai 1689-90 m. buvo taip išžudy
ti, kad nebeliko kam surašyti jų 
žūties kronikos. Netrukus atvi
rame lauke su vietiniais grūmėsi 
garsusis generolas leitenantas 
Sir William Peperell. Paskui 
1740 m. į čia atplaukė Dievą ir 
vandenyno bangas mylįs John 
Mitchel, iš Peperell’io nupirkęs 
žemės sklypą, kuriame jis iš ga
lingų ąžuolų pasistatė dviaukš
čius namus, įgulos būstinę (gar
rison house) - apsiginti nuo pa
vojingų indėnų...” (T, Kęstutis 
Marija Butkus, Istorinis lietuvių 
pranciškonų vienuolynas. “Šv. 
Pranciškaus varpelis”, 1959, 
rugpjūtis, nr. 8, p.226-227).

Ši valda su plačiomis apy
linkės žemėmis 1947.IX.08 ati
teko lietuviams pranciškonams, 
kurie itin daug dėmesio skyrė 
Marijai ir šv. Antanui. Mat kun. 
Kęstučio-Marijos rūpesčiu 1952 
m. čia išdygo Šv. Antano šven
tovė. Pagal architekto Jono 
Muloko projektą 1953 m. išau
go Liurdas ir 1958-59 m. vie
nuolyno parke Kryžiaus kelias. 
Nemažai prisidėjo skulptorius 
Vytautas Kašuba. Pasitelkęs 
majolikos darbo stilių jisai su
kūrė šio kančios kelio stotis ir 
du angelus. 1958 m. kun. Jono 
Dyburio pastangomis vienuoly
no viduje buvo įrengta Prahos 
Kūdikėlio Jėzaus šventovė, o 
kun. Jurgio Gailiušio rūpesčiu 
tais pačiais metais pastatyti Šv. 
Antano Aukštesniosios mokyk
los rūmai.

Kun. J. K. Butkus pranciš
konų vienuolynuose ėjo įvairias 
pareigas: brolių magistras 1957- 
58, 1960; vadovavo pranciškonų 
berniukų stovyklai 1957-58, 
1960 m. ir įvairiose vietose mi- 
sionieriavo. 1976-79 m., būda
mas centrinio pranciškonų vie
nuolyno gvardijonu Kenne- 
bunkporte, atnaujino vienuoly
no ir vasarvietės pastatus, o vė
liau kitose Floridos ir Kanados 
vietose priklausančius šiai vie
nuolijai pastatus.

Kun. Kęstutis yra narys: 
Kanados lietuvių kunigų vieny
bės, Kanados lietuvių bendruo
menės, ateitininkų, Lietuvos vy
čių, Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos. Be to, dirbo su šau
liais ir skautais. Daugiausia dė
mesio šiuo metu skiria savo mi
sijai St. Catharines mieste.

(Atkelta iš 5-to psl.)

Kongreso renginiai
Kongreso metu vyko įvairūs 

renginiai - esperanto kalbos 
mokytojų seminaras, vertėjų su
sirinkimas, jaunųjų esperanti
ninkų seminaras, vilnietis Ado
mas Vaitilavičius skaitė paskai
tą “Zamenhofo laikų Kaunas ir 
Kauno gubernija”. Pertraukų 
metu koncertavo Šiaulių ir 
Radviliškio jungtinė kaimo ka
pela, keletą liaudies dainų espe- 
rantiškai padainavo Panevėžio 
esperanto klubo “Svajonė” miš
rus choras, vadovaujamas Mo
nikos Vasiliauskienės. Vakare 
koncertavo Lenkijos grupės, 
Marijampolės ir kitų klubų savi
veikliniai būreliai. Visą kongre
so laiką veikė gausi esperantiš- 
kų knygų, ženkliukų ir kitų es- 
perantiškų dalykų mugė.

Veiklos žinios
1996 m. liepos 20-27 d.d. 

Čekijos sostinėje Pragoję vyko 
81-sis pasaulinis esperantininkų 
kongresas, kuriame dalyvavo 
2972 esperantininkai iš 66 pa
saulio šalių. Lietuvos esperanti
ninkams atstovavo apie 70 as
menų. Kolektyvinę kelionę į šį 
kongresą rengė Lietuvos espe
rantininkų sąjunga. Pasvalietis 
A. Maruška atskirai atvežė me
dikų grupę.

1996 m. balandžio 1-4 d.d. 
Lietuvos esperantininkų sąjun
gos kviestas viešėjo Pasaulinis 
esperantininkų sąjungos pirmi
ninkas prof. dr. Lee Chong- 
Yeong. Jis susitiko su Respubli
kos prezidentu Algirdu Bra
zausku, seimo pirmininko pava
duotoju, grupe seimo narių, 
kultūros, švietimo ir mokslo mi- 
nisteriais, Vilniaus universiteto 
rektoriumi, Kauno miesto ir ap
skrities vadovais, esperantinin
kais Vilniuje ir Kaune. Vizitas 
buvo labai veiksmingas. Jis bu
vo plačiai paminėtas Lietuvos ir 
esperantiškoje spaudoje.

Nemažai Lietuvos esperan
tininkų dalyvavo įvairiuose tau
tiniuose ir tarptautiniuose es

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
to mokyklų tarybos pirmininkė 
teigia, kad šis potvarkis priešta
rauja piliečių konstitucinei tei
sei skirti savo mokesčius mo
kykloms. Švietimo išlaidų maži
nimas yra vienas būdas, kuriuo 
provinciją valdantys konserva
toriai stengsis kompensuoti pa
žadėtą pajamų mokesčio suma
žinimą.

Visuomenės ir socialinių pas
laugų ministerė Janet Ecker pra
nešė sausio 14 d., kad Ontario 
vyriausybė ruošiasi didelę dalį 
socialinės pašalpos (welfare), vai- \ 
kų priežiūros, visuomeninės svei
katos apsaugos, greitosios pa
galbos, senelių globos, bibliote
kų ir viešojo susisiekimo išlaidų 
perduoti savivaldybėms. Savi
valdybės mokėtų 50% sociali
nės pašalpos, o provincija su
kauptų $700 milijonų atsargos 
kapitalo, kuriuo padėtų savival
dybėms, patiriančioms nepake
liamus ekonominius sunkumus. 
Priešmokyklinio amžiaus vaikų 
priežiūros institucijomis taipgi 
rūpinsis savivaldybės, išlaidomis 
dalinsis per pusę su provincija, 
kuri ligšiol mokėjo 80%.

Dar $110 milijonų stengia
masi sutaupyti perleidžiant savi
valdybėms visą GO Transit sis
temos kainą bei autobusų, tram
vajų ir keltų administravimą.

Aplinkosaugos ir energeti
kos ministerija bus smarkiai 
apkarpoma nuo sausio 14 d., 
premjero Mike Harris vyriausy
bei stengiantis visaip mažinti iš
laidas. Bus atleisti 186 aplinko
saugos inspektoriai, tyrinėtojai, 
pesticidų vartojimo tikrintojai ir 
kiti tarnautojai, iš viso 13% uni
jos narių. Taipgi atleidžiami 117 
ministerijos vedėjų (managers). 
Tai yra didžiausias šios ministe
rijos sumažinimas nuo Naujųjų 
demokratų partijos (NDP) val
dymo laikotarpio. Nustojus dirbti 
atleistiems net 31% ministerijos 
personalo, sunkiau bus užtikrin
ti, kad gamta nenukentėtų.

Ontario gydytojų sąjunga 
(OMĄ) sausio 11 d. priėmė vy
riausybės siūlymą dėl OHIP (On
tario Health Insurance Plan) 

perantininkų renginiuose užsie
nio šalyse. Per šiuos metus Lie
tuvoje lankėsi namažai esperan
tininkų iš užsienio šalių: iš Vo
kietijos, Šveicarijos, JAV, Ka
nados, Lenkijos, Pietų Korėjos, 
Austrijos, Belgijos ir kt.

Šiuo metu esperantininkų 
sąjunga turi galimybę tarpinin
kauti užsiprenumeruojant bet 
kurį periodinį leidinį esperanto 
kalba, leidžiamą bet kurioje ša
lyje. Suvažiavimo metu visi no
rintieji gavo svarbiausių leidi
nių, siūlomų užsiprenumeruoti 
1997 m. sąrašą su kainomis.

1997 m. liepos 19-26 d.d. 
Australijos mieste Adelaidėje 
įvyks 82-asis pasaulinis esperan
tininkų kongresas. Jei susidarys 
pakankamas norinčių dalyvauti 
kongrese Lietuvos esperantinin
kų skaičius, Lietuvos esperanti
ninkų sąjunga rengs tokią ke
lionę.

Ateinančiais metais bus ir 
daugiau stambesnių renginių. 
Paminėtini - esperantininkų 
kultūros festivalis Aalene, Vo
kietijoje, gegužės mėnesį, Euro
pos sąjungos esperantininkų 
kongresas Štutgarte, Vokietijo
je, VII Europos esperantininkų 
forumas ir 56-asis Ispanijos 
esperantininkų kongresas Va
lensijoje, liepos mėn. - II Euro
pos festivalis Budapešte, rug
pjūčio mėn. 33-osios Baltijos 
esperantininkų dienos Haapsa- 
lu, Estijoje.

Bendradarbiaudama su Lie
tuvos respublikos prezidentūra, 
Lietuvos esperantininkų sąjun
ga įsijungė į valstybinę Lietuvos 
įvaizdžio formavimo užsienyje 
programą. Lietuvos esperanti
ninkų sąjungos valdybos posė
dyje 1996 m. lapkričio 16 d. bu
vo svarstoma idėja pirmame 
penkmetyje po 2000 metų Lie
tuvoje rengti eilinį pasaulinį es
perantininkų kongresą. Kviečia
me nuolat palaikyti ryšius su 
Lietuvos esperantininkų sąjun
gos būstine. Jos adresas: Lietu
vos esperantininkų sąjunga, a.d. 
167, 3000 Kaunas, tel. 8-27- 
208503, Lithuania.

provincinės draudimo įstaigos 
padengiamų pajamų nustatymo. 
Telefoninėje apklausoje dalyva
vo 14,242 iš 28,836 gydytojų, tu
rinčių teisę balsuoti. OMĄ at
stovai sutiko su naujomis tai
syklėmis, apribojančiomis gydy
tojų atlyginimą, kuris vis dėlto 
pakils 7%. OHIP apmokama 
gydytojų pristatytų sąskaitų ri
ba bus $300,000, specialistams 
$380,000.

Finansiniai apribojimai bus 
taikomi naujai įsikuriantiems gy
dytojams, norintiems dirbti jau 
visiškai aptarnaujamose vieto
vėse - didmiesčiuose. Jiems bus 
mokama tik 70 - 80% jų taiko
mų atlyginimų, stengiantis pa
skatinti naujus gydytojus vykti į 
mažai sveikatos paslaugų turin
čias vietoves.

Gydytojai nuo šiol sugrįš į 
normalią darbo tvarką, penkias 
savaites lėtinę darbo eigą kol 
vyko derybos. Antroje derybų 
sesijoje, turinčioje baigtis vasa
rio 28 d., bus tariamasi dėl gy
dytojų pensijų fondo bei dėl 
sveikatos draudimo kortelių 
piktnaudžiavimo.

Gydytojų ir farmacininkų 
koalicija studijoje, išleistoje Ka
nadoje, perspėja, kad per daž
nas antibiotikų vartojimas gali 
sumažinti žmonių atsparumą li
goms. Visame pasaulyje ši aktu
ali problema bus tyrinėjama ir 
stengiamasi apibūdinti per daž
no arba neteisingo šių bakte
rijas naikinančių vaistų vartoji
mo pavojų.

Antibiotikų yra dešimtys rū
šių įvairioms kūno dalims. Ta
čiau pastaruoju laiku jie taip 
dažnai prirašomi dėl menkiau
sių peršalimų arba neįveikiamų 
virusų, kad ligos kaip tuberku
liozė ir meningitas vėl atsinau
jino ir nesiduoda naikinamos. 
Taip pat kanadiečiai, vykdami 
atostogų į užsienio kraštus, daž
nai parsiveža atsparių “super- 
bakterijų”. O sukūrus naują an
tibiotiką, tyrinėtojams užtrunka 
apie 10 metų, kol jis paleidžia
mas į apyvartą.

