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Išliekanti versmė
“Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos” - skamba, aidi 

visuos pašaliuos laisvės daina, skelbdama naują tėvynės 
prisikėlimą, kuriame visos tautinės šventės švyti kitomis 
spalvomis.

V
ASARIO 16-TOJI taipgi ne ta pati, kokia buvo 
ilgametės okupacijos laikotarpiu, kai atrodė, kad 
nieko kito nebereikėtų, jei tik Lietuva būtų laisva. 
Šiandien ji kitokia. Daugelio troškimai išsipildė, svajonės 

ir sapnai tapo tikrove; ilgos prakalbos ir paskaitos apie 
Lietuvos išsilaisvinimą kraunamos į archyvus. Tačiau šioje 
tikrovėje jau pasigirsta balsų: ne to laukta, ne to tikėtasi. 
Prieš akis praslenka klausimu pavirtęs šaltas šešėlis: negi 
taip ir turėtų būti kas matoma? Ieškoma atsakymų, svars
toma. Galbūt per ilgas, uždaras savo gimtojo krašto idea
lizavimas, nebegrįžtančių dienų nostalgija per giliai širdin 
įkirto kažką nebesuderinamo su dabartiniais reiškiniais, 
kuriuos įvairiais vardais vadiname, nors labai norėtume, 
kad nė vienas jų Lietuvai netiktų. Deja, nuo tikrovės ne
įmanoma pasitraukti, o tai sukelia ir nusivylimą, atsiliepia 
net į tautinių švenčių vertinimą, įskaitant ir Vasario 16-tą- 
ją. Gerai dar, kad tų liūdnųjų balsų nėra per daug. Jų ir 
nebebus daugiau, nes jie kyla iš retėjančių gretų tarpo. 
Jaunesnieji, nematę tarpukario nepriklausomos Lietuvos, 
kažkaip natūraliai susigyvenę su visokia kaita, į nusivyli
mą keliančius reiškinius kitaip žiūri. Jie ir negeroves at
renka ne praeities-dabarties palyginimais, bet platesniu 
šiuolaikiniu žvilgsniu. Užtat ir tautinių švenčių minėjimus 
rengdami, dažnai jie visą svorį deda aiškiam džiaugsmui, 
ne klausimams ir svarstymams.

Džiaugsmingasis tautinių bei valstybinių 
švenčių bruožas akivaizdžiai čia pastebimas 
minint Kanados dieną liepos 1 arba kaimynystėje 
JAV-bių 4-tąją. Kai kraštas laisvas, iš tikrųjų tik džiaugtis 

ir telieka. Mūsų Vasario 16-tosios renginiai, atrodo, bent 
šiuo metu bando išlaikyti vidurkį tarp buvusių “sunkiųjų” 
minėjimų ir naujesnio pobūdžio renginių. Išeivijoje tasai 
būdas turbūt ir yra tinkamiausias. Gyvendami ne Lietu
voje, nors ir į gatves ar aikštes išeidami, vargu ar patrauk
tume didesnes gyventojų minias, kurios kartu su mumis 
pasidžiaugtų. Per daug čia įvairių tautybių, per daug įvy
kių ir rodinių. Pagaliau kaip ten bebūtų - visa tai tik išori
nė pusė. O švenčių prasmė ne joje. Vasario 16-toji mums, 
lietuviams, visų kartų ir pažiūrų, nepaisant kokia Lietuva 
buvo ir kokia ji dabar yra, net negalvojant kokia ji bus, - 
toji nepakartojama viduržiemio diena, net okupacijų me
tais slaptai puošta trispalvėmis, lieka ir turi likti ypatinga 
versme, padedančia išlaikyti tautos gyvastingumą. Toji 
versmė nepriklauso jokiam laikotarpiui - esamam ar būsi
mam. Ji iškelta virš visų gerovių ir negerovių, kad tėvynės 
laisvė nebūtų matuojama kieno nors asmenine nauda. 
Tokį ar panašų suvokimą priėmus, visos tos šventės minė
jimo formos bus geros, ir pati šventė bus vertinama iš es
mės, o ne pagal minėjimų trukmę, meninę programą ar 
paskaitininką, ne pagal įdomumą, kaip tikintysis pamal
das vertina ne pagal įdomumą ar gerą pamokslininką. Si 
didžioji mūsų šventė kasmet kviečia visus susiburti, soli
darizuotis vienu pačiu aiškiausiu pagrindu: mes - lietuviai 
su savo nepriklausoma Lietuva. C.S.

KANADOS ĮVYKIAI

Sprendė įkaitų padėtį
Peru ir Japonijos vadovai 

susitiko Toronte vasario 1 d. tar
tis, kaip išgelbėti marksistų su
kilėlių Tupac Amaru (MRTA) 
pagrobtus įkaitus Peru sostinė
je, Limoje. Japonijos ambasa
doje, kur gruodžio 17 d. įsibro
vę sukilėliai uždarė 500 svečių, 
atvykusių į priėmimą, yra likę 
72 įkaitai, jų tarpe ir prezidento 
Alberto Fujimori brolis ir kiti 
valdžios pareigūnai. Pasitarimai 
vyko Kanadoje, nes jos ambasa
dorius Anthony Vincent buvo 
vienas iš pirmųjų paleistų įkaitų.

Vadovai sutarė, kad ligšiol 
išvengtas tiesioginis dialogas su 
sukilėliais bus užmegztas per A. 
Vincent. Taip pat nutarta nepa
leisti 400 įkalintų sukilėlių, kaip 
reikalavo MRTA vadovybė. A. 
Fujimori sutiko nenaudoti jėgos 
krizės pašalinimui kol įkaitai 
visi sveiki. Nuspręsta leisti suki
lėliams ieškoti prieglobsčio tre
čioje valstybėje, pvz. Kuboje, ta
čiau vadovybė pranešė, kad tai 
nebuvo ir nebus jiems naudin
gas tikslas.

Transporto ministerijų pa
reigūnai susitiks Winnipege ko
vo 12 d. tartis dėl sunkvežimių 
ratų nulėkimo nelaimių. Nėra 
aišku, kiek tokių nelaimių būta, 
nes jos registruojamos tik To
ronto apylinkėje. Per paskuti
nius 13 mėnesių buvo 80 atvejų, 
kai nuo sunkvežimių nulėkė ra
tai. Toronto apylinkėse, važiuo

jant didžiaisiais greitkeliais, bu
vo 43 tokių atsitikimų, 27 iš jų 
pataikė į kitus automobilius, 
buvo sužalota 19 žmonių, du 
mirė. Sudarytos darbo grupės 
šiuo reikalu kiekvienoje provin
cijoje. Bus stengiamasi surašyti 
žinomus įvykius ir jų priežastis.

Ontario švietimo ministeris 
John Snobelen pranešė, kad 
šiais metais už aukštąjį mokslą 
studentai turės mokėti 10% 
daugiau, kai kuriose programo
se studijuojantiems mokslo kai
na pakils net 20%. Taip pat bus 
keičiamos paskolų sąlygos - 
baigę mokslus jie turės atmokė
ti didesnę dalį paskolos.

Mokesčius nustatys patys 
universitetai (jų yra 17) ir 25 
kolegijos (community colleges). 
Vyriausybė taip pat nori skirti 
tarp 15 ir 20 milijonų dolerių 
kasmet stipendijoms, kurios bū
tų skiriamos dviems nuošim- 
čiams studentų, gaunančių aukš
čiausius pažymius, nepaisant jų 
finansinių galimybių.

Tikimasi, kad nauji potvar
kiai padidins aukštesniųjų moks
lo institucijų pajamas $104 mili
jonais dolerių, ir jie bus vykdo
mi jau 1997-1998 mokslo metais.

Kvebeko vyriausybė žada 
panaikinti katalikų ir protestan
tų mokyklų tarybas, jų vietoje 
steigti prancūzakalbių ir angla-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Lietuvos valstybės ženklas Vytis — Tėvynės laisvės kovų ir laimėjimų išraiška, 
primenanti ne tiktai senovę, bet ir dabartį atgimusios valstybės Vasario 16- 
tosios aktu Iliustracija — dail. Irmos Makariūnaitės

PRANEŠIMAS IŠ VILNIAUS

Pagarba pirmajai lietuviškai knygai
Martyno Mažvydo katekizmas, išleistas Karaliaučiuje prieš 450 metų, 

susilaukė valstybinio masto iškilmių
GENOVAITĖ GUSTAITĖ

1997 m. sausio 8 d. vakarą 
Operos ir baleto teatro sceną 
puošė kaspinas su datom ir įra
šu: “1547, žodžiai - per darbą ir 
maldą - sugula klusniai į knygą; 
to, kas per Dievą suguldė, 
laukia šlovė amžina, 1997”. 
Priešais ant sienos - didžiulis 
stendas: “Katekizmo” titulinis; 
nuo jo iki scenos pakraščio, iki 
garsiakalbio, atbėga, atvingiuo
ja neplatus baltas kelelis, take
lis. Atvingiuoja, nešauna tiesiai, 
neplatus... Nebyli, bet kokia iš
kalbinga, apgalvota renginio 
smulkmenėlė!

Įvadinis žodis
Pilnutėliame teatre minėji

mą pradeda pirmosios lietuviš
kos knygos 450 metų sukakties 
valstybinės komisijos pirminin
kas Vytautas Landsbergis. Pa
gal protokolą pagerbęs Lietu
vos prezidentą, diplomatinį kor
pusą, aukštąją dvasininkiją, vi
sus dalyvius, pereina prie minė
jimo temos.

Kalbėtojas pripažino, kad ši 
data leidžia ir pasidžiaugti 

reikšmingais bei gražiais leidi
niais, ir sykiu susikaupti, pa
mąstyti. Ką reiškia knyga tautai, 
valstybei, daugiatautei žmonijos 
civilizacijai? Ką reiškia pirmoji 
knyga mums? Apžvelgia istori
nio “Katekizmo” sandarą, ketu
rias jo dalis. Tai dedikacija Di
džiajai Lietuvos kunigaikštystei, 
kur pačios knygelės šneka “lie- 
tuvninkump ir žemaičiump”, 
elementorius - tik keturių pus
lapėlių, skirtas mokymui berne
lių, pats katekizmas su Dievo 
prisakymais, Viešpaties malda, 
sakramentais bei urėdų įstaty
mais, idant kiekvienas žmogus 
žinotų, “kaip tur gyventi savo 
stone pagal Dievo valią”, ir 
giesmynas su natomis, Mažvydo 
paaiškinimais. Knygelė pava
dinta pagal svarbiausią dalį - 
katekizmas, kuris buvo “išbruk- 
tas” Karaliaučiuje per Joną 
Veinreichą...

Apmąstydamas įvykio reikš
mę, V. Landsbergis sąmojingai 
pastebi: “Pirmoji knyga nėra 
taip labai nutolusi nuo mūsų 
laikų, kaip galėtų atrodyti /.../ 
Net kaip lietuvių kalbos vado

vėlis ji tebebuvo naudojama pa
lyginti neseniai - kažkam Ode
soje panorus mokytis lietuviš
kai, iš lentynos ištrauktas unika
lus Mažvydo egzempliorius. 
Baigia mintimi: “Išliko Lietuva 
todėl, kad buvo lietuvių kalba ir 
knyga, kad buvo Mažvydas”.

Kiti kalbėtojai
Plojimais pasitiktas, palydė

tas kalba poetas Justinas Mar
cinkevičius. Jis susieja Mažvydą 
su Mindaugu. Turime du kara
lius - Mindaugą, sukūrusį Lie
tuvos valstybę, ir Mažvydą, su
kūrusį lietuvišką knygą. Pirmo
sios knygos autorius pašaukė 
mus į žodžio tarnybą ir iki šiol 
neapleido. Nebent patys atsisa
kėme, pabėgome, išdavėme! 
Lygina Mažvydą su kitom verty
bėm: “Katekizmas” - tai mūsų 
knygos senamiestis, atverstas 
darbui, kūrybai, meilei.

Trečioji kalbėtoja istorikė 
Ingė Lukšaitė, didelė laikotar
pio žinovė. Apžvelgusi Europos 
tautų, seserų, knygos kelią, su
stoja prie Katalikų Bažnyčios

(Nukelta į 3-čią psl.)

Užsienio reikalų ministeris 
Danijoje

ELTOS žiniomis, Lietuvos 
užsienio reikalų ministeris Al
girdas Saudargas vasario 2 d. iš
vyko į Daniją susitikimams su 
Danijos URM vadovu, ministe- 
riu pirmininku P.N. Rasmussen 
bei seimo užsienio reikalų ko
miteto pirmininke. Šie pareigū
nai užtikrino savo valstybės 
nuostatą siekti teigiamo Baltijos 
valstybėms rezultato plečiant 
Šiaurės Atlanto sąjungą (ŠAS).

Tarėsi muitininkai
Kaip praneša “Respublika”, 

sausio 30 d. Biržų savivaldybėje 
vyko Lietuvos ir Latvijos muiti
ninkų ir pasienio policijų dery
bos dėl bendro Grenstalės-Sa- 
ločių sienos perėjimo postų dar
bo. Buvo svarstyta sutartis, o 
pasak Lietuvos darbo grupės 
vadovo Juozo Jacevičiaus, teli
ko išspręsti “smulkių nesutari
mų” ir ji bus pasirašyta. Trūksta 
ryšių linijos nutiesimo, kurį 
turėtų atlikti Latvija, tačiau de
legacija skundėsi lėšų trūkumu.

Lietuvos ir Latvijos jūros 
sienos klausimu derybų atnauji
nimas dar nenustatytas, rašo 
ELTA. Delegacijos turėjo susi
tikti Vilniuje vasario 4 d., tačiau 
Latvija susitikimo išvakarėse 
pakvietė Lietuvos delegaciją į 
Rygą. Derybos buvo nutrauktos 
praėjusių metų rudenį, nes Lat
vija pasirašė sutartis su JAV 
“Amoco” ir Švedijos OP AB ben
drovėmis dėl naftos telkinių 
žvalgybos ginčytinoje jūros teri
torijoje.

Verslas Karaliaučiuje
BNS skelbia, kad Lietuvos 

bendrovių, dirbančių Karaliau
čiaus srityje, kapitalo apyvarta 
yra keliasdešimt milijonų dole
rių. Lietuvos generalinio konsu
lo Sigito Šilerio teigimu, srityje 
veikia tik 40 iš 100 įregistruotų 
Lietuvos bendrovių, nors vienos 
statybos bendrovės “Kansta” ka
pitalo apyvarta buvo 4 mln. 
dolerių. Jo manymu, pasirašytos 
bendradarbiavimo sutartys lei
džia tikėtis, kad bendrovių skai
čius padaugės. Gamybininkams 
“beveik nerealu” patekti į Rusi
jos rinką be Karaliaučiaus srities. 
Reikalingas banko garantijas 
galima būtų gauti iš Lietuvos 
bankų, kurie galėtų veikti šioje 
srityje.

Šausio 31 d. Karaliaučiaus 
mieste “Baltekspocentro” paro
dų rūmuose 14 Kauno apskri
ties žemės ūkio produktų per
dirbimo įmonės bei bendrovės 
pristatė pieno, žuvies, mėsos, 
miltų gaminius bei lietuviškus gė
rimus.

Pasaulio banko vertinimas
Vasario 2 d. dviejų savaičių 

misijai į Lietuvą atvyko septyni 
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Nuostabus šios vienuolės dvasinis palikimas 
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Lietuvių tautinės gyvybės išlaikymas cariniais laikais

Pasaulio banko (PB) atstovai. 
Jie susitiks su vyriausybe, Lietu
vos banko ir ministerijų vado
vais pasitarimams dėl 80 JAV 
dol. “struktūrinio sureguliavi
mo” paskolos ir Lietuvos įsipa
reigojimų. Misijos dalyviai pa
teiks PB direktoriui savo išva
das dėl jų vykdymo. Lietuva jau 
gavo pusę skirtos sumos praėju
sį rudenį. Paskola suteikta 15 
metų, pradedant grąžinti po 3.5 
metų, su 6-7% metinėmis palū
kanomis. PB iš viso yra suteikęs 
Lietuvai 269.5 JAV dolerių ver
tės paskolų nuo 1992 m., ir fi
nansavo 10 projektų.

Įvertinimo misijos vadovas 
M. Giugale ministeriui pirmi
ninkui Gediminui Vagnoriui 
pareiškė, jog PB domina poky
čiai Lietuvos bankuose, energe
tikoje, žemės ūkyje bei vyriausy
bės politika ginant valstybės 
rinką, taikant muitų politiką.

Atleistas finansų ministeris
Lietuvos finansų ministeris 

Rolandas Matiliauskas sausio 
23 d. atsistatydino iš pareigų, 
spaudoje pasirodžius straips
niams apie jo 1993 metais paim
tas lengvatines paskolas Kredi
to banke, kur jis tuomet dirbo. 
Pasak ELTOS, jis “neigia pasi
pelnęs iš gautos paskolos”, 
tačiau Generalinės prokuratū
ros organizuoto nusikalstamu
mo ir korupcijos tyrimų sky
riaus vyriausias prokuroras nu
statė, kad R. Matiliausko veiks
muose esama nusikaltimų.

Finansų ministerio pareigas 
laikinai eis valdymo reformų 
savivaldybių reikalų ministeris 
Kęstutis Skrebys.

Sugriežtintos bausmės
Sausio 23 d. Lietuvos sei

mas Baudžiamojo kodekso 
straipsniu priėmė sugriežtinan
čias bausmes už narkotikų plati
nimą, kaip rašo ELTA. Neteisė
tas narkotinių priemonių gami
nimas, įgijimas, laikymas, gabe
nimas arba siuntimas, turint 
tikslą jas parduoti ar kitaip pla
tinti, taip pat neteisėtas jų par
davimas ar kitoks platinimas 
baudžiamas laisvės atėmimu 
nuo penkerių iki dešimties me
tų, o nuo aštuonerių iki penkio
likos metų dėl ypač stiprių nar
kotinių priemonių, sukeliančių 
pavojų gyvybei, gaminimo, par
davimo ar kitokio platinimo. 
Laisvės atėmimu nuo dešimties 
iki dvidešimties metų baudžia
ma už platinimą pakartotinai 
arba stambiu mastu.

Padidėjo energetikų skolos
“Lietuvos rytas” (nr. 20) pra

neša, kad šilumą ir elektros 
energiją gaminančios bendrovės 
“Lietuvos energija” skola dujų 
tiekėjams pakilo iki 180 milijo-

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Neatsiejamai suaugęs su Vasario 16-tąja
LIETUVOS PATRIARCHAS DR. JONAS BASANAVIČIUS 1927-1997. 

VILNIEČIO ATSIMINIMAI

Lietuvoje šiais metais vienoje 
knygoje bus susilaukta Biblijos 
(Senojo ir Naujojo Testamento) 
pilnutinio vertimo iš hebrajų ir 
graikų kalbų. Senojo Testamento 
knygas išvertė prel. Antanas Rub- 
šys, kuris taipgi parengė įvadą ir 
paaiškinimus. Naujojo Testamen
to tekstą sudarys kun. Česlovo 
Kavaliausko vertimas.

Lietuvos Biblijos draugijos 
rūpesčiu yra rengiamas ir ekume
ninis Biblijos leidimas, kurio teks
tą taip pat sudarys prel. A. Rub- 
šio ir kun. Č. Kavaliausko verti
mai be įvadų ir paaiškinimų. Šiuo 
leidiniu galės naudotis visos 
krikščioniškosios konfesijos.

Kasmetinė jaunimo stovykla 
Panevėžio vyskupijoje tema “Gy
voji Bažnyčia” šiais metais įvyko 
Raudondvario (netoli Šeduvos) 
Aukštesniosios žemės ūkio mo
kyklos patalpose. Organizatoriai 
norėjo pabrėžti pasitikėjimą jau
nais žmonėmis, ugdyti atsakomy
bę, sudaryti sąlygas reikštis inicia
tyvai.

Stovykloje dalyvavo kun. Al
girdas Dauknys, šiuo metu studi
juojantis Briuselyje. Jo pastango
mis buvo įsteigtas Katalikiškasis 
šiaurės Lietuvos jaunimo centras. 
Stovykloje buvo paminėtas Pane
vėžio vyskupijos 70 metų sukak
tis. Prisiminta pirmojo vyskupo 
Kazimiero Paltaroko parama tuo
metinio katalikiško jaunimo veik
lai. Stovyklos viršūnė - pamaldos 
Šeduvos šventovėje, kur jauni
mas, melsdamasis už taiką, sutiko 
Naujuosius metus. Mišias aukojo 
Naujamiečio klebonas kun. Ri
mantas Gudelis, Lietuvos vysku
pų konferencijos sekretoriaus pa
dėjėjas kun. Rolandas Makrickas, 
“Stovyklos siela” kun. Algirdas 
Dauknys.

Ministeris pirmininkas Gedi
minas Vagnorius gruodžio 24 d., 
Kalėdų išvakarėse, Kaune aplan
kė kardinolą Vincentą Sladkevi
čių, susitiko su Kauno arkivysku
pu Sigitu Tamkevičiumi. Pasak 
arkivyskupo, buvo aptarti kai ku
rie aktualūs klausimai, pasikeista 
nuomonėmis dėl Bažnyčios būk
lės valstybėje. Kalbėta paspartinti 
sutarties rengimą tarp Vatikano 
ir Lietuvos. Ministeris pirminin
kas pripažino Bažnyčios vaidmens 
svarbą Lietuvoje.

Kauno marijonų vienuolyne 
atsinaujinimo dienas gruodžio 21 
d. surengė Šv. Gertrūdos švento
vės jaunimo maldos grupė. Ren
ginyje dalyvavo per 40 šios šven
tovės jaunimo maldos grupės, 
“Gyvųjų akmenų”, Švč. Mergelės 
Marijos Rožinio bei “Tikėjimo ir 
šviesos” organizacijų narių. Apie 
draugystę dalyviams kalbėjo kun. 
Renaud - Marie Desplanques iš 
Prancūzijos, Lietuvoje gyvenantis 
nuo 1993 metų. Atsinaujinimo 
dienos Šv. Gertrūdos šventovėje 
yra rengiamos kartą per mėnesį. 

Vilniuje 1992 m. Nuotr. A. Gaidamavičiaus

Jų tikslas - padėti jaunuoliams 
krikščioniškam šeimos gyvenimui 
bei tobulėti dvasiškai.

Kūčias Kauno vargdieniams 
surengė Kauno arkivyskupijos 
“Caritas”. Jose dalyvavo 100 vie
nišų ir pagalbos reikalingų žmo
nių. Kūčių vakarienė buvo valgo
ma “Caritas” išlaikomose valgyk
lų patalpose, kur kasdien sriuba 
pamaitinami 1000 vargdienių. 
Kūčių stalą palaimino Kauno 
“Caritas” direktorius kun. J. Ba- 
bonas. Pasak “Caritas” reikalų 
vedėjos O. Virbašiūtės, panašios 
Kūčių vakarienės buvo surengtos 
visose Kauno miesto parapijose.

Marijampolės dramos teatro 
salėje sausio 5 d. įvyko tradicinis 
moksleivių kūrybos koncertas 
“Kalėdų nakties žvaigždė sužibo”, 
organizuotas sės. D. Vičkauskai- 
tės, mokytojų D. Klevienės, S. 
Malžinskienės. Programoje daly
vavo 250 moksleivių iš visų Mari
jampolės mokyklų. Koncerto pra
džioje juos pasveikino Šv. Ark. 
Mykolo parapijos klebonas K. 
Brilius, MIC, pažymėdamas, kad 
per televiziją peršamas menas 
tėra tik pamėgdžiojimas, meno 
ištakos esančios iš Dievo.

(“Bažnyčios žinios” 1997 m. 1 nr.)

Išsiskyrusieji ir vėl susituo
kusieji irgi yra Tikinčiųjų Bendri
jos nariai; būti jos nariais juos 
įgalina Krikštas ir tikėjimas, - pa
sakė Popiežius Jonas-Paulius II 
audiencijoje priėmęs šeimos tary
bos narius, kurie tarybos visumos 
posėdyje svarstė išsiskyrusių ir 
antrą civilinę santuoką sudariusių 
žmonių sielovados klausimus.

Skyrybos ir nauja civilinė san
tuoka, - patikslino popiežius, - 
prieštarauja Kristaus mokymui 
apie santuokos neišardomumą ir 
dėl to savaime yra blogis. Dėl šios 
priežasties šie žmonės negali pil
nai dalyvauti Mišiose - priimti Ko
muniją. Taip pat ir Susitaikymo 
sakramentas negali jų grąžinti į 
Eucharistijos šventimą, nes kol jie 
gyvena prieštaraudami tiesai apie 
santuokos neišardomumą, jų gy
venime negali įvykti visiškas atsi
vertimas. Tačiau šių žmonių ne
galima izoliuoti nuo tikinčiųjų 
bendruomenės. Ir juos reikia ra
ginti kartu su visais tikinčiaisiais 
dalyvauti Tikinčiųjų Bendrijos gy
venime ir meilės darbuose.

Tikinčiųjų Bendrija turi pasi
rūpinti atitinkama išsiskyrusiųjų 
žmonių sielovada, skirti deramą 
dėmesį sielovadai vaikų, gimusių 
T. Bendrijos nepripažįstamose 
santuokose. Popiežius pažymėjo, 
jog kalbant apie tuos žmones, ku
rie gyvena nutraukę santuokos 
neišardomumo saitą, reikia nuo
latos prisiminti neišsemiamą Die
vo gailestingumą ir tiesą, kad iš
ganymas nėra žmogaus nuopel
nas, bet Dievo malonės ir gailes
tingumo vaisius.

KAZYS BARONAS, Vokietija
Šiemet sukanka 70 metų 

nuo Lietuvos patriarcho dr. Jo
no Basanavičiaus mirties. Ne
minėsiu jo nuopelnų mūsų tau
tai ir valstybei, kurie yra plačiai 
žinomi. Pr. Čepėno “Naujųjų 
laikų Lietuvos istorijoje” jis mi
nimas dviejuose leidiniuose per 
60 kartų, jo visuomeninė ir 
mokslinė veikla suglaustai apra
šyta LE penkiuose psl. ir 1.1. Ta
čiau patriarcho mirties dieną - 
vasario 16-tąją - mėginsiu nors 
mintimis persikelti į gimtąjį Vil
niaus miestą ir nerūpestingas 
vaikystės dienas.

Salta buvo 1927 m. žiemu
žė. Nors dar nelankiau Vilniaus 
lietuvių “Ryto” pradžios mo
kyklos, tačiau gerai atsimenu, 
kad tėvas dažnai likdavo na
muose. Mat kai lenkai atleido 
tėvą iš miesto savivaldybės tiltų 
taisymo prižiūrėtojo darbo (ma
no sesuo jau lankė lietuvių gim
naziją), jis perėjo į medinių na
mų statybos verslą. Žiemos me
tu jis nuomodavo tarp Kūdrų ir 
Subačiaus g-vių tvenkinius, 
samdydavo su rogėm vežikus 
bei darbininkus, kurie pjovė 
metro ilgio stačiakampius ledo 
gabalus, kuriuos pristatydavo 
“Šopeno”, “Lipskio” alaus da
rykloms, ligoninėms, mėsinėms.

