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Tautinis auklėjimas
Jaunimas - tautos ateitis. Taip yra įprasta sakyti. 

Bet šitoji akivaizdi ir kone šūkiu pavirtusi tiesa negali būti 
savaime suprantama be gilesnio žvilgsnio ir atitinkamų 
išvadų.

T
AUTOS gerovė ir likimas paprastai priklauso nuo 
pajėgių asmenybių. O tokių daugiausia būna jau
nesnių žmonių tarpe. Tačiau vien tik amžius ne
daug ką reiškia, jei žmogus nepasiruošęs būti pajėgiu čia 

kalbama prasme. Taigi reikia ruoštis, kad tas įprastas šūkis 
apie jaunimą neliktų tušti žodžiai. Šitai nustačius, gali kilti 
klausimas, o kaip gi reikia ruoštis, ką reikėtų daryti, kad 
tas pasiruošimas neštų laukiamų vaisių? Mokslo įstaigos 
turi programas, kurios yra privalomos norint įsigyti spe
cialybę, pasiruošti profesiniam darbui. Bendrinis jauno 
žmogaus ugdymas, ruošimas gyvenimui, šalia mokyklinių 
užsiėmimų, remiasi šeimos darna, religinių praktikų at
likimu, priklausymu grupėms, kurios diegia daug gerų pa
pildomų savybių. Kiekviena karta neišvengiamai pereina 
tas pasiruošimo gyvenimui pakopas. Vienam tai sekasi ge
riau, kiti susiduria su įvairiomis kliūtimis. Laiko tėkmė 
betgi neša ir tuos, ir tuos vienodai. Niekas negali nei grįžti, 
nei pasilikti. Dalykas pasidaro labai paprastas: ką gavai, tą 
ir nešiesi. Gal dažnas jaučiasi lyg būtų ką nors pametęs: 
nesuspėta ten, pamiršta anas, nesiryžta tam. Todėl, anot 
V. Kudirkos, “kol jaunas, o broli....” neatidėliok nieko, ko 
reikia šiandien, nes viskas kraunama rytojui, kai reikės sa
varankiškai gyventi, jausti atsakomybę, gal priekyje kitų 
būti, tautos bei valstybės įsipareigojimus atlikti. Savo su
sirinkimuose jaunimas turėtų nevengti panašių klausimų, 
nes išankstinis ir gilesnis susipažinimas su pasiruošimais, 
nusiteikimais deda pagrindus tvirčiau žengti ateitin.

T
AUTINIO auklėjimo klausimas visada yra buvęs 
painesnis, labiau besikeičiančių aplinkybių truk
domas, siejamas net ir su politinėmis pažiūromis, o 
daugeliu atvejų kaip antraeilis dalykas paliekamas pri

vačiai iniciatyvai. Antra vertus, jis yra tiek šakotas, ir įtakų 
srovės eina įvairiausiais kanalais, kad visa tai susisteminti 
ir iš to bent daugeliui tinkamas programas paruošti vargu 
ar būtų įmanoma. Tuo klausimu dažniausiai tik priimamos 
pagrindinės gairės, išryškinami siekiai. O kaip eiti - tai jau 
paliestųjų pasirinkimas. Apskritai, ši auklėjimo sritis la
biausiai susieta su gyvenamąja aplinka. Vienoks tautinis 
auklėjimas Lietuvoje, kitoks išeivijoje; vienoks Toronte ar 
Čikagoje, kitoks mažesnėse vietovėse. Paprastai jaunimą 
labiau sudomina aplinka (su kuo susitinkama, kas mato
ma, apie ką šnekama) negu kiti kokie poveikiai, sklei
džiantys pavyzdžius, nurodymus, patarimus. Jaunimas mie
liau kalbės pats apie tautinius reikalus vykdys su tais rei
kalais susijusius uždavinius, negu klausysis ką apie tai kiti 
kalba. Tuo būdu bendraamžių suėjimai, bendrieji užmojai 
ir darbai ir tampa ta gerąja aplinka tautiniam auklėjimuisi. 
Užtat sveikintinas kiekvienas Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas, šią vasarą jau devintasis, įvyksiantis liepos 17- 
27 d.d. JAV-bėse. Tiesa, šie kongresai pareikalauja ne
mažai lėšų ir kalnų nenuverčia, tačiau platesnio bendra
vimo ir drauge laikymosi prasme jie nepamainomi varikliai 
tautiniam tapatumui stiprinti -vis pabrėžti, kas esame ir 
kuo norim būti. Č.S.

VASARIO 16-TOSIOS IŠKILMĖ Anapilio salėje. Viršutinėje nuotraukoje iš kairės: Lietuvos pareigūnai - 
konsulas H. LAPAS, ambasados atstovas J. PASLAUSKAS, seimo pirmininko pavaduotojas prof. F. 
PALUBINSKAS ir svečias. Vidurinėje nuotraukoje: Lietuvos karininkai pokalbyje su Lietuvos bičiuliu 
Kanados parlamento nariu J. FLISS ir konsulu H. LAPU. Žemutinėje nuotraukoje - “Gintaro” šokėjai su 
vėliavėlėmis Nuotr. A. Armono

KANADOS ĮVYKIAI

Biudžetas nevisiems padės

------------------------------------------------------------------------------—---

Savaitė Lietuvoje

Kanados finansų ministe- 
ris Paul Martin vasario 19 d. 
pristatė parlamentui naują biu
džetą. Jo teigimu, pasibaigė 
“karpymo” laikotarpis, norima 
mokesčių kreditais palengvinti 
kanadiečių finansinę būklę.

Skiriama $600 mln. priemo
koms nepasiturinčioms šeimoms 
su vaikais. Jos gaus iki $500 
daugiau į metus per “child tax 
benefit” programą. Švietimui 
mokesčių kreditai bus dvigubi 
($150), pakils iki $200 1998 m. 
Studentams paskolas reikės pra
dėti atmokėti tik po 30 mėnesių, 
ne po 18, kaip dabar. Tėvams 
taupymo programos vaikų moks
lui (registered education plans) 
bus galima įdėti dvigubai dau
giau neapmokestinamų įnašų 
($4,000 per metus). Skiriama 
$50 mln. paremti namų remon
tus mažai uždirbantiems gyven
tojams. Kanadiečiams nebegalin
tiems dirbti dėl ligos ar nelai
mės (disability) bus taikomi at
leidimai nuo mokesčių už kai 
kurias paslaugas. Šiam reikalui 
paskirta $100 mln.