Kanadoje švietimu dėl anti
biotikų rūpinasi PFIZER Cana
da vaistų gamybos firma. RSJ
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□ lilllTMĖJI VEIKLOJE
ALFONSAS NAKAS

Jis pažymėtas numeriais 124 
(161) ir datuotas 1996 spaliu. 
Skaitytojus pasiekė 1996 m. 
gruodžio pradžioje. “Draugas”, 
labai trumpai leidinį apžvelgęs, 
atsiprašė, kad jo spaustuvė žur
nalą suvėlino. Žurnalo turinys 
brandus, įdomus, tad vertas 
kiek platesnio aptarimo.

Turinio branduolį sudaro 
paskaitos, skaitytos 1996-jų va
saros dviejuose suvažiavimuose: 
Lietuvių fronto bičiulių (LFB) 
jubiliejinėje studijų savaitėje 
JAV, Dainavoje, 1996 birželio 
23-29 d.d.; ir Penktojoje Į 
LAISVĘ fondo lietuvių kultūrai 
ugdyti studijų savaitėje Telšiuo
se, 1996 liepos 10-14 d.d.

Prieš pradedant į turinį gi
lintis, dar tenka priminti, kad 
vėl ir vėl žurnale atsispindi au
torių rūpestis artėjančiais Lietu
vos seimo rinkimais, o kai kurie 
autoriai prognozuoja rinkimų 
rezultatus, kai žurnalo skaityto
jui rinkimai jau praeity, rezul
tatai žinomi. Taigi žurnalo 
“bus”, “įvyks” reikalauja trupu
čio skaitytojo kantrybės.

Su “bus” susiduriame pa
čioje pradžioje, skaitydami K.A. 
inicialais pasirašytą vedamąjį 
Gal paskutinis brandos egzami
nas? Tai - jau įvykusių rinkimų 
tema. Turinys taupus žodžiais, 
turtingas logiškomis mintimis. 
Tolimuose žurnalo puslapiuose 
skaitysime kitą K(azio) A(m- 
brozaičio) skalsų žodžiais, tur
tingą mintimis rašinį, kalbą stu
dijų savaitę Telšiuose atidarant

Tautinių muzikos 
instrumentų sambūris

“Kanklių" sambūrio koncertai Šiaurės Amerikoje. Jį sudaro ne 
tiktai kanklės, bet Ir kiti tautiniai muzikos instrumentai, ištobulinti 
dabarties muzikų, drauge su Iškilia soliste. Šis sambūris savo 
koncertais skleidžia muzikinę lietuvių kūrybą ne tiktai Uetuvoje, 

bet ir kitose šalyse

ILONA DAMAŠIUTĖ- 
BERESNEVICIENE

•.Prieš pat Kalėdas, kai visi 
buvome įsukti j šventinių rū
pesčių verpetą ir stokojome taip 
mums brangaus laiko, Kanadoje 
su savo koncertine programa 
lankėsi Lietuvos dailės muzie
jaus ansamblis “Kanklės”.

Ansamblis savo koncertinė
se programose parodė plačią 
tautinių instrumentų apimtį ir 
savitą jų skambesį. Programoje 
skambėjo skudučiai, lumzdeliai, 
būgnai, armonika, kanklės ir ki
ti senieji liaudies instrumentai. 
Tai lietuviškos muzikos an
samblis, kuris atlieka origina
lius kompozitorių kūrinius, har
monizuotas liaudies dainas, M.
K. Čiurlionio, B. Dvariono, J. 
Švedo kūrinius, instrumentines 
pjeses. Specialiai ansambliui ku
ria kompozitoriai A. Lapinskas, 
J. Tamulionis, V. Bagdonas.

“Kanklės” šioms gastrolėms 
Kanadoje bei JAV-se buvo pa
ruošęs net tris programas. Buvo 
sukurta nauja sceninė apranga, 
kuria jie vilkėjo antroje koncer
to dalyje. Tai rodė, kad ansamb
liečiai labai rimtai ir profesiona
liai žiūrėjo į šias gastroles.

Ansamblio meno vadovė -
L. Markelienė. Tai Muzikos aka
demijos profesorė, talentinga 
menininkė, pati puikiai įval
džiusi kankliavimo techniką. 
Kažkada jaunystėje ji yra pa
reiškusi: “Aš tikiu kanklių muzi
kos stebuklu”. Kiti ansamblio 
nariai - profesionalūs muzikan
tai, gerai išmanantys savo spe
cialybes, puikiai įvaldę instru
mentų techniką.

A. Juškevičienė (bosinės 
kanklės) ir K. Mikiška (solo bir
bynė) yra Lietuvos muzikos 
akademijos dėstytojai. K. Mikiš
ka yra taip pat tarptautinio kon
kurso laureatas. R. Galaunytė, 
kankliuojanti antromis kanklė
mis - Muzikos akademijos ma
gistrante, o E. Čiplys, jau baigęs 
magistrantūrą, dirba pedagogi
nėje srityje.

Atsiųsta paminėti
LITUANUS, trimėnesinis me

no ir mokslo žurnalas anglų kalba, 
vol. 42-4 (1996), 80 psl. ir viršeliai. 
Šio nr. redaktorė Dalia Kučėnienė. 
Administracijos adresas: 6621 So. 
Troy St., Chicago, Il 60629-2913, 
USA. Reg. metinė prenumerata $10 
(JAV).

(Tiesos ieškojimo metai).
Dėmesio vertas Vytauto 

Bieliausko referatas Prarastos 
progos, blėstančios viltys ir atei
tis. Pradžioje autorius rašo, kaip 
gyvenimas Lietuvoje turėjo 
klostytis po nepriklausomybės 
paskelbimo 1990 kovo 11. Me
dus ir pienas! Iki ... kitame 
skirsnelyje atskleidžiama nyki, 
skurdi šešerių metų tikrovė. Vė
liau pateikia konstruktyvių pa
siūlymų, pamatuotai priekaiš
tauja išeivijai už pasyvumą, pa
teikia keletą konkrečių išvadų. 
Net keletą kartų prisimena, kad 
komunistai turėjo tautą atsipra
šyti, kad to nepadarė, ir dabar 
esą pervėlu. Taip, jie turėjo ir 
turi ne tik atsiprašyti, bet ir žu
dikai, trėmimų į Sibirą archi
tektai atlikti dideles bausmes. 
Per vėlu? Nejuokaukime! Žy
dams nepervėlu nė po 50 metų, 
į teismus traukiant net savisau
gos dalinių eilinius kareivėlius.

Teisininkas Jonas Kairevi- 
čius rašo apie Lietuvos teis
muose dirbančius žmones, jų 
problemas (Teisingumo paieš
kos). Pasirodo, ir nepriklauso
mybę atgavus, likę daug sovieti
nių įstatymų, ypač kriminalinių, 
ir teismuose tebedirbama buv. 
sovietinių teisėjų. Teisės moks
lus studijuoja ir jau yra baigusio 
jaunimo, kurio idealizmu auto
rius viliasi.

Straipsniu Lietuvos energeti
ka: kelias į Europą ar iš jos labai 
kietai prabyla Arimantas Dra- 
gūnevičius, Kauno miesto tary
bos ir Tarptautinės energetikos

Ansamblio puošmena - Kau
no muzikinio teatro solistė Auš
ra Cicėnaitė. Tai puikių muzi
kinių, bei artistinių duomenų 
solistė, puikus lyrinis sopranas, 
gerai įvaldžiusi vokalinę tech
niką.

Mūsų visuomenė turėjo pro
gos pasiklausyti ir liaudiškos 
muzikos, ir lietuvių klasikų kū
rybos, ir šiuolaikinių kompozi
torių kūrinių. Pirmą kartą mūsų 
klausytojai išgirdo B. Dvariono 
Dalios ariją iš operos “Dalia”, 
kurią puikiai atliko solistė Auš
ra Cicėnaitė. Gausiais plojimais 
buvo palydėtas ir jos atliekamas 
J. Gruodžio romansas “Aguo
nėlės”, ir A. Kačanausko “Vai 
gražu”. Kanklininkių trijulė atli
ko aranžuotą M. K. Čiurlionio 
kūrinį “Nokturna”.

Šis ansamblis buvo atvežęs 
ir kalėdinės muzikos, kurią atli
ko Lietuvos kankinių šventovėje 
Mississaugoje. Tai dar kartą bu
vo parodyta, kad lietuviškais 
instrumentais galima atlikti ne 
tik liaudies bet ir kompozitorių 
muziką. Ji puikiai skambėjo ir 
šventovėje.

“Volungės” choro meno va
dovės D. Viskontienės pakviesti 
ansambliečiai atliko keletą kūri
nių ir volungiečių koncerte 
“Kalėdų rytą saulė pražydo”, 
kuris įvyko Toronto Prisikėlimo 
šventovėje.

Belieka palinkėti “Kanklių” 
sambūriui kūrybinės sėkmės bei 
ištvermės, puoselėjant bei tobu
linant mūsų liaudies kūrybą, jos 
instrumentus. Tik tokiu būdu 
mūsų tautos kūryba gali įeiti į 
pasaulinės muzikos istoriją. 

Kanados Mississaugoje

ekonomistų sąjungos narys. Pa
čioje pradžioje sarkastiškai pa
vaizdavęs seimo ir valdžios “pa
tricijus”, žinoviškai išdėsto 
elektros bei skystojo kuro eks
ploatavimo ir kitokias gausias 
problemas. Nurodo jų svarbą 
santykiams su posovietinėmis 
šalimis bei Europa. Šis referatas 
turėtų atverti akis naujojo sei
mo nariams ir energetikos pla
nuotojams.

Vladislovas Telksnys įdo
miai ir vaizdžiai aprašo čia ap
žvelgiamo “ĮL” pirmtako, rezis
tencinio (pogrindžio) laikraščio 
“Į laisvę” gimimą pirmosios 
bolševikų okupacijos metu bei 
sėkmingą leidimą ir visoje Lie
tuvoje platinimą vokiečių nacių 
okupacijoje. Vaizdžiai aprašo 
geros spaustuvės Kauno vienam 
sandėly įsteigimą bei svarbiau
sius su laikraščiu susijusius dar
buotojus. Gyvo liudininko ne
pamainomas dokumentas! Ra
šinio antraštė - Pirmasis ginklas 
buvo spauda.

Sekančiu trumpu rašiniu 
1941 m. sukilimą prisimenant 
Pilypas Narutis įvardina laiki
nosios vyriausybės ministerius 
bei jiems patikėtas ministerijas 
ir pateikia komentarų, patiksli
nimų. P. Naručio minimas ir 
sukilimo reikalams trumpų ban
gų radijo siųstuvo konstrukto
rius Romas Šatas. Jis, čia rašan
čiojo kaimynas, 1996 m. gruo
džio mėnesį atšventė 75-rių am
žiaus metų sukaktį.

Trumpu, pusantro puslapio, 
rašiniu E. Šarūnas aprašinėja 
Lietuvos materialinį bei morali
nį skurdą, įskaitant suskurdintą 
lietuvių kalbą. Sakyčiau, kad ra
šinėlyje išdėstyta teisybė jau la
bai gerai žinoma. Špėju, kad 
spausdinta su viltim paveikti 
balsuotojus, kurie, deja, nebe
spėjo... perskaityti.

Iki ašarų jaudinantis Vitali
jos Kazilionytės reportažas apie 
Julijono Būtėno gimimo bei žū
ties vietų lankymą. Ypač tas 
kraupumas drėgname girios 
bunkeryje, žvakės liepsnelei 
plevenant. Autorė bando įsi
vaizduoti didvyrio būseną toje 
tamsioje drėgmėje ir su ja ban
do įsivaizduoti skaitytojas.

Šioje vietoje grįžtu į žurnalo 
pradžią, prie skaitytojų laiškų. 
Bent dviejuose pabrėžtinai tei
giama, kad Jul. Būtėno išdavi
kas Jonas Kukauskas gyvas ir 
laisvas gyvena Vilniuje. Ar tik
rai taip?! Kodėl nebaustas, lais
vas? O gal išdavystės gandai ne 
tikrovė, mitas? Sekančiame 
“ĮL” numeryje turėtų būti parū
pinti aiškūs Jul. Būtėno žūties 
faktai ir J. Kukausko vaidmuo 
juose!