Kadangi 1927 m. žiema bu
vo labai šalta, darbininkų trau
kiami pjūklai vandenyje įšalda
vo siaurame ledo take. Tad ir 
darbas tokiom šaltom dienom 
buvo neįmanomas.

Vasario 16-sios minėjimas 
Vilniuje buvo rengiamas tą pa
čią dieną ir visuomet sutrauk
davo visus mūsų sostinės lietu
vius, grupę gudų, kurie po Lie
tuvos himno giedodavo ir savo. 
Neatsimenu kur 1927 m. minė
jimas įvyko, tačiau gerai atsime
nu, kad 9-tosios Lietuvos nepri
klausomybės sukakties minėji
mas buvo nutrauktas dėl didelio 
Lietuvos patrioto dr. J. Basana
vičiaus mirties. Tai padaryta iš
reiškiant gedulą. O aš taip lau
kiau meninės programos! Bet 
eidamas su tėvais į namus iš se
sers pokalbio su tėvu supratau, 
kad mirė didis lietuvis.

Nors jau buvau šešerių me
tų, tačiau tik sesuo su motina 
dalyvavo dr. Jono Basanavi
čiaus laidotuvėse. Su tėvu likau 
prie šiltos krosnies, nes tą die
ną net tvoros traškėjo nuo šal
čio! Vėlokai, po pietų, sušalu
sios grįžo motina ir sesuo. Pa

F

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

nų litų. Generalinio direkto
riaus pavaduotojas A. Mikužis 
aiškino, kad nėra lėšų atsiskai
tymui, valstybė pripažino 776 
milijonų litų skolą, tačiau neži
noma, kaip ta skola bus grąži
nama. O vartotojų skola už šilu
mą ir elektros energiją nuolat 
didėja. Jo teigimu, ieškoma kre
ditų, iš kurių būtų galima dengti 
skolas Ignalinos atominei elek
trinei, dujininkams ir kuro tie
kėjams, nors tai neišspręs skolų 
grąžinimo problemos.

Gaudama iš Pasaulio banko 
(PB) 80 mln. JAV dolerių struk
tūrinio sureguliavimo paskolą, 
Lietuva įsipareigojo, kad varto
tojai už dujas, šilumą ir energiją 
nebus skolingi ilgiau negu 30 
dienų. PB siūlė, kad vyriausybė 
nutrauktų energijos tiekimą sko
lininkams, išskyrus ligonines, 
vaikų darželius, mokyklas kari

sakojimui nebuvo galo: minia 
žmonių, atstovai net iš nepri
klausomos Lietuvos, daug vaini
kų. Einant gedulingai eisenai 
net ir žydai kėlė kepures, nes 
dr. J. Basanavičius buvo gerbia
mas ir mylimas visų tikrų vil
niečių.

Be abejonės, laidotuvės bu
vo kartu ir tautinė demonstra
cija mūsų sostinėje - daugumas 
vainikų turėjo trispalvius kaspi
nus. Ir Vilniaus vaivadijos poli
cija nevaikė Rasų kapinėse gu
minėm lazdom minios giedant 
Lietuvos himną.

Dr. J. Basanavičius palaido
tas priešais Rasų kapinių ko
plyčią. Kiekvienais metais, Vė
linių dieną, prie patriarcho ka
po uniformuoti Vilniaus lietu
vių skautai stovėdavo garbės 
sargyboje. Vėlinių dieną sosti
nės lietuviai aplankydavo 1920 
m. kovoje už Vilnių žuvusių lie
tuvių karių - savanorių kapus, 
dr. J. Basanavičiaus, inž. P. Vi
leišio, M. K. Čiurlionio ir kt. 
kapus, sugiedodami “Viešpaties 
Angelas” ir Lietuvos himną. 
Vaivados Bocianskio laikais 
lenkų policija guminėm lazdom 
išvaikydavo šią tylią vilniečių 
patriotinę demonstraciją.

Dr. Jono Basanavičiaus lai
dotuves savo studijoje “Litwini 
w Polsce 1920-1939” mini Su
valkijos sūnus, Varšuvos un-to 
prof. Br. Makauskas. Jis rašo: 
“1927 m. vasario 16 d. Vilniuje 
mirė lietuviškos tautinės veiklos 
didelis veikėjas Jonas Basanavi
čius. Šį momentą nutarta išnau
doti, paskubinant jau nuo pra
džios 1927 m. vedamus lietuvių- 
lenkų pasitarimus. Lenkiškoji 
spauda, o ypač vilniškė, plačiai 
informavo lenkų visuomenę 
apie velionį, iškeldama jo nuo
pelnus lietuvių tautai bei velio- 
nies vietą ir vaidmenį lietuvių 
mažumos Vilniaus krašto gyve
nime. Buvo atidaryta iki šiol 
standžiai iš abiejų pusių blo
kuota Lietuvos-Lenkijos siena, 
leista iš Kauno atvykti gausiems 
lietuviškų organizacijų atsto
vams. Delegacijoje buvo artimi 
dr. J. Basanavičiaus žmonės, 
svarbūs Lietuvos vidaus gyveni
me: Vytauto Didžiojo un-to 
rektorius prof. M. Biržiška, sei
mo atstovas inž. Steponas Kai
rys, Kauno meras Jonas Vi
leišis, matematikos - gamtos fa
kulteto dekanas prof. Zigmas 
Žemaitis, kun. prof. Juozas Tu
mas, prof. Augustinas Janulaitis 

nes bazes ir elektrines, tačiau 
iki šiol nesudarytas šių išskirti
nų vartotojų sąrašas. Taip pat 
pasiūlyta, kad padidėjusieji įsis
kolinimai energetikams būtų 
dengiami iš biudžeto. PB atsto
vas Lietuvoje pripažino, kad, 
skiriant kreditus Lietuvai, pa
grindinis dėmesys nebus skiria
mas energetikos problemoms, 
bet ekonomikos pažangai, rsj

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). 

ir kt. Vilniaus vaivadijos valdžia 
bei kurija išleido specialų po
tvarkį, palengvindama dalyvavi
mą laidotuvėse kuo didžiausiam 
Lenkijos lietuvių skaičiui. Sutik
ta taip pat su atvykimu Lenki
jon ištremto vysk. Juozo Kuktos 
(autorius rašo “ksiądz” - kuni
gas, K.B.). Vasario 20 ir 22 d. 
gedulines pamaldas atliko arki- 
vysk. Romualdas Jalbžykovskis, 
o pamokslus lenkiškai ir lietu
viškai sakė kun. prof. Petras 
Kraujalis (sakydamas tautinius 
pamokslus, ypač 16 Vasario mi
nėjimuose, kun. P. Kraujalis 
verkdavo, K.B.). Laidotuvių ei
senoje dalyvavo šimtas lenkiš
kos spaudos atstovų, literatūros 
ir mokslo atstovų.

Iškilmingai velioniui pa
gerbti akademijai vadovavo Lai
kinojo lietuvių komiteto pirm, 
dr. Danielius Alseika. Joje daly
vavo gausios vietinės ir Lietuvos 
respublikos delegacijos. Užuo
jautų telegramas atsiuntė Vil
niaus vaivada Vladislovas Rač- 
kievič ir ministeris Vytautas 
Stanievič. “Kurier Wilenski” 
pažymėjo, kad lietuviai iš Kau
no ir Vilniaus lenkų adresu ne
pasakė nė vieno blogo žodžio. 
Tas pats dienraštis toliau rašė, 
kad prie didžio lietuvio karsto 
buvo surasta bendra kalba - 
tarpusavio simpatijos ir pagar
bos kalba.

Vasario 24 d. vaivada V. 
Račkievič priėmė Laikinojo lie
tuvių komiteto atstovus, kurie 
jam išreiškė padėką už globą ir 
paramą atvykusiai į dr. J. Ba
sanavičiaus laidotuves Lietuvos 
respublikos delegacijai.

Tas pats “Kurier Wilenski” 
vasario 22 d. rašė, kad dr. J. Ba
sanavičiaus kapą dengė nesu
skaitomas vainikų skaičius. 
Vien tik lietuvių jaunimo or
ganizacijos sudėjo prie kapo 63 
vainikus. Vainiką, padėtą lenkų 
“krajovcų” studentų, puošė trys 
kaspinai su lenkišku, lietuvišku 
ir gudišku užrašu”. (Bronislaw 
Makowski, Litwini w Polsce 
1920-1939, Panstwowe Wydaw- 
nictwo Naukowe, Warszawa, 
1986, psl. 64-65).

Sąmoningai pradžioje nuty
lėjau dr. J. Basanavičiaus rūpes
čiu įsteigtą Lietuvių mokslo 
draugiją. Tai pirmoji institucija 
caro laikais, užmezgusi tarptau
tinius mokslo ryšius su garsiais 
Europos mokslininkais. Lenkų 
okupacijos metu dr-ja jungė 
Vilniaus krašto intelektualus, 
rengė suvažiavimus su paskai
tomis. Taip pat, dideliu LMD 
nuopelnu reikia laikyti lietuviš
kų vadovėlių leidimą mokyk
loms ir gimnazijoms, nes karo ir 
pokario metais buvo jaučiamas 
tikras vadovėlių badas.

Puikiuose rūmuose Anta
kalnyje, netoli Šv. Petro ir Po
vilo šventovės, buvo įsikūrusi 
LMD. Pirmą kartą į jų vidų 
teko įžengti jau besimokant Vil
niaus Vytauto Didžiojo gimna
zijos II klasėje. Auklėtojas, lie
tuvių kalbos mokytojas dr. I. 
Šlapelis priklausė LMD valdy
bai, turėjo leidimą parodyti 
mums mokiniams dr. J. Basa
navičiaus darbo kambarį. Jis 
buvo dešinėje pagrindinių įėji
mo durų pusėje, su į Antakalnio 
g-vę išeinančiu langu. Kamba
rys buvo paliktas koks ir buvo 
paskutiniais velionies gyvenimo 
metais: apkrautas knygomis, 
žurnalais, laikraščiais. Kiek pri
simenu, prie lango stovėjo pa
prastas, didelis stalas, o prie jo 
kėdė su aukšta atrama.

“TŽ” red. prierašas. Šiame 
straipsnyje sakoma, kad dr. J. 
Basanavičių gerbė ir žydai. Ir 
tai ne be pagrindo. Štai dr. J. B. 
pareiškimas tuo klausimu. “Su
žinojęs iš p. Kacelenbogeno, 
kad tūli apskričių viršininkai 
draudžia viešai vartoti žydų kal
bą iškabose, tuomi pat {žeisda
mi tiesos ir teisingumo jausmus 
žydiškai kalbančių Lietuvos pi
liečių, aš norėčiau nors tai būtų 
vox clamantis in deserto (tyruose 
šaukiančiojo balsas, Red.) už
tarti jųjų kalbos teises lygybės 
žvilgsniu ir patarti valdžios or
ganams liautis mažmožiais per
sekiojus lojalių gyventojų kalbą 
ir juos erzinus prieš Lietuvos 
valstybę. Palanga, 12. VIII. 1924.” 
Tai ištrauka iš “Mūsų garso” 
1924 m. 4 nr. Šias eilutes jis pa
rašęs savo ranka.

Dr. JONAS BASANAVIČIUS Iš knygos “Rinktiniai raštai”

MIRTIES PRISIMINIMAS
A.a. STASYS LAURINAVIČIUS

mirė 1996 m. gruodžio 5 d. Mišios už jo vėle bus 
atnašaujamos 1997 m. vasario 22, šeštadienį, 11 v.
ryto, Lietuvos kankinių šventovėje.

Visi kviečiami prisiminti velionį savo maldose.

AtA
DIONIZUI STUKUI 

mirus,
broliui JUOZUI reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Uršulė Bleizgienė
Viktoras ir Jadvyga Miliauskai su šeima 
Erikas ir Rūta Vaičekauskai
kun. Algimantas ir Rūta Žilinskai su šeima

AtA
v. s. VERONIKAI KALENDRIENEI

iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžią užuojautą reiškiame jos dukrai
PAJAUTAI ir sūnui ARVYDUI su šeimomis -

“Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai 
Skautininkų-ių draugovės 

“Romuvos” valdyba

AtA
PETRONĖLEI JUCEVIČIENEI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame ilgametes nares ALDONĄ 
VAITONIENĘ ir DANUTĘ STAŠKEVIČIENĘ bei 
jų šeimas -

Lietuvių tautodailės institutas

AtA
PETRONĖLEI JUCEVIČIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžią užuojautą reiškiame primininkei
ALDONAI VAITONIENEI ir jos šeimai -

Lietuvių tautodailės instituto Toronto skyrius

MUSŲ BENDRUOMENĖS NARIUI

AtA
LEONUI JAKAIČIUI 

staiga mirus,
žmoną JULIJĄ, sūnus - JONĄ, STASĮ, VITĄ su 
šeimomis bei gimines Kanadoje ir Lietuvoje, 
nuoširdžiai užjaučiame -

KLB Oakvilės apylinkė
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Kasdienybės verpetuose
Pagarba pirmajai lietuviškai knygai

ANTANINA GARMUTE
Metų pradžią Lietuvoje pa

sitinka visa eilė nekasdieniškų 
renginių: Sausio 13-osios, Vasa
rio 16-osios, Kovo 11-osios mi
nėjimai, pirmosios lietuviško
sios knygos 450-metis ir lietu
viškosios mokyklos 600 metų 
sukaktys.

O kasdienybės verpetai 
kunkuliuoja tuo pačiu ritmu: 
kaimyną, einantį į darbą, pasi
vijo paklydėlė kulka, keleiviai 
subadė taksistą, vagys plėšia bu
tus, reketininkai renka duoklę 
turguje. Nuo nieko nesame sau
gūs: nei nuo atvirų užpuolikų 
gatvėse, nei nuo įvairiarūšių 
sukčių, nei nuo išsigimusių gi
minių, kurių gobšumo aptem
dytus protus dievažin kokie 
tikslai valdo. Grobimo epidemi
ja tęsiasi. Mūsų, užgrūdintų Si
bire ir įpratusių visą gyvenimėlį 
vargti, visa tai nestebina. Neiš
muša iš vėžių ir kainų pakili
mas: jos kilo aukštyn visą laiką. 
Tačiau valdant LDDP, tai buvo 
atliekama tylomis ir nemušant 
reklamos būgnų.

Buvusi politkalinė ir žuvu
sio “Geležinio vilko” rinktinės 
partizanų vado - Prienų moky
tojo Juozo Stravinsko žmona 
Konstancija mėgsta pajuokauti:

- Ak, viskas būtų gerai, kad 
tik aš gaučiau stribo pensiją!

Stribų pensijos, supranta
ma, didelės. Mums tokias gauti 
nerealu. Kaip ir valstybines, ku
riomis daugiausia nomenklatū
rininkai, nusipelnę kompartijos 
veikėjai ir kiti buvusieji ar prie 
lovio prilindę apdovanojami. Bi
čiulė Konstancija nenusimena:

- Svarbiausia, - sako ji, - aš 
Tėvynės neišdaviau. Ir nieko 
neapvogiau! - nusiramina mo
teris.

Beje, vogimas mūsuose ta
pęs kone prestižine, apsukrumą

• 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)

Gera augt, kai nieks netemdo 
Mūs vaikystės nuostabios. 
Nesigirdi karo aido 
Virtum tėviškės ramios.

Galime taikytis jūroj 
Ir bėgioti po lankas, 
Ir pagauti aukso saulę, 
Krintančią mums į rankas.

* * *
Šviesioji saulute, 
Šviesk kiekvieną rytą, 
Kad mūsą žemelė 
Vien spindulius matytų.

Melsvasis lietuti, 
Išplauki lino žiedą. 
Lai mūsą žemelėj 
Rasa per lauką rieda.

Mes norim augt be dūmų, 
Be kulką ir patranką, 
Apjuosę visą žemę, 
Susikabint už ranką.

* * *
Karas labai baisus — 
Jo sunkios geležinės kojos, 
Raudonos rankos iš ugnies, 
O vietoj smegenų tik švinas. 
Jis nieko galvoti nemoka, 
Jis moka tiktai žudyti. 
Laimingų vaiką pasauly 
Karas nenori matyti. 
Neleiskim jam eiti per žemę, 
Aš noriu, aš noriu užaugti! 
Neleiskim karo baisybėms 
Mūsą vaikystės sugriauti.
Daiva Lapinskaitė, 
Garliavos J. Lukšos vid. 
mokyklos-gimnazijos penktokė

MANO LIETUVA
Tėvyne brangi! 
Kokia tu graži - 
Miškai čia žaliuoja, 
Ir upės banguoja, 
Gegutė kukuoja.

Nuo seno karžygiai 
Čia prakaitą liejo 
Kovose su priešais piktais. 

liudijančia profesija: antai ko
respondentas sučiuptą vagį klau
sinėja - kokios jo esančios “mė
nesinės pajamos”? O ne - prisi
plėšto grobio dydis? Vagišių 
“pilimis” apstatyti priemiesčiai 
ir muitinių pasieniai byloja, jog 
darbuojamasi iš peties.

Į žūtbūtinę kovą su reketi
ninkais pakilusiam vidaus reika
lų ministeriui V. Žiemeliui ne
lengva, nes apie 70% policinin
kų, kaip buvo viešai skelbta, 
tarnauja mafijozams. (O polici
jos išlaikymas valstybei kainuoja 
apie 840 milijonų litų kasmet). 
Toji mūsų mafija, ko gero, pra
lenkia europinę.

Prasidėjo naujas etapas - 
šventovių niekinimas Lietuvoje. 
Neseniai demaskuotos dvi mo
teriškaitės, kurios ciniškai ir sis
temingai niekino Lietuvos šven
toves. Apsimetusios iškvaišusio- 
mis fanatikėmis, į tinklus pa
kliuvo eilinės “torpedos”. Joms 
matyt buvo pavesta sprogdinti 
šventoves iš vidaus (nes viena jų 
- tikybos mokytoja). Klausantis 
per televiziją jų tvirtai iškaltų 
“teiginių”, savaime iškyla du 
klausimai: kas stovi šešėlyje už 
jų nugarų? Ir koks atlygis joms 
buvo sumokėtas? (Sovietmečiu 
už išdavystes KGB savo tar
nams namus dovanodavo).

Kita piktžaizdė - kontra
banda į Lietuvą, anot seimo pir
mininko V. Landsbergio, vyko 
vadovaujant ne iš apačios, o iš 
viršaus, nuo valdžios. O tai jau 
antmafijinės struktūros. Mūsų 
gyvenimo šiandienos opiausios 
yra teisėtvarkos ir teisėsaugos 
problemos. Skurdas. Nedarbas. 
Alkoholizmas. Tačiau blašky
masis ir panikos skleidimas ne
lengvina mūsų kasdienybės - tai 
ne išeitis. Kantrybė. Ir dar sykį 
kantrybė. (Štai, stribus jau pra
dėjo teisti - Gaidžių šeimos žu
dikai gavo atpildą). Telydi mus 
darbštumas ir ištvermė. Parei
gingumas ir atsakomybė. Todėl 
Viltis, - pasitikint savo jėgomis 
ir Dievo pagalba, - tebėra mūsų 
stiprybės šaltinis.

MOKSLEIVIAI EILIUOJA

Vasario 16 pasitinkant
Jie didvyriais krito
Už mūsą ramybę, 
Už laisvę...
Ir džiaugias Lietuva vaikais.
Paulius Bartašiūnas
Garliavos J. Lukšos vid. 
mokyklos-gimnazijos 
penktokas

BIRŽELIS
Tu buvai pavargęs, sušalęs, 
Nugenėtas audrą ir šalną... 
Bet likai vienintelis beržas 
Po baisią ir audringą karą.

Matei tu daug tanką, kareivią, 
Matei mirštančius žmones, vaikus, 
Bet dabar viskas baigės, nutilo, 

Kaip nudistą bejėgis žmogus.

Prie tavęs mes susėdę dainavom 
Apie kančią senovės žmonią.
Bet berželis tik galvą lingavo, 
Lyg suprasdamas žodžius dainą.
Jurgita Blažytė,
Garliavos J. Lukšos vid. 
mokyklos-gimnazijos 
šeštokė
NORIU DŽIAUGTIS
Noriu džiaugtis saule, 
Obelų žiedais 
Kartu su pasaulio 
Laimingais vaikais.

Noriu džiaugtis laisve, 
Tėviške žalia.
Lai pasaulis žino, 
Kad yr Lietuva.
K. Zaveckas,
Garliavos J. Lukšos vid. 
mokyklos-gimnazijos 
penktokas

TĖVIŠKEI
Lietuva šalele, 
Tu tokia graži.
Gražesnės pasauly 
Niekur nerasi.

Tavo puikiais slėniais 
Gėrisi visi — 
Ežerais ir upėm

Mums viskas miela čia, gražu, 
Neturim mes kitų namų, 
Ir kur bebūtumėt toli, 
Tu, Lietuvėle, nuostabi.

Ir kaip bebūtų mums blogai, 
Juk tavo esame vaikai, 
Todėl mylėk mus kaip savus 
Ir, jei gali, palaimink mus.

Aš gyvenu šitoj šaly, 
Ir kitos man toli toli.
Aš žemėj gyvenu šitoj, 
Gražioj, brangiojoj Lietuvoj.

Labiausiai aš bijau karų 
Ir neramumų visokių.
Todėl taip gera, kad pas mus 
Taikus lietuviškas dangus.

Ir, Dieve, duok, kad visada 
Čia viešpatautų tik taika.
Ir gint netektų niekados 
Širdelės, mūsų Lietuvos.

Žinok, tu mano, tu viena, 
Ir neatstos jokia kita.
Ir man nėra kitų šalių, 
Nes aš dk Lietuvą myliu.
Jurgita ir Evelina 
Balsiukevičiūtės,
Garliavos J. Lukšos vid. 
mokyklos-gimnazijos penktokės

Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties iškilmėje Vilniuje 
Lietuvos prezidentas ALGIRDAS BRAZAUSKAS ir seimo pirmininkas 
VYTAUTAS LANDSBERGIS prie Lietuvoje turimo vienintelio eg
zemplioriaus Nuotr. G. Mačiulio

SPAUDOS BALSAI

Blaivi nuomonė lenkų žurnale
Paryžiaus lenkų žurnale 

“Kultūra” 1996 m. gruodžio lai
doje J. Trybusiewicz rašo: 
“Mums unija su Lietuva yra vie
nas šviesiausių istorijos pusla
pių, o lietuyiams - didžiausia 
klaida. Į mūsų bendrą praeitį 
lietuviai visų pirma žiūri kaip 
lenkinimo ir lietuvių etninės ap
linkos per lenkus nukultūrinimo 
istoriją. Taip pat netolima isto
rinė praeitis slepia ne vieną 
žaizdą lietuvių atmintyje: Želi- 
gowskio Vilniaus užėmimas, 
tarpkario Lenkijos valdžios san
tykis su tautine lietuvių mažu
ma, politinis spaudimas 1938 m. 
beveik lygus šantažui. Ne tik 
reikia gerbti tokį požiūrį į pra
eitį, bet ir arčiau jį pažinti bei 
suprasti.

Tai, kad lietuviai jaučia aš- 
tuonių nuošimčių lenkų mažu
mą kaip grėsmę, mažoje tautoje 
su vis dar silpna kultūrine tapa
tybe ir sunkiais istoriniais paty
rimais yra visai suprantama, juo 
labiau, kad toje mažumoje yra

Girių skambesy.
Jeigu tave pultų 
Priešai vanagai, 
Tai tave apgintų 
Broliai karžygiai.

Geltonkasės sesės 
Tau dainas dainuos, 
Vyturio giesmelė 
Girdėsis laukuos.
Eglė Žilaitytė,
Garliavos J. Lukšos vid. 
mokyklos-gimnazijos 
penktokė

TĖVYNĖ
Apie tėvynę, tėviškėlę 
Mes kalbame galvas iškėlę, 
Todėl patinka mums labai, 
Kad esam Lietuvos vaikai.

dar vis gyvos svajonės apie Vil
niaus krašto prijungimą prie 
Lenkijos.

Vilnius. Prieš 1939 metus 
lietuviško elemento ir lietuviš
kos kultūros beveik nebuvo. 
Tačiau Vilnius, istorinė Lietu
vos širdis, yra vienintelis didelės 
istorinės reikšmės miestas jos 
teritorijoje. Be Vilniaus Lietuva 
būtų sunkiai sužalota. (...)

Stipri, tvarkinga, pasiturinti 
Lietuva, gerai žinanti savo tau
tinę tapatybę yra Lenkijai tau
tiniu atžvilgiu naudinga. Tiktai 
nacionalistinis kvailumas truk
do šiai mažai tautai pripažinti 
tinkamą pagarbą už jos atkaklų 
nepriklausomybės troškimą, už 
ištvermę ir meilę, su kuriomis iš 
nieko kūrė savo tautinę kultūrą. 
Didelė yra maža Lietuva”.

Šių minčių Lietuvos lenkai 
nesupras, o jų autorių “Nasza 
Gazeta” greičiausiai apšauks 
tautiniu išdaviku.

Pralaimėdami laimėjo?
Lietuvos seimo rinkimai yra 

dar vis lenkų spaudoje komen
tuojami. Toronto lenkų dienraš
tis “Gazeta” š. m. sausio 24-26 
d.d. laidoje rašo: “Apibendri
nant reikia pasakyti, kad Lie
tuvos 1996 m. rinkimų išdavos 
ten gyvenančių lenkų padėties 
nepataisys, bet jos yra aiškiai 
geresnės negu 1992 m., ir reikia 
tikėtis, kad ateityje lygiai kaip 
sąmonė taip ir visuomeniška - 
politinė veikla užtikrins Lietu
vos lenkams tokį valdžioje at
stovavimą, koks yra būtinas 
sėkmingai ginti jų teisėms ir in
teresams.

Aišku, turi būti ir tai, kad 
padėties plėtotė gerokai pri
klausys nuo mūsų (Kanados 
lenkų) šio reikalo žinojimo. Lie
tuvos lenkų pralaimėjimo pas
kutiniuosiuose rinkimuose pro
paganda yra ne tik melaginga, 
bet ir kenksminga bendradar
biavimui su mūsų tautiečiais, 
kurių neturime pamiršti”.

Iš keturių lenkų atstovų, iš
rinktų į Lietuvos seimą 1992 m. 
po 1996 m. rinkimų liko kol kas 
tik vienas. Vargu tai būtų ga
lima pavadinti laimėjimu. Lietu
vos lenkų veikėjai tikisi, kad š. 
m. Vilniaus ir Šalčininkų rajonų 
savivaldybių rinkimus lenkai lai
mės. Jeigu Šalčininkų rajone 
silpnos lietuvių partijėlės nesu
gebės susivienyti, tai j rajono ta
rybą gali neišrinkti nė vieno at
stovo, nes šiuose rinkimuose 
yra 4% slenkstis.