Finansų ministeris taip pat 
pristatė naują fondą Canada 
Foundation for Innovation, ku
rio skiriami $800 mln. padės at
naujinti tyrimų centrus universi
tetuose ir ligoninėse. Jis teigė, 
kad 1996-1997 metų biudžeto 
deficitas bus ne aukštesnis kaip 
$19 bin. Tai būtų žemiausias de
ficitas per pastaruosius 15 metų.

Kanados pensuos planui 
pakeitimai numatyti naujame 
įstatyme, kurį pasiūlė finansų 
ministeris Paul Martin. Per se
kančius 6 metus kanadiečiams 
teks daugiau įmokėti, o išmokė
jimų - pensijų - lygis nukris.

Maždaug 9.7 mln. dirbančių 
kanadiečių įmokėjimai gali pa
kilti iki $1,635 per metus iki 
2003 m. Dabartinė riba yra 
$945 per metus. Pasak ministe- 
rio, kitaip būtų neįmanoma su
mažinti metinį plano deficitą 
($4.5 bilijonų) ir sukaupti atsar
gas, kuriomis sekančiai kartai 
pensininkų bus išmokama pen
sija. Pagal dabartinį planą išmo
kama daugiausia $8,840.

Kanados prekyba su Azija 
yra kritusi 33% per pastaruo
sius 10 metų. Kitos “G7” valsty
bės, prekiaujančios su Azija yra 
sumažinusios prekybą iš viso tik 
6%. Vasario 14 d. Asia Pacific 
Foundation of Canada (APFC) 
išleista studija rodo, kad nors 
Kanados prekybos nuosmukis su
lėtėjo per praėjusius 2 metus, ir 
šiek tiek yra padėjusios preky
bos misijos, tačiau verslininkai 
ir politikai per ilgai ir per daug 
pastangų skyrė didelei, bet lėtai 
augančiai JAV rinkai. Taip pat 
pastebimas nepakankamas su
pratimas Azijos ir jos poreikių.

Daugiau kaip 80% viso 
Kanados eksporto eina į JAV 
(Ontario provincijos eksportas

(Nukelta į 9-tą psl.)

Lietuvos ateitis - visų rūpestis 
Vasario 16-tosios iškilmės Toronte-Mississaugoje, kur gyvena daugiausia Kanados 
lietuvių. Pagrindinį žodį tarė prof. FELIKSAS PALUBINSKAS, Lietuvos seimo 
pirmininko pavaduotojas, atvykęs iš Vilniaus. Prasmingą meninę programą atliko 
jungtinės meno pajėgos. Puikia jų programa galėjo gėrėtis negausus tautiečių 

skaičius, nes smarki sniego pūga daugelį sulaikė nuo dalyvavimo šioje iškilmėje
Septyniasdešimt devintąją 

Lietuvos Nepriklausomybės šven
tę pirmieji atšventė “Rambyno” 
ir “Šatrijos” tuntų skautai. 
Vasario 9 d. jie su organizacijos 
vėliavomis dalyvavo Mišiose 
Lietuvos kankinių šventovėje, 
po to iškilmingoje sueigoje 
Anapilio didžiojoje salėje, kur 
tradicine tvarka buvo įteikti 
apdovanojimai ir padaryti pra
nešimai apie paskyrimą naujų 
pareigūnų.

Toronto Maironio mokyk
loje trumpas minėjimas įvyko 
šeštadienį, vasario 15. Žodį tarė 
mokyklos vedėja Giedra Paulio- 
nienė, aštunto skyriaus mokinys 
kalbėjo apie šventės reikšmę, o 
pirmas skyrius padeklamavo ei
lėraštį apie Vytį.

Sekmadienį visose parapijo
se - Prisikėlimo, Anapilio ir 
Išganytojo (evangelikų-liutero
nų) - buvo atlaikytos iškilmin
gos pamaldos, organizacijoms 
dalyvaujant su savo vėliavomis. 
Ryte prasidėjusi sniego pūga 
sudarė sunkumų automobiliais 
važiuojantiems ir neatslūgusi iki 
pat vakaro atbaidė daugelį tau

tiečių nuo dalyvavimo iškilmin
game minėjime Anapilio salėje.

Kalbos, ordinai, premijos
Minėjimas Anapilio salėje 

prasidėjo truputį pavėluotai, su
laukus apie 200 žiūrovų. Pro
gramos vedėja Nida Slapšienė 
pakvietė visus sustoti vėliavų 
įnešimui bei invokacijai, kurią 
sukalbėjo kun. A. Žilinskas, Iš
ganytojo evangelikų liuteronų 
parapijos klebonas, ir pakvietė 
minutės tyla pagerbti žuvusius 
už Lietuvos laisvę. “Volungės” 
chorui sudainavus R. Kliorienės 
sukurtą “Viena šeima, viena 
tauta”, Lietuvos laikinasis pati
kėtinis Otavoje Jonas Paslaus- 
kas tarė žodį. Esą dabartiniu 
laikotarpiu yra svarbu visais 
galimais būdais tiesti kelią Lie
tuvos stojimui į ŠAS (NATO).

J. Paslauskas įteikė Didžio
jo Lietuvos Kunigaikščio Gedi
mino ordiną Kanados parla
mento nariui, ilgamečiam Lie
tuvos rėmėjui Jesse Flis, kuris 
tarė nuoširdų padėkos žodį. 
Taip pat DLK Gedimino ordi
nu buvo apdovanotas Toronto 

VI. Pūtvio šaulių kuopos veikė
jas Stasys Jokūbaitis, jautriai pa
dėkojęs už jam suteiktą garbę.

Lietuvos garbės generalinis 
konsulas Haris Lapas savo žo
dyje priminė Lietuvos ekonomi
nius laimėjimus ir paskatino vi
sus pasirašyti po peticijomis dėl 
Lietuvos priėmimo į ŠAS (NA
TO). Jis pranešė apie Laisvės 
kovotojų medalių paskyrimą - 
Vladui Jankaičiui (negalėjusiam 
minėjime dalyvauti) ir dr. Anta
nui Pacevičiui, kuris pareiškė 
padėką.

Kanados lietuvių bendruo
menės pirmininkas Algirdas 
Vaičiūnas pakvietė Prisikėlimo 
parapijos kredito kooperatyvo 
pirmininką dr. S. Čepą įteikti 
KLB skiriamą $1000 visuomeni- 
ninko-kultūrininko premiją Vy
tautui Taseckui. Jam nedalyvau
jant, jo vardu iš mecenato pre
miją priėmė Jonas Andrulis. 
KLB pirmininkas taip pat pri
statė svečius iš Lietuvos, studi
juojančius anglų kalbą Camp 
Borden kariuomenės bązėje: vyr.