Šviesiu vilties spinduliu 
tampa reportažas Garliavos 
Juozo Lukšos gimnazija, parašy
tas paties jos direktoriaus Vid
manto Vitkausko. Iš jo sužino
me apie žvalų, gero elgesio, ge
rai besimokantį, Lietuvos praei
tim ir ateitim besidomintį jau
nimą. Viešpatie, kad daugiau 
tėvynėje būtų tokių mokyklų, 
mokytojų ir mokinių!...

Vieno nepilno puslapio pra
nešime atskleidžiama, kad žur
nalistinė “ĮL” 1996 m. premija 
paskirta Daliui Stancikui. Į ži
nutę nebūčiau kreipęs dėmesio, 
bet akis užkliuvo už šio vyro 
slapyvardės - Egidijus Borkys. 
Kol “mokėjau skaityti” ir pre
numeravau tą puikų Vilniaus 
laikraštį “Dienovidį” su Egidi
jum Borkiu buvau neblogai “pa
žįstamas”. Kai kurie jo raštai 
siutindavo valdančiuosius ir kel
davo polemikas. Įsivaizdavau, 
kad rašančiojo politinėmis te-

Dail. A. KMIELIAUSKO grafikos lakštas Vilniaus motyvas

Iš nakties į rytą
Pedagogo, publicisto Juozo Kojelio knyga

ALĖ RŪTA
Solidi (500 psl.), gražiai iš

leista knyga. Autoriaus žodyje - 
padėka žmonai Elenai ir redak
toriui. Savo plačią išeivijos poli
tinio gyvenimo apžvalgą ir ko
mentarus dedikuoja taip: “Ski
riu savo rašinius pagerbti Lie
tuvoje palikusius, okupacijoje 
kentėjusius ir skaudžiai nuken
tėjusius tėvus, šviesius ūkinin
kus, Jokūbą ir Marcijoną, kurie 
auklėjo mane šviesai ir tiesai, 
taip pat brolius bei seseris - 
Kostą, Eleną, Alfonsą ir Elzę. 
Tikiu, kad ir mano Amerikoje 
gimę vaikai - Daina, Rasa ir Li
nas, gal ir dukraitės Aleksa ir 
Lina, - paskaitinėję mano 
straipsnių, galės pasakyti, kad 
tėvas ir senelis mylėjo tiesą ir už 
ją kovojo, nepaisant, kas ją būtų 
pažeidęs, savi ar svetimi”.

. Manau, kad tai išsako kny
gos tikslą, pobūdį ir (beveik) tu
rinį.

Nors autorius baigęs klasi
kinių kalbų (Studijas (lotynų, 
graikų), bet yra ir stiprus litua
nistas: straipsnių kalba taisyk
linga ir stilius - lyg beletristikos 
rašytojo.

Toli gražu tai ne vien auto
riaus prisiminimai ar įspūdžiai 
žengiant iš Tėvynės išstumto iš
eivio keliu. Štai knygos turinio 
vaizdas: Sugrįžimas (tėviškėn - 
po 45 metų, kur okupantų su- 
naikintoj, buvusioj gražioj, tė
viškėj grįžta jo prisiminimai); 
Tezės, aksiomos ir pagundos; 
Atgauti laisvę ir valstybės ne
priklausomybę; Lietuva laimėjo 
- rezistencijos pergalė; Diskusi
jų sūkuriuose; Iš praeities mig
lų; Nepalūžusios širdys.

Ar galima bent trumpai nu
sakyti turinį? Neįmanoma! Bet, 

momis esama senyvo žmogaus, 
mačiusio “šilto ir šalto”. O iš 
nuotraukos žvelgia gal 30-ties 
metų vyras. Kokia maloni staig
mena!

Nekomentuosiu abiejų, ap
žvalgėlės pradžioje paminėtų, 
studijų savaičių ar dienų ap
rašymų. Tik pastebėsiu, kad stu
dijų dienas Telšiuose apžvelgė 
tik ką minėtas Dalius Stancikas, 
o LFB dienas Dainavoje - pats 
“Į laisvę” žurnalo red. Juozas 
Baužys. Abiejų reportažai gyvi, 
išsamūs, informatyvūs.

Paskutiniai keli puslapiai 
skirti dviejų knygų recenzijoms: 
Laisvės kovos 1944-1953 metais 
recenzuoja Henrikas Kudreikis; 
Vytauto Dambravos knygą Ke
lyje į laisvę Feliksas Zubras.

Pedagogas, žurnalistas JUOZAS 
KOJELIS Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos salėje jo 
pagerbimo 1996.XI.17 metu

knygą skaityti pradėjus, traukte 
traukia versti puslapius, įsiskai
tyti, išmąstyti, nes tai visų mūsų, 
lietuvių tremtinių-išeivių godos 
ir vargai, rūpesčiai ir darbai, iš
mąstyta veikla ir kova-kūryba, ir 
viltys atgauti Lietuvai laisvę, iš
laikyti jaunimą lietuvišku ir, ne
palūžusių širdžių dėka, grįžti iš 
kur atėjome, kur Lietuvos že
melė mus išugdė, išauklėjo ir 
subrandino. Tai laisvos sąmo
nės (kad ir pavergto, kad ir iš
stumto) žmogaus būtis, tai lie
tuvio, ištvermingo idealisto, ke
lias ir laisvės pilnaties siekimas.

Visa tai yra šioje knygoje; 
ir, žinoma, to kelio (iš paver
gimo nakties j laisvės rytą) niu
ansai: planai, darbai ir kliūtys, 
svetimų ir savų kaišiojami ant 
tiesaus kelio pagaliai, ir visa 
kita...

Autorius “Nepalūžusių šir
džių” skyriuje iškelia visą eilę 
vardų - asmenybių: Vladą Na- 
sevičių, rezistentą, (1909-1986), 
Juozą Brazaitį (1903-1975), An
taną Maceiną, Adolfą Damušį, 
istoriką Zenoną Ivinskį, Vytau
tą Vardį, Vytautą Dambravą, 
kun. prel. Joną Kučingį, poetą 
Bernardą Brazdžionį ir kitus. 
Daugelis ir mažiau girdėtų var
dų, bet turėjusių nemažos reikš
mės rezistencijoje.

Autorius neiškelia jų tarpe 
savęs, bet iš knygos turinio, iš jo 
atliktų darbų matome, kad Juo
zas Kojelis, vos tik sukakęs 
(gruodžio 2 d. 1996 m.) 80 me
tų, yra vienas iš jų, vienas iš 
“nepalūžusių širdžių”...

Yra knygoje nemažai rezis
tencinio kelio vaizdų ir žmonių 
nuotraukų, kurių ne per daug, 
ir jos tarp teksto puslapių (gru
pelėmis) išdėstytos labai sko
ningai.

Plati ir įdomi Juozo Kojelio 
bibliografija, užimanti net 16-ka 
puslapių, parodo šio autoriaus 
veržlų darbštumą vien spaudoje 
nuo 1945 m. iki 1996 m. Taigi 
Juozas Kojelis - ne vien filolo
gas, pedagogas ir politinių barų 
veikėjas, bet ir žymus spaudos 
darbininkas daugiau kaip 50 
metų.

Verta sveikinti garbingą au
torių - ir sukakties (80 m.), ir 
šios vertingos knygos išleidimo 
proga.

Juozas Kojelis, IŠ NAKTIES Į 
RYTĄ. Straipsnių rinkinys. Su
darytojas ir redaktorius - Vid
mantas Valiušaitis. Viršelio 
dailininkas - Dainius Kairaitis. 
“Garso” leidykla, E. Ožeškie
nės g. 7, 3000 Kaunas. Spaus
dino “Spindulys” Kaune, 1996 
m. Tiražas 2,000.

Lietuvių dailės muziejaus an
samblis “Kanklės” prieš 1996 m. Ka
lėdas savo koncertą surengė Lie
tuvos ambasadoje Vašingtone. Kon
certas, praneštas Vašingtono dien
raščių, kanklių muzika sudomino ne
mažai jos negirdėjusių amerikiečių ir 
išeivijoje jos dar neužmiršusių vieti
nių Vašingtono lietuvių.

Vincas Balickas, gimęs 1904 m. 
gegužės 11 d. Virbalyje, mirė Lon
done 1996 m. gruodžio 19 d. Ve
lionis, baigęs aukštąją komercijos 
mokyklą Vienoje, pirmiausia dirbo 
Lietuvos banke 1929-31 m., o tada 
perėjo užsienio reikalų ministerijom 
Tai buvo žingsnis diplomatinėn tar
nybon, pradėtas Londone Lietuvos 
ministerio Broniaus Kazio Balučio 
(1879-1967) patarėju pasiuntinybėje. 
Pastarajam mirus 1967 m. gruodžio 
30 d., V. Balickas perėmė pasiunti
nybės tvarkymo reikalus ir buvo pri
pažintas Britanijos vyriausybės ne
priklausomos Lietuvos atstovu 1968 
m. sausio 22 d. Šį Lietuvai labai svar
bų pripažinimą velionis išsaugojo ir 
jos abiejų okupacijų metais. Pasak 
dienraščio “The Times”, V. Balicko 
dėka trys sovietų okupuotos Baltijos 
šalys ilgus dešimtmečius atvirai ga
lėjo rodyti nepaklusnumą sovieti
niams okupantams. Jis sulaukė Lie
tuvos atgimimo bei jos nepriklauso
mybės atstatymo, nors ilgus metus 
teko gyventi beveik beviltiškomis 
mintimis. Atgimusioj! Lietuva V. Ba- 
licką 1993 m. apdovanojo Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimino or
dinu ir paskyrė savo nepaprastuoju 
įgaliotuoju ambasadoriumi Londo
ne. Vincas Balickas, dėl senatvės at
sisakęs tų pareigų, Londone mirė tik 
kaip garbės patarėjas nepriklauso
mybę atgavusios Lietuvos ambasa
dai.

Žymiojoje Juilliardo muzikos 
mokykloje Niujorke šiais mokslo 
metais smuikininkas Vilhelmas 
Čepinskis nebus vienintelis lietu
vis studentas. Mat jon jau priim
tas ir pianistas Gabrielius Alekna, 
tris Lietuvos muzikos akademijos 
kursus baigęs prof. Liucijos Drą- 
sutienės mokinys. Pastaraisiais 
metais jis laimėjo tarptautinius 
jaunųjų pianistų konkursus Če
kijoje, Vokietijoje, Lietuvoje, Is
panijoje. Jam jau teko koncertuo
ti su visais simfoniniais orkestrais 
Lietuvoje, surengti solinių kon
certų populiariose Lietuvos kon
certų salėse. Juilliardo mokykla 
konkursiniams įstojamiesiems eg
zaminams jį pasirinko pagal jo 
atliekamų kūrinių įrašus. Tada G. 
Alekna, dvidešimt vienerių metų 
jaunuolis, laimėjo didelį atrankinį 
konkursą. Mat į kiekvieną laisvą 
vietą Juilliardo muzikos mokyk
loje buvo dešimt norinčių įstoti 
varžovų. G. Alekna taip gerai iš
laikė konkursinius egzaminus, 
kad jo studijoms pati Juilliardo 
mokykla parūpino vardinę stipen
diją su pilnu pragyvenimu. Vien 
tik mokslapinigiams šioje mo
kykloje kasmet reikia 20.000 JAV 
dolerių. G. Alekna mokysis žy
maus pianisto J. Lowenthalio kla
sėje. Niujorke jis sieks bakalauro 
laipsnio. Norėtų tęsti dirigavimo 
studijas, pradėtas Lietuvos muzi
kos akademijoje pas dirigentą 
prof. Joną Aleksą.