Šventės Vilniuje
Maskvos savaitraštis “Prav

da” (leidžiamas šalia to paties 
vardo dienraščio) š. m. sausio 
10-17 d.d. laidoje rašo: “Vilniu-

MYLIMAI MAMYTEI

AtA
VERONIKAI KALENDRIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžią užuojautą reiškiame jos dukrai 
PAJAUTAI, sūnui ARVYDUI su šeimomis, 

vaikaičiams ir provaikaičiui -
L. V. Kybartai V. V. Paskui
I. R. Paškauskai O. Yčienė

A. Aperavičienė

Katechizmusa prasti žadei, mokslas skaitima rašta ir giesmės dėl 
krikščionystės bei dėl bernelių jaunų naujai išguldytas Karaliaučiuje 
VIII dieną mėneses sausio, metų užgimimą Dieva M.D. XLVII. (1547). 
Soli Deo gloria (Vienam Dievui garbė)

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Lietuvoje nepakankamo sava
rankiškumo. Atskleidžia refor
macijos pastangas, pažiūras į 
prasčiokų kalbą, prastus žo
džius - reikšmę, kalbos demo
kratėjimą. Tame didelės svar
bos ne tik religinio, bet ir visuo
meninio reiškinio plėtotėje iš
kėlė liuteronų dvasininko Mar
tyno Mažvydo istorinį vaidmenį.

Pertraukėlėse tarp kalbėto
jų skambėjo Mažvydo “Katekiz
mo” giedojimai, šiuolaikinių 
kompozitorių kūriniai, Just. Mar
cinkevičiaus“ Mažvydo tekstai”.

Drabužinėje buvo ilgos, il
gos, susirangiusios eilės. Įspū
džių nuotrupos: “Per ministe- 
rius žmogus praeiti negali...” Iš 
tikrųjų ministerių, seimo narių, 
kitokių jų lygio esamų ir buvu
sių netrūko...

Įvairūs renginiai
“Katekizmo” pagerbimas 

neprasidėjo ir nesibaigė su mi
nėjimu Operos teatre. Pajudėjo 
sukakčiai skirti senosios litera
tūros leidiniai, atidarytos įvai
rios parodos, vyko konferenci
jos, jau išleista proginė moneta 
(sidabro, 50 Lt vertės).

Turėjo būti išleistas taip pat 
proginis pašto ženklas, tačiau 
vengrų spaustuvininkai į tekstą 
įdėjo vieną nereikalingą raidelę
- vietoj “Pirmajai /.../ išspausdi
no “Pirimajai”. Tikrinę lietuvai
čiai raidelės nepamatė, pasira
šė. Susigriebė, kai tiražas buvo 
išspausdintas. Nutarė jį sunai
kinti, neplatinti. (Ministerio R. 
Pleikio nuomone, atsiras filate
listų, kurie sugebės jų gauti). 
Naują, be klaidų, ženklelį nu
matoma išspausdinti vasario 
pradžioje.

Vienas svarbiausių sukak
ties renginių vyks rudenį, spalio 
mėn. Tai viso pasaulio baltistų 
VIII suvažiavimas. O kiek buvo 
radijo, televizijos laidų!

“Katekizmas” seime
Kitą dieną po minėjimo 

operos teatre iškilmės persikėlė 
į seimą. Posėdyje dalyvavo į su
kaktį atvykę ir užsienio svečiai. 
Antai UNESCO generalinio di
rektoriaus pavaduotojas kultū
ros skyriaus direktorius H. 
Crespo-Toral kalbėdamas pa
šmaikštavo, kad “Katekizmas”
- tai ne tik gražus būdas skleisti 
tikėjimą, bet ir mankšta sparnų, 
kurių dėka įveikiami geografi
niai horizontai”.

je yra dešimtys restoranų su ki- 
nietiškų, meksikietiškų, angliš
kų valgių virtuvėmis, yra netgi 
‘Pasiuntinybės’ restoranas su 
daugelio^ tautų patiekalais ir gė
rimais. Švenčių proga jie buvo 
stipria šviesa iliuminuoti ir pa
puošti girliandomis. Norintiems 
užeiti, jų durys buvo atviros vi
siems. Prezidentai, karaliai ir 
princai lankydavosi ultrapresti- 
žiniuose ‘Stikliuose’, veikian
čiuose buvusioje senamiesčio 
Stiklių gatvėje, skurdžiame žydų 
gete. Ten entuziastiškai Maja 
Pliseckaja apkabino naująjį par
lamento pirmininką Vytautą 
Landsbergį. ‘Čia aš jaučiuosi 
kaip rojuje’ - sušuko balerina. 
Prisiminusi Ukrainą, pasakė: 
‘Koks skurdas turtingoje žemė
je’, o atsisakiusi iš Vilniaus vykti 
į Minską: ‘Ten Lukašenko...’

Penkias dienas truko Kalė
dų šventės Lietuvoje. Kristaus 
gimimui ėdžiose prisiminti pas 
daugelį ant stalų po staltiesėmis 
buvo šienas ir virš jų 12 pasnin- 
kinių valgių. Policijos mašinos ' 
zujo gatvėse, tvarkos dabotojai 
klausinėjo slankiojančius valka
tas: ‘Kur gyveni?’ Sniego pusnys 
darėsi vis aukštesnės, dingo eis
mo spūstis.

Seniai pažįstamą senuką 
klausiu, kaip jam sekasi. ‘Blogai, 
o dar prie to daug prisnigo - tuš
čių butelių nesimato’ ”. J.B.

Čia kalbėjo taip pat Berly
no bibliotekos Rytų Europos 
skyriaus vedėjas dr. Franz Cor
ner. Visus sujaudino lietuviškai 
prabilęs žymus baltistas, profe
sorius iš Kijevo Aleksandras 
Nepokupnyj. Pasirodo, jis - 
Sausio 13-tosios rytą stovėjo 
prie seimo rūmų, klausėsi kuni
go skaitomos maldos. Staiga 
nuo stogo šūktelėjo: “Tankai, 
tankai”. Panikos nekilo, tebe
skambėjo malda. “Supratau - 
stoviu ne minioje, o tautoje, iš
ugdytoje Mažvydo knygos”.

Premijos
Seimo posėdyje trys asme

nys buvo apdovanoti. Valstybi
nės komisijos premiją gavo Vil
niaus universiteto docentė Re
gina Koženiauskienė už seno
sios literatūros lietuvių-lenkų- 
lotynų kalba tyrinėjimą, skelbi
mą. Premiją įteikė komisijos 
pirmininkas V. Landsbergis. 
Dviejų ministerijų - Kultūros 
bei Švietimo ir mokslo - įsteig
tą Mažvydo premiją gavo Miun
cheno universiteto profesorius 
Jocher Dieter Range už vertin
gus, pripažintus senosios lietu
vių raštijos, ypač Jono Bretkūno 
darbus, tyrinėjimus. Premiją 
įteikė Švietimo ir mokslo minis- 
teris prof. Z. Zinkevičius. Tre
čią, studentams numatytą Maž
vydo premiją, įsteigtą Kultūros 
ministerijos, gavo Vilniaus uni
versiteto Komunikacijos fakul
teto bibliotekininkystės specia
lybės magistrante Jurgita Balt- 
ronaitė už svarbius knygotyros 
darbus. Premiją įteikė Kultūros 
ministeris S. Šaltenis.

“Mažvydo skaitymai 97”
Buvusioje respublikinėje bib

liotekoje, jau seniai pasivadinu
sioje Mažvydo vardu, dvi dienas 
truko tradiciniai tarptautiniai 
“Mažvydo skaitymai 97”. Šie
met svečių susilaukta iš Latvi
jos, Estijos, Lenkijos. Skaitymų 
dalyvius pasveikino V. Lands
bergis.

Be daugelio kitų pranešėjų, 
kalbėjo prof. Z. Zinkevičius, 
dabartinis švietimo ir mokslo 
ministeris. Jis prisiminė M. 
Mažvydo “Katekizmo” 400-ųjų 
metinių minėjimą 1947 m. Kiek 
vargo, pastangų tuomet reikėjo 
menkutėlei smulkmenai! Parti
jos vadų nuomonė buvo vienin
ga: kito jubiliejaus “Katekiz
mas” nesulauks. Pats Z. Zinke
vičius, tuomet lietuvių literatū
ros katedros laborantas, viską 
matė, girdėjo, dėjosi j galvą...

Per skaitymus bibliotekos 
priesalyje buvo atidengta G. Ja- 
kūbonio sukurta M. Mažvydo 
skulptūra.

Knygų paroda
Labai didelio dėmesio susi

laukė universitete, Smuglevi
čiaus salėje, atidaryta senųjų 
knygų paroda. Ją aplankė prezi
dentas A. Brazauskas, seimo 
pirmininkas V. Landsbergis, 
premjeras G. Vagnorius, diplo
matinio korpuso, seimo ir vy-
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Soli Ž)eo gloria

Gediminas Jokūbonis, MARTY
NO MAŽVYDO skulptūra

Nuotr. P. Lileikio

riausybės nariai, Vilniaus uni
versiteto rektoriai - buvęs ir da
bartinis... Tarp pusantro šimto 
knygų visų akys krypte krypo į 
Mažvydo katekizmo originalą, 
vieną iš dviejų pasaulyje žinomų 
retenybių. Apie jį kalbėjo rekto
rius Rolandas Pavilionis. Pasi
džiaugęs sukakties minėjimu 
pasaulyje, Lietuvos prezidentas 
pranešė, kad prezidentūros lė
šomis numatoma išleisti Mažvy
do katekizmą dabartine rašyba, 
kad jo kūrinį galėtų perskaityti 
kiekvienas lietuvis. Seimo ir ju
biliejinės komisijos pirmininkas 
V. Landsbergis padėkojo vi
siems, kurie Odesos biblioteko
je padėjo išsaugoti šį neįkaino
jamą lietuvių kultūros turtą, ir 
tiems, kurie pasirūpino jį per
kelti į Vilnių.

Išlikę tik du egzemplioriai
Iki Antrojo pasaulinio karo 

vienintelis žinomas “Katekiz
mo” egzempliorius laikytas Ka
raliaučiaus universiteto biblio
tekoje. (Po karo jį parsivežė 
lenkai; dabar jis - Torūnės uni
versiteto bibliotekoje). O į Ode
sos Gorkio vardo viešąją biblio
teką egzempliorius greičiausiai 
pakliuvo iš gubernatoriaus gra
fo Voroncovo bibliotekos.

Nepaprastai įdomų knygos 
paieškų, sugrįžimo kelią nušvie
čia universiteto archyvo byla “ 
“Pirmosios lietuviškos knygos 
grąžinimo dokumentacija”, taip 
pat buvusio bibliotekos direkto
riaus L. Vladimirovo, pagaliau 
atgavusio knygą, labai įdomus 
pasakojimas, išspausdintas da
bar savaitraštyje “Literatūra ir 
menas” (1997.1.4). Vilniaus uni
versiteto biblioteka už “Kate
kizmą” Odesai atidavė Orteli- 
jaus atlaso, išleisto 1570 m. 
Antverpene, ir Lietuvos statuto, 
išleisto Vilniuje V. Mamoničių 
spaustuvėje 1588 m., egzemp
liorius (universiteto biblioteko
je jie nebuvo vieninteliai).

Kada Vilnių pasiekė iš 
Odesos pasiųstas specialiu paš
tu “Katekizmas”, tikrai nežino
ma. Bet 1957 m. sausio viduryje 
respublikos spaudoje vienas po 
kito pasirodė straipsneliai (J. 
Palionio, L. Vladimirovo, J. 
Gutauskienės, N. Feigelmano), 
kad “šiomis dienomis” Vilnių 
pasiekė pirmoji lietuviška kny
ga. Tad nuo jos sugrįžimo šie
met sueina 40 metu.

T
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® LAISVOJE Ilvni.lL
NYKSTA PAJŪRIO EGLYNAI

Kretingos urėdijos miškuose 
vien tik per pirmąjį metų ketvirtį 
teko iškirsti 8.000 kietmetrių kini
varpų pažeistų eglių. Remiantis 
miškininkų duomenimis, Kretin
gos urėdijoje vėl yra apie 3.000 
kietmetrių kinivarpų pažeistos 
medienos. Jos skaičius kasdien 
daugėja. Kinivarpomis vadinami 
medžius kapojantys vabaliukai. 
Kovai su kinivarpomis iškabina
mos jų gaudyklės. Medžiai api
purškiami chemikalais, nuo kurių 
žūva žievėn sulindusios kinivar
pos. Medžių kenkėjų naikinimu 
valstybiniuose miškuose rūpinasi 
urėdijų žmonės, o privatūs miškai 
paliekami likimo valiai.

VYSKUPIJOS PENKMETIS
Sausio 18 d. Vilniaus univer

siteto senato posėdžių salėje spe
cialia konferencija buvo paminė
tos dvi sukaktys: Vilniaus baž
nytinės provincijos įkūrimo penk
metis ir pal. Jurgio Matulaičio 
mirties septyniasdešimtmetis. Kon- 
ferencijon atvyko Kauno metro
politas arkiv. S. Tamkevičius, Vil
niaus bažnytinės provincijos vys
kupai, kunigai, vienuoliai, klieri
kai, mokslininkai ir visuomenės 
atstovai. Pranešimą apie Vilniaus 
bažnytinės provincijos įsteigimą 
skaitė metropolitas Vilniaus ar
kiv. A. J. Bačkis, konferencijos 
dalyvius supažindinęs su Vilniaus 
vyskupijos istorija 1387-1991 m. 
Lietuvos vyskupijos ilgą laiką pri
klausė Lenkijos bažnytinei pro
vincijai. Mat 1926 m. Lietuvoje 
buvo įsteigta tik Kauno bažnytinė 
provincija, nes Vilnius tada buvo 
prijungtas prie Lenkijos. Popie
žius Jonas Paulius II Vilniaus 
bažnytinę provinciją Lietuvai ga
lėjo priskirti tik pagal jos teritori
nes ribas 1991 m. gruodžio 24 d. 
Dabar Lietuva turi dvi bažnytines 
provincijas - Kauno ir Vilniaus. 
Pal. Jurgis Matulaitis yra daug 
prisidėjęs prie Vilniaus bažnyti
nės provincijos grįžimo Lietuvai. 
Konferencija baigta Mišių konce- 
lebracija Vilniaus arkikatedroje 
bazilikoje.

GERIAUSI IR BLOGIAUSI
Originalumu pasižymi Klai

pėdoje kasmet pravedamas ge
riausių ir blogiausių šio miesto 
gyventojų rinkimas. Vietinės 
spaudos skaitytojai populiariau
siųjų 1996 m. klaipėdiečių pen- 
ketukan išrinko sportinių šokių 
vadovus Skaistę ir Romualdą Id- 
zelevičius, Nepriklausomybės ak
to signatarą ir buvusį ilgametį 
Klaipėdos vykdomojo komiteto 
pirm. Alfonsą Žalį, Lietuvos sei
mo narį ir buvusį Klaipėdos ta
rybos pirm. Vytautą Čepą, Šv.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”
o

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai 

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury Ontario

KAIRYS BALTIC 
EXPEDITING

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

$18 pristatymas iki 50 kg j vieną adresą.
Atsižvelgiant j Lietuvos muitinės įstatymus, vienam asmeniui be muito 
galima siųsti tik 31.5 kg.

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

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

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

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

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

Tel. 905 643-3334

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

GRYBELINIA1 SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
k- SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

Juozapo parapijos kleboną kun. 
Algį Baniulį ir Lietuvos liberalų 
sąjungos vadovą Eugenijų Gent
vilą. Nepopuliariausiųjų klaipė
diečių penketukan buvo įjungti: 
bankrutuojančio Vakarų banko 
buvęs prez. Petras Kravtas, be
sislapstantis verslininkas Justinas 
Burba, klaipėdiečiams skolingas 
daugiau kaip milijoną litų, “Aro” 
apsaugos grupės vadas Vaclovas 
Lekevičius, nusikaltėlių vadeiva 
Sigitas Gaidjurgis ir Klaipėdos 
miesto tarybos narys Valentinas 
Zaborskas.

UŽBAIGTAS STRIBŲ TEISMAS
Vilniaus apygardos teismas, 

kurį sudarė pirm. L. Ulbienė su 
teisėjais J. Motiejūnu ir A. Vaš
keliu, sausio 21 d. užbaigė ilgai 
trukusią ir daug kartų atidėtą 
Antazavės stribų bylą. Teisiamųjų 
suole sprendimo laukė stribams 
vadovavęs Kirilas Kurakinas, sep
tyniasdešimt penkerių metų, stri
bai Petras Bartasevičius, septy
niasdešimt ketverių, ir Juozas Ša
kalys, septyniasdešimt trejų metų. 
Teisėjai P. Bartasevičiui ir J. Ša
kaliui paskyrė po trejus metus ka
lėjimo, bet abu nuteistuosius at
leido nuo bausmės vykdymo, pa
sitenkinę tik turto konfiskavimu. 
Didžiausios bausmės susilaukė į 
žudynes įsivėlęs stribų vadas Ki
rilas Kurakinas, gavęs septynerius 
metus laisvės atėmimo sustiprin
tojo režimo pataisos darbų kolo
nijoje. Tačiau ir jam ta paskirtoji 
bausmė, pasinaudojus amnestija, 
buvo sumažinta dvejais metais. 
Liko tik penkeri metai laisvės at
ėmimo sustiprintojo režimo pa
taisos darbų kolonijoje.

NUŽUDĖ GAIDŽIŲ ŠEIMĄ
Didžioji tragedija įvyko 1945 

m. gegužės 17 d. Zarasų rajono 
Antazavės valsčiaus Salinių kai
me. Ten žiaurusis stribų vadas K. 
Kurakinas su J. Šakaliu ir P. 
Bartasevičiumi, talkinami kitų 
ginkluotų stribų - S. Kudrešovo, 
V. Jelagino, L Zenkovo, V. Žie- 
deliūno, atvyko ieškodami iš Rau
donosios armijos pabėgusio Leo
poldo Gaidžio. Pasak šį įvykį 
“Lietuvos aide” aprašiusio Dai
niaus Sinkevičiaus, liudininkai 
matė stribų padegtą Gaidžių na
mą. Penkiasdešimt šešerių metų 
Karolina Gaidienė, sudaužyta laz
domis, mirė prie diemedžio krū
mo, rankose laikydama šešių mė
nesių Albiną Gaidytę, kuriai stri
bai buvo išsukę kojytę. Dvidešimt 
trejų metų Veronika Gaidienė, 
nėščia jau devintą mėnesį, buvo 
peršauta degančio namo viduje, 
stovinti prie lango. Ji pagimdė 
kūdikį ir su juo žuvo liepsnose. 
Stribų vadas K. Kurakinas, ger
damas degtinę L. Lašo namuose, 
apie šį įvykį pasigardžiuodamas 
pasakojo: “Kas per boba, akys iš- 
virtusios, stovi lange, aš jai šau
dau į pilvą, o ji nekrenta...” Tas 
pats K. Kurakinas, su stribais už
ėjęs į Adelės Mazūrienės namus, 
reikalavo degtinės, ją mušdamas 
ir kankindamas rankiniu pjūklu. 
Žurnalistas D. Sinkevičius pirmo
jo stribų teismo aprašymą baigia 
pastaba: “Stribams vadovavęs K. 
Kurakinas kategoriškai neigė sa
vo kaltę. Teismui tvirtino (ir net 
pateikė tai patvirtinančius doku
mentus), kad tuo metu tarnavęs 
armijoje Saratovo mieste. Tačiau 
nustatyta, kad stribas melavo, jo 
dokumentai suklastoti, įrodyta, 
kad jis padėjo įgyvendinti okupa
cinę politiką, siekdamas išžudyti 
dalį Lietuvos gyventojų...” Iš 
Raudonosios armijos pabėgęs 
Leopoldas Gaidys užtroško de
gančio namo rūsyje. y.

PLB švietimo tarybos pirmininkas ANTANAS RINKUNAS 1974 m. 
įteikia pažymėjimą 20 metų išeivijos mokykloje dirbusiam mokytojui 
ALEKSANDRUI MIKALAUSKUI

Jis paliks gyvas prisiminimuose
Eina metai, bėga dienos, 

skuba valandos, tiksi sekundės, 
nešdamos mus visus amžinybėn. 
1996 m. lapkričio 21 d., vos ke
letą dienų prieš 77-tąjį gimta
dienį, netikėtai mirtis nusinešė 
amžinybėn Hamiltono lietuvių 
bendruomenės veikėją, mokyto
ją ALEKSANDRĄ MIKA
LAUSKĄ.

Žemaitijos sūnus, mokslus 
pradėjo Tauragės valstybinėje 
gimnazijoje, baigė Tauragėje 
mokytojų seminariją. Pirmuo
sius mokytojavimo žingsnius 
pradėjo Bijotuose, Skaudvilės 
valsčiuje. Vėliau buvo paskirtas 
Gaurės valsčiaus miestelyje pra
džios mokyklos mokytoju, kur 
išdirbo iki pasitraukimo į vakarus.

Karo audrų atblokštas prisi
glaudė Austrijoje Graz’o mies
telyje, iš ten persikėlė į Vokieti- 
ją-Bavariją, Ingolstadto lietuvių 
pabėgėlių stovyklą, mokytojavo 
lietuvių progimnazijoje. Vėliau 
Špakenbergo stovykloje ir iš 
ten, atsiradus galimybėm emig
ruoti, su pirmaisiais emigrantais 
persikėlė į Angliją, kur jo laukė 
sunkūs žemės ūkio ir tekstilės 
įmonių darbai. Neužsidarė jau
nas mokytojas savyje. Atvykęs į 
Manchesterį mokino lietuviško
je mokykloje. Suorganizavo vy
rų oktetą, dalyvavo muz. Gaide
lio vadovaujame chore, dirbo 
“Britanijos lietuvis” spaustuvė
je. Anglijoje išgyveno 6 metus.

1954 metais, jau vedęs, su 
šeima atvyko į Kanadą, kur vėl 
laukė nauji svetimo krašto sun
kūs fiziniai darbai. Fordo įmo
nėje išdirbo 32 metus iki išėji
mo į pensiją.

Nuo pirmųjų dienų Hamil
tone neapsiribojo gyvenimu 
vien tik sau, šeimai. Rasdavo 
laiko ir lietuvių bendruomenei, 
jaunimui. Lituanistinėje vysk. 
Valančiaus mokykloje Hamilto
ne mokytojavo per 25 metus. 
Darbavosi ir skautų tunto 
“Rambynas” administracijoje.

Trys Antazavės sribai (iš kairės): Juozas Šakalys, žiaurusis vadas Kirilas 
Kurakinas ir Petras Bartusevičius, drebėdami su lazdomis rankose, klau
sosi nepriklausomos Lietuvos teismo sprendimo, pirmojoje stribų byloje, 
juos pripažinusioje lietuvių tautžudžiais. Nuotrauka Raimundo Šuikos 
“Lietuvos aide”

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m d dch

A.a. Aleksandras Mikalauskas

Paliko A. Mikalauskas Ha
miltone daug savo auklėtinių, 
prisimenančių savo mokytoją 
bei auklėtoją, kuris stengėsi, 
kad jo mokiniai kruopščiai ir są
žiningai atliktų užduotus dar
bus, ugdytų savyje atsakomybę, 
jaustų pasididžiavimą ir meilę 
lietuviškam žodžiu bei protėvių 
žemei.

Išėjęs į pensiją liko aktyvus 
bendruomenės ir parapijos dar
buotojas, visur ir visada visiems 
atrasdamas laiko. Neleido pen
sininkų klubo nariai atsisakyti 
klubo pirmininko pareigų, vis 
vienbalsiai išrinkdami toliau 
tęsti vadovavimą. Pensininkų 
dainos vienete dažnai išgirsda
vome jo malonų tenoro balsą - 
solo ir duetuose su sesute Bro
ne Pareštiene. A. Mikalausko 
nuoširdumas ir meilė artimui, 
Dievui ir tėvynei liks neužmirš
tami Hamiltono lietuvių bend
ruomenėje.

Liūdi Hamiltono lietuviai 
netekę mielo ir brangaus visuo
menės veikėjo Aleksandro Mi
kalausko. Liūdi jo žmona Aldo
na Pareštytė-Mikalauskienė, jų 
dukrelė Angelė, sūnus Andrius 
su šeimomis.

Liuda Stungevičienė

Hamilton, Ontario
“PAGALBAI LIETUVOS VAI

KAMS”, užjausdami šeimą ir arti
muosius, a.a. Antano Gelžinio at
minimui aukojo: $20 - M. A. Pus- 
dešriai. A. a. Vaclovo Linčiausko 
atminimui: $50 - žmona Ona Lin- 
čiauskienė. A. a. Povilo Boso atmi
nimui: $20 - D. M. Jonikai. E. P. 
Lukavičiai, V. P. Pranskevičiai, D. 
S. Steponavičiai; $10 - J. Astas. A. 
a. Dionizo Stuko atminimui: $56 - 
Canada Post, Mississauga; $50 - J. 
L. Shibley, Alma Stukas, H. Vidas 
Stukai (Victoria B.C.), V.R.L. Stu- 
kai, A. P. Volungės su Aldona ir 
Rūta; $40 - S. M. Petrylai; $30 - 
D. M. Jonikai, A. S. Karnai, M. L. 
Kalvaičiai, B. Perkauskienė, V. 
Šniuolienė ir Ramūnas; $25 - S. A. 
Dransutavičiai, M. A. Pusdešriai; 
$20 - G. Agurkienė, B. Antanaitie
nė, G. P. Breichmanai, L. P. Cipa- 
riai, E. A. Grajauskai. S. A. Jan
kauskai, J. J. Jokubynai, D. Joni
kas, S. Matukaitienė, E. Mažulai- 
tienė, S. G. Perkauskai, A. A. Pet
rauskai, F. A. Povilauskai, V. G. 
Stanioniai, F. Šopienė, T. J. Povi
lauskai, F. Venskevičienė; $10 - J. 
Astas, F. M. Gudinskai, J. Juozai
tienė, S. K. Karaškai, D. J. Trum- 
pickai, A. S. Urbonavičiai.

Už aukas nuoširdžiai dėkoja -
PLV komitetas

Vancouver, B.C.
BRITŲ KOLUMBIJOS LIE

TUVIŲ BENDRUOMENĖ šį mė
nesį neteko dviejų tautiečių. A.a. 
Antanas Stalionis buvo vienas iš 
veikliausių tautiečių apylinkėje, ne 
tik KL bendruomenės, bet ir me
džiotojų ir meškeriotojų klubo 
“Bebras” veikloje, kur dvylika metų 
ėjo iždininko pareigas. Velionis 
dosniai rėmė lietuvišką veiklą ir bu
vo visų mėgstamas. Velionis netu
rėjo savo šeimos. Paskutiniu laiku 
sveikata pradėjo silpnėti ir galu
tinai sausio 15 d. staigiai atsiskyrė 
iš mūsų tarpo. Į paskutinę poilsio 
vietą buvo palydėtas gausaus būrio 
vietinių lietuvių ir kanadiečių. Pa
laidotas St. Peter’s kapinėse New 
Westminster šalia savo tėvo Petro 
Stalionio, buvusio 1918 metų sava- 
norio-kūrėjo. Prie kapo H. Tumai- 
tis tarė atsisveikinimo žodį klubo 
“Bebras” vardu. A.a. Antanas Kens- 
tavičius mirė sausio 22 d. sulaukęs 
90 metų amžiaus. Velionis su žmo
na gyveno Hope, B.C. miestelyje ir 
domėjosi lietuvių veikla. Lietuvoje 
buvo karininkas (turėjo kapitono 
laipsnį). Dalyvaudavo Vancouverio 
veikloje su draugais. P.Sk.