(Nukelta j 2-rą psl.)

Vasario 16-toji Lietuvoje
Vasario 16-tosios proga va

sario 13 d. Lietuvoje vyko kul
tūros ir meno premijų įteikimo 
iškilmės. Taikomosios dailės mu
ziejuje Vilniuje buvo atidaryta 
Baltijos kraštų ordinų ir meda
lių paroda. Vasario 15 d. prezi
dentūroje buvo įteikti valstybės 
apdovanojimai - Vyčio Kry
žiaus bei DLK Gedimino or
dinai bei medaliai beveik šimtui 
Lietuvai nusipelniusių žmonių, 
praneša ELTA. Iškilmingas mi
nėjimas įvyko Operos ir baleto 
teatre. Šekmadienį iš Nepri
klausomybės aikštės, kur buvo 
iškeltos trijų Baltijos valstybių 
vėliavos, karių kolona ir or
kestras Gedimino prospektu 
nužygiavo į arkikatedrą-bazili- 
ką, kur buvo laikomos Mišios. 
Taip pat buvo surengtas minė
jimas prie Nepriklausomybės 
signatarų namų Pilies gatvėje. 
“Lietuvos aido” pranešimu, Va
sario 16-tosios iškilmės ir pri
ėmimai buvo surengti Lietuvos 
ambasadorių įvairiose pasaulio 
vietovėse - Vašingtone, Pary
žiuje, Londone, Otavoje, Belgi
jos Duffel mieste, Prahoje, Ro
moje, Dubajuje, Kijeve bei 
Maskvoje.
Prezidento metinis pranešimas

Kaip skelbia “Respublika”, 
vasario 18 d. Lietuvos preziden
tas Algirdas Brazauskas seimo 
visuotinėje sesijoje skaitė savo 
metinio pranešimo santrauką. 
Jis pasidžiaugė, kad krašto 
“plėtros vektoriai nukreipti į 
Europą”, sumažėjusi politinė 
įtampa, tvirtindamas, jog Lietu
vos saugumą gali garantuoti ne 
tik narystė tarptautinėse organi
zacijose, bet ir geri santykiai su 
kaimynais.

Pagal perkamąją galią dar
bo užmokestis Lietuvoje dides
nis negu Latvijoje ir Estijoje. 
Infliacija 1996 m. sumažėjo iki 
13.1% (tokia pat kaip Latvijoje, 
mažesnė nei Estijoje). Tačiau 
jis pripažino, kad “viltingos 
permainos... dar nepasiekė var
gingiausiai gyvenančių”. Taipgi 
dar negerėja Lietuvos krimino
geninė būklė, dėl kurios atsako
mybė tenka vidaus reikalų mi
nisterijai ir generalinei prokura
tūrai. Jos turėtų keisti savo 
veiklos strategiją. Lietuvos įvaiz
džiui kenkia dažni įstatymų ir 
nutarimų keitimai, nusikalsta
mumas, pasienio problemos, 
muitinės ir mokesčių inspekci
jos darbas, negatyvi nuostata 
užsienio investuotojų atžvilgiu.

“Prezidento manymu, šiuo 
metu Lietuvos diplomatams iš
kyla uždavinys siekti bevizio 
įvažiavimo į pagrindines Vaka
rų Europos valstybes bei inten- 
syvintį derybas dėl prisijungimo 
prie Šengeno sutarties”, rašo 
ELTA. Jis pareiškė susirūpini
mą augančia nelegalia migraci
ja, kurią galėtų stabdyti readmi- 
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Padidėjo mokinių skaičius lenkų mokyklose

Nauja Šventojo Rašto laida
Visas Šv. Rašto vertimas vienoje knygoje 

Vilniaus muzikų trijulė Toronte 
Birbynės ir dviejų akordeonų koncertas

sijos sutartys su kaimyninėmis 
valstybėmis. A. Brazauskas taip 
pat pabrėžė svarbą ryšių palai
kymo su lietuvių bendruomenė
mis užsienyje.

Rinkimai Lietuvoje
Kaip skelbia ELTA, savival

dybių rinkimuose, kurie įvyks 
kovo 23 d., dalyvaus 24 politi
nės partijos ir organizacijos iš 
33 turinčių teisę užsiregistruoti. 
Iš viso dvylikos miestų ir 44 ra
jonų savivaldybių tarybos bus 
renkamos pagal partijų sąrašus. 
Tėvynės sąjunga, Demokratinė 
darbo ir Socialdemokratų parti
jos kels kandidatų sąrašus viso
se 56 apygardose, Krikščionių 
demokratų - 54.

Pakartotiniai seimo narių 
rinkimai rengiami keturiose apy
gardose, kur pernąi balsuoti 
atėjo mažiau kaip 40% rinkėjų. 
Rinkimai buvo paskelbti neįvy- 
kusiais^ Naujosios Vilnios, Vil- 
niaus-Šalčininkų, Vilniaus-Tra
kų ir Trakų apygardose.

Paskirtas naujas finansų 
ministeris

ELTOS žiniomis, preziden
tas Algirdas Brazauskas paskyrė 
Algirdą Gediminą Šemetą fi
nansų ministeriu, Rolandui Ma- 
tiliauskui atsistatydinus vasario 
pradžioje. Naujasis ministeris, 
Vilniaus universitete įgijęs eko- 
nomisto-matematiko specialy
bę, nuo 1992 m. dirbo Vertybi
nių popierių komisijos pirmi
ninku. Jo nuomone, mokesčių 
sistemos sutvarkymas būtų ilga
laikės strateginės veiklos užda
vinys, o greitai spręstinais klau
simais jis laiko mokesčių surin
kimo gerinimą, valstybinių ban
kų privatizavimo plano parengi
mą, Lietuvos akcinio inovacinio 
banko problemų sprendimą.

Sėkminga LAL veikla
Kaip skelbia BNS, bendro

vė “Lietuvos avialinijos” (LAL) 
pelningai baigė 1996 metus. Pra
ėjusiais metais pervežta 183,300 
keleivių, nugabenta 1448 tonai 
krovinių, 4.3% ir 20.8% (atitin
kamai) daugiau negu 1995 m. 
Buvo prijungti du nauji skry
džiai, į Romą ir į Helsinki, o ne
trukus ketinama skraidyti ir į 
Kijevą. LAL ekonomikos ir fi
nansų skyriaus direktorius Bro
nius Jėčius pranešė, kad yra 14 
reguliarių maršrutų, kurie suda
ro 90% visų LAL skrydžių.
Norvegijos ministeris Lietuvoje

“Lietuvos ryto” žiniomis, 
vasario 18-19 d.d. Lietuvoje lan
kėsi Norvegijos užsienio reikalų 
ministeris Bjorn Tore Godai. 
Jis pareiškė įsitikinimą, kad 
ŠAS (NATO) durys bus atviros 
visoms demokratinėms valsty
bėms. Tokia yra Norvegijos po
zicija, nors jos gynybos ministe
ris Jorgen Kosmo anksčiau tei
gė, jog Rumunija ir trys Baltijos

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Lietuvos ateitis...