Išeivųos spaudoje liko beveik 
nepastebėta Lietuvos balerinos 
Irenos Eidrygevičiūtės-Sprindie- 
nės mirtis 1995 m. lapkričio 9 d. 
Floridos Deltonoje prie Daytona 
Beach. Ten ji dalyvavo pagrindi
nėje lietuviškųjų organizacijų 
veikloje. Velionė, gimusi 1916 m. 
rugsėjo 25 d., buvo profesionali 
Lietuvos operos ir baleto teatro 
šokėja, jam savo gyvenimą atida
vusi iki 1944 m. Su Lietuvos bale
to artistų trupe velionė yra šokusi 
Monte Carlo, Berlyno ir Pary
žiaus teatruose. Velionė lietuviš
ką šeimą buvo sukūrusi su tenoru 
Antanu Sprindžiu, buvusiu Lietu
vos operos solistu Kaune. Jiedu 
išaugino sūnų Rimvydą. Pokari
nėje Vokietijoje velionė vadovavo 
tautinių šokėjų grupei Seligen- 
stadto DP stovykloje. Atvykusi į 
JAV, įsikūrė Čikagoje, kur jai te
ko vadovauti “Dainavos” an
samblio tautinės grupės šokė
jams. Velionė, mirusi sunkia liga, 
norėjo, kad jos palaikai būtų pa
laidoti Kaune. Ją ligoje globojęs 
vyras A. Sprindys pažadą ištesėjo 
1996 m. liepos 4 d. Ten jo nuvežti 
žmonos palaikai buvo palaidoti 
Petrašiūnų kapinėse, palikus pa
kankamai vietos ir jo kapui. Lai
dotuvių apeigas atliko Kauno įgu
los šventovės rektorius kun. Ri
čardas Mikutavičius.

Trakų gyventoja Galina Bog- 
del, sunkiai sirgdama, spėjo išleis
ti lietuvių, lenkų ir vokiečių kal
bomis knygą “Trakų krašto le
gendos ir pasakos”, viršelį pa- 
puošdama pačios nutapytu Bar
boros Radvilaitės portretu. Dalį 
šios knygos jau rašė visiškai ap
akusi, talkinama vyro ir dukros. 
Ši velionės knyga - vienas ne
daugelio leidinių apie Trakus. 
Rajono mokyklos dabar ją įtrau
kė literatūros pamokų progra
mom

Anykščiai savo penki šimtai 
penkiasdešimt ketvirtuosius me
tus paminėjo profesinių atlikėjų ir 
grupių koncertų ciklu “Muzika 
mano miestui”. Kultūros rūmuo
se surengtame Anykščių dienos 
minėjime smuikininkas B. Trau- 
bas ir prof. S. Sondeckio diriguo
jamas Lietuvos kamerinis orkest
ras grojo J. Haydno, W. A. Mo- 
zarto, E. Griego, V. Barkausko 
bei kitų kompozitorių kūrinius. 
Anykščių koplyčios parodų salėje 
buvo surengtas smukininko R. 
Katiliaus koncertas, atidaryta dai
lininkių D. Steponavičienės, V. 
Kinderavičiūtės, Z. Mockevičie
nės keramikos ir tapybos paroda. 
Sol. D. Sadausko giesmių ir dainų 
koncertas su jam akompanavusia 
vargonininke Ž. Survilaite įvyko 
Šv. Mato šventovėje.

Juozo Urbšio, paskutiniojo 
nepriklausomos tarpukario Lie
tuvos užsienio reikalų ministerio, 
šimtosioms gimimo metinėms 
skirtą parodą surengė Povilo Vi
šinskio viešoji Šiaulių apskrities 
biblioteka. 1996 m. lapkričio 11 
d., dalyvaujant velionies ministe
rio ir tremtinio artimiesiems, bu
vo skaitomi jo laiškai, rodomi reti 
vaizdajuostės įrašai. Parodą padė
jo surengti J. Urbšio vyriausiojo 
brolio Antano duktė Vita Urbšy- 
tė. “Lietuvos aido” koresponden
to Leono Peleckio-Kaktavičiaus 
pranešimu, ji, dar būdama maža
metė, taipgi buvo ištremta Jaku- 
tijon prie Laptevų jūros. Ten ne
teko tėvų, o su dėde J. Urbšiu dar 
Jakutijoje pradėjo susirašinėti 
1954 m. Su dėde ji labai artimai 
bendravo, kai jis grįžo Lietuvon. 
Esą tada pas jį dažnai lankydavosi 
ir kiti, kai prasidėjo Lietuvos atgi
mimas. V. Urbšytė taipgi pasa
kojo, kad dėdė finansiškai daug 
yra padėjęs Baliui Sruogai, buvu
siam savo klasės draugui. Tačiau 
apie tai jis vengdavo kalbėti.

Žurnalistas L. Peleckis-Kak- 
tavičius, remdamasis pokalbiu su 
Vita Urbšyte, praneša, kad dėdės 
Juozo Urbšio archyvus paskuti
niame jo bute Kaune dabar saugo 
ir prižiūri kita jo brolio dukra 
Marija. Esą butas jau tampa J. 
Urbšio muziejumi, nors archyvai 
dar laukia tyrinėtojų, lig šiol ne
sutvarkyti. V. Urbšytė minėjo 
įdomius dėdės J. Urbšio juodraš
čius, kuriuose jis yra apibūdinęs 
derybose dėl Lietuvos sutiktus 
diktatorius bei jų atstovus. Jie lie
čia tuos laikus, kai jį, Lietuvos at
stovą, po pokalbio su A. Hitleriu 
užsienio reikalų ministeris J. von 
Ribbentropas, tada jau senukas, 
palydėjo per visą ilgą kilimą iki 
kanceliarijos durų. Ten turėtų bū
ti įdomių pastabų ir apie susitiki
mus su raudonosios sovietų kom
partijos pareigūnais Kremliuje, 
jeigu jų nebus spėję sunaikinti 
NKVD ar KGB saugumiečiai.

Skulptorius Juozas Zikaras 
(1881-1944), “Laisvės”* statulos 
autorius, buvo prisimintas 1996 
m. lapkričio 17 d., šimtas penkio
liktųjų gimimo metinių išvaka
rėse. Velionies talento gerbėjai 
aplankė jo gimtinę Paliukų kai
me, išsiaugintų rugių šiaudais už
dengė prakiurusį gimtojo namo 
stogą. Mat lietus galėjo kiaurai 
permerkti Zikarų trobelės sienas 
ir sugadinti joje sutelktus kūri
nius. Jie taipgi lankėsi velionies 
vardu pavadintoje vidurinėje kai
myninio Paįstrio mokykloje. Gim
tadienio dieną grupė J. Balčiko
nio gimnazijos Panevėžyje moks
leivių su mokytojais bei kitais pa
nevėžiečiais nuvyko Kaunan. Ten 
jie gėlėmis papuošė J. Zikaro ka
pą Petrašiūnų kapinėse, aplankė 
tėvų namuose tebegyvenančią 
Alytę Zikaraitę, vienintelę iš ke
turių skulptoriaus J. Zikaro vaikų 
išlikusią gyvą dukrą, dabar rūpes
tingai saugančią tėvo skulptoriaus 
palikimą. Panevėžio miesto bei 
rajono bibliotekose buvo sureng
tos skulptoriui J. Zikarui skirtos 
parodos, o atminimo vakaras įvy
ko lapkričio 23 d. Dailės galerijo
je Panevėžyje. V. Kst.
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PRISIKĖLIMO
ARABIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

FAX: 416 532-4816 
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 dolerių
v V

MOKA UZ:
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. paluk............. 4.50%
5 metų GlC-met. palūk............. 4.75%
RRSP, RRIF ir OHOSP............. 2.25%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind... 2.75%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind... 3.50%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind... 4.00%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind... 4.50%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind... 4.75%
Taupomąją sąskaitą..................2.25%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.25%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

IMA UZ:
Asmenines paskolas 

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

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

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................5.20%
2 metų......................5.70%
3 metų......................6.20%
4 metų......................6.50%
5 metų......................6.95%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............5.10%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas Iki $15,000 
Ir narių gyvybę Iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių Ir taupymo sąskaitas.

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

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

Q\/| ELECTRICAL 
D V L ENGINEERING

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES

• DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

Licence 
E-2392

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.

Lina Kuliavienė

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

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
. INSURANCE BROKERS LIMITED f '|_Jf 11 u ■ -

~ 3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1 
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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

Kuklaus veikėjo netekus
Atsisveikinant su a. a. Baliu Savicku

Pavargęs, sunkių ligų iškan
kintas 1996 m. gruodžio 18 d. į 
amžiną poilsį pasitraukė a.a. Ba
lys Savickas.

Balys gimė Lietuvoje, Anykš
čių apylinkėje 1931 m. balandžio 
30 d. Būdamas vos 13 metų am
žiaus pakliuvo į vokiečių kariuo
menę. Po karo persikėlė gyventi į 
Angliją, vėliau išvyko į Kanadą. 
Gyveno Montrealyje, Londone, 
Ont., Toronte. Gyvenimo audrų 
blaškomas velionis neturėjo nor
malių galimybių mokytis. Sunkiai 
dirbdamas, jis sėmėsi žinių iš gy
venimo. Išmoko elektriko amato 
ir šioje srityje dirbo.

Buvo ne tik aktyvus Šaulių są
jungos narys, bet ir nuoširdus 
sportuojančio jaunimo draugas, 
globėjas. Savo lėšomis velionis 
sutvarkė apšvietimą Gerąjo Ga
nytojo misijos krepšinio aikštei 
Wasagoje. Tokią pačią paslaugą 
padarė ir “Kretingos” stovykla
vietėje. Nusipirkęs ūkį prie Col
lingwood miestelio, pradėjo jame 
ruošti dar vieną centrą jaunimui 
sportuoti bei ilsėtis. Deja, nesu
skubo savo planų užbaigti.

Su sportu Balio gyvenimas 
buvo surištas labai tampriai. Nuo 
1965 m. vadovavo Šiaurės Ameri

kos fizinio auklėjimo sąjungos 
šaudymo sekcijai. Kasmet rengė 
šaudymo varžybas. 1996 m. su
rengė pirmąsias baltiečių šau
dymo varžybas Hamiltone. 1984 
m. pravedė “Free Olimpiad” šau
dymo sporto varžybas Toronte. 
1993 m. vadovavo pirmosioms 
Pasaulio lietuvių šaudymo varžy
boms Hamiltone. Aktyviai daly
vavo Hamiltono lietuvių medžio
tojų ir žūklautojų Giedraičio klu
bo veikloje. Daugelį metų velio
nis buvo ir Toronto lietuvių spor
to klubo “Vytis” pirmininku. 
Sportinėj veikloj dirbo ir kana
diečių tarpe. Teisėjavo Montrelio 
olimpiadoje ir kitose sportinio 
šaudymo varžybose. Palaikė glau
džius ryšius ir su Lietuvos sporti
nio šaudymo vadovais, padėjo 
Lietuvos šaulei geriau pasiruošti 
Atlantos olimpinėms žaidynėms.

Velionis buvo įsijungęs ir j 
Toronto Lietuvių Namų veiklą. 
Dirbo valdyboje, savanoriškai 
tvarkė apšvietimą įvairiems ren
giniams. Tarp daugybės darbų ra
do laiko įsijungti ir į Kanados lie
tuvių sporto fondo veiklą. Dau
gelį metų buvo aktyvus to fondo 
valdybos narys. Velionies kuklu-

SbS I’Oli l \S
Numatytos varžybos

ŠALFASS-ga skelbia 1997 m. 
varžybinj kalendorių. (Pradžia 
“TŽ” 3 nr.).

Raketbolo pirmenybes rengia 
Baltimorės lietuvių atletų klubas 
balandžio 26 d. Baltimorėje, MD. 
Ryšiai - V. Dūlys, 616 Cedarwood 
Lane, Crownsville, MD 21032, 
USA. Tel. 410 987-5275, faksas 410 
381-3758.

Sportinio šaudymo pirmeny
bės numatomos gegužės 10 d. Ha
miltono LMŽK Giedraičio klubo 
šaudykloje. Ryšiai - Ant. Šim- 
kevičius-Sims, R. R. 3, Port Carling, 
Ont. P0B 1J0. Tel 705 765-6002.

Kovinių šautuvų šaudymo pir
menybės įvyks gegužės 17 d. 
ORCO šaudykloje, Geneva, OH. 
Rengia Klivlando “Žaibo” šaudy
mo sekcija. Ryšiai - pik. Alg. Gar- 
lauskas, 20550 Ball Ave., Euclid, 
OH 44123. Tel. 216 486-6987..