Calgary, Alberta
KREPŠININKŲ LAIMĖJI

MAI. Šiame laikraštyje buvo minė
ta, kad Antanas Vyšniauskas ren
giasi suorganizuoti specialią jaunų
jų krepšininkų rinktinę iš mokslei
vių, lankančių VII, VIII ir IX sky
rius. Taip gimė nauja krepšinio or
ganizacija “Calgary Selects” - “Kal- 
gario išrinktieji”. Pirmininku buvo 
išrinktas Antanas Vyšniauskas, iž
dininku - Romas Kuzmickas. Pas
tarasis Kalgario užmiesčio mo
kyklose treniruoja vyresnio amžiaus 
studentus krepšininkus, be to, yra 
mokyklų sporto direktorius. Po 
dviejų mėnesių įtemptų pastangų į 
septintokų rinktinę pateko ir du 
lietuviukai - Mykolas Kuzmickas ir 
Gediminas Vyšniauskas. Abu yra 
12-mečiai ir drauge žaidžia jau ke
turi metai savo apylinkės rinktinėje. 
Abu yra pasižymėję krepšininkai 
savo mokyklų rinktinėse. Ne kartą 
buvo apdovanoti kaip geriausi jau
nimo krepšininkai Kalgaryje.

1997 m. sausio 2, 3, ir 4 d.d., 
Kalgaryje pirmą kartą įvyko jaunų
jų krepšininkų varžybos, kuriose 
dalyvavo 30 geriausių rinktinių iš 
Saskačevano, Albertos ir Britų Ko
lumbijos. Žaidynės sutapo su tuo
met Kalgaryje vykstančiom aukš
tesniųjų mokyklų krepšinio varžy
bomis. Jaunieji krepšininkai atkrei
pė į save spaudos, radijo ir TV dė
mesį. “Kalgario išrinktieji” laimėjo 
du aukso medalius ir du bronzos. 
Septintokai, su kuriais žaidė ir Ge
diminas Vyšniauskas bei Mykolas 
Kuzmickas, laimėjo aukso me
dalius. Aštuntokės mergaitės - irgi 
aukso. Po tokios garbingos pergalės 
“Išrinktieji” treniruojasi toliau, kad 
sulauktų kitų pergalių varžybose su 
to paties lygio rinktinėm iš Šiaurės 
Amerikos ir Britų Kolumbijos.

Kęstutis Dubauskas

Paremkite “Tėviškės žiburius” 
auka, rėmėjo ar garbės prenu
merata, testamentiniu paliki
mu. Iš anksto dėkingi -

“TŽ” leidėjai

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus r 

(Esu “Union Gas" /A 
atstovas) '•įr

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

® LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Pal. J. Matulaičio misijos 
metinis narių susirinkimas Pasau
lio lietuvių centre Lemonte, dėl 
įvairių priežasčių atidėtas dvejus 
metus, įvyko sausio 12 d. Ligšio
linio misijos komiteto pirmininku 
išrinktas Vladas Stropus dėl stai
gios mirties šio susirinkimo jau 
nesulaukė. Jį pakeitė ir iki šio su
sirinkimo misijos komitetui vado
vavo Algirdas Stepaitis. Tylos mi
nute buvo prisimintos Sausio try
liktosios aukos Vilniuje prie Lie
tuvos radijo ir televizijos stoties 
bokšto. Su misijos pastarųjų dve
jų metų veikla susirinkimo daly
vius supažindino misijos kapelio
nas kun. Algirdas Paliokas, SJ. 
Pal. J. Matulaičio misija turėjo 30 
laidotuvių. Mirusiųjų grupę suda
rė 23 misijos nariai, o 7 buvo at
vežti iš tolimesnių vietovių. Misija 
sutuokė penkias poras savo narių, 
pakrikštijo 36 kūdikius, Sutvirti
nimo sakramentą suteikė 23 jau
nuoliam. Į naująjį komitetą buvo 
išrinkti Algis Bakaitis, Sigitas 
Miknaitis, Irena Šerelienė ir 
Aleksas Vitkus.

Skautiškas 1996 m. Kūčias 
Brooklyne, didžiojoje Kultūros ži
dinio salėje, surengė vyr. skaučių 
židinys “Vilija”. Bendroms Kū- 
čioms buvo pasirinktas dėl Ka
lėdų švenčių patogesnis gruodžio 
14 d. šeštadienis. Ankstyvų Kūčių 
patiekalus palaimino vysk. P. Bal
takis, OFM. Trumpą programėlę 
atliko Maironio mokyklos moki
niai. Kūčiose dalyvavo visus pa
sveikinęs generalinis Lietuvos 
konsulas dr. Petras Anusas.

Šv. Petro šventovėje Bostone 
sekmadieniais įvedamos vaikams 
skirtos Mišios. Šią ateitininkų 
idėją žada įgyvendinti Aldona 
Lingertaitienė ir Mirga Girniu- 
vienė.
Brazilija

Sao Paulo lietuviai ruošiasi 
iškilmingai paminėti savo klebo
no kun. Juozo Šeškevičiaus dei
mantinę amžiaus sukaktį. Minė
jimas vis buvo atidėliojamas, ieš
kant tinkamesnės datos. Jis ypač 
daug darbo yra įdėjęs baigiamon 
įrengti “Lituanikos” stovyklavie
tėm Ja džiaugiasi ne tik vaikai ir 
jaunimas, bet ir vyresnio amžiaus 
parapijiečiai. Mat ten jau baigia
mi ir jiems skirti poilsio namai. 
Tad savaitraštukas “Mūsų Lietu
va” Sao Paulo lietuvius kovo 9, 
sekmadienį, kviečia “Lituanikos” 
stovyklavietėn dalyvauti poilsio 
namų pašventinime ir kun. J. Šeš
kevičiaus pagerbtuvėse.

Sao Paulo lietuviai džiaugiasi 
gražiai praėjusiomis Kalėdų šven
tėmis, gausiais dalyviais Bernelių 
Mišiose. Kalėdines giesmes gie
dojo Šv. Juozapo bendruomenės 
choras, birbynėmis palydėtas 
Marčelo Lipo ir Klaudijaus Kups- 
taičio. Birbynininkų orkestrėlis 
yra išnykęs. Jį betgi tikimasi at
gaivinti ir netgi sustiprinti. Mat 
Brazilijos lietuvius ruošiasi aplan
kyti iš Lietuvos atvyksiantis žy
musis birbynininkas Antanas 
Smolskus.
Argentina

Paankstintas Kūčias gruo
džio 15 d. savo patalpose surengė 
Argentinos lietuvių centras. Da

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

“TALKA” LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

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

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

MOKAME UŽ:
AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ

PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 1.75%
santaupas................................. 2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius..................... 2.25%
180 dienų indėlius...................2.25%
1 m. term, indėlius.................. 2.75%
2 m. term, indėlius...................3.75%
3 m. term, indėlius.................. 4.50%
4 m. term, indėlius.................. 4.75%
5 m. term, indėlius.................. 5.25%
RRSP ir RRIF3
(Variable).................................. 2.50%
1 m. ind......................................2.75%
2 m. ind...................................... 3.75%
3 m. ind......................................4.50%
4 m. ind......................................4.75%
5 m. ind...................................... 5.25% 

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ

INTER AC KORTELĖ

lyvių laukė dešiniajame scenos 
šone papuošta kalėdinė eglutė ir 
salės viduryje pastatytas eglės ša
komis uždengtas didžiulis stalas 
su tradiciniais Kalėdų patiekalais 
ir degančiomis žvakėmis. Salėje 
buvo ir dvylika mažesnių stalų vi
siems Kūčių dalyviams. Juos pa
sveikino maldai pakviestas Auš
ros Vartų parapijos klebonas kun. 
Augustinas Steigvilas. Dalyvius 
taipgi pasveikino ir ALC valdybos 
pirm. Julius Mičiūdas. Kūčioms 
skirtą vakaronę pradėjo “Spindu
lio” ansamblis, suvaidinęs savo 
vadovės Nelidos Zavickaitės- 
Mahne parašytą ir pastatytą kalė
dinę pasaką. Kalėdinėmis giesmė
mis programon įsijungė Mortos 
Juknienės vadovaujamas Argenti
nos lietuvių centro choras “At
mintis”.
Australija

Devynioliktosios lietuvių die
nos Australijos Melburne 1996 
m. pabaigoje sulaukė daug daly
vių iš visos Australijos. Naujojon 
ALB krašto valdybon buvo išrink
ti kandidatai iš Sidnio ir ją sudarė 
pirm. dr. Vytautas Doniela, vice- 
pirm. dr. Danius Kairaitis, sekr. 
Pajauta Pullinen, ižd. Vytautas 
Patašius, atstovė kultūros reika
lams Laurie Cox, atstovas švieti
mo reikalams Kęstutis Protas, 
valdybos informacijos atstovas 
spaudai Jonas Zinkus. Valdybon 
taipgi buvo įjungtas ir Anskis 
Reisgys vadovauti pokarinio atvy
kimo Australijon penkiasdešimt
mečio minėjimo komitetui. Dvi
dešimtąsias lietuvių dienas 1998 
m. pabaigoje nutarta surengti 
Geelonge (Džylonge).

Steponas Dabkus, gimęs 1911 
m. gruodžio 11 d. Raseinių rajo
no Užkalnių kaime, po ilgos ligos 
mirė savo bute Lietuvių sodyboje 
Engadinėje 1996 m. gruodžio 27 
d. Abu tėvai, broliai Paulius ir 
Stasys, sesuo Zosė, pokaryje gy
venę Kanadoje, jau yra mirę. To
ronte dar turėtų būti gyva sesuo 
Petrutė. Velionis, atvykęs Austra
lijon, privalomus sutarties darbus 
atliko Queenslando cukrinių 
nendrių ūkyje. Velionis po kun. 
Povilo Martūzo atnašautų gedu
linių Mišių Šv. Jokimo šventovėje 
buvo sudegintas Rookwoodo ka
pinių krematoriume. Pelenai bus 
pervežti į šeimos kapus Lietuvoje. 
Krematoriumo koplyčioje su 
velioniu atsisveikino ALB Sidnio 
apylinkės valdybos vicepirm. An
tanas Kramilius ir Socialinės glo
bos moterų draugijos pirm. Julija 
Lašaitienė. V. Kst.

OFFORD 
yj 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. 
J, mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

Asmenines nuo............6.25%
nekiln. turto 1 m...........5.20%

Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydi 
iki $2,000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
3 mil. dol. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu
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Motina Teresė - 
didvyriška moteris

Baigdama devintą dešimtį metų, ji pasitraukė 
iš vienuolijos vadovės pareigų, žvelgdama į 
milžinišką dvasinį palikimą labdaros srityje, 

kuriam vadovaus jaunesnės pajėgos

Beglobiai vaikai Lietuvoje
Italijos savaitraštis apie pagalbą beglobiams vaikams per 

“Vaiko tėviškės namus” ir kitas organizacijas

AURELIJA M. 
BALASAITIENĖ

Po trijų širdies operacijų 
penkerių metų laikotarpyje iš li
goninės išleista 1996 m. gruo
džio 19 d. 86 metų šio šimt
mečio krikščioniškų ir artimo 
meilės idealų įgyvendintoja. 
1979 m. Nobelio laureatė Moti
na Teresė nusprendė pasitrauk
ti iš vadovės pareigų ir milžiniš
ką Labdaros seserų vienuolijos 
darbą perleisti kitai vienuolei. 
Tai bus padaryta, įvykus vienuo
lijos balsavimui.

Ne vien savo labdaros dar
bais visame pasaulyje pagarsėjo 
Motina Teresė, ji yra labai ver
tinama ir kaip didelių administ
racinių bei organizacinių suge
bėjimų asmenybė. Prieš 50 me
tų beveik iš nieko ji įsteigė lab
daros organizaciją, paplitusią 
po beveik šimtą kraštų visuose 
penkiuose žemynuose.

Šiuo metu vienuolija turi 
arti 4000 narių, 755 prieglaudas,

MOTINA TERESĖ

• Būk giliai religingas, tada 
sutiksi su senėjimu, nepavydės! jau
nystės jaunuoliams, negyvensi tiktai 
praeitimi, nebūsi egoistas, nebūsi 
vienišas, nes Dievas visada su tavi
mi, pakęsi visus skausmus, įveiksi 
baimę bei rūpesčius ir laimingai iš 
šio gyvenimo “dykumos” pereisi į 
“pažadėjąją žemę”, kur gyvensi 
Švenčiausios Trejybės džiaugsmin
goje, mylinčioje draugystėje.

A. DEEKIN 

1369 klinikas, aptarnauja per 
120.000 pagalbos reikalingų 
žmonių. Klinikos, našlaičių ir 
invalidų prieglaudos bei kitos 
labdaros institucijos reikalauja 
milžiniškų finansinių išteklių, 
kuriuos toji nuostabi vienuolė 
sugebėjo surinkti net iš didžiųjų 
pasaulio galiūnų, kiekvienam 
padėkodama asmenišku laišku. 
Yra laikoma didele garbe su ja 
nusifotografuoti. Tokios nuo
traukos puošia didžiųjų valsty
bių vadovų ir kitų įtakingų as
menų kabinetų sienas, o jos pa
dėkos laiškai saugojami ar
chyvuose. Nepaprastą jos įtaką 
ir populiarumą rodo ir tas fak
tas, kad, kai ji lankėsi Etiopijoje 
tragiškojo bado metu, telefonu 
paskambino Amerikos prezi
dentui Reaganui ir paprašė 
greitos pagalbos, kuri buvo ne
delsiant suteikta.

Rinkiminę kolegiją sudaro 
vienuolijos tarybos nariai ir na
rės bei 44 regionų vadovės, o 
balsavimo eiga laikoma griežto
je paslaptyje. Jau sklinda žinios 
apie galimas kandidates, kurios 
privalės perimti Motinos Tere
sės darbo naštą, kuri nebus 
lengva. Vienas jėzuitas 1950- 
1960 m. laikotarpyje padėjęs 
Motinai Teresei įgyvendinti vie
ną projektą, pareiškė: “Neturė
sime antros Motinos Teresės, 
nes ji yra dvidešimtojo šimtme
čio šventoji”.

Yra numatomos kelios kan
didatės. Viena jų - Kalkutoje 
gimusi ir Anglijoje išsimokslinu
si sesuo Juzefą Michaelė, du 
kartu išrinkta į vienuolijos aukš
čiausią tarybą. Ji yra žinoma 
kaip Motinos Teresės dešinioji 
ranka ir jos garsių laiškų bei 
prakalbų autorė. Sesuo Frederi
ka, gimusi Maltoje, anglų kil
mės vienuolė. Ją Motina Teresė 
paviliojo iš kitos vienuolijos. Ji 
nuo 1960 m. vadovauja kasdie
niniams labdaros darbams, bet 
jos kietas būdas atstumia kai

Vilniaus AUŠROS VARTAI Nuotr. J. Polio

kurias vienuoles. Amžiumi kiek 
jaunesnė 60 metų sesuo Priscilė 
16 metų darbavosi Niujorke ir 
atstovavo Motinai Teresei jos 
negalavimų metu. Ji taip pat rū
pinasi vienuolijos ateitimi. Svar
bu pabrėžti ir tai kad 1996 m. 
buvo atidaryta nauja misija ko
munistinėje Kinijoje, o misijų 
veikla jau apima benamius ir 
AIDS ligonius.

Labdaros seserų vienuolija 
neturi skolų, bet jos finansinė 
padėtis priklauso nuo Motinos 
Teresės asmenybės populiaru
mo ir sugebėjimo telkti lėšas. 
1994 m. Anglijos BBC televizija 
rodė programą, kurioje buvo 
aštriai kritikuojama Motina Te
resė, gavusi stambias sumas iš 
buvusio Haiti diktatoriaus Jean 
Claude Duvalier ir Amerikoje 
už spekuliaciją nuteisto Charles 
Keating.

Siekdama atgaivinti dvasinę 

misijų pusę, mažai žinoma, bet 
labai gerbiama Indijos kari
ninko dukra, viena iš nedau
gelio vienuolių su universiteto 
diplomu Nirmala globoja mąs
tymo bei kontempliacijos būrį, 
sutelkusi 20 vienuolių, kurios vi
są laiką pašvenčia meditacijai ir 
studijoms.

Motinos Teresės pėdomis 
bus nepaprastai sunku sekti, nes 
tai reta asmenybė, kurioje susi
telkė ir aukštų idealų siekimas, 
ir materialinio pasaulio reikala
vimu supratimas. Savaime su

prantama, kad ne bet kokia lab
dara pasiekia savo tikslą. Moti
na Teresė skleidė artimo meilę 
ir teikė pagalbą konkrečia for
ma, sugebėjusi ’ jungti krikščio
niškus idealus su mus supančio 
pasaulio reikalavimais. Te Die
vas padeda tai, kuriai bus lemta 
sekti Motinos Teresės pėdomis.

Italijos katalikų savaitraštis 
“Krikščioniškoji šeima” - “Fa- 
miglia Cristiana” antrame šių 
metų numeryje išspausdino pla
tų pranešimą apie pastangas 
Lietuvoje gelbėti tūkstančius 
našlaičių, benamių ir gatvėse 
gyvenančių vaikų. “Marijampo
lės vaikai” - taip pauliečių lei
džiamas savaitraštis pavadino 
reportažą apie “Vaiko tėviškės 
namus”, priglaudusius kelias 
dešimtis našlaičių, ir apie kitas 
pastangas Lietuvos našlaičiams 
bei kitiems likimo nuskriaus
tiems vaikams sudaryti norma
lias gyvenimo sąlygas. Repor
tažo pradžioje išspausdinta di
delė nuotrauka, kurioje matyti 
prie naujųjų gyvenamųjų pa
statų susibūrę vaikai su “Vaiko 
tėviškės namų” steigėju ir va
dovu mons. dr. Vytautu Kaz
lausku. Su juo žurnalo kores
pondentas kalbėjosi apie našlai
čių būklę Lietuvoje ir apie tai, 
kaip kunigui kilo mintis imtis 
našlaičių globos.

Buvęs ilgametis Vatikano 
radijo lietuvių tarnybos vedėjas 
mons. Vytautas Kazlauskas pa
sakojo, kad Lietuvai atsikūrus 
išryškėjo pragaištingi komunis
tinės santvarkos padariniai šei
moms. Nors oficialios statisti
kos nėra, apskaičiuojama, kad 
Lietuvoje našlaičių yra apie 
30.000. Jie tampa beglobiais 
pirmiausia dėl šeimų pairimo ir 
ne mažiau dėl alkoholizmo. 
Reikėjo imtis konkretaus dar
bo, kol dar nevėlu, o be to juk 
kunigams pensijinio poilsio nė
ra, aiškino “Vaiko tėviškės na
mų” direktorius.

Daugiau kaip vieno milijo
no tiražo katalikų savaitraštis 
“Famiglia Cristiana”, turintis 
penkis su puse milijono skai
tytojų, informuoja, kad kunigo 
V. Kazlausko projektas susilau
kė reikšmingos paramos Itali
joje. Daugelis “Vaiko tėviškės 
namų” gyvenamųjų būstų Mari
jampolės Avikilų kaime buvo 
pastatyti finansuojant italų par
duotuvių bendrovei “Nico”, 
1996 metais surinkusiai ir pro
jektui paskyrusiai daugiau kaip 
milijoną dolerių, o vaikų našlai

čių išlaikymu ėmė rūpintis šiau
rės Italijos Brescia arkivyskupi
jos “Caritas”.

“Vaiko tėviškės namų” or
ganizacijoje daugiausia atsako
mybės tenka naujosioms naš
laičių motinoms ir joms šiame 
darbe padedančioms tetoms. 
Jos vadovauja šeimoms, kurias 
sudaro maždaug po 10 vaikų. 
Jie kasdien eina į mokyklą, na
mie mokosi, bendrauja, drauge 
žaidžia ir meldžiasi, vyresnieji 
padeda prie darbų laukuose. 
Žodžiu, našlaičiams yra sudaro
mas normalios šeimos gyveni
mas. Todėl labai svarbu nau
joms našlaičių šeimoms surasti 
motinos pašaukimui pasirengu
sias ir tinkamas moteris, sakė 
italų katalikų savaitraščiui or
ganizacijos steigėjas mons. Vy
tautas Kazlauskas.

Apie Lietuvos Katalikų 
Bendrijos rūpestį gatvėse gyve
nančiais ir kitais skriaudžiamais 
vaikais katalikų žurnalui papa
sakojo Vilniaus arkivyskupas 
Audrys Bačkis. Jis sakė, kad vi
suomenė apskritai nekreipia dė
mesio į apleistų vaikų socialinę 
skriaudą. Tačiau problema vi
siems akivaizdi. Visi mato gat
vėse vaikus, likimo arba tėvų 

Atamanas gen. mjr. T. I. DOMANOV. Čia 1944 m. su kazokų Karo 
mokyklos kariūnais “Villa Santina”, šiaurinėje Italijoje. Pakartas 
Maskvoje 1946 metais

Sovietams išduotieji kazokai
Karininkai gabenami Maskvon

priverstus elgetauti. Viso to 
priežastis yra šeimos krizė, ku
rią apsunkina ekonominės per
mainos, bet taip pat ir plačiai 
paplitęs alkoholizmas. Prieš tre
jus metus iš šimto santuokų 60 
iširo. Šiuo metu Lietuvoje dau
giau žmonių miršta nei gimsta.

Arkivyskupas Bačkis pasa
kojo taip pat apie kitas pa
stangas siekiančias Lietuvoje 
sukurti šeimą tiems, kurie jos 
neteko arba niekada neturėjo. 
Be minėtos mons. V. Kazlausko 
iniciatyvos veikia Elenos Kubi
lienės vadovaujama organizaci
ja “SOS vaikai”, įsteigusi naš
laičių šeimos namus. Kauno 
“Caritas” su italų Brescia mies
to “Caritas” pradėjo “mokyklos 
projektą”, kuriuo stengiasi iš 
gatvės surinkti vaikus ir sugrą
žinti į mokyklą, padėti lėšomis 
šeimoms arba net patiems vai
kams. Vilniaus arkivyskupija su 
Kristaus Karaliaus vienuolijos 
vienuolėmis įsteigė “Versmės” 
mokyklą, vienintelę tokią visoje 
Lietuvoje, kurion priimami fi
ziškai ar dvasiškai sužaloti vai
kai, kuriems šiaip nėra jokių ga
limybių mokytis valstybinėse ar 
privačiose mokyklose.

Vat. radijas

OAKVIUEJE
NUOSTABIAI ŽEMOS KAINOS

ė du slklyoaii !
VISAI NAUJI IŠPLANAVIMAI

■187990
ATSISKAITYMO DATOS ( closing dates’) 
'97 VASARĄ , 8 NAUJI PATRAUKLŪS 
IŠPLANAVIMAI IKI 2681 KV. PĖDŲ!

EdenūOak
HOMES

“The Winston III” nuo $231,990

~~ r“The Victoria” nuo $219,990

Tik EDEN O AK namas patenkins Jūsų norus!

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
ŠĮ SAVAITGALĮ PATARNAVIMO VALANDOS 

Nuo pirmad. iki ketvirtad. 1 v.p.p.- 8 v.v. 
Šeštad , sekmad. ir šventėmis 11 v.r.- 6v.v. 

PENKTADIENIAIS susitarus telefonu: 
905 257-4034

LEONAS BALTUŠIS

ZIS automobilis ir sunkve
žimis su trimis Krasnovų karto
mis pilnu greičiu skubėjo į ry
tus. Kaip lt. N. N. Krasnov’as 
savo atsiminimuose rašo, visi jie 
jautėsi labai prislėgti ir apatiški.

“Štai ir Baden bei Wien!” - 
garsiai suriko SMERŠ majoras, 
pridurdamas, kad čia jų kontr
žvalgybos centras. Sustojo prie 
labai gražios vilos, ir visi buvo 
nuvesti į didelį laukiamąjį su 
puikiomis kėdėmis, o ant stalo 
pridėta kelių rūšių angliškų ci
garečių. Labai atsiprašinėjo, 
kad vakarienė bus kiek vėliau, 
nes turi sekti nuolatinę proce
dūrą: bus trumpas apklausinėji
mas ir sveikatos patikrinimas.

Iš eilės pradėjo šaukti pir
mam apklausinėjimui. Pirmas 
SMERŠ tardytojas karininkas 
buvo žydas. Tikrino kareiviai. 
Atėmė viską: užrašus, žiedus, 
visa, kas dar ką turėjo. Po šios 
kratos nuvedė pas gydytoją.

Lt. N. N. Krasnov’as nusi
rengė, bet ant kaklo liko jo se
nutės jam dovanotas sidabrinis 
Išganytojo medalikėlis. Tai pa
stebėjęs tardytojas nusišypsojo 
ir paklausė:

- Na tai ką gi, Krasnovai, 
nejaugi dar tikite į Dievą? Juk, 
tai labai juokinga, Krasnovai!

- Tikėjimas niekuomet ne
gali būti juokingas. Aš tikiu į 
Dievą, o jūs į materiją....

- Taip, bet yra skirtumas! 
Materija egzistuoja. Jūs juk ne
galite paneigti materijos egzi
stavimo. O Dievas? Kas jį matė, 
Krasnovai! Kaip jūs įrodysite jo 
egzistenciją? Popų pasakėlė
mis? Mes, komunistai, jau daug 
metų tvarkomos be Dievo. Kas 
laimėjo šį karą: mes, ateistai, ar 
jūs su savo Dievu? Kodėl jūsų 
Dievas jūsų neapsaugojo nuo 
susitikimo su manimi ir 
SMERŠ organizacija?

- Tai yra kaip tik tai, kas 
sustiprina mūsų tikėjimą. Jūs jo 
nesunaikinsit, nes esate visiški 
bejėgiai!

- Kam mums jį naikinti. Jūs 
keistas žmogus. Nesirūpinkit, jis

pats numirs. Mes irgi turime 
cerkves, savo popus, kurie pra
ėjo mūsų mokyklą ir jie yra... 
mūsų popai.

Lt. N. N. Krasnov’ui užpro
testavus, kad tas visas pasikal
bėjimas nerimtas ir nelogiškas, 
atsakymas buvo labai paprastas:

- Negadinkite sau nervų ir 
savo vardo. Šiandieninis ap
klausinėjimas jums yra viza ap
lankyti savo mylimą kraštą, kurį 
jūs taip mylėjote ir dėl kurio 
jaudinotės.