Kauno arkivyskupuos evan
gelizacijos centre š.m. sausio 17 
d. vyko apvalaus stalo pokalbis te
ma “Ateitininkijos misija mūsų 
dienų Lietuvos visuomenėje, kul
tūroje, Bažnyčioje”. Susitikime 
norėta aptarti organizacijos užda
vinius per ateinančius 3-4 metus, 
nustatyti dabartinę ateitininkijos 
misiją, pasirengti š. m. liepos 
mėn. Palangoje įvyksiančiai nepa
prastai Ateitininkų federacijos 
konferencijai.

Pokalbyje dalyvavo studentai 
ateitininkai, moksleivių ateitinin
kų kuopų globėjai, jaunučių, 
moksleivių, studentų ateitininkų 
sąjungų valdybų nariai, seimo pir
mininko pavaduotojas prof. F. 
Palubinskas. Kalbėjo medicinos 
studentė I. Pundziūtė, Moksleivių 
ateitininkų sąjungos pirm. M. Ku- 
liavas, Jaunučių ateitininkų sąjun
gos pirm. D. Kabašinskaitė, Lie
tuvos ateitininkų federacijos tary
bos vicepirm. V. Malinauskas. 
Kalbėtojai aiškinosi ateitininkų 
šūkio “Visa atnaujinti Kristuje” 
konkrečią reikšmę įvairiose gyve
nimo srityse, apžvelgė dabartinę 
organizacijos būklę, atskirų sąjun
gų bendradarbiavimo klausimus, 
iškėlė ateitininkų misijos aiškios 
sampratos reikšmę organizacijoje.

Seimo pirmininko pavaduo
tojas prof. F. Palubinskas pažy
mėjo teorijos ir praktikos organi
zacijoje derinimo svarbą, raginda
mas “prasikalti iš savo lukšto ir 
aktyviai dalyvauti visuomeninėje 
veikloje”.

Ukmergės policijos pareigū
nai sausio 14 d. sulaikė 37 m. R. 
Krasauskaitę ir 22 m. N. Joteikai- 
tę, kurios prisipažino grasinusios 
klebonui kun. R. Rutkauskui, su
deginusios Pašilės parapijos kle
boniją, atlikusios vandalizmo 
veiksmus Kauno Šv. Mykolo Ark. 
šventovėje, išrašinėjusios Kauno 
kunigų seminarijos ir jėzuitų na
mų sienas. N. Joteikaitės namuo
se rastas dienoraštis, patvirtinan
tis nusikaltimo faktus. Pastaroji 
buvo Ukmergės pradžios mokyk
los tikybos mokytoja ir studijavo 
neakivaizdinėje katechetų mokyk
loje.

“Lietuvos Katalikų Bažny
čios kronikos” 25 metų sukakčiai 
paminėti Vilniaus savivaldybėje 
sausio 14 d. atidaryta kilnojamoji 
paroda. Joje išstatyti visi “Kroni
kos” tomai, išleisti lietuvių, anglų, 
prancūzų, rusų kalbomis, rankraš
čiai, originalūs pirmieji “Kroni
kos” sąsiuviniai, audinys su “Kro
nikos” tekstu, įvairių kraštų poli
tikų, mokslininkų laiškai.

PADĖKA
MIRUS MŪSŲ MYLIMAI MAMAI 

A+A
PETRONĖLEI JUCEVIČIENEI, 

nuoširdžiai dėkojame kun. Izidoriui Sadauskui, SDB, už 
rožinį ir atsisveikinimo Mišias Montrealio Aušros Vartų 
šventovėje, Lietuvos kankinių parapijos klebonui kun. Jo
nui Staškevičiui už maldas laidotuvių koplyčioje, geduli
nes Mišias ir maldas prie kapo Šv. Jono lietuvių kapinėse, 
solistams Antanui Kebliui ir Lilei Turūtaitei už giesmes 
šventovėse Mišių metu.

Dėkojame visiems, užprašiusiems Mišias už velio
nės vėlę, už aukas “Vaiko tėviškės namams”, seselėms ir 
kitiems. Dėkojame visiems, dalyvavusiems pamaldose, 
pareiškusiems užuojautą žodžiu ar raštu. Mieloms po
nioms ačiū už skanius pyragus ir Birutei Stanulienei už 
laidotuvių pusryčius.

Te Dievas Jums visiems gausiai atlygina -
Dukterys Aldona Vaitonienė ir 

Danutė Staskevičienė su šeimomis

Parodos atidaryme dalyvavo 
kun. K. Kuzminskas, JAV-se or
ganizavęs “Kronikos” vertimą 
įvairiomis kalbomis, kun. J. Boru
ta, SJ, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų 
provincijolas, vienas iš “Kroni
kos” redaktorių, “Kronikos” lei
dėjai bei platintojai, miesto val
džios atstovai. Paroda dar vyks 
įvairiose Vilniaus vietovėse, vė
liau apkeliaus Suvalkiją, Aukštai
tiją bei Žemaitiją.

Vilniaus savivaldybės salėje 
sausio 16 d. įvyko “Kronikos” 25- 
čio minėjimas, kuriame dalyvavo 
Vilniaus arkivyskupas A. J. Bač- 
kis, jėzuitų provincijolas kun. J. 
Boruta, SJ, seimo pirmininko pa
vaduotojas F. Palubinskas, Vil
niaus meras A. Vidūnas, visuo
menės atstovai, nemažai jaunimo.

Kun. J. Boruta, SJ, savo žo
dyje vertino “Kronikos” reikšmę 
Lietuvos katalikų sąmonėjimui, 
aptarė technikinį jos leidimą, per
davimą ir platinimą užsienyje. 
“Kronikos” pavadinimą parinko 
tada tremty Nemunėlio-Radviliš- 
kyje gyvenęs vysk. V. Sladkevi
čius, stilių taisė K. Ambrasas, 
daugino P. Plumpa, tarp Maskvos 
disidentų platino A. Raškinis. 
“Kronika” buvo nuolatinėje grės
mėje. Ji nesėkmę pergyveno, kai 
1983 m. gegužės 5 d. buvo suim
tas jos redaktorius kun. S. Tam- 
kevičius, SJ. Tačiau “Kronikos” 
leidimas nenutrūko iki pat Atgi
mimo. Paskutinis numeris išėjo, 
kai iš tremties grįžo arkiv. J. Ste
ponavičius ir buvo atšventinta 
Vilniaus katedra. Kitų kalbėtojų 
buvo pabrėžta, kad Lietuvos žmo
nes “Kronika” daugiausia pasiek
davo ne rašytiniu būdu, bet per 
Vatikano radiją. Didelis nuopel
nas tuometinio lietuvių redakcijos 
vadovo mons. V. Kazlausko.