Jaunučių krepšinio pirmeny
bės - gegužės 17-18 d.d. Vykdo 
ASK “Lituanica”. Ryšiai - R. Dir
venis, 12749 Cedar Lane, Palos 
Heights IL 60463. Tel. 708 923- 
0676. Inf.

“Žuvėdra” - antroji
Vilniuje pirmą kartą buvo 

surengtos Pasaulio sportinių šokių 
ansamblių varžybos, kuriose Klai
pėdos “Žuvėdros” grupė laimėjo 
sidabro medalius. Čia auksą nusi
nešė Vokietijos Bremenhaveno, o 
bronzą - irgi vokiečių - Aacheno 
miesto šokėjai. Baigmėje rungėsi ir 
Lenkijos bei Čekijos šokėjai, kurie 
liko tolesnėse vietose. “Žuvėdros” 
komanda, kurią ruošė Skaistė ir 
Romualdas Idzelevičiai, tikėjosi 
pirmos vietos ir dėlto stropiai ruo
šėsi, tačiau Vokietijos teisėjai jų 
planus sužlugdė. Kadangi tokios 
grupės išlaikymas daug kainuoja, 
tai vadovai nėra tikri, ar ji ilgiau ga
lės išsilaikyti.

One Ltd.
Realtor-Member

FAX 416 763-5097

HOMELIFE

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)

A.a. BALYS SAVICKAS

mas pasirodė ir paskutiniame 
1996 metų rašte Šiaurės Ame
rikos lietuvių fizinio auklėjimo 
sąjungos centro valdybai, ku
riame jis trumpai apibūdino lie
tuvių Šiaurės Amerikos sportinio 
šaudymo istoriją ir pristatė pa
gerbimui sportinio šaudymo veik
loje pasižymėjusius asmenis.

Ne viena organizacija pasiges 
a.a. Balio dosnios moralinės bei 
finansinės paramos. Primins 
mums Tave, Baly, dideli, per dau
gelį metų atlikti darbai - tai Tavo 
paminklai,

Tebūna Tau lengva svetingos 
Kanados žemė. R.S.

l,etuv,m
KREDITO 4. L L T
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 
mortglčlus iki 75% 
įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Line of 
Credit) Ir antrieji 
mortglčlai.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

TUasterCanr

V. Urbonas pirmasis 
pasaulyje

“Geležinis žmogus”, 38 metų 
ypatingas triatlonininkas iš Panevė
žio - triskart pasaulio vicečempio
nas, paros triatlono pasaulio rekor
dininkas Vidmantas Urbonas, šios 
sporto šakos dr-jos sudarytame są
raše iš 89 vyrų ir moterų tarpo, yra 
pirmoje vietoje pasaulyje. Tai pa
skelbė šios dr-jos pirm. Jorge-Lui- 
sas Andonie. Urbonas buvo at
siųstas pasaulio triatlotono rekordą 
patvirtinantis diplomas, kuriame 
yra įrašyta, kad mūsiškis per 8 va
landas nuplaukė daugiau kaip 25 
km, per tą patį valandų skaičių dvi
račiu nuvažiavo 241 km ir dar per 
trečią 8 valandų laikotarpį - nubė
go daugiau negu Š5 km.

Ed. Šulaitis

v 1 r

Žiemos sporto 
šventė Australijoje

Pasaulio lietuvių žiemos sporto 
šventė įvyks 1997 m. rugpjūčio 14, 
15 d.d., Guthega kalnų kurorte. 
Šventę rengia Sidney lietuvių spor
to klubas “Kovas”, talkinant Kan- 
beros LSK “Vilkui”. Programoje 
numatomos kalnų slidinėjimo slalo
mo ir didžiojo slalomo rungtys įvai
riose klasėse, pagal dalyvių amžių. 
Programa gali būti papildyta ir ki
tomis žiemos sporto šakomis. Ši 
šventė rengiama kaip dalis Vl-jų 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynių 
1998 m. Lietuvoj.

ŠALFASS-gos centro valdyba 
ir Slidinėjimo komitetas kviečia Š. 
Amerikos slidinėtojus kuo gausiau 
šventėje dalyvauti. Dalyvavimą ko
ordinuoja ir informaciją teikia 
ŠALFASS-gos slidinėjimo komite
tas: Kanadoje - Rimas Kuliavas, k- 
to pirm., 297 Kennedy Ave., To
ronto, Ont. M6P 3C4, tel. 416 766

2996; faksas 416 766-5537. JAV-se 
- Vytenis Čiurlionis, k-to vicepirm., 
19755 Upper Terrace Dr., Euclid, 
OH 44117-2231, tel. 216 481-1525.

Slidinėtojai prašomi iki vasario 
15 d. pranešti apie savo dalyvavimą 
R. Kuliavui ar V. Čiurlioniui. Pas
kubėkite, nes rengėjai nori žinoti 
dalyvių skaičių iki kovo 1 d. Šventės 
organizacinio k-to adresas: Dr. An- 
gonita Wallis, 43 Yanko Rd., West 
Pymble, N.S.W. 2073, Australia. 
Tel. (02)-9498-1545; faksas: (02)- 
9498-3719. Smulki informacija pra
nešama sporto klubams bei kai ku
riems slidinėtojams.

ŠALFASS slidinėjimo k-tas

Kėgliavimo pirmenybės
1997 m. Š. Amerikos lietuvių 

kėgliavimo (Bowling) pirmenybės 
įvyks 1997 m. kovo 1, šeštadienį, 
Palisades Palace, 28801 Euclid 
Ave., Wickliffe, OH. Tel. 216-585- 
5800. Pirmenybės bus pravestos su
derinant su kartu vykstančiu 12-ju 
Klivlando LSK “Žaibo” metiniu 
“Draugystės turnyru”. Dalyvių re
gistracija nuo 11.30 v.r. Varžybų 
pradžia 12 vai. “Draugystės turny
ro” dalyvių registracija nuo 2.30 
v.p.p., varžybos prasidės 3 v.p.p.

ŠALFASS-gos centro valdyba

Skautų veikla
• Sausio 26, sekmadienį “Ram- 

byno” ir “Šatrijos” tuntai rengia 
žiemos iškylą Erindale parke. Visi 
renkasi 12 v.p.p. Kaip nuvažiuoti? 
Sueigoj visi gaus žemėlapius. Išky
loje dalyvauti kviečiami ir tėveliai. 
Visiems bus įdomu.

• Sausio 13-14 d.d. “Rambyno” 
ir “Šatrijos” tuntų vadovų-ių posė
dyje nutarta Vasario 16-os minėji
mą rengti vasario 9 d. Lietuvos 
kankinių šventovėje ir Anapilio sa
lėje. Kaziuko mugė įvyks Prisikėli
mo parapijos salėse kovo 2 d.

• Vaidilučių vyr. skaučių drau
gove: skautiškas ačiū už programą 
ir salės puošimą per skautiškas Kū
čias. F.M.

Į Lietuvą su Nordland Express

Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai 

pervežimai

Nordland Express 1650 Bloor St. W.,
Toronto, Ontorio, Gonada 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
Homilton 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

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

KŽL7Z7CŽJZ7A7Č3 
uOIQIMMBIM
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus. 
Prieinamos kainos, aukite kokybė.

TEL. (416) 252-6741
66 Mimico Ave., Toronto Ont., M8VIR3 

Savininkas Jurgis Kuliešius

'SAMOGH1A' Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

3333 Grassfire Cres.,"'MississaugW,’
Ont. L4Y 3J8. Tel.(905) 625-2412

SuttfMC
GROUP! L . .!«

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

ANTANAS 
GENYS

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!

uet (atstovaujama ALGIO MEDELIO)
OFICIALI LIETUVOS AVIALINIJOS BILIETŲ PARDAVIMO 

AGENTŪRA KANADOJEl
Specialia sutartimi, kartu su AIR CANADA, BRITISH AIR, FINNAIR, 

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

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

ATOSTOGOS ŠIĄ ŽIEMĄ:
Vieni ar su grupe, su maistu ar be maisto, pailsėt ar daug 
pamatyt? Porai dienų, savaitei, mėnesiui ar dviem? Paruošim 
pagal Jūsų pageidavimą -

FLORIDA, ARIZONA, MEKSIKA, KUBA, KARIBŲ SALOS, 
GRAIKIJA, PORTUGALIJA, HAVAJAI, RAMIOJO 
VANDENYNO SALOS AR PAKRANTĖS (O GAL TIK JUMS 
ŽINOMA PASLAPTINGA VIETELĖ?) - viskas JŪSŲ!

Asmeniškai kreipkitės kiekvieną trečiadienį, tarp 11 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.

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



Sovietams išduotų kazokų kelionė
(Atkelta iš 6-to psl.)

* * *
, 1945 m. birželio 1 d. visi
aukštieji kazokų karininkai bu
vo atvežti į Graz’o kalėjimą. Vi
sus suvedė į kalėjimo kiemą. 
Kaip lt. N. N. Krasnovas, jn., sa
vo atsiminimuose rašo, kalėji
mas buvo labai senas, greičiau
siai statytas dar Marijos Teresės 
laikais. Iškratė apčiupinėdami. 
Veda į antrą aukštą. Vedant ko
ridoriumi matyti ant lt. N. N. 
Krasnovo batų raitelio pentinai. 
Kyla didžiausias triukšmas. Juk 
su pentinais ant batų gali prida
ryti visokių kiaulysčių. Pentinai 
nuimami, ir visi atsidūsta. Kori
doriuje buvo pastebėtas ir laik
rodis, kuris dabar rodė lygiai 
4.15 v.p.p.

7 v.v. atnešė vakarienę - 
pirmą po trijų parų. Sako - tie
siai iš sovietų generolo virtuvės. 
Maistas buvo tikrai geras. Bu
vome kameroje tik keturi: visos 
trys Krasnovų kartos. Senelis 
liepė mums visiems viską suval
gyti, nes mes turime taupyti sa
vo jėgas ir nervus, nes kelionė į 
Maskvą yra neišvengiama.

Kaip rašo lt. N. N. Krasno
vas, jn., miegojo jis kaip užmuš
tas. Prikėlė juos visus labai 
anksti rytą ir nuvedė j prausyk
lą. Sovietų majorui prižiūrint, 
leido nesiskubinant gerai nusi-

• Jau taip gyvenime esti - jei 
žmogus negalvoja apie laimę ar ne
laimę, o tik stengiasi stropiai atlik
ti savo pareigą, laimė ateina savai
me, nors žmogui prisieina gyventi 
varge ir neturte. (Humboldt)

plauti. Pusryčių nedavė. Iš kori
doriaus visus išvedė į kiemą.

Tuo metu iš gatvės į vidų 
vedė tik ką atgabentą naują gru
pę kazokų karininkų. “O Dieve! 
- rašo atsiminimuose lt. Kras
novas, - kaip baisiai jie atrodė! 
Dauguma be kepurių, apaugę 
barzdomis, nuplėšytais antpe
čiais, kai kurie tik su kojinėmis. 
Sovietiniams vargšams patiko 
vokiški kariški batai, ir juos pa
prasčiausiai nutraukė nuo kojų. 
Maršalas buvo jau išvažiavęs, ir 
visa valdžia buvo SMERŠ ran
kose.

Sovietinis majoras garsiai 
sukomandavo: ‘Pasisukti deši
nėn ir marš-marš’. Išėjome į 
gatvę. Nė vieno austro civilio 
žmogaus. Visas kvartalas pilnas 
raudonarmiečių. Nebuvo nė va
kar dirbusių vokiečių belaisvių. 
Tuoj atsirado ZIS automobilis, 
kurin buvo įsodintas senelis 
gen. lt. P. N. Krasnovas kartu su 
MVD majoru ir sargybiniu su 
automatu. Mano dėdę, tėvą ir 
mane įsodino į sunkvežimį. Į se
nelio vakarykštę kėdę su auto
matu rankose atsisėdo toks ber
nužėlis. Atvažiavome j Graz’o 
kurortinę vietovę. Įvedė į labai 
gražią vilą ir tiesiai į valgomąjį. 
Elgesys buvo korektiškas. Tik šį 
kartą buvome aptarnaujami ne 
prastų kareivėlių, o kontra-žval- 
gybos karininkų. Pusryčiai ir pa
tarnavimas buvo labai geri, bet 
su didele doze dirbtinumo.