* * *
Vakarienė vėl buvo labai 

gera. Atrodė, lyg koks pasauli
nio masto “šefas” būtų ją pa
ruošęs. Senelis Krasnov’as pa
darė pastabą: “Mus maitina 
taip, kaip kad geras ūkininkas 
maitindavo savo kiaules prieš 
šventes. “Tą naktį vėl visi buvo 
tardomi. Senelį Krasnov’ą klau
sinėjo daugiausia apie jo para
šytas knygas, jų tiražą, ar hero
jai buvo tikri ir panašiai.

Pusryčiai buvo kalėjimo ka
meroje. Po to visi Krasnovai bu
vo nuvesti į antrą aukštą, kur jie 
buvo keliolika kartų nufotogra
fuoti. Antrą valandą po pietų iš 
kameros išvedė gen. mjr. S. N. 
Krasnov’ą. Iš kitų kamerų pa
ėmė generolus Sultan Girei, 
Domanov’ą, Vasiljev’ą ir Go
lovko. Jie turėjo būti pirmuoju 
lėktuvu nuskraidinti į Maskvą.

Tuo pačiu lėktuvu į Maskvą 
keliavo dar ir labai ypatingas 
keleivis: vokiškasis “Muravjo
vas” maršalas Ferdinand Scho- 
erner. Jis buvo didžiausias Hit
lerio pataikūnas, pakeltas į 
maršalus tik 1945 m. kovo mė
nesį. Mūšio dėl Berlyno metu jo 
įsakymu buvo pakarta daugiau
sia vokiečių karininkų ir karei
vių. Kelionės metu apie šį 
“koriką” buvo labai šokinėjama 
su visokiais patarnavimais. Kaip 
ten bebūtų, jis buvo sugautas 
amerikiečių Austrijoje, o gegu
žės 22 d. išduotas sovietams.

Čia, Badene, gen. lt. Hel
mut von Panwitz buvo atskirtas

(Nukelta į 8-tą psl.)
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Tarptautinės esperantininkų sąjungos suvažiavime Čekijoje buvo 
atnašautos Mišios esperanto kalba. Vysk. KAREL OTČENAŠEK 
kalbasi su Lietuvos katalikų esperantininkų sąjungos vadovu V. 
VIRŠILA (kairiajame šone)

Nusikaltimai Amerikoje ir Lietuvoje

Esperanto kalba religiniame gyvenime
Tarptautinė kalba, sukurta dr. Zamenhofo, gyvenusio ir Lietuvoje, jau gana plačiai vartojama 
visame pasaulyje, rengianti tarptautinius kongresus, jau vartojama ir religiniame gyvenime.

Net keli popiežiai sveikino esperantininkus šia kalba

DOC. LAURYNAS SKUPAS, 
Vilnius

Šiais metais viso pasaulio 
esperantininkai švęs tarptauti
nės kalbos sukūrimo 110-sias 
metines. Esperanto pasaulio 
visuomenėje atlieka nepaprastai 
svarbų vaidmenį - padeda suar
tinti tautas ir kultūras, tiesia 
tautų bendradarbiavio tiltus.

Tarptautinė dr. L. Zamen- 
hofo sukurta kalba plačiai var
tojama ir tikinčiųjų, ypač katali
kų. Pats kalbos autorius meis
triškai išvertė Šv. Raštą. Dabar 
daug leidžiama religinio pobū
džio knygų, laikraščių ir žurnalų.

Pasaulinių esperanto kong
resų metu ekumeninės Mišios 
aukojamos esperantiškai, Šv. 
Sostas 1989 m. pripažino litur
giją šia kalba. Popiežius Jonas- 
Paulius II švenčių proga tikin
čiuosius sveikina ir esperantiš
kai. Vatikano radijas du kartus 
per savaitę transliuoja laidas šia 
tarptautine kalba.

Kai gimė esperanto (1887 
m.), popiežiumi buvo Leonas 
XIII, o sekantis popiežius Pijus 
X 1906 m. birželio 2 d. jau 
oficialiai priėmė esperantininkų 
delegaciją, kuri Šventajam Tė
vui įteikė metinį žurnalo “Espe- 
ro Kataliką” (Katalikų viltis) 
komplektą. Pirmojo numerio 
viršelyje buvo išspausdinta lie
tuvių poeto kunigo A. Damb
rausko (Jakšto) esperantiškai 
sukurta poema, skirta Pijui X- 
jam. Popiežius garsiai perskaitė 
poemą ir pasidžiaugė viską su
pratęs.

Netrukus po to, “Espero 
Kataliką” redakcija gavo popie
žiaus palaiminimą, kuris 1906 
m. buvo perskaitytas II pasau
linio esperantininkų kongreso 
dalyviams Ženevoje.

Katalikų veikloje
Katalikų Bendrija atidžiai 

stebėjo esperantininkų-katalikų 
veiklą. 1910 m. buvo įsteigta 
Tarptautinė katalikų esperanti
ninkų sąjunga (Internacia Kata
liką Esjierantista Unnigo - 
IKUE). Žurnalas “Espero Ka
taliką” tapo jos spaudos orga
nu, kuris iki šiol aprašinėja gy
venimo įvykius, skelbia Evange
lijos tiesas.

IKUE tikslas - per esperan
to kalbą vykdyti Jėzaus Kristaus 
įsakymą: “Eikite per pasaulį ir 
skelbkite Evangeliją kiekvienai 

Vaikų su negalia kalėdinėje šventėje Vilniuje visi laukia Kalėdų senelio dovanų

būtybei”. IKUE stengiasi vie
nyti katalikus, siekia žmonių 
tarpusavio supratimo, brolybės 
ir taikos, kol “visi būtų viena”.

IKUE veikloje dalyvauja es
perantininkai vyskupai, kunigai 
ir pasauliečiai. Pirmasis IKUE 
kongresas įvyko 1910 m. Romo
je. Kongreso dalyviai Šv. Petro 
aikštėje esperantiškai giedojo 
“Te Deum laudamus”. 1975 m. 
rugpjūčio 13 d. IKUE kongre
sas, jau 36-sis, vėl vyko Romoje. 
Popiežius Paulius VI sveikino 
jo dalyvius esperantiškai:-“Svei
kinu Tarptautinio esperantinin
kų katalikų kongreso dalyvius. 
Pažvelkite į juos. Jų vėliava yra 
žalia. Tai vilties simbolis. Jie gi 
yra esperantininkai, t.y. turintys 
viltį. ... Nuoširdžiai trokštu, kad 
su Dievo pagalba jūs skelbtu
mėte brolybės, savitarpio supra
timo idėias įvairiose tautose. 
Teikiu jums apaštalinį palaimi
nimą, linkėdamas Viešpaties 
gėrybių”.

Praėjus 16 metų, 1991 m. 
rugpjūčio 14 d., popiežius Jo- 
nas-Paulius II pirmą kartą espe
rantiškai prabilo į pasaulio jau
nimą, susirinkusį Čenstakavoje 
(Częstachowa), visiems linkėda
mas Dievo Motinos Marijos pa
galbos ir visokeriopos globos.

Vėl grįžkime prie IKUE 
veiklos. 1996 m. esperantininkai 
katalikai buvo susirinkę Čekijo
je, o šiais metais 50-sis IKUE 
kongresas įvyko rugpjūčio pa
baigoje Romoje ir Rimini. Pro
gramoje numatyta audiencija 
pas popiežių, seminarai, paskai
tos, daug ekskursijų, kasdieni
nės Mišios ir pan.

Tautinės sekcijos
Atskirose valstybėse veikia 

tautinės IKUE sekcijos. Akty
viausios yra Lenkijos, Čekijos, 
Ukrainos, Brazilijos, Vengrijos, 
Italijos sekcijos, leidžiančios sa
vo laikraščius ar biuletenius. 
Štai lietuvis salezietis kun. P. 
Urbaitis beveik iki pat savo mir
ties (1993) buvo esperantiško 
laikraščio “Brazilą kataliko” 
(Brazilijos katalikas) redakto
rius.

Lietuvoje IKUE Sekcija įsi
steigė tik 1994 m. gegužės mė
nesį, nors kai kurie esperanti
ninkai net ir sunkiais sovietų 
laikais pusiau nelegaliai dalyva
vo IKUE veikloje. Minėtini

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

Amerikoje gyvenantys lietu
viai yra gerai susipažinę su šio 
krašto gyventojų nusikaltimais 
ir bausmėmis. Laikraščiuose 
pilna aprašymų apie jų rūšis, 
vietoves ir bausmes. Televizijos 
ir radijo stotys daugiau kaip 
50% savo laiko skiria praneši
mams apie nusikaltimus.

Ypatingai sunkūs nusikalti
mai Amerikoje yra baudžiami 
mirties bausme, tačiau kol toji 
bausmė įvykdoma, kartais pra
eina ir dešimtmečiai. Lengvo
mis bausmėmis nubaustų pilni 
kalėjimai. Tokie nusikaltėliai 
būdami laisvėje kiekvieną dieną 
gyventojų tarpe kelia neramu
mus. Gyventojai kaltina valsty- 

Judic- 
lenkų 
religi- 
į Lie-

esperantininkai - a.a. vertėja 
Angelė Judickienė ir kun. Vale
rijus Rudzinskas. Per A. 
kienę, padedant čekų ir 
katalikams, esperantiška 
nė literatūra patekdavo 
tuvą.

Lietuvoje
IKUE Lietuvos skyriaus va

dovo Vladislovo Viršilos teigi
mu, skyriuje kol kas tik 54 na
riai. Jie rengė susitikimus Šilu
voje, Kretingoje ir Panevėžyje; 
dalyvavo IKUE stovykloje Če
kijoje. Vadovas skundėsi, kad 
trūksta pagalbininkų kunigų, 
mokančių esperanto kalbą. 
Lenkijoje ir Čekijoje tokios 
problemos nėra.

Romoje jau išleistos espe- 
rantiškos maldaknygės ir mišio
las, bet mūsų žmonėms neįkan
damos jų kainos. V. Viršila ap
gailestavo, kad IKUE mažai do
misi jaunimas Džiugu, kad sale
zietis kun. Pranas Gavėnas es
perantiškai parašė ir išleido 
knygelę apie šv. Kazimierą. Ji 
šiuo metu verčiama į lietuvių 
kalbą.

Kitos organizacijos
IKUE glaudžiai bendradar

biauja su Tarptautine krikščio
nių esperantininkų lyga, įsteigta 
1911 m., vienijančia viso pasau
lio esperantininkus evangelikus. 
Lygos leidinys - “Dievo karalys
tė”, o jos būstinė - Olandijoje.

Gausi Tarptautinė biblinin- 
kų ir orientalistų sąjunga įsteig
ta 1967 m. Jos tikslai - leisti 
ekumeninį šv. Raštą, bendra
darbiauti su šv. Rašto specialis
tais tarptautiniu mastu. Sąjun
gos leidinys - žurnalas “Biblija 
ir Rytai”. 1985 m. įsteigta Pa
saulio ekumeninė lyga leidžia 
žurnalą “Ekumenizmas”. Dar 
veikia Kvakerių esperantininkų 
draugija, Bahaistų esperanto ly
ga, Mormonų sąjunga, Spiri
tistų draugija ir kitos.

Norintiems daugiau sužino
ti apie esperanto kalbos vartoji
mą religijoje, rekomenduotina 
paskaityti kapucino dr. J. Koryt- 
kovskio mosklinį darbą “Tarp
tautinė pagalbinė kalba švento
vėje ir visuomenėje, parašyta 
italų kalba. Išleista popiežiaus 
akademijos “Antonianum” Ro
moje 1976 m. Ši studija jau iš
versta į esperanto, lenkų, pran
cūzų, ispanų ir anglų kalbas. 

bės pareigūnus, kurie teisinasi, 
esą jie vykdo teismų paskirtas 
bausmes. Kaip pavyzdį galima 
nurodyti Los Angeles miesto 
nusikaltėlių bylas. Šio miesto 
kalėjimai perpildyti nusikaltė
liais, atliekančius bausmes. Ta
čiau šimtai tūkstančių paleidžia
mi laisvėn neatlikus visos baus
mės. Paprastai 25% nubaustųjų 
paleidžiami prieš laiką. Blo
giausia yra tai, kad daugelis to
kių paleistųjų, galbūt tūkstan
čiai, tuoj pat vėl daro nusikal
timus.

Neseniai perėjūnas Holy- 
wode su peiliu užpuolė dvi mo
teris, bet po kelių dienų buvo 
paleistas į laisvę. Praslinkus ke
liom savaitėm jis sumušė savo 
sužadėtinę ir, policijos nesuim
tas, išvyko į kitus Amerikos 
miestus. Dėl jo keturi nekalti 
žmonės prarado savo gyvybes.

Teismo nubaustas lytinis 
vaikų nusikaltėlis, paleistas iš 
kalėjimo už pusę milijono dole
rių užstatą, už kurį jis nesumo
kėjo nė cento, slapstosi ir neat
vyksta į teismą jam iškeltoje by
loje. Po vienerių metų ieškoji
mo policija pagaliau jį sulaikė ir 
uždarė į kalėjimą, tiktai klausi
mas, ar ilgam.

Vienas JAV pilietis sumušė 
savo nėščią žmoną. Už šį nusi
kaltimą teismas jį nubaudė 30 
dienų kalėjimu, bet buvo išleis
tas laisvėn po kelių dienų. Atga
vęs laisvę, jis nuvyko pas savo 
nėščią, vos šešiolikos metų, 
žmoną ir ją nušovė. Gatvėse nu
sikaltėlių gaujos šaudo nekaltus 
žmones. Tas pat vyksta greitke
liuose, mokyklose, autobusuose

Vasario 16-tosios minėjimas 1947 m. įvyko Muensterhofo katedroje ir sa
lėje. Kaip prisimena T. Šajukaitė-Renkauskienė, a.a. kun. Krivickas (pir
mas iš kairės) pravedė maldas už kare žuvusius, programoje buvo tautiniai 
šokiai ir eilėraščių deklamacija

Džiugi šventė “Sau ir visiems”
Viena pagrindinių Negalės 

informacijos ir patarimų biuro 
veiklos sričių - keisti Lietuvos vi
suomenės požiūrį į žmones su ne
gale. Siekdami kuo greičiau įgy
vendinti šį tikslą, biuro darbuo
tojai kasmet organizuoja rengi
nius negalės paliestiems vaikams 
bei jų bendraamžiams. Tai įvai
raus pobūdžio šventės - “Šeimos 
šventė”, skirta Tarptautinei vaikų 
gynimo dienai, Kalėdų šventės, 
kermošiai ir 1.1. Manome, kad 
šios šventės yra reikalingos, nes jų 
melu draugėn sueina ir bendrauja 
tiek neįgalieji, tiek jų bendraam
žiai. Tokie renginiai suburia šei
mas, ir jiems suteikiama galimybė 
trumpam atsitraukti nuo gyveni
mo kasdienybės.

1996 m. gruodžio 14 d. Vil
niaus Akademiniame dramos 
teatre vyko Kalėdų šventė “Sau ir 
visiems”, kurioje dalyvavo apie 
600 žmonių. Šventę rengė Nega
lės informacijos ir patarimų biu
ras, Lietuvos sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrijos “Viltis” 
Vilniaus skyrius bei sąjūdis “Už 
integraciją”. Tai vienas iš dau
gelio renginių, vykusių Lietuvoje 
1996 įsimintinais Invalidų metais. 
Palydėdami senuosius metus, į 
šventinį renginį pakvietėme Vil
niaus miesto mažuosius - tiek 
vaikus su negale, tiek jų bendra
amžius. Tai jau trečia tokio po
būdžio Kalėdų šventė, ir organi
zatoriai iki šiol nepamiršta vaikus 
jungusios pakilios šventinės nuo
taikos. Kaip ir anksčiau, šios 
šventės metu vaikai vėl turėjo 
puikią galimybę tarpusavyje pa
bendrauti, pasidalinti džiaugsmu, 
susitikti su Kalėdų seneliu ir pa
justi nepakartojamą Kalėdų vir
pulį.

Vaikai linksminosi, drauge 
atlikdami užduotis - jie piešė, 
kartu su “Credo” mokyklos na
riais grojo, dainavo bei šoko. Pa
kili ir šventinė renginio nuotaika 
būtų buvusi neįmanoma be nuo
taikingos ir linksmos Lietuvos 
vaikų ir jaunimo centro specialio
jo ugdymo skyriaus jaunuolių su 
intelekto sutrikimais kaimo kape
los “Pliauškutis” muzikos. Esame 
dėkingi kapelos vadovams Valeri
jai ir Romui Brūzgams, išugdžiu- 

ir namuose. Naktį yra pavojinga 
išeiti iš namų j gatvę. Būsi arba 
apiplėštas, arba nužudytas.

Skaitant Lietuvos spaudą, 
tenka pastebėti, kad ir ten vyks
ta panašūs ar kitokie nusikalti
mai. Lietuvos prezidento A. 
Brazausko pateiktas įstatymo 
projektas panaikinti mirties 
bausmę už nusikaltimus yra 
perankstyvas. Panaikinus mir
ties bausmę, nusikaltimų skai
čius Lietuvoje dar padidėtų. Iš
vedus paralelę tarp Lietuvos gy
ventojų ir jų nusikaltimų skai
čiaus ir palyginus su Amerikos 
teritorija bei jos gyventojų skai
čiumi, nematyti didelio skir
tumo.

Neskaičiau Lietuvos įstaty
mų bausmių kodekso už nusi
kaltimus ir negaliu tvirtinti, Lie
tuvos ar Amerikos įstatymai yra 
griežtesni. Kaip ten bebūtų, 
mirties bausmę reikia panaudo
ti nekaltų vaikų žudikams, ne
paisant kuriame krašte jie begy
ventų.

Daugelis Amerikoje seno
sios kartos lietuvių dar ir dabar 
pasako: o Lietuvoje taip nėra ir 
nebuvo, ten nėra tiek daug nu
sikaltimų kaip Amerikoje. 
Šiems žmonėms patartina skai
tyti Lietuvos ir Amerikos laik
raščius ir įsitikinti, dabar viskas 
yra pasikeitę. Per 50 metų Lie
tuvoje išaugo dvi naujos kartos, 
kurių tarpe yra gerų ir blogų 
žmonių. Tas buvo ir anais “ge
rais” laikais. Todėl nėra pagrin
do smerkti visas jaunų lietuvių 
kartas, nes nusikaltėlių tarpe 
yra jaunų ir sėnų žmonių.

siems tokį puikų kolektyvą.
Šventės metu savo programą 

rodė įvairios negalės srityje dir
bančios visuomeninės organiza
cijos. Dalyvius džiugino Vilijam
polės vaikų pensionato “Links
muolių teatras”. Jie su dideliu su
sidomėjimu stebėjo Vilniaus 
miesto ugdymo centro “Šviesa” 
teatrines miniatūras “Linksmos 
miestelio istorijos”. Vaikus svei
kino Jotainių pensionato artistai. 
Pertraukėlių metu vyko Vilniaus 
64 specialaus darželio, Vilniaus 
Medeinos pradžios mokyklos bei 
Vilniaus miesto ugdymo centro 
“Viltis” paruošti įvairūs žaidimai, 
buvo rengiamos loterijos.

Šventės kulminacinis mo
mentas - Kalėdų senelio, nešino 
dovanų maišu, pasirodymas. Išvy
dę šį reginį, vaikai lyg iš naujo at
gijo. Kalėdų seneliui reikėjo ne
mažai fizinių pastangų ir kantry
bės apkabinti kiekvieną vaiką, iš
klausyti jo norų bei vos ne su 
kiekvienu nusifotografuoti.

Šventėje apsilankiusios So
cialinės apsaugos ir darbo mi- 
nisterė I. Degutienė bei premjero 
žmona L Vagnorienė itin palan
kiai atsiliepė apie renginį. Jų-ma
nymu, tokios šventės - paveiki 
priemonė jungti vaikus su negale 
į visuomenę per kultūrą.

1997 m. biuras numato su
rengti du tokio pobūdžio rengi
nius: pavasarį - šeimos gegužinę 
ir gruodžio mėn. - tradicinę ka
lėdinę šventę. Kreipiamės į išei
vius iš Lietuvos, prašydami pa
remti būsimus renginius. Juk tik 
suteikdami džiaugsmo akimirkas 
vaikui, dovanodami jam dar taip 
retą mūsuose šypseną, gerumą 
bei viltį, galime tikėtis, kad Lie
tuvoje augs nauja karta, nepažįs
tanti žiaurumo, nepakantumo bei 
žmonių skirstymo į atskiras kate
gorijas. Suteikę laimės ir pradžiu
ginę kitus, ir patys tapsime ge
resni. Tai vienintelis kelias į nor
malų gyvenimą.

Negalės informacijos ir pata
rimų biuras, A/D 1095, 2001 Vil
nius, Lithuania. Atsiskaitomoji 
valiutinė sąskaita: Nr. 6707 14014, 
kodas 260101730, Bankas Her
mis, Jogailos 9/1, Vilnius.

SANDRA KYBARTAITĖ, augusi ir architektūros studijas baigusi Toron
te, įsteigė architektūros bendrovę “Helland & Kybartas”. Sandra dėstė 
Ontario meno kolegijoje, dirbo filmų projektavimo bei “Broadway” veikalų 
paruošime. 1994 m. ji laimėjo apdovanojimą “Atlantic Film Festival 
Award” už savo darbą filme “Zero Patience”, 1996 m. laimėjo vieną “Genie 
Award” už filmą “Lilies” (Achievement in Art Direction-Production Design 
kategorijoje) ir dar vieną “Genie” už geriausią trumpą filmą “The Home 
for Blind Women”.

FILMU PASAULYJE

“Iš pragaro į pragarą”
ALGIRDAS GUSTAITIS
Žydų reikalais besirūpinan

tis Simon Wiesenthal centro 
muziejus, įsitvirtinęs raudono 
marmoro ir plieno pilyje vakari
nėje Los Angeles dalyje, Dale 
C. Olson & Associates, Ine. 
Public Relations laišku pakvietė 
užsienio filmų spaudos atstovus 
pasižiūrėti Vokietijos vardu pa
gaminto filmo “Iš pragaro į pra
garą”, angliškai “From Hell to 
Hell”.

Įeinama po stropios kiek
vieno kontrolės, peršvietimu, 
pavardės patikrinimo. Didoka, 
gerai įrengta kino salė.

Kalba filmo autorius, ilgai 
pasakoja kaip ruošėsi, gamino. 
Mums rodo kaip filminį Vo
kietijos gaminį, o Filmų akade
mijai rodys kaip filminį Gudijos 
gaminį. Kalba, aiškina Wiesen
thal įstaigos vardu rabinas, dė
koja atvykusiems, kviečia pato
giai atsisėdus stebėti dokumen
tinį filmą.

Graži, saulėta 1939 metų 
rugsėjo mėnesio 1 diena. Lenki
joje, Kielcų mieste, vestuvės: 
viena pora lenkai katalikai An
na ir Andrzej, antra - žydai 
Hendrik ir Helena. Tos šeimos 
bičiuliaujasi, ir visi apylinkės 
lenkai gyvena draugiškai su žy
dais.

Pasigirsta keistas garsas - 
lyg kas zirstų ar dejuotų. Iš 
aukštybių leidžiasi kaukiantys 
lėktuvai, staugiančios bombos 
sproginėja aplinkui: Vokietija 
pradėjo Antrąjį pasaulinį karą, 
puola Lenkiją.

Netrukus užeina Vokietijos 
kariuomenė ir paskelbia: kiek
vienas pastebėtas po 10 v. vaka
ro gatvėje šaunamas be perspė
jimo; dienos metu trys ar dau
giau asmenų draugėje laikomi 
sukilėliais ir šaunami be perspė
jimo; visi žydai tuojau privalo 
registruotis nurodytose vietose.

Naktį mieste tuščia. Nėščia 
moteris, būtinai reikalinga vais
tų, nubėga pas vaistininką. Tas 
už vaistus nori moterį išprievar
tauti. Kyla grumtynės. Vaisti
ninkas miršta, ji su vaistais par
bėga namo.

Vokiečiai žydus su vaikais, 
kūdikiais, suvaro krūvon. Žydė 
Helena jau turi jaunutę dukrelę 
Felą. Gelbėdama ją nuo gali
mos mirties, perduoda ją lenkei 
Annai, prašo auginti iki sugrįš.

Lietuvos Nepriklausomybės šventę 1947 m. minėjo lietuviai pabėgę nuo 
raudonosios okupacijos į Strasburgą. Eisenoje dalyvavo (iš k.) T. SAJU- 
KAITĖ-RENKAUSKIENĖ (dabar gyvenanti Toronte), dr. J. PRAGUL- 
BICKAS ir Br. MALAIŠKIENĖ

Dalis žydų bėga į Sovietų 
Sąjungą. Nauji vargai.

Lenkija vėl laisva, žmonės 
laimingi, šoka, dainuoja. Ameri
kos žydai Lenkijos žydams 
sunkvežimiais atveža dovanų. 
Lenkai irgi reikalingi paramos, 
bet nieko negauna.

Iš Sovietų Sąjungos grįžta 
pabėgusieji. Hendrik grįžta ka
rininku, perima Kielcų komen
danto, milicijos viršininko pa
reigas. Helena ieško savo duk
relės Felos. Prabėgo keleri me
tai. At atpažins? Atpažino, bet 
mergaitė nepažįsta motinos. 
Karo metais mergaitę auginusi 
lenkė Anna nenori grąžinti, be 
to, ji negali gimdyti. Felą augi
no kaip savo dukrelę.

Lenkai nepatenkinti ko
mendanto Hendriko elgesiu. 
Verda kivirčas tarp motinos ir 
augintinės. Tokia nuotaika plin
ta lenkuose. Vyrauja kerštas, 
pyktis. Lenkai griebia kirvius, 
šakes, lazdas, durtuvus, peilius, 
šaunamus įtaisus ir kaip neval
doma minia bėga gatvėmis į žy
dų gyvenvietes. Ten baisaus 
pykčio sūkuryje muša, žudo žy
dus. Tvarką norėjęs atstatyti ko
misaras Hendrikas iš užpakalio 
nuduriamas.

Kas laimės: motina ar au
gintinė? Jodvi taip įpykusios 
nori mirties. Laimi tikroji moti
na. Girdisi balsas: jei lieki prie 
žydų, atmink, pasaulyje žmonės 
nekenčia jų, nesvarbu kur gy
ventum. Gailėsies, kad nori už
augti žydų šeimoje.

Kielcuose pogromas įvyko 
1946 metais. Tada lenkai nužu
dė 38 žydus. Jie buvo palaidoti 
ilgame iškastame griovyje medi
niuose karstuose. Daug daugiau 
buvo sužeistų. Ne tiktai žydai, 
bet ir kitų religijų žmonės ste
bisi: kodėl?

Filmas gerai pagamintas. 
Gamintojas duomenis rinko ke
letą dešimčių metų. Dvylika 
metų tikrino. Filmo autoriai - 
Art Bernd ir Oleg Danilov, di
rektorius - Dmitri Astrachan, 
režisierius - Artur Brauner, re
daktorius - Wjeta Koljadenko.

Pagrindiniai aktoriai: Anja 
Kling (Helena), Gennadi Svir 
(Hendrik), Alla Kljuka (Anna), 
Gennadi Nasarov (Andrzej), 
Valeria Valeeva (Fela) ir kt.