Arkiv. A. J. Bačkis padėkojo 
“Kronikos” leidėjams, platinto
jams už pasiaukojimą ir riziką, sa
kydamas: “Lenkiu galvą prieš vi
sus, kurie redagavo, spausdino, 
kentėjo”. Arkivyskupas paminėjo 
sovietų ambasados mėginimą 
kompromituoti “Kroniką” Vati
kane. Šv. Tėvas domėjosi “Kroni
ka”, tačiau klausdamas kiek ja ga
lima pasitikėti.

Tarp kalbėtojų dar buvo 
“Kronikos” bendradarbė sesuo 
Gerardą EJK (Elena Šuliauskai- 
tė), vyriausybės religinių reikalų 
patarėjas P. Plumpa, pirmasis su
imtas už platinimą 1973 m. “Kro
nikos” bendradarbis mons. A. 
Svarinskas, kun. K. Kuzminskas, 
kun. P. Gavėnas.

Lietuvos patriarchas dr. JONAS BASANAVIČIUS, apsuptas Lietuvos tarybos narių, skaito nepriklausomos 
valstybės aktą. R. Kisieliaus nuotrauka išleisto pašto ženklo

PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

Vėl kaltinami lietuviai
Nauja kaltinimų banga žiniasklaidoje, skatinama Amerikos suinteresuotų grupių

KAZYS BARONAS
Po gražaus Lietuvos prista

tymo Vokietijos televizijoje, pa
rodymo mūsų tėvynės 45 minu
čių filme tautinės mūsų kultū
ros, staiga, kartu su pensijų re
formom Vokietijoje, spauda pa
skelbė lietuvių - nacių bendra
darbių pavardes. Aišku, iš kokio 
darželio tie akmenėliai krenta... 
Iš Vašingtono! Vokiečių spau
dos agentūra pranešė, kad 75 
metų Algimantui Dailidei bus 
atimta JAV pilietybė. Išeivis iš 
Lietuvos dirbęs Vilniaus saugu
me, dalyvavęs 1941-44 m. žydų 
trėmime į koncentracijos sto
vyklas.

Vasario 1 d. vėl vokiečių ži- 
niasklaida pranešė, kad Breme
no senatas (Berlyne, Bremene, 
Hamburge miesto tarybos vadi
namos senatu) nutraukė socia
linę globą dviem baltiečiam - 
nacių kolaborantam, karo aukų 
pensijas. Jų praeitį aiškino tele
vizijos programa “Panorama”, 
pažymėdama, kad vienas jų ėjęs 
prižiūrėtojo pareigas koncen
tracijos stovykloje, o kitas pri
klausęs lietuvių SS batalionui ir 
šiuo metu gyvenantis JAV.

Jau prieš keletą savaičių vo
kiškoje spaudoje buvo pasiro
džiusios žinios, kad latvių SS 
dalinių kariai ir Vokietijos karo 
aukos (“Kriegsopfer”) gauna 
mėnesines pensijas tarp 100 ir 
50 markių! Tuo tarpu Latvijos 
žydams skiriama tik 50 markių 
parama, o Lietuvai buvo duota 
vienkartinė 2.000.000 markių 
pašalpa. Tai išmalda - rašė 
spauda.

Vasario 3 d. Frankfurto ra
dijas rytinėse žiniose pranešė, 
kad ir Olandijos SS dalinių bu
vę nariai taip pat gauna pensi
jas, kai tuo tarpu vokiečiai, at
statę Vokietiją, turi pasitenkinti 
skurdžiom pensijom, lygiai kaip 

Lietuvos ambasadorius Vokietijoje dr. ZENONAS NAMAVIČIUS su 
žmona NIJOLE

ir našlės - “griuvėsių moterys” 
(valiusios subombarduotų na
mų plytas), turi gyventi sunkio
se sąlygose.

Miuncheniškis “Sueddeu- 
tsche Zeitung” ilgame straips
nyje vasario 3 d. rašė, kad Vo
kietijos pajamų mokėtojų pini
gais kiekvienais metais karo in
validams arba našlėms išmoka
mos 13 milijardų markių, kurių 
apie 600 milijonų markių (1 
kanad. dol. = 1,20 m.) eina į 
karo nusikaltėlių sąskaitas. 
“Kur teisybė?” - klausia žinia- 
sklaida.

Klaidinantys vaizdai
Kada galų gale baigsis tų 

“nacių” gaudynės, kaltinimai 
tautžudyste? Niekuomet nemi
nima lenkų ar prancūzų poli
cija, glaudžiai bendradarbiavusi 
su Vokietijos saugumu, niekad 
neminimi flamų, vikingų, Elza- 
so-Lotaringijos SS dalinių ka
riai. Dažniausiai tautžudyste 
kaltinami baltiečiai (naujausias 
pavyzdys “Lietuvos aide” iš
spausdintas pasikalbėjimas su 
Izraelio ambasadorium Baltijos 
valstybėms), Vokietijos televizi
joje rodomas Varšuvos geto su
kilimas ir jo malšinimas, kuria
me minimi Lietuvos SS daliniai 
(tokių nebuvo). Net ir nuotrau
kose matomi “lietuviai”. Štai 
1986 m. sausio 25 d. “Bild” 
dienraštis išspausdino didelę 
nuotrauką, kurioje matyti grio
vys ir jame judantys žmonės ir 
toks paaiškinimas: “Sukrečianti 
scena; lietuviai ‘Milizsoldaten’ 
(tokių Lietuvoje nebuvo), vado
vaujami SS, šaudo žydų moteris, 
vyrus ir vaikus. Jie stovi grio
vyje, kurį turėjo patys išsikasti.” 
Tų “lietuvių Milizsoldaten” uni
formos nieko bendro neturi su 
lietuviška uniforma. Tai apgaulė.