Po pusryčių mus vėl visus 
keturis susodino į automobilį ir 
sunkvežimį su visais tais pačiais 
‘automačikais’, kurių veidų iš
raiškos nieko nesakė. Pasileido
me pilnu tempu į šiaurės rytus”.

KLB XVI-tosios krašto tarybos antrosios sesijos suvažiavime 1996 m. 
lapkričio 30 d. muziejaus parodų salėje pertraukos metu kalbasi K. 
DUBAUSKAS iš Kalgario (kairėje) su Klaipėdos miesto burmistru dr. 
S. ŠUKIU. Tarp jų M. BALAIŠYTĖ, KLB humanitarinės pagalbos 
komisijos pirmininkė Nuotr. T. Stanulio

Iš rinkimų sūkurio grįžus 
Pastabos Kanados lietuvio, dalyvavusio Lietuvos 
seimo rinkimų vajuje drauge su išeivijos tautiečiais iš 

Kanados ir kitų kraštų

SKAITYTOJAI PASISAKO
ANSAMBLIS Į KANADĄ?
Atkūrus nepriklausomybę Lie

tuvoje, Kelmės ansamblis “Knitu- 
va” įsitraukė į tarptautinę veiklą. 
Patyrėme, kad tarptautiniai folklo
ro festivaliai yra labai populiarūs 
pasaulyje ir padeda užmegzti gerus 
santykius tarp tautų. Tiek suaugu
sių, tiek vaikų grupės aplankė ne
mažai festivalių. Dabar gavome pa
kvietimą į tarptautinį vaikų folkloro 
festivalį Beauporte, Kvebeko pro
vincijoje, Kanadoje. Festivalis įvyks 
1997 metais birželio 27 - liepos 6 
dienomis. Gauname pilną aprūpini
mą, tik reikia atvykti savo lėšomis. 
Deja, kelionės išlaidos kol kas 
mums ne pagal kišenę, ir tokią su
mą surinkti Lietuvoje yra labai sun
ku. Galbūt galėtų padėti mūsų tau
tiečiai, gyvenantys Šiaurės Ameri
koje. Man ne kartą teko organizuo
ti folkloro stovyklas, į kurias atvyk
davo jaunimas ir iš Š. Amerikos. 
Mačiau, kaip lietuviškų dainų ir šo
kių mokymasis, liaudiškos vakaro
nės padeda jaunimui surasti savo 
šaknis. Lietuvaičiai iš Š. Amerikos 
sakė, kad pirmą kartą pasijuto 
tikrais lietuviais. Galbūt mes galė
tume pakoncertuoti lietuviams, su
rengti vakarones ar mokymus, gal 
mūsų pavyzdys įkvėptų Š. Amerikos 
lietuvių jaunimą. Į festivalį kviečia
ma grupė nuo 25 iki 45 žmonių. 
Festivalio komitetui iki 1997.01.30 
turime sumokėti 500 Kanados do
lerių užstatą.

Vladas Rutkūnas,
Paverpenio km., 5470 Kelmė 

Lithuania 
Tel. 97-52-876, faksas 97-54-367

Tėviškės žiburiai • 1997. I. 21 • Nr. 4 (2447) • psl. 9

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, (į pietus nuo QEW)
Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: 905 271-7171

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais 
1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7
(Priešais Lietuvių Namus)

Tel.: 416 530-1070

Dantų gydytoja

ASTA E. GRINIS-VAIDILIENĖ, d.d.s.

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

Telefonas 416 237-1273

Dr. DAIVA NORKIENĖ
ŠEIMOS GYDYTOJA

Mielai priima naujus 
pacientus

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

M6S 4V7, Suite 205 
(pirmame aukšte)

REŽV1KK

^^rNORKUS
Re/max West Įstaigoje 

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

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

Nemokamas namų įvertinimas

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
Fax 416 769-6753

E-Mail: audra@pathcom.com

Toronto, Ont. M6S 3G3

ALGIMANTAS EIMANTAS, 
Ottawa

Išeivijos lietuviai buvo pri
blokšti 1992 m. Lietuvos res
publikos seimo rinkimų rezulta
tų. Jie nusivylė savo tėvynainių 
išreikštu pasitikėjimu darbie- 
čiams - buvusiems komunis
tams. Pusantrų metų trukusios 
Sąjūdžio reformos valstybės at
statymui ir žmonių gerovei buvo 
atmestos balsuotojų daugumos. 
Leninizmo-stalinizmo pasekėjai 
suviliojo rinkėjus nerealiais so
cialistinio rojaus pažadais. Daug 
kas buvo paveikti gandų balsuo
ti už kairiuosius, esą “plėšrus ir 
gobšus kapitalizmas” užplūs 
Lietuvą, išgrobs jos turtą ir pa
vergs jos gyventojus.

Demaskuoti LDDP ir kitų 
kairiųjų politinių partijų propa
gandai į 1996 m. seimo rinkimų 
vajų dešinieji pakvietė užsienio 
lietuvius pagalbon.

Prof. Vyt. Landsbergiui va
dovaujant, iš Kanados, visas iš
laidas padengę savo lėšomis, 
dviejų mėnesių rinkimų vajui 
Lietuvon buvo nuvykę Birutė ir 
Vytautas Biretos iš Toronto ir 
šio rašinio autorius iš Otavos. 
Visą veiklą rūpestingai tvarkė 
Laima Andrikienė, TS ryšininkė 
su išeivijos lietuviais.

Kanadiečiai, nuvykę į Lietu
vą rugpjūčio pabaigoje, dirbo 
kartu su kandidatais į seimą iki 
rinkimų dienos - spalio 20. Bu
vo daug važinėta po Lietuvą, 
daug žmonių sutikta, su jais kal
bėta.

Tuo pat metu Lietuvoje 
lankėsi ir du JAV lietuviai - at
sargos pulkininkai J. Kronkaitis 
ir A. Garsys. Be to, Tėvynės są
jungai į talką atėjo G. Šova iš 
Anglijos ir grižęs Lietuvon iš 
Australijos V. Augustinavičius.

Galima drąsiai sakyti, kad 
visų išeivijos lietuvių talka buvo 
gan sėkminga. Tai liudija galu
tiniai rinkimų duomenys ir vie
tinių darbuotojų bei pareigūnų 
pasisakymai.

Darbiečių-ekskomunistų par
tija, stengdamasi laimėti seimo 
rinkimus, priveisė daugybę sau 
palankių partijų, kad tuo būdu 
atitrauktų balsus nuo dešiniųjų. 
Balsavimuose į Lietuvos seimą 
dalyvavo 28 partijos iš 33 įre
gistruotų. Kai kuriose rinkimi
nėse apylinkėse varžėsi net po 
17 kandidatų. Toks kandidatų 
skaičius erzino balsuotojus,

DAIVA 
DALINDA, 

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

Amerikos didžiausia namų 
pardavimo įstaiga Kanadoje!

Islington-Kingsway 
Realty Inc.

Prezidentė, turinti 16 metų 
patyrimą, jums sąžiningai 

patarnaus. 
Nemokamas namo įvertinimas. 

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

ypač kai išryškėjo LDDP suve
džiojimo taktika.

Nepaisant LDDP triukų, 
dešiniosios partijos iškovojo 
reikšmingą pergalę seime. Tik 5 
partijos gavo pakankamai balsų. 
Iš jų Tėvynės sąjungai teko 70 
vietų, Kr. demokratų - 16, 
Centro - 13, socialdemokra
tams - 12, darbiečiams - 12.

Balsavime dalyvavo tik 53% 
turinčių tą teisę. Palyginus su 
1992 m. seimo rinkimais, nebal
savusių skaičius buvo didesnis. 
Tokia laikysena daugelio buvo 
pasirinkta kaip protestas prieš 
LDDP nedorybes. Tūkstančiai 
nuviltų žmonių atsisakė balsuo
ti, tuo pačiu tikėdamiesi atitai
syti padarytą klaidą 1992 m.

Derėtų paminėti ir porą 
reiškinių, kurie'kartojosi beveik 
kiekviename susitikime su Lie
tuvos žmonėmis. Klausimai lie
tė dr. K. Bobelį ir V. Adamkų 
bei jų lietuvišką veiklą išeivijoje. 
Apie K. Bobelį nebuvo daug 
kalbama, nes jį Lietuvos žmo
nės jau gerai pažįsta. Išeivijos ir 
Lietuvos tautiečių pažiūros šiuo 
klausimu beveik sutapo.

V. Adamkus buvo mažiau 
žinomas vietiniams. Jo įnašas į 
St. Lozoraičio prezidentinių rin
kimų eigą kažkaip kryžiavosi su 
jo veikla per neseniai vykusius 
Lietuvos seimo rinkimus. Gero
kai prieš šiuos rinkimus pora 
amerikiečių buvo atvykę į Lie
tuvą paruošti dirvos V. Adam
kaus planams. Apie tai buvo ra
šyta JAV ir Kanados lietuvių 
spaudoje.

Šį kartą V. Adamkus, atvy
kęs į Lietuvą, mėgino sudaryti 
sau politinę bazę - suvienyti 
Centro jėgas. Į tą steiginį kvietė 
ir kairesnės pažiūros partijas. 
Tos pastangos betgi nuėjo nie
kais, nes buvo įtarti V. Adam
kaus motyvai, ypač dėl to, kad 
jis nutolo nuo St. Lozoraičio 
ideologijos, kurią jis anuomet 
skelbė. Rinkimams pasibaigus, 
V. Adamkus paskelbė savo keti
nimą kandidatuoti į Lietuvos 
prezidentus. Tačiau vargu ar 
jam pasiseks tai padaryti, nes 
šiuo momentu jam tas kelias yra 
užkirstas konstitucijos (treji 
metai gyvenimo Lietuvoje).

Manoma, kad prof. Vyt. 
Landsbergis, dabartinio seimo 
pirmininkas, kandidatuos į Lie

tuvos prezidentus sekančiuose 
rinkimuose. Tai tautos sūnus, 
vertas tų pareigų.

Aukojo “T. žiburiams”
$50 - A. Šešplaukis; $20 - A. 

Jonelis, J. Ivanauskas, G. Wade, J. 
Bakis; $10 - A. Valaškevičienė, K. 
Rožanskas, A. Zailskas, N. Jakonis,
A. Juodvalkis, J. Dekeris, A. Jamdo- 
lis; $6 - E. Sturm; $5 - A. Styra, J. 
Bataitis, J. Budreika, A. Godelis, B. 
Maziliauskienė, J. Biliūnas, K Grau- 
dienė, M. Raila; $4 - V. Žmuidzinas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$55 - A. Lajukas; $50 - A. Že

maitaitis, P. Čiurlys, M. Girčienė, 
P. Eidukas, Poetės Marijos. Aukš- 
taitės centras (G. F. Navikevičius), 
E. Vaitkūnas, A. Lukošiūnienė, E. 
Šlekys, A. Smolskis, J. Lukoševi
čius, I. Slėnis, K. Stulpinas, M. Vaš
kevičius, A. Skabeikis, A. Kanapka, 
J. Dragūnas, J. Rudaitis, M. Biek
ša, G. Aleliūnas, A. Gurevičius, S. 
Aleksa, J. Kriaučeliūnas, V. Sima
navičius, J. Lapšys, K. Meškauskas, 
Jonas Jurėnas, Juozas Jurėnas, M. 
Radzevičienė, V. Ivanauskas, O. 
Dalindaitė, A. Dalinda, P. Kareckas, 
P. Breichmanas, J. Gudavičius, J. 
Buivydas, L. Juijonas, E. Kazlaus
kas, A. Aleliūnas, L. Grabošas, S. 
Ąžuolas, B. Misevičius, S. Panavas, 
L. Raslavičius, K. Rašytinis, P. Za- 
ranka, I. Užgirienė, P. Kučinskaitė, 
J. Sinkevičius, A. Barzdukas, B. Ba- 
laišis, J. Rimšaitė, V. Prisčepionka, 
J. Rimkus, P. Paškevičius, P. Deve- 
nis, F. Barakauskas, J. Petrauskas,
B. Lunas, L. Plečkaitis, V. Naras, 
V. Miliauskas, A. Žilėnas, S. Ur- 
bantas, V. Bubelis, L. Razgaitis, Z. 
Žebrauskas, dr. B. Krakaitis, dr. A. 
Barkauskas, J. Dransutavičius, B.
A. Kozulis, J. Vasys, A. Leparskas, 
N. Šumskis, kun. V. Pikturna, J. V. 
Danys, A. Gedminas, O. Giedriū- 
nas, A. Dainora, J. Karl, V. Sen- 
džikas, E. Lorencienė, kun. K Kak
nevičius, dr. B. Vidugiris, E. 
Zakaras, B. Lukošius, P. Masys, M. 
Mickevičius, M. Rutkevičienė, S. 
Stasevičius, A. Stalionis, B. Saulė- 
nas, J. Vieraitis, T. Aleksoms, E. 
Katilius, V. Jokūbaitis, V. Naruše
vičius, A. Pušinskas, B. Pivoriūnas, 
J. Paršelis, T. Bogušas, E. Kalasaus- 
kas, S. Kriaučeliūnas, L. Baumgard.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$100 - V. Kazlauskas, dr. J. 