Filme palikta daug neiš
spręstų painiavų.



Ten saugomi kultūriniai turtai
Amerikos lietuvių kultūros muziejus-archyvas ALKA Putname, įsteigtas prelato 

PRANCIŠKAUS JURO, dabar globojamas Lietuvių katalikų akademijos
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OtŪSiJEVEilŪM
Kun, K. J. AMBRASAS, S,J

Kadaise, dar caro laikais, 
lietuvis jaunuolis, išbėgęs iš 
gimtojo krašto, kad nepakliūtų į 
anuometinės kariuomenės - re
krūtų gretas, pasiekė Ameriką. 
Šen ten jis pardavinėjo knygas 
ir pats nesyk rašė į vieną ar kitą 
lietuvišką leidinį. Pagaliau, nu
sprendęs pasišvęsti Dievo tarny
bai, tapo kunigu - 1922 m. bai
gęs seminariją, gavo šventimus.

Po kelerių metu šis kunigas 
Pr. Juras ėmė rankioti lietuviš
kus laikraščius, knygas, o kiek 
vėliau netgi kitomis kalbomis 
išleistus spaudinius, rašiusius 
apie Lietuvą ir lietuvius, straips
nius, susijusius su kultūra, me
nu, nepriklausomybe ir kitomis 
temomis.

Berankiodamas spaudą, kar
tas nuo karto susidurdamas su 
veiklesniais užjūrio lietuviško
sios veiklos darbininkais, buvo 
paskatintas domėtis ir įvairiais 
lietuviškaisiais audiniais, pa
veikslais, papuošalais, namų ir 
ūkio rakandais, padargais, ypač 
miniatiūriniais, kad daug vietos 
neužimtų. Iš surinktųjų lituanis
tinių, etninių ir folklorinių, kul
tūrinių ir meninių vertybių bū
davo surengiamos parodėlės, 
kurias aplankydavo, pamatyda
vo ne vien lietuviai, bet ir ki
tataučiai.

Kai lietuviškiesiems spau
dos ir kultūros rinkiniams jau 
buvo per ankšta “Darbininko” 
laikraščio patalpose Bostone, 
1951 m. šie turtai buvo perkelti 
į Brocktoną prie Nukryžiuotojo 
Jėzaus lietuvaičių seselių vie
nuolyno. Pagaliau 1963 m. pre
latas Pr. Juras tuos rinkinius 
perkėlė į savo rūpesčiu pastaty
tą vienaaukštę patalpą greta 
Nekaltai Pradėtosios Mergelės 
Marijos seselių vienuolyno Put
name.

Nauji globėjai
1972 m., susilpnėjus prel. 

Pr. Juro sveikatai, pastatas ir 
rinkiniai buvo perduoti Lietuvių 
katalikų mokslo akademijai, ku
ri iš vietinės Connecticut valsti
jos išsirūpino leidimą, kad ne
reikėtų mokėti mokesčių. Kad 
būtų galima surinkti lėšų pa

Dail. A. KMIELIAUSKO P. Galaunei sukurtas knygženklis
Nuotr. H. Paulausko

Vasario giesmė
Suskaičiuok, koks pulkas gulbių skrenda, 
Mėlyna padangės žydruma...
Tamsią naktį savo taką randa, - 
Nepaklysta - traukia LIETUVA...
Nutūpė šešiolika paukštelių
Pačiame vasario vidury -
Gedimino kalne sparnais kėlė 
Žydinčią trispalvę - Ją turi!
Laisvės paukšte, pakilai padangėj, 
Išskėstais vaivorykštės sparnais.
Išgiedojai Himną - giesmę brangią 
Visai žemei rytais - vakarais...
Tik plazdėk, plazdėk auštai iškilus, 
Saulės grožio nuostabi duktė.
DIEVO MOTINA tave pamilus. 
Ves už rankos tamsioje nakty...
LIETUVA, giedoki šviesią giesmę, 
Juk tikrai atgimusi esi, -
Tik mokėk pažinti kančių prasmę, - 
Šviesk, žėrėk vaikams, Žvaigžde šviesi!
Tad pakilk aukščiau virš purvo liūno, - 
Dvasios sparnai platūs ir laisvi.
DIEVUI, žmogui meilė tenežūva, - 
Protėvių palaiminta esi!

Sojija Šviesaitė,
Mažeikiai

stato išlaikymui, padidinimui ir 
deramai būtų galima saugoti vi
są surinktą istorinį ir kultūrinį 
turtą, Akademija sudarė iš įvai
rių kultūros ir visuomenės vei
kėjų apie 50 žmonių komitetą, 
kurio pirmininku buvo išrinktas 
J. Kapočius, direktoriato vado
vu dr. A. Stankaitis, o visas lė
šas ir išlaidas ėmė tvarkyti iž
dininkas J. Vembrė.

ALKOS rėmėjų suaukotais 
pinigais 1978 m. pradėtas statyti 
vienaukštis su rūsiu priestatas. 
Prižiūrint vietinio rangovo R. 
Parent atliekamus darbus dr. A. 
Matukui, pagal archit. F. Dziki 
projektą ir juos 1981 m. baigus, 
pusantro karto buvo padidintas 
darbo ir saugyklos plotas - se
nasis pastatas sujungtas su nau
juoju. Netrukus buvo įrengtas 
saugyklos vidus, supirktos rei
kalingos lentynos, kainavusios 
apie $15.000. Prasidėjo visų rin
kinių tvarkymas.

Kadangi naujojo pastato ce
mentinių blokų sienos buvo 
pralaidžios drėgmei, jas iš lau
ko reikėjo aptinkuoti. Prel. Vyt. 
Balčiūnui paaukojus nemažai 
pinigų, sutvarkyta ALKOS ap
linka, dr. Č. Masaičio pasiūly
mu sudėliotos akmenų figūros. 
Kad vanduo neužlietų rūsių, 
1987 m. vasarą buvo įrengti lie
taus vandeniui nutekėti vamz
džiai - liettakiai. Už ALKOS 
pastato buvęs lietuviškas kry
žius perkeltas į priekį prie pa
grindinių durų.

Kad būtų lengviau ir pato
giau naudotis archyvų medžia
ga, 1987 m. imta kataloguoti 
knygos, kurias ėmėsi tvarkyti bi
bliotekininkė Beatričė Vasaris- 
Kerbelienė. Vėliau^ apie 1995 
m., šį darbą tęsė iš Lietuvos at
važiavusi talkininkė ir kiti prie
šokiais atspėjamu laiku atskubą 
talkon pagalbininkai. Katalo
guoti itin padeda įsigytas IBM 
kompiuteris, kurį prižiūri dr. Č. 
Masaitis.

Vertmgi rinkiniai
ALKOS patalpose saugo

mos nuo senų laikų Lietuvoje 
išleidžiamos kai kurios knygos 
ir periodinė spauda. Čia galima 
pamatyti 1657 m. išleistą “Lie
tuvišką bibliją”, 1816 m. “Nau

jąjį Įstatymą”, 1884-98 m. “Tė
vynės sargą”, 1889-93 m. “Var
pą”, 1897-1905 m. “Vienybę 
lietuvninkų” ir nemažai kitų 
vertingų senų leidinių.

ALKOJE atsidūrė buvusi 
Kybartų gimnazijos biblioteka.

Čia patenka asmeninių bi
bliotekų. Štai, sakysime, AL
KOS saugyklai atiduotos kun. 
V. Gidžiūno, OFM, 1064 kny
gos, ypač daug Lietuvos istori
jos šaltinių. ALKON pakliuvo 
kun. S. Ylos 3480, kun. R. Kra
sausko 4395, kun. J. Tautkaus 
1752, St. Griežės-Jugelevičiaus 
731 knyga, kun. V. Cukuro, is
toriko A. Kučo ir nemažai kitų 
spaudinių.

Šioje bibliotekoje esama 
enciklopedijų, vertingų žodynų, 
kalbotyros ir folkloro rinkinių, 
pavyzdžiui, dr. J. Balio tautosa
kinė medžiaga saugoma asme
ninei bibliotekai skirtame vardi
niame kambaryje. Į sukatalo
guotas knygas įklijuojamas dail. 
V. Igno sukurtas ir ALKAI pa
dovanotas knygženklis.

Muziejus
Senajame ALKOS pastate 

įrengtas muziejus, kurio spinto
se išdėstyti audiniai, mezginiai, 
papuošalai, medžio raižiniai, 
lietuvių liaudies meno dirbiniai. 
Ant sienų ir pastolių galime pa
matyti dailininkų paveikslų, gra
fikos darbų, kilimų ir kitų meno 
kūrinių. Visų fonduose esamų 
rodinių neįmanoma lankyto
jams parodyti dėl patalpų sto
kos, nes kai kurie meno kūri
niai, pavyzdžiui, dail. Ad. Sme
tonos “Vilniaus akademijos įkū
rimas”, P. Kalpoko “Napoleo
nas Vilniuje”, A. Galdiko 
“DLK Vytautas po Žalgirio 
pergalės” ir kiti reikalauja ne
mažų dydžių sienos ploto.

ALKOS prieangyje ir vi
daus patalpose šiandien galime 
pamatyti skulpt. V. Kašubos ir 
kitų menininkų darbų: Lietuvos 
karaliaus Mindaugo, prezidento 
Smetonos biustą, “Lietuva” ir 
kt. Kai kurie čia suminėti dar
bai atkeliavo iš Lietuvos pavil
jono, įrengto Pasaulinėje paro
doje Niujorke 1939 m.

Stiklo spintose saugomi 
Lietuvos pašto ženklų rinkiniai, 
senųjų pinigų pavyzdžiai, ka
daise garbingų žmonių krūtines 
puošę ordinai, medaliai, ginta
ro dirbiniai ir kt. Daugelio dė
mesio vertas gintarinis Rūpin
tojėlis, kadaise prieš keliasde
šimt metų popiežiui pasiųstos 
dovanos pavyzdys. Dar ir dabar 
retkarčiais skolinamos įvai
rioms parodoms margaspalvės, 
akį džiuginančios kraitinės skry
nios buvo atsidūrusios 1939 m. 
pasaulinėje parodoje.

Archyvinė medžiaga
Sausuose ir saugiuose AL

KOS priestato rūsiuose išdėsty
ta archyvinė Lietuvos šviesuo
lių ir visuomenės veikėjų me
džiaga. Čia atsidūrė J. ir V. Sir
vydų, A. Giedriaus, A. Kučo, 
kai kurie prel. J. Balkūno, prel. 
M. Krupavičiaus, dr. J. Gimbu
to, konsulo A. Šalnos (A. Shall- 
na), Amerikos Lietuvių enciklo
pedijos, P. Būtėno “Keleivio” 
laikraščio, skautų, A. Mažiulio, 
Lietuvos vyčių, BALFo, VLIKo 
- Tautos fondo, Lietuvos kon
sulato ir kiti archyvai. Nemažai 
esama lietuvių muzikų kūrinių, 
gaidų ir pan.

Kai kuriuos tautodailės dar
bus, lietuviškos kultūros dirbi
nius iš ALKOS skolinasi lietu
vių organizacijos, kai joms rei
kia surengti parodas. Moksli
ninkai šiais archyvais pasinau
doja, kai reikia rengti spaudai 
kokius nors straipsnius, knygas 
ar leidinius. Šiuo iš daugelio 
vietų patekusiu lietuvių kultū
ros palikimu pasinaudoja iš 
Amerikos, Italijos, Lietuvos ir 
kitur atvažiavę mokslo žmonės, 
menininkai ir kitų specialybių 
žmonės.

Šiandien visi čia minėti ir 
dar daugel neišvardintų kūrinių 
ir rinkinių, asmeninių archyvų, 
daugybė nemažo rūpesčio rei
kalingų turtų, kun. Rapolui 
Krasauskui vadovaujant, yra 
prižiūrimi gyd. J. Kriaučiūno. 
Jis juos, kartais su pagalbinin
kais, o kartais ir pats Vienas in
ventorizuoja, tvarko, lopo ir su 
vadovybės žinia leidžia pasinau
doti tiems, kam jų prisireikia.

LAISVĖS STATULA, Kaune. Atstatyta 1989 m. Nuotr. R. Juškelio

Rusija - Lietuvos bičiulė ar engėja?
Humanistai ir engėjai Edvardo Vidmanto 

istorinėje monografijoje

Ar Didžioji Rusija yra mūsų 
maloni kaimynė, ar pavojingas 
priešas? Šis klausimas yra labai 
aktualus Lietuvos ir Rusijos po
litikams. Jį skirtingai atsako lie
tuviai rusofilai ir emocijų nepa
liesti logiškieji. Ar Rusijos gau
sūs bei žymūs humanistai lietu
vių kultūrą skatino ar veikė 
daugiau kaip žiaurūs imperialis
tiniai valdovai? Ar rusų tautoje 
vyrauja daugiau instinktinis 
aziatiškas laukiniškumas, ar hu
manizmas, kuris savo mintimis 
jos neaplenkė?

Turime platų E. Vidmanto 
monografinį darbą apie lietuvių 
tautos sunkų laviravimą dėl sa
vo gyvybės cistiniais laikais. 
Tai “Religinis tautinis sąjūdis 
Lietuvoje, XIX a. antroje pusė
je - XX a. pradžioje”. Jame at
sispindi caristinės Rusijos val
džios elgesys Katalikų Bažnyčios 
ir lietuvių tautos atžvilgiais, pra
dedant Jekaterinos II laikais. 
Autoriaus monografija tokia 
pačia tema buvo Vilniuje išleis
ta jau 1987 metais, bet, kaip jis 
pats prisipažįsta, tai buvęs so
vietinio laikotarpio produktas 
(10 psL). Jis iškelia klausimą: 
“Gyventojų priešinimasis religi
nei tautinei caro vienvaldystės 
priespaudai vadinamas bendru 
lietuvių tautinio sąjūdžio termi
nu. Ar reikia iš bendro tautinio 
sąjūdžio išskirti atskirą jo dalį ir 
pavadinti religiniu tautiniu sąjū
džiu?” (psl. 10).

Tarp kitų motyvų įterpia
mas šis, labai įtikinantis: “Įsi
traukti į kovą gyventojus labiau
siai skatino kunigų veikla: 
atviras priešinimasis gimtosios 
kalbos, pastoracinio darbo su
varžymams, caro valdžios nuro
dymų bei įsakymų nevykdymas. 
Tikintiems didelį poveikį darė 
represijos, nukreiptos prieš ku
nigus: jų trėmimas į Sibirą, už
darymas į vienuolyną, piniginės 
nuobaudos, nušalinimas nuo ti
kybos mokytojų, kapelionų pa
reigų. Visa tai konsolidavo gy
ventojus katalikus, skatino juos 
jungtusi į religinį tautinį sąjūdį” 
(psl. 11-12). Tad ir atsakymas į 
autoriaus iškeltą klausimą buvo 
aiškus: “Taigi tauta, kurios be
veik visi gyventojai buvo katali
kai, į pasipriešinimo caro val
džiai sąjūdį įsijungė daugiausia

Atsiųsta paminėti

Stasys Ankevičius, VARPO AI
DAS IŠ PAEŽERIŲ. V. Kudirkos 
visuomeninis muziejus. Spaudai 
paruošė Elena Dobrovolskienė. 
Leidykla “Trys žvaigždės”. Tiražas 
- 2000 egz. 40 psl. Išleidimo data 
nepažymėta.

MUZIKOS ŽINIOS, nr. 247, 
1996 m., 72 psl. ir viršeliai, ilius
truotas žurnalas. Leidžia Šiaurės 
Amerikos lietuvių muzikos sąjunga. 
Red. K. Skaisgirys ir St. Sližys; 
spausdina M. Morkūno spaustuvė 
Čikagoje. Administracija: A. Gied
raitis, 7310 So. California Ave., 
Chicago, IL 60629. Metinė prenu
merata $5 (JAV). 

dvasininkų pastangomis. Jų dė
ka prasidėjo ir tautinis atgimi
mas Rytų Lietuvoje” (psl. 12).

Šios monografijos tikslas 
taip nusakomas: “...nušviesti 
lietuvių religinio tautinio sąjū
džio raidą bei dvasininkų įsijun
gimo į politines akcijas paska
tas, apžvelgti sąjūdžio ištakas ir 
nustatyti jo padarinius, nustatyti 
katalikų dvasininkijos vaidmenį 
lietuvių tautiniame atgimime, 
jos nuopelnus saugant gyvento
jų dvasines vertybes, ugdant 
tautinę savimonę, ruošiant dir
vą nepriklausomos valstybės at
kūrimui. Čia siekiama parodyti 
feodalinės santvarkos reliktus, 
kurie, pasikeitus sąlygoms, truk
dė lietuvių tautos atgimimui ir 
tautiniam apsisprendimui. Itin 
svarbūs šie veiksniai buvo Rytų 
Lietuvoje, nes gilino polonizaci
jos procesą bei skatino nepakan
tumą lietuviams” (psl. 13).

Šiuo darbu, matyt, autorius 
patikslino savo 1987 m. išleistą 
tos pačios temos ‘sovietinę’ mo
nografiją ir papildė ją atsivė
rusiu nauju šaltiniu, Rusijos 
valstybiniu istorijos archyvu 
Sankt Petersburge, kuriuo anks
čiau naudotis nebuvo leista.

Įdomus yra autoriaus per
duotas Jekaterinos II teisinima- 
sis dėl Lietuvos rusinimo: “Lie
tuva nuo senovės esą buvusi 
rusiška ir todėl teisėtai atitekusi 
Rusijos monarchijai. Ji tik atsiė
musi savąsias rusiškas žemes, 
kurios istorijos eigoje buvo kiek 
aplenkintos ir dabar tenka imtis 
visų priemonių jas atrusinti’ (psl 
16).

Ar ne tokiais pačiais teigi
niais šiandien kalbama apie 
Rytprūsius? Tik ne caristinė, ne 
komunistinė Rusija šitai taria. 
Šitai taria “demokratinė” Rusi
ja. Be to, Rytprūsiai buvo ne 
aplenkinti, bet sovokietinti...

Stambiausi studijos skyriai 
yra: “Tautinis atgimimas Že
maičių vyskupijoje”; “Religinis 
tautinis sąjūdis Seinų vyskupijo
je”; “Religinis tautinis sąjūdis 
Vilniaus vyskupijoje”. “Priedų” 
skyriuje atspausti įvairių doku
mentų vertimai į lietuvių kalbą 
užima 94 puslapius. Nurodyti 
332 šaltiniai; duotos pavardžių 
ir geografinių vardų rodyklės.

Šis mokslinis darbas, stam
bus ir kruopštus, smulkmeniš
kai pavaizduoja skaudų Lietu
vos laikotarpį, neštą Rusijos 
vergijoje. Bet tik vieną laikotar
pį. Jau baigėsi ir antrasis, pus
šimtį metų užsitęsęs komunisti
nis teroras. Jame, deja, buvo 
nemažai ir lietuvių inkvizitorių. 
Kiek šio laikotarpio metu buvo 
paliesta Bažnyčia, žinios dar ne
baigiamos susumuoti. Juk ir 
šiandieniniai istorikai ne visi šia
tema domėsis. Vytautas Dyvas

Edvardas Vidmantas, RELI
GINIS TAUTINIS SĄJŪDIS 
LIETUVOJE, XIX a. antroje 
pusėje-XX a. pradžioje; Katali
kų akademijos leidinys prel. J. 
Prunskio lėšomis; 308 psl., Vil
nius 1995 m.

Čikagiškis “Dainavos” an
samblis kovo 9 d. rengia koncertą 
Jaunimo centre, pelną skirdamas 
šios institucijos paramai. “Dai
navos” vadovas yra muz. Darius 
Polikaitis su jam talkinančiu Aud
riumi Polikaičiu, einančiu pava
duotojo ir chormeisterio pareigas. 
Naują “Dainavos” ansamblio val
dybą 1996 m. rudenį sudarė: 
pirm. Aušra Petry, vicepirminin
kai Jeronimas Gaižutis ir Tadas 
Stropus, ižd. Aldona Urbienė, 
sekr. Kastytis Šoliūnas, narės 
Kristina Šilimaitytė ir Danguolė 
Ilginytė.

Poetas Julius Keleras, dabar
tinis “Darbininko” savaitraščio 
redaktorius, gruodžio 1, sekma
dienį, skaitė savo kūrinius Lietu
vių tautodailės instituto Bostono 
skyriaus Lietuvių klubo IlI-čiojo 
aukšto salėj surengtoj kultūrinėj 
popietėj. Ten taipgi buvo sureng
ta Eugenijos Rastenienės gobe
lenų paroda, o Milda Bakšytė- 
Richardson rodė skaidrių rinkinį 
“Lietuvos kryžiai ir paminklai”.

Prel. dr. Juozas Prunskis, didy
sis premijų mecenatas ir spaudos rė
mėjas, 1996 m. gruodžio 22 d. pra
dėjo savo amžiaus devyniasdešim- 
•uosius metus, toliau tęsdamas ir ku
nigystės šešiasdešimt penkerių metų 
sukaktį. Šiuo metu jis gyvena Pa
saulio lietuvių centre Lemonte, kas 
rytą atnašaudamas Mišias. Sukaktu
vininką galima pasveikinti šiuo ad
resu: 12690 Archer, Lemont, IL 
60439, U.S.A.

Kauniečius nustebino pomir
tinis Čikagoje gyvenusio teisės dr. 
Konstantino Savicko (1908-1992) 
palikimas. Velionies testamenti
nėmis lėšomis Kauno technologi
jos universiteto bibliotekoje buvo 
įrengta jo vardo socialinių-hu- 
manitarinių mokslų skaitykla ir 
konferencijų salė. Skaitykloje yra 
keli kompiuteriai, kopijų daugini
mo aparatūra ir liftas, biblioteką 
sujungęs su knygų saugykla. Tai iš 
tikrųjų didelė dovana buvusiam 
Kauno politechnikos institutui, 
siekianti apie 160.000 JAV dole
rių. Mecenato dr. A. Savicko pa
liktas fondas taipgi užtikrins tris 
metines bakalauro, magistro ir 
daktaro stipendijas. Lėšomis iš 
velionies palikimo nupirkta ir 
vertingų knygų jo vardo skaityk
lai. Savo testamente dr. K. Savic
kas neužmiršo paramos ir Vytau
to Didžiojo universitetui, Lietu
vos aklųjų ir silpnaregių sąjungai, 
Kauno archikatedrai, Vytauto 
šventovei.

Lietuvos ELTOS pranešimu, 
dr. K. Savickas yra Punske gimęs 
lietuvis, iš ten imigravęs Čikagon. 
Teisės studijas jis yra baigęs 
Northwestern universitete ir ten 
įsigijęs doktoratą 1932 m. Lietu
voje lankėsi 1935 m., atvykęs pir
mojo lietuvių kongreso sporto 
šventėn, treniruodamas krepši
ninkus ir plaukikus. Paskutinįkart 
kaip krepšinio veteranas 1989 m. 
dalyvavo Kauno sporto halės pen
kiasdešimtmečio iškilmėse. Čika
goje dr. K. Savickas vertėsi ad
vokatūra, ėjo atsakingas pareigas 
šio miesto teismuose. Ryšiuose su 
lietuviais jis reiškėsi JAV lietuvių 
katalikų jaunimo organizacijos 
“Lietuvos vyčiai” veikloje.

Lietuvių rašytojų drauguos 
1996 m. 2.000 dolerių premija, 
kurios mecenatas yra Lietuvių 
fondas Čikagoje, padalyta į dvi 
dalis, buvo paskirta “Darbininke” 
dirbančiam poetui iš Lietuvos Ju
liui Kelerui už rinkinį “Sauja me
daus” ir Izraelyje gyvenančiam, 
bet Lietuvoje gimusiam, lietuviš
kai rašančiam žydų rašytojui Ic- 
chokui Merui už apsakymų knygą 
“Apverstas pasaulis”. Pokalbyje 
su “Lietuvos ryto” atstove Birute 
Vyšniauskaite I. Meras prisipa
žįsta, kad per dvidešimt ketverius 
metus labai pasiilgo Lietuvos: 
“Nuolat galvoju apie gimtinę Lie
tuvą, noriu pavaikščioti senais 
takais, susitikti su jaunystės ir vai
kystės draugais... Sugrįžimas so
vietiniais laikais buvo toks ne
įmanomas, kad ir noras toks ne
galėjo kilti. Dabar aš išeinu į 
pensiją ir, manau, galėsiu kuriam 
laikui sugrįžti. Man reikia pabūti 
Lietuvoje: pradėjau naują knygą, 
kurią rašydamas turiu prisiliesti 
prie Lietuvos žemės, prie sama
nos, prisiglausti prie eglės...” Iz
raelyje jis lietuvių kalba parašė 
romaną “Sara” ir apsakymų rin
kinį “Apverstas pasaulis”. Abi 
šias jo knygas išleido Algimanto 
Mackaus knygų leidybos fondas 
Čikagoje.

Martyno Mažvydo “Katekiz
mo”, pirmosios lietuviškos kny
gos, keturi šimtai penkiasdešim
tųjų metų sukaktuviniai renginiai 
buvo pradėti sausio 8 d. jai skirtos 
parodos atidarymu. Šion parodon 
iš Vilniaus universiteto bibliote
kos saugyklų P. Smuglevičiaus sa- 
lėn keliolikai dienų buvo perkelta 
ir pati sukaktuvininkė, pagarbiai 
atrodanti vos 79 puslapių knyge
lė. Šį Martyno Mažvydo “Kate
kizmo” egzempliorių Lietuvai iš
saugojo ir Vilniun sugrąžino 
Odesos biblioteka. Visiems šios 
lietuvių kultūros brangenybės 
saugotojams padėkos žodį tarė 
Lietuvos seimo pirm. Vytautas 
Landsbergis, jubiliejinės komisi
jos vadovas. Parodą atidarė Vil
niaus universiteto rektorius Ro
landas Pavilionis. Pirmajai lietu
viškai knygai skirtos parodos ati
daryme taipgi kalbėjo ir Lietuvos 
prez. Algirdas Brazauskas, minis- 
teris pirm. Gediminas Vagnorius 
ir akademikas Zigmas Zinkevi
čius, dabartinis mokslo ir švieti
mo ministeris. Šioje iškilmėje da
lyvavo užsienio šalims atstovau
jantys diplomatai, Lietuvos seimo 
ir vyriausybės nariai, mokslinin
kai, rašytojai, menininkai, kultū
ros darbuotojai.

Atidarytoji paroda turėjo 
apie pusantro šimto rodinių, at
skleidžiančių spausdintų knygų 
atsiradimą Lietuvoje, Martyno 
Mažvydo “Katekizmo” žingsnius. 
Iš dalies ją būtų buvę galima pa
vadinti XVI-XVII šimtmečių Lie
tuvos kultūros istorija. Lankytojai 
galėjo pamatyti Lietuvos didžio
joje kunigaikštystėje puošniausiai 
išleistą “Bibliją”, knygas iš turtin
gos Lietuvos didžiojo kunigaikš
čio ir Lenkijos karaliaus Žygi
manto Augusto bibliotekos bei 
paties M. Mažvydo asmeninės bi
bliotekos. Atskiri parodos skyriai 
apėmė reformacijos ir humaniz
mo idėjų plitimą Lietuvoje, jos 
spaudą Mažojoje Lietuvoje ir Ka
raliaučiuje, tais laikais tapusiame 
lietuviškų knygų spausdinimo 
centru.