Laiškas redakcijai
Atsiliepdamas į vieną spau

dos pranešimą apie lietuvių SS 
dalinius bei apkaltintą karį, pa
skelbtą 1997 m. vasario 1 d. ma
no artimo miesto “Mannheimer 
Morgen” dienraštyje, pasiun
čiau tokio turinio laišką: “Jūsų 
pranešime š. m. vasario mėn. 1 
d. ‘Nacių kolaborantams atimta 
pensija’ rašėte, kad JAV gyve
nančiam lietuviui - buvusiam 
vieno SS lietuvių bataliono ka
riui, dalyvavusiam daugelio tūks
tančių žydų žudynėse, Bremeno 
senatas atėmė karo aukų pen
siją.

Turiu pranešti, kad tai ne
tiesa, nes Lietuvoje jokių SS da
linių nebuvo. Tai rodo ir “Na
tional Archives Washington” iš
trauka iš Herrn Lohse (Reichs- 
kommissar fuer das Ostland) 
laiško generaliniam Lietuvos 
komisarui dr. von Renteln: 
‘Pranešu Tamstai (Ihnen), kad 
Reichsfuerer SS įsteigimo lietu
vių SS legiono atsisakė. Lietu
viai neremia vokiečių, estų ir 
latvių tautų kovos su bolševiz
mu’. Raštą pasirašė H. Lohse - 
Reichskommissar fuer das Ost
land”.

Visus mano siunčiamus 
laiškus redakcija iki šiol spaus
dindavo tad tikiuosi, kad ir šio 
laiško neišmes į krepšį.

* * *
Miuncheniškis “Sueddeu- 

tsche Zeitung” vasario 3 d. ilga
me straipsnyje supažindino skai
tytojus su Latvijos min. pirm. 
Andrium Skėlė (išspausdino ir 
nuotrauką) bei jo kovą su ky
šiais. Ministeris, paėmęs du žur
nalistus kaip eilinius turistus, 
įdavęs jiems pinigų bei paprašęs 
juos Lietuvos-Latvijos pasienyje 
suvaidinti kontrabandininkus, 
bandančius kyšiu papirkti mui
tininkus. Latviai pinigų atsisa
kė, lietuviai pinigus paėmė. To
kio žingsnio nepateisino Lietu
vos užsienio reikalų ministeris - 
“pabarė” savo kolegą. Pasak 
dienraščio, toks nediplomatinis 
žingsnis nepadaręs jam daug ža
los.

Savaitė...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

valstybės negali būti priimtos į 
ŠAS. B.T. Godai nuomone, 
Madride numatytas ŠAS viršū
nių susitikimas padės pamatus 
tolesniam plėtimosi procesui, o 
“Rusijos būgštavimai dėl NATO 
plėtimosi į Rytus - nepagrįsti”.
Lankėsi Čekijos kariuomenės 

vadas
Vasario 14 d. Lietuvoje lan

kėsi Čekijos kariuomenės gene
ralinio štabo viršininkas genero
las leitenantas Jiri Nekvasil. Su
sitikime su prezidentu Algirdu 
Brazausku buvo sutarta, kad 
Čekija teiks Lietuvai savo gami
namą karinę techniką bei gink
luotę, pasak ELTOS. To krašto 
gynybos ministerija jau yra per
davusi Lietuvai technikos, gink
luotės bei oro uostų įrangos už 
maždaug 2 milijonus Čekijos 
kronų. 1993 m. buvo pasirašyta 
krašto apsaugos ir gynybos mi
nisterijų bendradarbiavimo su
tartis. RSJ

(Atkelta iš 1-mo
Itn. Ričardą Pocių, vyr. Itn. Vik
torą Petrauską, Itn. Eligijų Se
nulį ir ltn.Raimundą Mitlavą.

Keliai į nepriklausomybę
KLB pirm. A. Vaičiūnas 

pristatė pagrindinį kalbėtoją 
prof. Feliksą Palubinską, JAV 
pilietį, kuris pradėjo savo veiklą 
Lietuvoje prieš penkerius metus 
su Purdue universiteto verslo 
vadybos projektu, o 1996 m. 
spalio mėn. rinkimuose buvo iš
rinktas Lietuvos seimo nariu.

Savo kalboje prof. F. Palu
binskas suminėjo Lietuvos lai
mėjimus ir nesėkmes kelyje į 
nepriklausomybę. Sovietinės oku
pacijos padaryta žala tautai bu
vo labai didelė - sunaikino mili
joną gyventojų, normalų ekono
minį gyvenimą, suniokojo jos 
dvasią. Dabar, besidžiaugiant 
jos laisve, būtina žvelgti pirmyn 
ir ruoštis jos ateičiai.

Įsijungimas į Vakarų Euro
pos struktūras padės Lietuvai 
siekiant karinio saugumo ir 
ekonominės gerovės. Vis dėlto, 
mirtingumo bei emigracijos sta
tistikai kylant, nutautimui maži
nant užsienio lietuvių gretas, 
gresia tautinio išnykimo pavo
jus. Todėl reikia kurti tautinę 
politiką, jungiančią visus pasau
lio lietuvius. Ta linkme svarbus 
būtų pilietybės davimas užsie
nio lietuviams.

Jis tvirtino, jog “galima sa
vo meile, pasišventimu ir darbu 
kurti geresnę Lietuvą, kuri la
biau atspindėtų mūsų idealio
sios Lietuvos įvaizdį.” Ragino 
visus duoti savo įnašą Lietuvai, 
ieškoti būdų jai padėti, kad ir 
ne visada tie būdai lengvai su
randami. Pažiūrų praplėtimas 
Lietuvai yra esminis dalykas. Jai 
naudingos investicijos, profesio
nalų žinios, jaunimo ir pensinin
kų apsilankymas, ryšių palaiky
mas. Tačiau negalima apleisti ir 
išeivijos lietuvių bendruomenių 
veiklos, tarpusavio ryšių, nes 
stiprios jų organizacijos yra gy
vybiškai reikalingos ir Lietuvai. 
Su išeivijos pagalba Lietuva gali 
būti pavyzdžiu, kaip reikia poli
tiškai veikti, ekonomiškai augti 
ir dvasiškai stiprėti taip, kaip ji 
buvo pavyzdžiu kitoms okupuo
toms tautoms išsiveržti iš sovie
tinės vergijos į laisvę.

Meninė dalis
Po trumpos pertraukos pra

sidėjo meninė programa, kurio

PADĖKA
A+A

PRANUI JUODKOJUI
mirus,

nuoširdžiai dėkojame visiems už pareikštą užuojautą 
mūsų skaudaus liūdesio valandose. Dėkojame už gėles, 
užprašytas Mišias ir aukas Royal Victoria Hospital 
Foundation.

Jūsų parodytą nuoširdumą mes niekad neužmiršime. 
Nuoširdus ačiū!