Sungaila; $75 - S. Bartusevičienė; 
$70 - J. Bitneris; $60 - O. Mašalie- 
nė, S. Gampp, P. Sidaras, P. Kitra, 
P. Berneckas, V. W. Kadis, A. Ur
bonas, K. Baltramaitis, A. Čepulis, 
J. Rutkauskas, S. Gotsheldas, A. 
Kusinskis, P. Šukevičius, A. Petra- 
šiūnas, E. Žebrauskas, M. Jankus,
B. Laučys, J. Bakis, K. Mileris, J. 
Bubulis, A. Prunskus.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir 
visiems, kurie, siųsdami reguliarią 
prenumeratą, prideda ir auką.

Dantų gydytojai
Dr. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.
Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.
Dr. R. KARKA, d.d.s. M.S. Dip. Orth.

(Orthodontist)

2373 Bloor Street West Telefonas
(Prie Jane St.) 416 763-5677

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS,

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

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

27 John St., Second Floor 

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

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

PACE, JOHNSON
2 Jane Street, Suite 500 

(Bloor ir Jane gatvių kampas) 

Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. 416 762-7393
Fax 416 762-0231

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

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

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

Chamney McWilliams Inc.

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

DRESHER Appraisal Ltd.

COLD UI eu. 
BANi;ca u

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 *
L7i>7i - insurance 

Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
416 762-4232 FAX 416 762-5588

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

mailto:audra@pathcom.com
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Anapilio žinios

- Sausio 13, pirmadienį, palai
dota a.a. Marijona Vitartaitė, 97 m. 
amžiaus.

- Anapilio parapijos tarybos 
kultūrinė sekcija ruošia muzikos ir 
kitų meno sričių studentų koncertą 
balandžio 6, sekmadienį, 12.30 v.p. 
p. Anapilio salėje. Norintieji daly
vauti prašomi skambinti Slavai Žie- 
melytei tel. 905 823-7261.

- 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.

- Mišios sausio 26, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Kazimierą Ba
tūrą (mirties metinės), 11 v.r. už 
parapiją; Wasagoje 2 v.p.p. už a.a. 
Petrą Babecką.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, sausio 19, po

pietėje dalyvavo 105 asmenys. Sve
čių knygoje pasirašė Marija Boru- 
sienė iš Hamiltono; Sonata Stapo- 
naitė iš Kauno; Julius Šileika iš 
Panevėžio. Pranešimus padarė ir su 
svečiais supažindino LN kult, k-jos 
narys B. Stundžia.

- LN valdybos posėdis - vasa
rio 6, ketvirtadienį, 7 v.v.

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

- Naujas LN narys - Dainius 
Matukas.

- “Superbowl” - sekmadienį, 
sausio 26, 6 v.v. “Lokyje”. Veiks 
bufetas. Prašoma pranešti apie da
lyvavimą.

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

“Angeliukų” chorui aukojo: 
$100 - kun. V. Volertas.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $50 - J. Dovidaitienė su 
dukrom Vida ir Aida (a.a. Pra
no Dovidaičio mirties metinių 
proga).

A. a. Vaitiekaus Gatavecko 
atminimui “Tėviškės žiburių” 
tarnautojai Anapilio keltuvo va
jui aukojo $88.

A, a. Vaitiekui Gataveckui 
mirus, užjausdami jo žmoną Be
ną ir sūnus su šeimomis, A. I. 
Jurcevičiai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $30.

A. a. Jonui Ranoniui mirus, 
užjausdamas žmoną ir gimines, 
Balys Vaišnoras “Tėviškės žibu
riams” aukojo $30.

A. a. Petro Bražuko atmini
mui žmona Regina Bražukienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $100.

A. a. Audronės Čeponytės 5 
metų mirties prisiminimui tėvai 
Antanas ir Stefa, brolis Kęstu
tis, seserys Birutė, Dainora, Sa
manė ir Valerija “Tėviškės ži
buriams” aukojo $20.

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

Toronto Maironio mokyklos mokinius ir mokytojus aplankė Kalėdų senelis
1996 m. gruodžio 17 d. Nuotr. R. Puterio

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praėjusį sekmadienį, sausio 

19, buvo laikomos Mišios jaunoms 
šeimoms ir jaunimui. Giedojo para
pijos jaunimo chorelis.

- Sausio 19 d. įvyko specialus 
parapijiečių susirinkimas. Buvo 
pranešta apie įvairių komitetų at
liktus darbus parapijos perkėlimo 
klausimu. Klebonas kun. A. Sima
navičius, OFM, pareiškė viltį, jog 
trečiąjį tūkstantmetį parapija pra
dės naujoje šventovėje.

- Sausio 18 d. pakrikštytas Al
donos Geldutytės ir Miguel Vaca 
Espinoza sūnus Gabriel Andreas.

- Šį trečiadienį, sausio 23, 7 
v.v. parodų salėje bus pradėtas pa
skaitų ciklas “Ką aš tikiu”, skirtas 
popiežiaus paskelbtiems Jėzaus 
Kristaus metams įprasminti. Pa
skaitoms vadovauja sės. Igne.

- Kiekvieną pirmąjį mėnesio 
sekmadienį 9.15 ir 10.15 v.r. bus 
laikomos specialios Mišios šei
moms ir jaunimui. Jaunimo choras 
rinksis repeticijų sekmadieniais 
prieš Mišias nuo 9.30 v.r. muzikos 
studijoje. Po 10.15 v.r. Mišių bus 
pravedamos tikėjimo pamokos 8- 
13 metų amžiaus vaikams.

- Parapijos tarybos religinės 
sekcijos iniciatyva Gavėnios trečia
dieniais vyks religinis seminaras, 
pavadintas “1997-ieji Jėzaus Kris
taus metai”. Vakarais 7 vai. bus lai
komos Mišios, paskui - temų pri
statymas ir diskusijos.

- Metines Gavėnios rekolekci
jas praves Lietuvos pranciškonų vy
resnysis T. Benediktas Jurčys, 
OFM. Rekolekcijų tvarka: kovo 20 
(ketvirtadienį) ir kovo 21 (penkta
dienį) - 9.30 v.r. ir 7 v.v. - Mišios ir 
pamokslai; kovo 22 (šeštadienį) - 
9.30 v.r. ir 4 v.p.p. - Mišios ir pa
mokslai. Sekmadienį, kovo 23, re
kolekcijų vedėjas sakys pamokslus 
per visas Mišias.

- 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.

- Mišios sekmadienį, sausio 
26, 8.15 v.r. už a.a. Matuliauskų ir 
Bobelių šeimų mirusius; 9.15 v.r. už 
a.a. Prancišką ir Praną Kušlikius; 
10.15 v.r. už a.a. Alfonsą Pundžių, 
a.a. Tomą Žilį, a.a. Alfonsą Simo- 
navičių; 11.30 v.r. už parapiją ir vi
sus parapijiečius.

“Lietuvos ryto” pranešimu, 
Europos reikalų ministerė Lai
ma Andrikienė kviečianti Vy
tautą Biretą, Tėvynės s-gos Ka
nados skyriaus valdybos narį, vi- 
ceministerio pareigoms.

A. a. Jono Riaubos atmini
mui Liudas ir Genė Vyšniaus
kai, Sofija Tumosienė “Tėviškės 
žiburiams” aukojo po $20.

Martyno Mažvydo pamink
lo fondui $100 aukojo E. ir R. 
Varden. Paminklo organizaci
nio komiteto vardu dėkoja vysk. 
H. Dumpys ir V. Trumpjonas.

Kanados lietuvių muzie- 
jaus-archyvo išlaikymui J. Šilei
kienė aukojo $100. Labai dėko
jame, kad padedate išsaugoti 
mūsų istoriją. Vedėja

Prieš šešerius metus miru
sio a.a. A. Lorenco ir Norilske 
nukankinto a.a. Itn. R. Žiko- 
riaus atminimams pagerbti, E. 
Lorencienė paaukojo tremtinių 
vaikaičių mokyklai “Lietuvių 
Namai” Vilniuje $50. Nuoširdus 
ačiū. Mokyklos rėmėjai

VASARIO 16 GIMNAZIJOS (Vo
kietijoje) abiturientė siūlosi prižiū
rėti šeimos vaikus(ą) 1 metams. Dėl 
tolimesnės informacijos teirautis pas 
kun. Edį Putrimą 416 533-0621.

PLB seimo atstovai
1997 m. sausio 16 d. Prisi

kėlimo parapijos parodų salėje 
susirinkusi KLB rinkiminė ko
misija, susidedanti iš kun. A. Si
manavičiaus, OFM, N. Liačie- 
nės ir M. Vasiliauskienės, su
skaičiavo balsus ir skelbia, kad į 
PLB seimą išrinkti šie asmenys: 
P. Adamonis, J. Čuplinskienė, 
E. Čuplinskas, A. Eimantas, J. 
Kuraitė-Lasienė, R. Kurienė, P. 
Lukoševičius, J. Piečaitis, kun. 
E. Putrimas, L Ross, M. Sta
nevičius, A. Šileika, R. Saka- 
laitė-Jonaitienė, A. Vaičiūnas, 
kun. V. Volertas. Rinkimuose 
dalyvavo 52 KLB tarybos nariai.

Antanas Smolskus, birbyni
ninkas, Genadijus Savkovas ir 
Eduardas Gabnys, akordeonis
tai - visi trys profesionalūs mu
zikai atvyksta iš Lietuvos ir kon
certuos Toronte sausio 26 d., 2 
v.p.p., Lietuvių Namuose, Ha
miltone - sausio 25 d., Wa
sagoje - sausio 28, 2 v.p.p., Ge
rojo Ganytojo misijos patalpo
se. Koncertus rengia Toronto 
lietuvių jaunimo ansamblis 
“Gintaras” ir visus kviečia iš
girsti šiuos aukšto meninio lygio 
instrumentalistus, tarptautinių 
konkursų laimėtojus, koncerta
vusius Europoje, Amerikoje, 
Australijoje ir kt.

Vasario 1-8 d.d. Toronto 
ir Collingwood miestuose įvyks 
vaikų su negalia VI Olimpinės 
žaidynės. Iš Lietuvos žada daly
vauti 18 atletų ir 5 treneriai-va- 
dovai. Žaidynių metu reikės pa
galbos vietinių lietuvių, kurie 
galėtų būti vertėjais arba kito
kiu būdu padėti. Norinčius į šią 
pagalbą įsijungti prašome skam
binti Rimui Kuliavui tel. (416) 
766-2996.

Jaunos, energingos mažlie- 
tuvės nepamiršta ir šiemet ruoš
ti tradicinį šiupinį - vasario 11 
d. Prisikėlimo parapijos salėje. 
Besivaišindami galėsime prisi
minti, kad iš ten, kur kilo šiupi
nio tradicija atėjo ir pirmoji 
spausdinta lietuviška knyga, ku
rios 450 metų sukaktį visa Lie
tuva šiemet iškilmingai mini. iat.