“Po 450 metų. Mažvydas”. 
Taip yra pavadintas dokumentinis 
Lietuvos televizijos filmas, skirtas 
pirmosios lietuviškos knygos ke
turių šimtų penkiasdešimt metų 
sukakčiai. Filmo scenarijaus auto
rė - Valentina Paukštelytė, reži
sierius - Juozas Sabolius, opera
torius - Gediminas Zalieckas. 
“Lietuvos ryto” skaitytojų supa
žindinimą su filmu žurnalistė 
Audronė Urbonaitė pradeda iš jo 
paimtais įvadiniais prof. Domo 
Kauno žodžiais: “Kol jubiliejai 
neišaušta, joks autorius gera valia 
nesiima sprausti į eterio pusva
landį visos epochos: pernelyg didi 
jos svarba ir juokingai mažai toje 
istorijoje išlikę to, ką būtų galima 
parodyti - rankraščių, spaudinių, 
autentiškų pastatų. Aišku, kad 
lietuviškos knygos pradžia - tai 
Mažvydas. O knyga savo ruožtu 
buvo vienas svarbiausių Mažvydą 
dvasiškai maitinusių šaltinių...” 
Dokumentinis filmas remiasi po
kalbiais su poetu Justinu Marcin
kevičiumi, prof. Domu Kaunu ir 
akademiku Zigmu Zinkevičiumi. 
Jame taipgi yra vaizdų iš Witen- 
bergo, kur protestantizmo idėjas 
sėmėsi Abraomas Kulvietis. Ka
raliaučiui atstovauja senosios re
formatų kolegijos graviūros su 
praplatintomis gatvėmis ir tram
vajais ir šiukšlinas dabartinis Ra
gainės peizažas. Muzikinėn dalin 
yra įjungti Priekulės evangelikų 
šventovės giedoriai. Filmą rodė 
“Internetas”.

Algimantas Liekis su “Džiu
go” leidykla pernai išleido repre
zentacinę knygą “Signatarai Va
sario 16”. Jos jau seniai laukė 
daugelis lietuvių, užmiršusių visų 
dvidešimties 1918 m. Vasario še
šioliktosios aktą pasirašiusiųjų 
pavardes, nors su jų parašais pra
sidėjo istorinis Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimas. Šio leidi
nio viršelyje yra jų visų istoriniai 
parašai, o pačioje knygoje patei
kiama biografinių duomenų. Jų 
ten yra ir apie tuos, kurie dabar 
jau užmiršti. Tą informaciją su
daro ištraukos iš autobiografijų, 
kolegų atsiminimų, senų straips
nių. Įdėti portretai, įvairių tų lai
kų nuotraukų atspindžiai. Popu
liariausias, atrodo, buvo dr. Jonas 
Basanavičius, neužmirštas ir da
bar. Jis, vadinamas Lietuvos pa
triarchu, mirė 1927 m. vasario 16 
d. Beveik tradicija yra tapęs jo 
kapo aplankymas ir papuošimas 
Vasario šešioliktosios šventės die
nomis. V. Kst.
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999 College St.. Toronto. Ontario M6II IA8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

FAX: 416 532-4816 
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

PRISIKĖLIMO
ARABIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. Iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v.

AKTYVAI per 61 milijoną doleriu
MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind....................2.50%
180-364 d. term.lnd...................2.50%
1 metų term. Indėlius............... 2.50%
2 metų term. Indėlius................3.25%
3 metų term. Indėlius................3.75%
4 metų term. Indėlius............... 4.25%
5 metų term. Indėlius................4.50%
1 metų GlC-mėn.palūk............. 2.50%
1 metų GlC-met. palūk............. 2.75%
2 metų GlC-met. palūk............. 3.50%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.00%
4 metų GlC-met. palūk............. 4.50%
5 metų GlC-met. palūk............. 4.75%
RRSP, RRIF Ir OHOSP............. 2.25%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd..... 2.75%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd..... 3.50%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd..... 4.00%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd..... 4.50%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd..... 4.75%
Taupomąją sąskaitą..................2.25%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.25%
Kasd. pal. čekių sąsk.lkl.......... 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.........
2 metų.........
3 metų.........
4 metų.........
5 metų.........
Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų.

5.20%
5.70%
6.20%
6.50%
6.95%

5.10%

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

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 Ir mortgičlus Iki 75% 
Įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) Ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio 
už Išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

D\/| ELECTRICAL Licence

D V L ENGINEERING E2392
Taisau senas ir įvedu naujas:

. ELEKTROS INSTALIACIJAS . VĖSINIMO SISTEMAS
Taisau visų rūšių

• ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES
. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

LEDAS REFRIGERATION 1
AIR CONDITIONING & HEATING

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

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

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

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė
4214 Dundas Street West, Suite 106,

Etobicoke, Ontario M8X 1Y6

Tel. 416 767-9000 FAX 416 239-6228

DRAUDA
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 

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

JUOZUI EIMIUI RAMUI 
tel. 239-7733

namų 766-5857 FAX 234-5187

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Parduodant ar perkant 
nekilnojamo turto 

nuosavybę visais 
reikalais prašau

TEODORĄ STANULĮ
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

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

(2 blokai į vakarus nuo Lietuvių namų)

tel. 416 769-1616 fax 416 769-1524

©^SPORTAS
Veiklos žinios

Europos dailaus čiuožimo pir
menybėse Paryžiuje Lietuvos atsto
vai M. Drobiazgo ir P. Vanagas už
ėmė aštuntą vietą. Televizijos lai
doje “Eurosport” vokietis komen
tatorius pažymėjo, kad iš tikrųjų jie 
turėjo užimti septintą vietą, tačiau 
teisėjų buvo “nuskriausti”, nes ita
lams buvo duota neužtarnautai ge
resni pažymiai. Televizija tarp žiū
rovų parodė mūsų trispalves, o į 
čiuožyklą buvo paleisti geltonos, 
žalios ir raudonos spalvos balio
nai. K. B.

Europos krepšinio taurės var
žybose Kauno “Žalgiris” namuose 
pralaimėjo Slovėnijos “Polzelai” 
76:73. Pirmas rungtynes išvykoje 
“Žalgiris” laimėjo 76:11 ir pateko į 
tolimesnes varžybas.

Sidnio olimp. žaidynėms 2000 
m. ruošti trukdo varlės. Tame plo
te, kur numatyta statyti olimp. kai
melį gyvena labai reta žalių varlių 
rūšis. Statyba prasidės tik tada, kai 
varlės bus perkeltos į specialiai iš
kastą tvenkinį. Manoma, kad gel
tonais pilvais žaliosios varlės taps 
olimpiados simboliu, nes žalia ir 
geltona yra Australijos tautinės 
spalvos.

Vidmantas Urbonas, pasižy
mėjęs pasaulio triatlono čempio
nas, Panevėžio “Aukštaitijos” plau
kimo baseine, nuplaukė 100 km per 
36 vai. 40 min., 25 metrų baseiną jis 
perplaukė 4000 kartų. Dabar 39 m.

amžiaus panevėžietis tikisi Nemu
nu perplaukti visą Lietuvą - nuo 
Baltarusijos sienos iki Baltijos jūros 
700 km. A.S.

* * *
1997 m. Šiaurės Amerikos bal- 

tiečių ir lietuvių sportinio šaudy
mo pirmenybės vyks rugsėjo mė
nesį per 3 šeštadienius Kanadoje 
šia tvarka: rugsėjo 6 d. - stendinis 
(Trap) šaudymas, tik baltiečių var
žybos; rugsėjo 13 d. - smulkaus 
kalibro šautuvų (.22), baltiečių ir 
lietuvių; rugsėjo 20 d., - pistoletų, 
baltiečių ir lietuvių. Varžybos vyks 
Hamiltono LMŽK Giedraitis klubo 
šaudykloje. Rengia lietuviai. Ryšiai 
- Antanas Šimkevičius-Sims.

1997 m. Š. A. baltiečių ir lietu
vių plaukimo pirmenybės numato
mos spalio pabaigoje ar lapkričio 
pradžioje, Klivlande, OH. Informa
cija - Algirdas Bielskus.

Tinklinio, stalo teniso, lauko 
teniso, ledo ritulio ir šachmatų 
ŠALFASS pirmenybių datos ir vie
tos dar nenustatytos. Taipogi pla
nuojama rudeniop surengti baltie
čių krepšinio ir tinklinio varžybas. 
Krepšinis numatomas Toronte, 
tinklinis - dar neaišku. Visų var
žybų reikalais kreiptis į ŠALFASS- 
gos centro valdybos gen. sekretorių 
Algirdą Bielskų, 3000 Hadden Rd., 
Euclid, OH, 44117-2122. Tel. 216- 
486-0889. faksas 216-943-4485.

Kalendoriaus papildymai bei 
pakeitimai bus nuolatos skelbiami.

ŠALFASS-gos centro valdyba

| Ateitininkų žinios |
Moksleiviai ateitininkai uoliai 

dirbo Prisikėlimo parapijos kalėdi
niame bazare tris šeštadienius iš ei
lės kepdami kalėdinius sausainius. 
Dalis pelno skiriama kuopos na
riams dalyvaujantiems slidinėjimo 
išvykoje, kita dalis nariams daly
vausiantiems Popiežiaus šaukiama
me jaunimo sąskrydyje Paryžiuje 
šių metų rugpjūčio mėnesį. Ačiū vi
siems parėmusiems moksleivius.

Toronto ateitininkų Kūčiose 
Toronto moksleiviai pasirodė su 
daina ir dailaus žodžio skaitymais. 
Programai vadovavo kuopos narės 
- Liana Tamulaitytė ir Emilija Bu- 
šinskaitė. Hamiltono moksleiviai ir 
jaunučiai praturtino Kūčias prista
tydami savo sukurtus vaidinimėlius. 
Sendraugiai suruošė tradicinio 
maisto Kūčių vakarienę kuri praėjo 
jaukioje šventiškoje nuotaikoje.

Slidinėjimo savaitgalis moks
leiviams rengiamas vasario 22-23 
d.d. Mėlynuose kalnuose, Colling
wood, Ont. Moksleiviai bus išveža
mi iš Maironio šeštadieninės mo
kyklos vasario 22 d., 12.30 v.p.p., ir 
grąžinami prie Lietuvių Namų va
sario 23, sekmadienį, 5 v.p.p. Tėve
liai iš ten galės juos atsiimti. Visi 
prašomi atsivežti slides, pačiūžas, 
miegmaišius ir pagalves. Bus apgy
vendinami privačiuose šildomuose 
vasarnamiuose. Šeštadienio vakare 
pokalbį apie jaunimo muziką pra
ves gimnazijos mokytojas Jonas 
Freimanas. Registruotis pas kun. 
Edį Putrimą, tel. 416 533-0621 arba 
kuopos pirm. Stasį Kuliavą, tel. 416 
766-2996.

lietuv|u MvM
KREDITO J. T 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
4.75% 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.
5.25% 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.
5.25% 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....................7.00%

(fixed rate)

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

Asmenines paskolas 
duodame Iki $65,000 
mortgičlus Iki 75% 
Įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Une of 
Credit) Ir antrieji 
mortglčlal.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard 6 <«us

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kalbių tarybas. Švietimo minis- 
terė Pauline Marois pranešė, 
kad iki 1998 m. vasaros naujos 
mokyklos tarybos bus paskirtos, 
nors ir nebūtų gautas federaci
nės valdžios patvirtintas konsti
tucinis pakeitimas. Be konstitu
cijos pakeitimo gali laikinai tek
ti išlaikyti visas keturias tarybas 
(katalikų, protestantų, anglakal- 
bių ir prancūzakalbių). Mokyklų 
tarybų skaičius bus mažinamas 
iki 70 (nuo 156), sutaupant pro
vincijai $100 milijonų dolerių.

Kanados aukščiausiojo teis
mo 1993 m. nutarimu, Kvebe
kas turi teisę steigti mokyklų ta
rybas kalbos pagrindais visoje 
provincijoje, išskyrus Montrealyje 
ir Kvebeko mieste.

Ontario provincijos parla
mentas priėmė antrąjį įstatymo 
103 projekto skaitymą. Visi 55 
konservatoriai jį palaikė, 31 li
beralas ir NDP nariai balsavo 
prieš. Tikimasi, kad jis bus galu
tinai priimtas kovo pabaigoje. 
Įstatyme numatyta sujungti 6 
Toronto metro apylinkes - To
ronto, Etobicoke, North York, 
Scarborough, York ir East York. 
Per sekančias penkias savaites 
besidomintiems šiuo klausimu 
bus leidžiama pasisakyti viešuo
se susirinkimuose.

Po savivaldybių rinkimų š. 
m. lapkričio mėnesį nauja tary
ba, apimanti 2.3 milijonus gy
ventojų, pradėtų veikti 1998 m. 
sausio 1 d. Liktų vienas burmis
tras ir 44 tarybos nariai, kiek
vienas atstovaujantis vienam ra
jonui (ward). Specialus pertvar
kymo laikotarpiui skirtas komi
tetas prižiūrės pastatų ir paslau-

gų bei rajonų naują paskirs
tymą, rajoninių komitetų už
duotį bei administratorius. Jau 
yra paskirti pareigūnai (trus
tees) išlaidų iki 1997 m. pabai
gos kontrolei.

Nauji tarybos nariai bus 
paskirstyti į 6 vietines tarybas, 
maždaug pagal dabartinius 
miesto padalinimus. Kiekviena 
taryba būtų atsakinga už 7 ar 8 
rajonus. Bus sudaryti rajoniniai 
komitetai savanorių, kurie galės 
savo įnašu prisidėti prie tarybų 
darbo.

Kanada ir JAV pagaliau pa
darė pažangą derybose dėl laši
šų (salmon) žvejybos Ramiaja
me vandenyne. “Pacific Sal
mon” sutartiv-.buvo pasirašyta 
1985 m., bet per praėjusius 12 
metų vyko nesibaigiantys nesu
sipratimai dėl žvejybos normų. 
Kanada net pradėjo tranzito ta
rifus taikyti JAV laivams, plau
kiantiems per Kanados teritori
nius vandenis žvejybai prie 
Aliaskos. Kanada įsitikinus, kad 
JAV žvejai sugauna apie $70 
milijonais didesnį kiekį žuvų ne
gu sutartyje numatyta. Antras 
nesutarimo klausimas yra Ka
nados noras, kad JAV žvejai 
gaudytų mažiau “chinook” rū
šies lašišų, kurioms gresia išny
kimo pavojus ir kurias svarbu 
išlaikyti sportinei žvejybai, Britų 
Kolumbijai įnešančiai $600 mi
lijonų pajamų.

Kanada sutiko, kad žvejyba 
bus atskirai administruojama 
šiaurės ir pietų zonose, o JAV 
sutiko leisti patiems žvejams da
lyvauti derybose. Derybos vyks 
Portland mieste, Oregon, vasa
rio mėnesį. RSJ

Skautų veikla
• Vasario 1,2 d.d. Kanados sk. 

rajono išrinkti vadovai-vės į LSS- 
gos vadovybę, dalyvavo pareigų 
perdavimo suvažiavime Čikagoje: 
VSP v.s. R. Otto, garbės teismo 
pirm. v.s. D. Keršienė, Kanados ra
jono vadė v.s. fil. R. Žilinskienė, 
Kanados rajono seserijos atstovė s. 
fil. J. Neimanienė, brolijos atstovas 
ps. fil. A. Simonavičius. Linkėtina 
visiems darbingos kadencijos.

• V.s. fil. kun. A. Saulaitis, SJ, 
stovyklavo Australijoje. Grįžęs ra
šo: stovykla buvo labai maloni ir 
įdomi su daug gerų užsiėmimų - 
minėjo skyriaus Australijoje 50 m. 
veiklos sukaktį. Jis daug pasakojo 
apie mūsų “Romuvą”. Ateinančią 
vasara “Romuva” minės 35 m. su
kaktį ir kun. A. Saulaitis, SJ, bus 
jos dvasios vadas.

• Kovo 2 d. “Rambyno” ir 
“Šatrijos” tuntai, skautininkės-kai 
ir tėvų komitetas ruošia Kaziuko 
mugę ir švenčia Šv. Kazimiero 
šventę Prisikėlimo parapijos salėse. 
Draugovės savo paviljonuose turės 
daug rankdarbių ir įvairių skanu
mynų, tėvų komitetas - lietuviškų 
patiekalų pietus, skautininkės-kai - 
didelę loteriją. Bus atidarymas ir 
pamaldos šventovėje. Rengėjai iš 
anksto kviečia Toronto ir jo apylin
kių tautiečius kartu švęsti Šv. Kazi
miero šventę ir dalyvauti mugėje.

• Sausio 25 d. Toronto kana
diečiai skautai turėjo vadovų suva
žiavimą, dalyvavo per 300. Lietuvių 
atstovai buvo: R. Birgiolienė, A. 
Sergautienė. J. Birgiolas ir 10 prity
rusių sk-čių. Programa buvo įdomi, 
įvairi su praktiškais užsiėmimais ir 
pamokymais.

• Broliui Ričardui, sesėms Dai
nai ir Sandrai ir jų tėveliams, nete
kusiems brangios močiutės ir ma
mos v.s. Veronikos Kalendrienės, 
nuoširdžią užuojautą reiškia “Ram
byno” ir “Šatrijos” tuntai. F.M.

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 M8X1C8 

Telefonas: 416 207-9239

rZ7ZZ7f7O£7Z7H0l SAMOGmA' 1 Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus. 

____ _ ___

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

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

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000
GENYS pirkimo ar pardavimo klausimais

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

, HOMELIFE
- Ji

One Ltd.
Realtor-Member

FAX 416 763-5097
2261 Bloor Street West, 

Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 

patarnaus
NIJOLĖ B. BATES 

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

Į Lietuvą su Nordland Express

Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai 

pervežimai

1650 Bloor St. W„
Toronto, Ontario, Gonada M6P 4A8

Nuo pirmadienio iki penktadienio 
9 v.r. iki 6 v.v.

Nordlond Express

Darbo valandos:

>■ Toronto 416 535-5000
Skyrius: North York

Hamilton

London

Montreal

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

Už Toronto ribų 1-800-561-3113

MEDELIS CONSULTING 
*1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2 
Tel. 1-905-436-9903 FAX 1-905-728-5745

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

(atstovaujama ALGIO MEDELIO)
OFICIALI LIETUVOS AVIALINIJOS BILIETŲ PARDAVIMO 

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

LUFTHANSA ir KLM geriausiomis kainomis parduodam keliones j 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.

ALGIS 
MEDELIS

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



Sovietams išduotieji kazokai
(Atkelta iš 5-to psl.) 

nuo aukštųjų kazokų karininkų. 
Kaip vėliau paaiškėjo, anglams 
reikalaujant, jis su savo patar
nautoju buvo grąžinti anglams, 
bet kategoriškai atsisakė šios 
anglų “malonės” ir buvo vėl 
perduotas sovietams.

* * *
1945 m. birželio 4 d. atėjo 

eilė ir dar 3 likusiems Krasno- 
vams: seneliui generolui, sūnui 
- pulkininkui ir vaikaičiui-leite- 
nantui. Jie buvo prikelti 6 v. ry
to, liepiant pasiimti visus savo 
“daiktus”, kurių iš viso neturė
jo. Po to visi buvo nuskusti, nes 
jau buvo gerokai barzdomis ap
žėlę. Uždarytame sunkvežimyje 
visi buvo pristatyti į Badeno 
orauostį. Ir šiuo atveju seneliui 
gen. lt. Krasnov’ui buvo parody
ta išimtina pagarba: jis sėdėjo 
tarp vairuotojo ir lydinčios gru
pės veresniojo.

Tame lėktuve, kaip rašo lt. 
N. N. Krasnov’as, be jo, skrido 
senelis generolas, jo tėvas - pul
kininkas, generolas Solamachin, 
pik. Morgunov ir dar keliolika 
generolų bei kitų karininkų. Ly
dėjo vienas SMERŠ majoras ir

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P1A5 

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

vienas sargybinis ginkluotas au
tomatu. Lėktuvui pakilus, majo
ras su malonia šypsena, visiems 
išdalijo vėliausios laidos “Prav- 
dą”. Lt. Krasnov’as, jn., rašo, 
kad vėliau kalėjime girdėjęs to
kį pasisakymą: “Tiesoje” (“Prav
da”) nėra žinių, o “Žiniose” 
(“Izvestija”) - nėra tiesos.

Lėktuvas jau 2000 metrų 
aukštumoje. Matosi Viena ir 
Dunojus. Lėktuve mirtina tyla. 
“Dieve, kaip paseno mano tė
vas, ir visų kitų veidai taip pasi
keitę. Jau matosi autostrada 
Smolenskas - Maskva. Leidžia
mės. Centrinis Maskvos orauos- 
tis. Pro langą matosi grupė ka
riškių, automobilis ir autobusiu
kas. Lėktuvo duris atidaro ka
riškiai, ginkluoti revolveriais. 
Lipame žemyn.”

Vienas tų kariškių, pažvel
gęs į senelį generolą, tarė:

- Štai ir baltųjų banditų ata
manas su mūsų antpečiais. Ir 
dar jis jų nenusiėmė, šykštuolis.

Senelis generolas sustojo ir, 
žiūrėdamas į akis tam čekistui, 
pareiškė:

- Čia ne jūsų antpečiai. Jūs 
mūsų karininkams juos su pei
liais išpjaudavote. Aš jais di
džiuojuosi ir nenusiimsiu, nes aš 
esu rusų karininkas.

- O kas mes tokie?
- Tai ir aš norėčiau žinoti, 

bet ne rusai. Rusų karininkas 
tokio klausimo nebūtų kėlęs.

NKVD-istai nutilo. Susigė
dinę paprašė generolą sėsti į au
tomobilį, o visus kitus į autobu
siuką, ant kurio buvo nupieštos 
dvi prancūziškos bulkutės ir pa
rašyta “Chleb”. Visi pajudėjo 
Liubiankos kalėjimo link.

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 [manoma 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.

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

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:

Audronė
Fax 416 769-6753

E-Mail: audra@pathcom.com

Toronto, Ont. M6S 3G3

Kanadoje koncertavę Lietuvos muzikai. Iš kairės: E. GABNYS, A. SMOLSKUS, “Gintaro” ansamblio vado
vas J. KARASIEJUS, rūpinęsis jų globa, G. SAUKOVAS
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t.

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

Priima pasienius pagal susitarimą

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

Lituanistikos instituto vadovai
Neseniai buvo renkamas 

naujas Lituanistikos instituto 
prezidiumas, kadangi senasis 
jau išdirbo dvi kadencijas iš ei
lės. Rinkimai vyko paštu. Į biu
letenį buvo įrašytos penkių kan
didatų pavardės. Visi kandida
tai surinko reikalingą balsų 
skaičių. Išrinkta: pirmininku - 
dr. Andrius Valevičius, vicepir
mininke - dr. Rasa Mažeikaitė, 
sekretoriumi - Vytautas A. Jo
nynas, iždininke - dr. Violeta 
Kelertienė, nare - dr. Ilona Ma- 
ziliauskienė. Kadangi, išskyrus 
iždininkę, visi prezidiumo nariai 
gyvena Kanadoje, tai ir instituto 
veiklos koordinacinis centras 
persikelia į Kanadą. Gal šis pa
sikeitimas išeis į gera - įneš 
naujų gaivių vėjų į praretėjusios 
ir pasilpusios organizacijos dar
bą.

Buvo pasigirdę balsų, kad 
instituto veiklą iš viso reiktų nu
traukti, tačiau dauguma narių 
dar nori matyti šią organizaciją 
kaip savarankišką vienetą, pasi

ruošusį veikti išeivijos rengia
muose moksliniuose susibūri
muose, pavyzdžiui Mokslo ir 
kūrybos simpoziume Čikagoje. 
Tiesa, gausus būrys instituto 
žmonių šiandien yra aktyviai įsi
jungęs į 1994 m. Lietuvoje įsteigtą 
Pasaulio lituanistų bendriją, ku
ri jau surengė tris suvažiavimus, 
išleido darbų rinkinį ir įsteigė 
Lituanistikos informacinį cent
rą. Jeigu dar kas nori dalyvauti 
minėtos organizacijos veikloje, 
gali raštu pasiųsti savo pagei
davimą adresu: Pasaulio litua
nistų bendrija, VPU Lituanisti
kos fakultetas, Ševčenkos 31, 
Vilnius, 2001, Lithuania. Insti
tuto nariai į tą organizaciją pri
imami be rekomendacijų.

Lituanistikos instituto kai 
kurie nariai nėra pranešę savo 
naujų adresų. Prašome tai pa
daryti susisiekiant su instituto 
sekretoriumi Vytautu A. Jony
nu, 4797 Grosvenor Ave., 
Montreal, Quebec H3W 2L9, 
Canada. Inf.

Dr. DAIVA NORKIENĖ
ŠEIMOS GYDYTOJA

Mielai priima naujus 
pacientus 

. ■ z:.q .
(416) 767-7725

2150 Bloor Street West (prie 
Runnymede), Toronto, Ontario 

M6S 4V7, Suite 205 
(pirmame aukšte)

NORKUS
Re/max West įstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas.
- 25 metai namų remonto patyrimas.
- Daugiau kaip 12 metų pardavimo- 

pirkimo patyrimas.
- Namų nuomojimų ir nuomininkų 

reikalų specialistas.

West Realty Inc.

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

Nemokamas namų įvertinimas

KL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai dolerių 
yra neliečiamas. Palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai 
Kanadoje ir Lietuvoje.

Per 30 veiklos metų KLF paskyrė 1.3 milijonus dolerių 
lietuviškai kultūrai menui ir švietimui.

Testamentuose neužmirškite Kanados lietuvių fondo 
(Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

Sukursiu gražų paminklą 
pagal jūsų pageidavimus
Dailininkas Kęstutis Keparutis

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

Hamilton, Ontario L8L 5K8

• Ar jau parėmei Kanados lietuvių 
kultūros muziejų?

Skaitytojai pasisako
KAS PATINKA

Su įdomumu skaitau, kai gau
nu, laikraštį “Tėviškės žiburiai”. 
Man jis patinka dėl autorių aukšto 
intelekto ir straipsnių dvasingumo. 
Skaitydamas šį laikraštį, jaučiuosi 
tarsi bendraučiau su aukštos kultū
ros ir išsilavinimo žmonėmis.