Laima Juodkojytė,
Aldona, Joana ir Edvardas Barisa

PADĖKA
A+A

DIONIZUI STUKUI
iškeliavus amžinybėn 1997 m. sausio 25 d.

nuoširdžiai dėkojam Aušros Vartų parapijos klebonui 
kun. J. Liaubai, OFM, už Rožinį ir maldas laidotuvių na
muose, už atnašautas Mišias ir palydėjimą į amžino poilsio 
vietą. Dėkojam visiems už lankymą laidotuvių namuose, 
šventovėje ir palydėjimą į kapines. Nuoširdžiai dėkojam už 
pareikštas užuojautas laiškais, spaudoje ir atsiųstas į na
mus gėles.

Dėkojam už gėles laidotuvių namuose, užprašytas 
Mišias bei už aukas “Pagalbai Lietuvos vaikams”, Kana
dos lietuvių fondui ir Tėvynės sąjungai. Ačiū solistei L. 
Marcinkutei ir Aušros Vartų parapijos chorui už įspūdin
gą giedojimą Mišių metu. Dėkojam karsto nešėjams ati
duodant velioniui paskutinę pagarbą. Labai ačiū B. ir D 
Mačiams už skanių pusryčių pagaminimą bei mieloms po
nioms už gražų pyragų stalą.

Jūsų parodytas nuoširdumas liūdesio valandoje 
liks neužmirštamas.

Liūdi -
žmona Laima, sūnus Vitas, 

dukros - Birutė, Virginija ir jų šeimos

je trumpus istorinius žvilgsnius į 
tris Lietuvos kūrimosi laiko
tarpius supynė daina, šokis, bir
bynės ir kanklių muzika. Žodi
nius įtarpus apie Mindaugo lai
kus, 1918 m. nepriklausomybės 
laikotarpį ir apie dabartį skaitė 
Stasys Kuliavas, R. Sakalaitė- 
Jonaitienė ir Laisvis Širvinskas, 
Teodorui Pabrėžai birbyne gro
jant melodiją “Tykiai, tykiai Ne
munėlis teka”. “Gintaro” tauti
nių šokių ansamblis, vadovauja
mas Ritos Karasiejienės ir Gin
tarės Sinskaitės, įterpė naujes
nius šokius iš savo repertuaro: 
“Mano protėvių žemė”, “Tra- 
pukas”, “Viliotinis”, “Brangiau
sios spalvos”, akompanuojant 
kaimo kapelai. Dainas “Šiaurės 
pašvaistė”, “Tau sesute puikios 
gėlės”, “Vai ko nusižvengei”, 
“Balnokit broliai žirgus”, “Že
mė Lietuvos” ir kartu su “Gin
taru” baigmę “Brangiausios 
spalvos” atliko choras “Volun
gė”. Dirigavo vadovė muz. 
Dalia Viskontienė, akompana
vo muz. Jonas Govėdas. Kan
klėmis skambino Maironio mo
kyklos VI ir VII skyriaus moki
nės, kurias paruošė Žibutė Ja- 
neliūnienė ir Julija Adamonytė. 
Meninę programą režisavo Vin
cas Piečaitis ir Nijolė Benotie- 
nė, jiems talkino Juozas Kara- 
siejus.

Uždarymo žodį tarė KLB 
Toronto apylinkės pirmininkė 
Danutė Garbaliauskienė, per
duodama sveikinimus ir iš Aus
tralijos lietuvių bendruomenės. 
Minėjimas baigtas Tautos him
nu. Po minėjimo buvo suruoštas 
priėmimas su vaišėmis garbės 
svečiams, kurių tarpe buvo Ka
nados parlamento narių ir įvai
rių valstybių diplomatų.

Pensininkų renginys
Antradienį, vasario 18, To

ronto pensininkų klubas suren
gė Vasario 16-tosios minėjimą 
“Vilniaus rūmų” gyventojams 
bei jų svečiams 1 v.p.p. Žodį ta
rė klubo pirmininkas A. Su- 
kauskas ir KLB krašto valdybos 
pirmininkas A. Vaičiūnas. Al
dona Dargytė-Byszkiewicz skai
tė Lietuvos kariuomenės kapi
tono Juozo Šukio parašytą 
“Tautinį-politinį testamentą - 
Vasario 16.” Pensininkų choras 
“Daina” (vad. muz. L. Turūtai- 
tė) padainavo šešias dainas, o 
visiems sugiedojus Tautos him
ną, buvo pasivaišinta kava ir 
pyragaičiais. RSJ

V



Vilniaus arkivyskupas metropolitas AUDRYS-JUOZAS BAČKIS, kurio 60 metų amžiaus sukaktis atšvęsta 
1997 m. vasario 1 dieną. P. Lileikio nuotrauka daryta 1993 m. Šv. Tėvui Jonui-Pauliui II lankantis Lietuvoje. 
Iš “Lietuvos ryto”

Jaunystė kovojančiai 
Lietuvai

Gražiabalsio jaunuolio NORBERTO MELDŽIUKO keliai, 
vedę į Lietuvos laisvę per lenkų, sovietų ir vokiečių okupacijas

Dabar ne laikas dejuoti....
Vilniaus arkivyskupo metropolito Audrio-Juozo Bačkio 60 metų amžiaus 

sukakties iškilmė ir joje išryškintos pagrindinės mintys

GENOVAITĖ GUSTAITĖ, 
Vilnius

Vasario 1-os - arkivyskupo 
Audrio Juozo Bačkio gimimo 
dienos pavakare į Vilniaus arki
katedrą skubėjo po vieną, po 
du, būreliais. Ėjo su gėlėm, be 
jų, su televizijos kamerom. 17 v. 
čia prasidėjo iškilmingos Mi
šios, kurias aukojo sukaktuvi
ninkas - Vilniaus arkivyskupas 
metropolitas, Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininkas, baž
nytinės teisės daktaras. (Kartu 
su juo - vyskupas J. Tunaitis, 
kun. G. Grušas, taip pat du ku
nigai prancūzai). Giedojo arki
katedros jaunimo choras (vad. 
F. Savickaitė). Išsamų, nuoširdų 
įžanginį žodį pasakė arkikated
ros klebonas mons. K. Vasi
liauskas. Netoliese sėdėjo abu 
tėvai - motina (Ona Galvydai- 
tė-Bačkienė) ir tėvas Stasys 
Bačkis. Mišiose dalyvavo sve
čiai: mūsų ambasadorius Vati
kane K. Lozoraitis ir amba
sadorius Italijoje R. Podagelis.