Vasario 16-tosios minėji
mas įvyks vasario 16, sekmadie
nį, 4 v.p.p. didžiojoje Anapilio 
salėje. Pagrindiniu kalbėtoju 
yra pakviestas Lietuvos seimo 
pirmininko pavaduotojas Felik
sas Palubinskas, Amerikos lie
tuvis, dabar gyvenantis ir dir
bantis Lietuvoje. Jis yra krikš
čionių demokratų partijos vado
vas, buvęs Purdue, Ind., univer
siteto profesorius, ateitininkų 
veikėjas.

Meninę programą atliks 
Toronto lietuvių jaunimo an
samblis “Gintaras”, choras 
“Volungė” ir Maironio mokyk
los mokiniai. Minėjimą rengia 
KLB Toronto apylinkės valdy
ba. Inf.

Kai kuriuose Lietuvos ka
riniuose daliniuose, atrodo, dar 
vis vyrauja rusiško pobūdžio 
sauvaliavimai skriaudžiant nau
jokus ar lėtesnio būdo privalo
mą tarnybą atliekančius bend
raamžius. Spaudoje buvo rašo
ma apie pačioje šių metų pra
džioje iš dalinio Medininkuose 
pabėgusius tris karius. Vienas 
jų - Albertas Didžgalvis - skųs
davosi tarnybos sunkumais, vy
resni kareiviai neleisdavę mie
goti, prašydavę dovanų. “Lietu
vos ryto” žiniomis, 1996 m. 
lapkričio 30 d. dingęs Pabradės 
bataliono kareivis Linas Bublys, 
kitą dieną rastas pasikoręs. Ofi
cialiai buvo paskelbta, kad jau
nuolis neatlaikęs psichologinės 
įtampos; o dalinio vadas Vladas 
Prunskas paaiškinęs, kad L. 
Bublys buvęs itin jautrus ir ne
tikęs (?) karinei tarnybai. Inf.

PIRKSIU pianiną geroje būklėje. 
Prašau siūlyti tel. 905 848-9628.

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

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometrists 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

Maloniai kviečiame visus j 
šokių ir pasilinksminimo vakaronę

ROŽIU VAKARAS”
1997 m. vasario 8, šeštadieni, 7 v.v.

Toronto Prisikėlimo parapijos salėje 
(1011 College Street)

Veiks baras ir loterija. Trumpa programėlė.
Gros naujas orkestras “Mandrivka

įėjimas $10 asmeniui. Dėl bilietų teirautis vakarais pas Juliją 
Adamonytę 416 763-4013 arba Dalią Vaškevičiūtę 416 252-9157.

Rengia — Toronto lietuvių choras “Volungė "

Madų paroda - pavasaris '97
LINDA LUNDSTR0M

1997 m. vasario 12, trečiadienį, 6 vai. vak. 
Latvių-kanadlečių kultūros centre, 4 Credit Union Drive 
įėjimas $20 (įskaitant bufeto pietus). Vaikams jaunesniems kaip

12 metų - $8. Dėl rezervacijų ir informacijų skambinkite:
Latvian Centre 416 759-4900.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 

ftff PARAMA
A TIDARĖ NA U JĄ SKYRIŲ

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

telefonas 416 207-9239

VISI KVIEČIAMI APLANKYTI 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.

“The Globe and Mail” 1997 
m. sausio 17 d. laidoje paskelbė 
Bernie M. Farber, Kanados žy
dų kongreso direktoriaus, straips
nį, kuriame rašoma, kad Kana
da pagaliau po dešimties metų 
pertraukos pajudėjo karo nusi
kaltėlių, nacių kolaborantų pa
ieškų link. Krašte gyveną apie 
20 rimtesnių nusikaltėlių, dėl 
kurių sprendimas turėtų būti 
neatidėliojamas, ir dar yra apie 
200 asmenų, kuriuos reikėtų pa
pildomai apklausinėti. Straips
nyje minimas Vokietijoje teis
mo nesulaukęs, kalėjime miręs 
Helmutas Rauca, kaltinamas 
nužudęs 1943 m. mažame Lie
tuvos miestelyje 11.000 žmonių.

“The Canadian Jewish 
News” 1997 m. sausio 9 d. lai
doje praneša, kad JAV-bėse ži
nomo ir iškilaus žurnalo “60 
Minutes” darbuotojai atvyksta į 
Kanadą, kur bus surengti pokal
biai šiame krašte gyvenančių, 
įtariamų karo nusikaltimais, 
žmonių klausimu. Pokalbiai bus 
pradėti sausio mėn. pabaigoje ir 
tęsis per vasario mėn. Numatyta 
kalbinti Kanados teisingumo 
ministerį Allan Rock, buv. vyr. 
prokurorą Robert Kaplan, tei
sėją Jules Deschenes bei kt.

MOTERIS iš Lietuvos ieško dar
bo. Gali prižiūrėti vaikus ar slau
gyti senelius. Skambinti po 6 v.v. 
tel. 905 451-8197. Kviesti Vidą.

IŠNUOMOJAMAS dviejų miega
mųjų butas daugiabučiame pastate 
“Estorada”, 228 Galloway Road, 
Scarborough, Ont. Graži upelio 
dauba, susijungianti su sklypu, pa
togus susisiekimas ir apsipirkimas, 
patrauklus 5 aukštų geros kokybės 
60 butų pastatas, dviejų erdvių 
miegamųjų butas, privatus balko
nas, požeminė autoaikštė, šaldytu
vas, virimo krosnis. Skambinti: 416 
287-0025 8 v.r. - 3 v.p.p. nuo pir
madienio iki penktadienio.

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.

Kanados statistikos depar
tamento (Statscan) duomeni
mis, kanadiečiai, gyvenantys 
didmiesčiuose, gali tikėtis gy
venti metus ilgiau, negu mieste
liuose ar kaime. Priežastimi lai
komas miestuose lengvesnis pri
einamumas prie ligoninių bei 
kitų sveikatos paslaugas teikian
čių institucijų, aukštesni atlygi
nimai ir išsilavinimas. Statscan 
šiuo klausimu ruošia studiją, 
kuri bus išleista kovo mėnesį. 
Pirminiai duomenys rodo, kad 
prieš 20 metų vyrų gyvybės ti
kimybė (life expectancy) buvo 
70.5 metų, pakilo iki 75.1 metų 
1994 m. Moterys galėjo tikėtis 
gyventi iki 77.9 metų amžiaus, o 
1994 m. - metų skaičius jau 
81.1. Vyrai gyvena ilgiausiai 
Britų Kolumbijoje (75.8 m.), 
trumpiausiai Northwest Terito
rijose (70.2 m.). Moterys ilgiau
siai išsilaiko Saskatchewan pro
vincijoje, gyvendamos iki 81.8 
metų amžiaus.

Optimistai ir 
pesimistai

“Lietuvos rytas” 1997 m. 
sausio 3 d. laidoje, pradedant 
Naujuosius metus, paskelbė sta
tistiką apie optimistų ir pesi
mistų skaičius, kurie beveik su
silyginę. Lietuvos gyventojai ti
kisi, kad šiais metais pavyks iš
vengti įtampos, streikų ir san
dūrų ūkyje. “Gallup Internatio
nal” dr-jos pasaulio valstybių 
gyventojai buvo klausiami, ko 
jie tikisi 1997-taisiais metais? 
Lietuvoje apklausti 1003 gyven
tojai. Tarptautinėje arenoje di
delių pasikeitimų nelaukiama. 
Didžiausi pasaulio optimistai - 
Brazilijos gyventojai. Honkon
gas buvęs 1996 metų didžiausias 
pesimistas. Izraelyje tesą tik vie
nas trečdalis optimistų.

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.

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

MONTREAL®
Aušros Vartų parapijiečių me

tinis susirinkimas įvyko sausio 12 d. 
tuoj po pamaldų. Klebonas kun. 
Juozas Aranauskas, SJ, susirinkimą 
atidarė malda, kartu prisimenant mi
rusiuosius praeitais metais. Į pre
zidiumą buvo pakviesti pirminin
kauti Bronius Staškevičius, sekreto
riauti Elvyra Krasowski, Vitas Givis 
ir pats klebonas. Po praeitų metų 
susirinkimo protokolo skaitymo bu
vo pranešimai parapijos komiteto 
pirmininko Alberto Jonelio, iždi
ninko V. Givio ir klebono. Iš iždi
ninko pranešimo paaiškėjo, kad pa
rapija praeitus metus baigė su 
$19,000 pelnu. Dėl šių pranešimų 
diskusijų nebuvo. Tik vėliau buvo 
pasikeista nuomonėmis dėl Berne
lių Mišių atkėlimo iš 12 vai. į 10 vai. 
ar panašiai, dėl jaunimo Mišių ir 
dėl dažnesnio prancūzų ir anglų kal
bų vartojimo per kai kurias Mišias.

Trys parapijos komiteto nariai 
- E. Krasowski, Eugenijus Dainius 
ir A. Jonelis - baigė savo kadenci
jas. Jų vieton buvo pasiūlyti ir susi
rinkimo patvirtinti - Stefanija Be
niušienė, Antanas Mickus ir Jonas 
Zabieliauskas. Dabartinį komitetą 
sudaro šie trys ir dar likę ankstesni 
nariai: Bronius Niedvaras, V. Givis 
ir Romas Otto.

(To) 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. H1X 1L7

Tel. 514 722-3545
JOANA AD AM ONYTĖ, A.I.B.

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

1 f VISK!S
THE LIGHTS

ŽIBURIAI 
0 f HOMELAND

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

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

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

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

Adresas ....................................................................................

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

Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai” 
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

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

Nori susirašinėti
Vidurinio amžiaus lietuvė, mo

kanti anglų kalbą, norėtų susiraši
nėti ir susipažinti su kanadiečiu ar 
amerikiečiu. Adr.: Renetą Pului- 
kienė, Budelkiemio 16-31, Klaipė
da 5814, Lithuania.

PIGIAI paruošiu dokumentus vi
zos pratęsimui. Skambinti Biru
tei tel. 416 233-5996.

IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI ne
toli “U. of T. Scarborough Cam
pus” studentams arba teisėtiems 
ateiviams iš Lietuvos. Specialios 
žemesnės kainos norint pagelbėti 
besikūriantiems Kanadoje. Skam
binti John D. McManus, tel. 416 
281-9970, faksas 416 281-3504, e- 
mail: purtecjdm@sympatico.ca. Ra
šyti: P. O. Box 72028, 2898 El
lesmere Rd., Scarborough, Ont. 
MIE 5G4.

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).

Susirinkimas baigtas malda. 
Prie užkandžių ir kavos dar buvo 
dalintasi mintimis apie parapijos 
gyvenimą.

“Nepriklausomos Lietuvos” 
laikraštis sausio 7 d. išėjo naujo 
formato - panašaus į Lietuvoje lei
džiamus dienraščius. Šiuo kartu bu
vo aštuonių puslapių, bet pasak re
daktorės Birutės Nagienės, ateityje 
bus storesnis. Laikraštis išeina kas 
antrą savaitę. Tai seniausias Kana
dos lietuvių laikraštis, einąs 56-uo- 
sius metus.

Skautų žiemos stovykla, vado
vaujama Gintaro Nagio, įvyko sau
sio 10 - 12 d. d. Cap St. Jacques 
Regional parke.

“Rūtos” klubas šaukia metinį 
narių susirinkimą sausio 29 d., tre
čiadienį, 1 vai. p. p. savo patalpose. 
Narių dalyvavimas privalomas.

A. a. Eugenija (Ūsaitė) Gir- 
dauskienė, 75 m. amžiaus, mirė 
sausio 7 d. Po pamaldų Šv. Kazi
miero šventovėje sausio 10 d. palai
dota Notre Dame dės Neiges kapi
nėse. Liūdi vyras, trys dukterys, du 
sūnūs, jų šeimos, sesuo bei kiti 
giminės. B.S.

FAX 514 722-3546
DONNA SVRAKA, A.I.B.

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.

Y P S HZ IV O S
Žmogus, vaikščiodamas po kapi

nes, pastebėjo užrašą ant paminklo: 
“Čia guli Petras Jurgaitis, advoka
tas ir geras žmogus.” Praeivis, pa
traukęs pečiais, pasakė: Na, jau ir 
gana, trys žmonės palaidoti vienoje 
duobėje.

mailto:purtecjdm@sympatico.ca