E. Barkauskas, Kaunas

MES KELIAUSIM Į VAKARUS
Toronto Prisikėlimo parapijos 

užmojis
O buvo gera, jauku ir linksma 

šiuose dideliuose parapijos pasta
tuose. Čia kiekviena plyta yra lietu
viškomis rankomis įmūryta ar bent 
paliesta. Didelėse salėse skambėjo 
lietuviškos dainos ir sportuojančio 
jaunimo bei tautinių šokių grupių 
balsai. Visi meldėmės, vos besutilp- 
dami, gražiai išpuoštoje šventovėje. 
Jaunimo organizacijos turėjo savo 
veiklai erdvius kambarius. Chorai 
rinkosi repetuoti į Muzikos studiją. 
Čia ir Tėvų pranciškonų erdvūs na
mai, kurie ir svečius galėjo pri
glausti. Taip pat ir mūsų “Bankelis” 
ar tik ne puošniausiai įsikūręs?

Daugiau kaip keturis dešimt
mečius daug parapijiečių čia mel
dėsi ir linksminosi. Jie šoko skau
tų, šeštadieninės mokyklos, ateiti
ninkų parengimuose ir gausingose 
vestuvėse. Didžioji salė sutalpinda
vo 500 dalyvių. Sekmadieniais mū
sų mažieji turėjo Toronte bene patį 
didžiausią žaidimų kambarį Didžio
joje salėje.

Kol tėvynę laikė užgrobę ko
munistai, čia buvo mūsų mažytė 
Lietuva. Šiandien jau mūsų beliko 
gal mažiau kaip pusė, įskaitant ir 
jaunimą. Daugelis, atlikę pareigas 
Dievui ir Tėvynei, iškeliavo amži
nybėn. Klebonas kun. Augustinas 
Simanavičius, OFM, gausiame pa
rapijiečių susirinkime 1997. I. 19 
mums išaiškino, kad jau kito kelio 
nėra - reikia keltis į Toronto vaka
rus ir ten pasistatyti naują šventovę 
bei kitus pastatus, kurie patenkintų 
visus mūsų reikalavimus pagal 
esamą parapijiečių skaičių. Jau už
pirktas žemės sklypas prie Bloor 
gatvės už Islingtono į vakarus.

Prieš keletą metų teko viešėti 
Amerikoje New Haven mieste pas 
pusbrolį. Vasaros sekmadienio rytą 
atsikėlę mudu su žmona ruošėmės 
važiuoti į jų šventovę. Pusbrolis pa
žiūrėjo į mus pasiruošusius ir sako: 
“Šiandien lynoja, tai nedaug žmo
nių bus šventovėje - gal apie 30”. 
Nuvažiavę radom 25, kurių tarpe 
buvo mums net keturi pažįstami. 
Pagyvenęs klebonas aukojo šv. Mi
šias. Vienas pažįstamas maldas 
skaitė, visi kiti, tarp jų ir trys pa
žįstamos moterys, jam atsakinėjo.

O šventovė tikrai graži, aukšta, 
erdvi. Visi vidaus įrengimai iš bran
gaus medžio ir atrodė kaip ką tik 
sudėti.

Šiais laikais mes, vyresnieji, jau 
gal plytų į aukštybes nenešim, bet 
yra gera proga plytas pirkti... Jau 
kai kurie, būdami stropūs, kaip dr. 
Zabieliauskas ir kiti, tūkstančius 
plytų užpirko...

Z. Girdauskas, Toronto, Ont.

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-VAIDIUENĖ, d.d.s.

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

Telefonas 416 237-1273

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

(Orthodontist)

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

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS,

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

27 John St., Second Floor 

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

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

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

PACE, JOHNSON
2 Jane Street, Suite 500 

(Bloor ir Jane gatvių kampas) 

Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. 416 762-7393
Fax 416 762-0231

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

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

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

Chamney McWilliams Inc.

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

DRESHER Appraisal Ltd.

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

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

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

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

mailto:audra@pathcom.com
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Šiaurės Amerikos lietuviams
GERBIAMI TAUTIEČIAI!

Lietuvos nepriklausomybės šventės proga nuoširdžiau
siai sveikinu visus Šiaurės Amerikos lietuvius ir kitus Lietuvos 
draugus.

1918 metais atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę, 
Vasario 16-oji tapo ir svarbiausiu išeivijos lietuvių telkinių 
visuomeninio gyvenimo renginiu. Tai proga sueiti, parodyti 
savo meilę ir pasišventimą Lietuvai, jos laisvei ir gerovei. 
Šiaurės Amerikoje ryškiausiai matome šios šventės vienijančią 
jėgą, suburiančią Lietuvoje gimusius ir augusius bei antros ir 
trečios kartos lietuvius.

Šios Vasario 16-osios proga, o taip pat Kovo 11 dieną, 
prisiminkime savo meilę Lietuvai, pasiryžkime jai padėti 
įvairiais savo darbais, visais įmanomais būdais prisidėti prie 
jos Nepriklausomybės išsaugojimo.

Dr. Alfonsas Eidintas,
Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius 

Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje

10 TO RO N T
Anapilio žinios

- Praėjusį sekmadienį, vasario 
9, “Šatrijos” ir “Rambyno” skautų 
tuntai su savo vėliavomis dalyvavo 
9.30 v.r. Mišiose. Taip pat šiose pa
maldose dalyvavo vaikų su negale 
VI Olimpinių žaidynių dalyviai iš 
Lietuvos. Per 11 v.r. pamaldas pas 
mūsų parapijos chorą svečiavosi ir 
pamaldose giedojo Prisikėlimo pa
rapijos choras.

- Palaidota vasario 8, šeštadie
nį, a.a. Veronika Kalendrienė, 90 
m. amžiaus.

- Į Vasario šešioliktosios mi
nėjimą vasario 16, sekmadienį, 4 • 
v.p.p. mokyklos autobusas veš žmo
nes iš Toronto nuo Vilniaus rūmų 3 
v.p.p., o atgal nuo Anapilio išva
žiuos 6.30 v.v.

- Wasagoje rengiamas Lietu
vos nepriklausomybės paskelbimo 
minėjimas vasario 23, sekmadienį, 
po 2 v.p.p. Mišių Gerojo Ganytojo 
šventovės salėje.

- Parapijos aukų lapeliai atlei
dimui nuo valstybinių mokesčių 
(Income Tax) jau paruošti ir dali
nami parapijos salėje. Neatsiėmu- 
siems jie bus siuntinėjami paštu.

- Sės. Ignės paskaitų ciklas su
augusiems “Ką aš tikiu?” tęsiamas 
toliau antradieniais, 7 v.v. Anapilio 
mažojoje salėje, tačiau ateinantį 
antradienį paskaitos nebus ryšium 
su Užgavėnių proga rengiamu Šiu
piniu. Sekanti paskaita bus vasario 
18, antradienį.

- Vasario 12, trečiadienį, yra 
Pelenų diena. Su ja prasideda Ga
vėnios laikotarpis?'Pelenų diena ir 
Didysis penktadienis yra santūros ir 
pasninko dienos. Tomis dienomis 
susilaikoma ne tik nuo mėsiškų val
gių, bet ir nuo sotaus pavalgymo. 
Pasninko (susilaikymo nuo sotaus 
pavalgymo) turi laikytis visi tikin
tieji nuo 18 iki 59 m. amžiaus. San
tūros (susilaikymo nuo mėsiškų val
gių) turi laikytis visi tikintieji virš 
14 m. amžiaus. Kaip visiems žino
ma, Kanadoje santūros dienos yra 
visi metų penktadieniai.

- Mišios vasario 16, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Eleną Gipienę, 
11 v.r. už parapiją; Wasagoje 2 v.p. 
p. už a.a. Danutę Jonaitytę.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, vasario 2, po

pietėje dalyvavo 225 asmenys. Sve
čių knygoje pasirašė R. G. Stepulai- 
čiai iš Barrie; Marina Branigan 
(Pavilanytė), Audra ir Erin Brani-

■ gan, Garry Branigan iš Cambridge; 
Alenas Pavilanis, Rasa, Antonina ir 
Klaudija Pavilaniai iš Montrealio; 
Dalia ir Gary Wicks iš Pickering; 
Marytė ir Jim Richards iš St. Ca
therines; Katrytė Mueller iš Lon
dono, Ont. Pranešimus padarė ir su 
svečiais supažindino LN kultūros 
komisijos narė Genovaitė Bijūnie- 
nė.

- LN valdybos posėdis - vasa
rio 20, ketvirtadienį, 7 v.v.

- Vasario 15, šeštadienį, “Lo
kyje” bus “Lietuviška muzikinė va
landėlė” nuo 3 v.p.p. iki 5 v.p.p. 
Programą atliks L. Turūtaitė.

- Vasario 19 d., 3 v.p.p., sekly
čioje šaukiamas LN ligonių lanky
tojų susirinkimas. Skambinti E. 
Steponui tel. 416 622-5896.

- Kovo 2, 1 v.p.p., LN sekly
čioje įvyks LN vyrų būrelio metinis 
narių susirinkimas. Programoje: 
pirmininko, iždininko, renginių ir 
revizijos komisijos pranešimai.

- Kovo 22, 6 v.v., Vytauto Di
džiojo menėje įvyks LN vyrų bū
relio tradicinis balius. Šilta vakarie
nė su vynu. Maistą paruoš ilgametis 
LN virėjas Vytautas Birštonas. Bus 
įdomi programa, šokių muzika ir 
kitos įvairenybės. Bilieto kaina tik 
$12. Stalus rezervuoti LN raštinėje 
tel. (416) 532-3311, pas Valterį 
Drešerį 233-3336, A. Sukauską 
(416) 614-7739, T. Stanulį (416) 
769-1616, E. Bartminą (416) 249- 
0490.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praėjusį sekmadienį per 

10.15 v.r. Mišias Prisikėlimo šven
tovėje smuiku griežė Mindaugas 
Gabrys. Parapijos choras kartu su 
Lietuvos kankinių parapijos choru 
giedojo per Mišias Anapilio šven
tovėje.

- Vasario 12, Pelenų trečiadie
nį, prasideda Gavėnia - kasmetinis 
atgailos ir atsivertimo laikotarpis 
prieš Velykas. Prisikėlimo parapijo
je Gavėnia pradedama pamaldomis 
7 v.v. Po Mišių bus tęsiamas reli
ginių paskaitų ciklas “Ką aš tikiu?” 
Kalbės kun. Julius Sasnauskas, 
OFM. Ta pati paskaita vyks “Vil
niaus rūmų” patalpose 1 v.p.p. Pa
skaitas koordinuoja ir informaciją 
teikia sės. Igne tel. (905) 897-5604.

- Parapijos tarybos religinės 
sekcijos iniciatyva Gavėnios trečia
dieniais Prisikėlimo šventovėje vyks 
religinis seminaras “1997-ieji Jė
zaus Kristaus metai”. Vakarais 7 
vai. bus laikomos Mišios, po jų pa
skaita ir diskusijos.

- Metinėms Gavėnios rekolek
cijoms vadovaus Lietuvos pranciš
konų vyresnysis T. Benediktas Jur- 
čys, OFM. Rekolekcijų tvarka: ko
vo 20 (ketvirtadienį) ir kovo 21 
(penktadienį) - 9.30 v.r. ir 7 v.v. - 
Mišios ir pamokslai; kovo 22 (šeš
tadienį) - 9.30 v.r. ir 4 v.p.p. - 
Mišios ir pamokslai. Sekmadienį, 
kovo 23, rekolekcijų vedėjas sakys 
pamokslus per visas Mišias.

- Prisikėlimo parapijos Jaunų 
šeimų sekcija steigia klubą, pava
dintą “Sekmadienio draugai”. Klu
bo tikslas - sekmadieniais per 10.15 
v.r. Mišias rengti užsiėmimus vai
kams iki 6 metų amžiaus. Užsi
ėmimai truktų po 40 min. kiekvieną 
pirmą ir trečią mėnesio sekma
dienį. Jų metu būtų žaidžiama, dai
nuojama, vaidinama ir kt. Vienas iš 
tėvelių būtų prašomas dalyvauti 
kartu su savo vaiku ar vaikais. 
Pirmasis “Sekmadienio draugų” su
sitikimas - kitą sekmadienį po 
10.15 v.r. Mišių didžiosios salės sce
noje.

- Trečiadienį, vasario 4, Šv. Jo
no lietuvių kapinėse palaidota Va
lerija Bilkienė, 67 m. amžiaus.

- Vasario 13, ketvirtadienį, 10 
v.r. mūsų šventovėje bus Mišios tre
tininkų (pranciškonų pasauliečių) 
intencija.

- Vasario 16 mūsų šventovėje 
11.30 v.r. bus laikomos iškilmingos 
pamaldos už Lietuvą bei viso pa
saulio lietuvius.

- Mišios sekmadienį, vasario 
16, 8.15 v.r. už Vyšniauskų šeimos 
mirusius, 9.15 v.r. už a.a. Mariją ir 
Joną Gegužius, 10.15 v.r. už a.a. 
Saulę ir Bronių Michelevičius, Po
vilaičių ir Lukoševičių šeimų miru
sius tremtinius, Jarmalavičių ir Ka
rosų šeimų mirusius, 11.30 už tė
vynę (Vasario 16 proga).

“Kiškių klubas” nuoširdžiai 
dėkoja “Paramos” ir Prisikėli
mo parapijos kredito koopera
tyvams už finansinę paramą.

Vysk. K. Paltaroko viduri
nei mokyklai Panevėžyje auko
jo: $80 - B.Vaišnoras.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $20 - A. A. Sukauskai 
(a.a. V. Gatavecko atminimui).

A. a. Stasio Beržinio atmi
nimui Dainora Juozapavičiūtė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $40.

A. a. Zuzanos Stulgaitienės, 
mirusios Lietuvoje atminimui 
Regina Kybartaitė “Tėviškės ži
buriams” aukojo $50.

- 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.

SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS VALDŽIAI,
ĮNEŠDAMI SANTAUPAS MUSŲ KOOPERATYVE Į

RRSP
- Mokame tiek pat arba daugiau palūkanų, kaip kitos 

finansinės institucijos (žiūr. skelbimą 8-tame“TŽ"psl.)
- Neimame jokio administracinio mokesčio
- Prieš 69 gimtadienį galėsite lengvai šias santaupas 

pervesti į RRIF nemokant valdžiai jokių mokesčių
- Norint gauti mokesčių atleidimą už 1996 metus, įnašą 

RRSP reikia įteikti iki 1997 metų kovo 1 d.
Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

* v j J - ? <• a? itA 4 VU
LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

įįįį PARAMA
VASARIS YRA RRSP INDĖLIŲ MĖNESIS

(DĖKITE DALĮ SAVO SANTAUPŲ Į PARAMOS DDQD
IR SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS HllOI

PARAMA turi platų indėlių pasirinkimą.

PARAMA moka aukštas palūkanas.

PARAMA neima jokių mokesčių už 
RRSP patarnavimą.

PARAMA mielai perkels RRSP indėlius iš 
kitų įstaigų.

PARAMA tuoj pat vietoj išduoda kvitą 
mokesčių atleidimui.

PARAMA gali pervesti RRSP santaupas į 
RRIF nemokant valdžiai jokių mokesčių.

Jei trūksta santaupų, PARAMA mielai perves paskolą labai gerom sąlygom!

PASKUTINĖ INDĖLIŲ DIENA 1996 METAMS - KOVO 1 D.
Skyriai: 1573 Bloor St. W., Toronto Tel.: 416 532-1149 

2975 Bloor St. W., Etobicoke Tel.: 416 207-9239
Toronto Vlado Putvio kuo

pos šauliai Nepriklausomybės 
šventės minėjime, vasario 16 d., 
dalyvaus su vėliava 11 v.r. pa
maldose Anapilio šventovėje. 
Metinio kuopos susirinkimo da
ta yra pakeista į sekmadienį, 
kovo 2, 2.30 v.p.p. Lietuvių Na
muose. Kuopos nariams dalyva
vimas būtinas, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti ir bus 
renkama valdyba.

Kuopos valdyba
Toronto lietuvių pensinin

kų klubas rengia Vasario 16- 
sios minėjimą, kuris įvyks 1997 
m. vasario 18, antradienį, 1 v.p. 
p. “Vilniaus Manor” 3-čio aukš
to salėje. Bus programa, kava 
su pyragais. Įėjimas nemoka
mas.

Toronto lietuvių jaunimo 
ansamblio “Gintaras” metinis 
koncertas “Atdarykit vartelius” 
įvyks 1997 m. kovo 22, šeštadie
nį, 6 vai. vakaro, “Etobicoke 
School of Arts” auditorijoje. 
Programoje - visi gintariečiai, 
kaimo kapela, dainininkai. Vi
suomenė kviečiama gausiai da
lyvauti, ir pasigrožėti mūsų jau
nimu. K.

Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo išlaikymui V. Čiuprins- 
kas aukojo $20. Labai dėko
jame, kad padedate išsaugoti 
mūsų Kanados lietuvių istoriją.

Vedėja

X Lietuvių tautinių šokių 
šventės organizacinis komitetas 
“Tėviškės žiburiams” atsiuntė 
$200 auką. Leidėjai reiškia nuo
širdžią padėką šventės rengė
jams už paramą spaudai.

A. a. Antano Stalionio atmi
nimui pagerbti, Britų Kolumbi
jos medžiotojų ir meškeriotojų 
klubas “Bebras” vietoj gėlių “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Veronikos Kalendrie- 
nės šviesiam atminimui pagerb
ti E. Lorencienė paaukojo 
tremtinių vaikaičių mokyklai 
“Lietuvių Namai” Vilniuje $25.

Kanadoje VI specialios žie
mos olimpinės žaidynės vyko 
vasario 1-8 d.d. Toronto ir Col
lingwood miestuose. Jose daly
vavo 7 žaidėjai su 4 vadovais iš 
Lietuvos. Žaidynėse lietuviukai 
laimėjo aukso, sidabro ir bron
zos medalius. Dar pasisvečiavę 
Anapilio sodyboje, vasario 9 d. 
laimingi išvyko į Lietuvą. Ap
rašymas kitame numeryje.

Kanados kariuomenės ba
zėje Camp Borden į anglų kal
bos kursus yra atvykę Lietuvos 
kariuomenės karininkai: vyr. 
Itn. Ričardas Pocius, vyr. Itn. 
Viktoras Petrauskas, Itn. Eligi- 
jus Senulis ir Itn. Raimundas 
Metlovas. Karininkai į Lietuvą 
grįžta birželio 13 d. V.P.

Atitaisymas. “TŽ” nr. 5 buvo 
skelbta, kad “Tremtinių grįžimo 
fondui” a.a. Jono Žalapienio atmi
nimui buvo paaukota $200. Turi 
būti $220. KLKM dr-jos centro 
valdyba už klaidą atsiprašo.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 

ffff PARAMA 
ATIDARĖ NAUJĄ SKYRIŲ

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

TELEFONAS 416 207-9239

VISI KVIEČIAMI APLANKYTI NAUJAS PATALPAS IR 

PASINĄUDOTI MŪSŲ NAUJU PATARNAVIMU:

ASMENINE SAUGOJIMO DĖŽUTE
(Safety Deposit Box - nuomos kaina 20% 

pigiau negu kitų finansinių institucijų)

Skyriaus 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.

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

*
Anapilio sodyboje parapija 

steigia priešmokyklinio amžiaus 
vaikams darželį; Tuo reikalu yra 
skelbiamas vasario mėn. vajus. 
Darželiui reikia mokytojų, pri
žiūrėtojų, pagalbininkių, virėjos. 
Taipogi reikalingi žaislai, įvairios 
mokymo priemonės, elektroni
niai aparatai (televizorius, mag
netofonas ir pan.), baldai, vaiku
čiams indai.

Vajaus dėžės bus padėtos 
prie Anapilio knygyno ir lietuvių 
mokykloje. Taip pat bus įvertinta 
kad ir mažiausia auka. Dides
nėm aukom, bus išduodami pak
vitavimai atleidimui nuo pajamų 
mokesčių. Dėl stambesnių prie
monių, baldų skambinti į klebo
niją tel. 905 277-1270 ir susitarti. 
Norintys darželyje darbuotis su
sisiekia su sės. Igne tel. 905 897- 
5604. Inf.

Jaunimo šventkelionė į Pa
ryžių vysk. P. Baltakio pavedi
mu organizuojama išeivijos jau
nimo sielovados vadovo kun. E. 
Putrimo, įvyks šių metų rugpjū
čio 15-31 d.d. Jaunimą iš viso 
pasaulio kraštų Paryžiun kviečia 
popiežius Jonas-Paulius II. Ta 
pačia proga kun. Edis organi
zuoja ir apsilankymą išeivijos 
lietuvių jaunimui svarbiose vie
tose. Bus susitikimas su iš Lie
tuvos atvykstančiu jaunimu Va
sario 16 gimnazijos patalpose, 
kelionė per Prancūziją ir Alpes 
į Florenciją ir Romą, kur bus 
aplankyta Lietuvos ambasada 
Italijoje, Šv. Kazimiero kolegija, 
lietuvių koplyčia Vatikane, Va
tikano radijo stotis ir Villa 
Lituania. Vietų skaičius ribotas 
(iki 40 vietų). Registracija pri
imama jau dabar, įmokant $500 
per Marlin Travel, Raimundą 
Valadką (416) 231-1061.

ERNESTAS MAČIUKAS vasario 
pabaigoj vyksta atgal į Lietuvą. 
Reikalingi paslaugų skambinkite 
tel. 905 385-4548.

Kovo 11 d. Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo minėji
mas Toronte, įvyks sekmadienį, 
kovo 9, Prisikėlimo parapijos 
patalpose. Iš Vilniaus atvyksta 
Elvyra Kunevičienė, 1991-1992 
m. Landsbergio vyriausybėje 
ėjusi finansų ministerės parei
gas. Kovo 11 d. akto signatarė, 
ji dabartiniame seime yra biud
žeto ir finansų komisijos pir
mininkė. Paskaitą skaitys tema: 
“Lietuvos nepriklausomybės įtvir
tinimas ir vyriausybės vizija Lie
tuvos ateičiai”. Meninę progra
mą atliks L. Turūtaitės vado
vaujamas vyrų choras “Aras”. 
Kovo 11 d. minėjimai ruošiami 
Tėvynės sąjungos židinių ir ki
tose apylinkėse, kuriose lanky
sis E. Kunevičienė - Hamiltone, 
St. Catherines ir Delhi. Tėvynės 
sąjungos Kanados skyrius (pir
mininkas - E. Čuplinskas) kvie
čia visuomenę dalyvauti minėji
muose.

Viešoji A. Mickevičiaus bi
blioteka Vilniuje kreipėsi į 
“TŽ” redakciją, prašydama pa
rūpinti “Lietuvių enciklopedi
ją”, išleistą Bostone. Jos yra 37 
tomai. Kas turi pilną jos rinkinį 
ar bent pavienius tomus ir gali 
paaukoti minėtai bibliotekai, te
malonėja pranešti tai bibliote
kai (Dir. P. Zurlys, Trakų 10, 
2600 Vilnius, Lithuania) arba 
“TŽ” redakcijai.

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).

MONTREAL
Aušros Vartų parapijos klebo

nas kun. Juozas Aranauskas tebėra 
ligoninėje, bet jo sveikata gerėja. 
Numatoma, kad netrukus grįš namo.

Metinis “Rūtos” klubo susi
rinkimas įvyko sausio 29 d. Susirin
ko arti 50 narių, neišsigandusių 
stipraus šalčio. Praėjusiais metais 
mirę klubo nariai buvo prisiminti 
kun. Izidoriaus Sadausko malda. 
Iždininkas pranešė, kad 1996-ieji 
metai baigti su 400 dol. pelnu. Vie
nas valdybos narys ir vienas revizi
jos komisijos narys baigė savo ka
dencijas, todėl jų vietoje buvo pri
rinkti nauji. Naujoji valdyba po su
sirinkimo pasiskirstė pareigomis se
kančiai: pirm. Bronius Staškevičius, 
pirmas vicepirm. Leonas Balaišis, 
antra vicepirm. seselė Judita, ižd. 
Bronius Niedvaras ir sekr. Juozas 
Stankaitis. Revizijos komisiją suda
ro Gasparas Alinauskas, Albertas 
Jonelis ir Juozas Išganaitis. Per dis
kusijas buvo pareikštas pageidavi
mas šiais metais suruošti kokią nors 
ekskursiją. Pirmininko padėkos žo
džiu visiems praėjusių metų talki
ninkams, padėjusiems klubo veik

lai, susirinkimas buvo baigtas. Po to 
visi susirinkimo dalyviai buvo pa
vaišinti pietumis.

A. a. Domo Jurkaus laidotuvių 
proga “Vaiko tėviškės namams” su
aukota 1070 dol.

A. a. Pranas Juodkojis, 83 m. 
amžiaus, mirė sausio 28 d. Palaido
tas Mount Royal kapinėse. Liūdi 
žmona, dvi dukterys ir kiti giminės 
Kanadoje ir Lietuvoje.

A. a. Veronika Rasimavičienė 
(Mačionytė), 87 m. amžiaus, mirė 
sausio 28 d. Palaidota sausio 31 d. 
Notre Dame dės Neiges kapinėse 
šalia anksčiau mirusio vyro. Liūdi 
duktė su šeima bei kiti giminės Šia
urės Amerikoje ir Lietuvoje.

A. a. Petronėlė Jucevičienė 
(Bradauskaitė), 87 m. amžiaus, mi
rė sausio 30 d. Montrealyje. Po pa
maldų Aušros Vartų šventovėje va
sario 1 d. išlydėta į Mississaugą. 
Vasario 3 d. Lietuvos kankinių šven
tovėje buvo atlaikytos gedulinės pa
maldos ir po to palaidota Šv. Jono 
lietuvių kapinėse šalia anksčiau mi
rusio vyro. Liūdi dvi dukterys su 
šeimomis ir giminės Lietuvoje. B.S.

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 ADAMONYTĖ, A. I. B.

PETRAS ADAMONIS, C.I.B.

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

Res. 514 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

WTEVISKES ŽIBURIAI
THE lights of homeland

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

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

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

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

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

Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai” 
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

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

IEŠKAU moters prižiūrėti tris vai
kučius gyvenant kartu. Teirautis 
tel. 905 848-9628.

CANDLELIGHT CATERING

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

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

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Labai gera kokybė. Skambin
ti 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.

MEDICINOS SESUO, 22 m. am
žiaus lietuvaitė, galėtų atvykti Ka- 
nadon slaugyti ligonius arba sene
lius, atlikti namų ruošos darbus, 
prižiūrėti vaikus metams ar ilgiau. 
Rašyti Neringai Simonavičiūtei, 
5120 Radviliškis, Gedimino 17-6, 
Lithuania.

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.

INCOME TAX 
PARUOŠIMAS

Kaina nuo $20
Skambinti tel.

416 234-9696
Kristina Genienė, 

baigusi H&R Block 
Income Tax kursą

DAIVA 
DALINDA,

UĮDCNTkM. M* BBA, Broker
Exnect Tel. 416 231-5000 
th-besti FAX 416 233-2713

Amerikos didžiausia namų 
pardavimo įstaiga Kanadoje!

Islingtorr-Kingsway 
Realty Inc.

Prezidentė, turinti 16 metų 
patyrimą, jums sąžiningai 

patarnaus.
Nemokamas rtamo įvertinimas.

2908 Bloor Street V/est, 
Etobicoke, Ont. M8X1B6

COLDLUQ1X 
BANi;CR U