Arkikatedros rektoriaus žodis
Apžvelgęs praeityje painią, 

dažnai skausmingą Vilniaus vys
kupų padėtį (ne vienas buvo 
tremtas, kalintas, žudytas), paly
ginęs su kitom, ramiom vyskupi
jom, mons. K. Vasiliauskas per
ėjo prie A. J. Bačkio paskyrimo. 
Iškėlė Šv. Tėvo palankumą bei 
pagarbą, su kuria palydėjo jį į 
Vilniaus sostą. Pabrėžė didįjį 
naujo arkivyskupo troškimą įgy
vendinti II Vatikano susirinki
mo nuostatas, pasiekti, kad visa 
mūsų tauta persiimtų jomis, gy
ventų pagal jas. Klausė, ką rado 
tautoje? Ir atsakė - ne, ne vis
kas gražu, bet išlieka tikėjimas, 
tikėjimas jaunimu, o per jį ir 
tautos atgimimu.

Sustojo prie nelengvo kartų 
santykio klausimo. Tvirtai, 
aiškiai pareiškė: nusilenkime se- 
nąjai kartai, daug kentėjusiai, 
bet išlaikiusiai tikėjimą, pagarbą 
šeimai, darbui, tradicijom. Ne 
vieno rankos buvo surakintos 
kaip tik dėl tikėjimo, ištikimy
bės jam.

Visų vardu dėkojo sukaktu
vininkui už nesenos praeities 
įvykį, tokį gražų Šventojo Tėvo 
sutikimą, taip pat už tai, kad 
šiandien jau plačiai išplaukiam į 
tarptautinius tikėjimo akiračius; 
turėdami garbingąjį sukaktuvi
ninką, tai darome daug drąsiau. 
Visų vardu palinkėjo Aušros 
Vartų Dievo Motinos globos. 
(Arkivyskupo pasirinktas šūkis 
“Sub tuum praesidium” - “Tavo 
apgynimo šaukiamės” - paimtas 
kaip tik iš Aušros Vartų koply
čios užrašo). Baigė kviesdamas 
savo meilę ir pagarbą su
kaktuvininkui už darbus tėvynei 
išreikšti malda. Nuoširdžiai lin
kėjo: “Vadovaukite ilgai”.

AtA
ALBINUI BOČKUI 

mirus,
žmoną ELYTĘ, sūnų ir dukrą su šeimomis 

nuoširdžiai užjaučiame -

L. Juzukonienė E. J. Bukšaičiai
J. Vingelienė J- K- Dervaičiai
J. P. Pakalkos A. J. Vaškevičiai

Ganytojo pamokslas
Pagrindinė sukaktuvininko 

pasakyto pamokslo mintis - 
Dievas su mumis, pasitikėkite 
Juo, ne savo išmintimi, savo 
mokslu, o Jo žodžiu, rodančiu 
mums gyvenimo kelią. Susieda
mas su Evangelijos pasakojimu, 
perspėjo - ne laikas aimanuoti, 
dejuoti, laikas melstis, pasitikėti 
Dievu, plaukiančiu tame pačia
me laivelyje, kartu su mumis.

Iškėlęs senosios kartos nuo
pelnus tikėjimui išlaikyti, - jau
nimo ieškojimus, klausė, gal 
jam nepriimtinos mūsų tikėjimo 
formos? Kokia forma jį perduo
ti? Ką daryti, kad Lietuva dva
siškai atgimtų? Prašė neatstum
ti nežinančio, nemokančio elgtis 
- priglauskime jį kaip Kristus.

Pabaigoje dėkojo tėvams, 
“kurie yra čia”, už tikėjimo išug
dymą. Dėkojo tikintiesiems 
Prancūzijoje, Italijoje, Lietuvo
je, taip pat seminarijai, ypač Šv. 
Kazimiero kolegijai Romoje. 
“Visiems dėkoju šiandien: ėjau 
klausydamas Dievo balso”.

Ganytojiškame darbe daug 
dėmesio skirdamas jaunimui, 
pasidžiaugė, kad šiandien “su 
manim kartu meldžiasi visa se
minarija, dėstytojai”. Kvietė: 
“Melskimės už tuos, kuriems 
sunku atrasti tikėjimą, už pakly
dusias aveles. Bažnyčia turi būti 
misijonieriška, neužsidaryti, bet 
skelbti tikėjimo džiaugsmą. Mo
kėkime juo dalintis. Su meile, 
su nuoširdumu eiti per pasaulį, 
skleisti savo tikėjimą. Kad visi 
būtume viena, kaip meldėsi 
Kristus”.

Gausūs sveikinimai
Po Mišių ganytoją sveikina 

Vilniaus kunigų seminarijos 
klierikai, o po jų sveikinimai 
nuo didžiojo altoriaus persikėlė 
į šoninę, Valavičių (karališkąją) 
koplyčią. Kiek čia gėlių, kokia 
spūstis, apgultis! Kaip miela 
žiūrėti į virš galvų iškeltas (kad 
nesuspaustų, nesulaužytų...) ro
žes, gvazdikus, lelijas. Lyg ne 
vasaris, o vidurvasaris būtų.... 
Kaip aidėjo, skambėjo giesmių 
posmai, linkėjimai! Kai kated
ros jaunimo choras užtraukė 
“Ilgiausių metų”, atrodė koply
čios sklautai pakils, suskils...

Čia pat tyliai buvo dalijama
si įspūdžiais: “Atvažiavo jaunas, 
o dabar pražilęs....”, “Laimin
gas turi būti, dar abu tėvai gy
vi”. (Tėvas lazdele pasirams
čiuodamas, mama, apdovanota 
gėlių puokšte, besišypsanti, iš
ėjo, nelaukė sveikinimų pa
baigos).

Atgarsiai spaudoje
Sukaktį plačiai paminėjo 

spauda. Pokalbiuose, straips
niuose, kaip pamoksle iškilo tas 
pats didysis arkivyskupo rū
pestis - atnaujinti tikėjimą, pa
traukti jaunimą, kad jis ateitų, 
surastų Dievą savo gyvenime.

Kasdieninė ganytojo veikla 
apima tarsi tris dalis: kunigų, ti
kybos mokytojų rengimą ir ne
turtingųjų, ypač vaikų, globą. Iš 
tikrųjų sustiprėjo prieš keletą 
metų įsteigta Vilniaus kunigų 
seminarija, kurios dvasia tokia 
artima pirmajam Vilniaus vys
kupui Jurgiui Matulaičiui: ugdy
ti kunigus apaštalus, pašauktus 
skelbti Evangeliją, Kristaus 
mokslą, ne politiką. (Seminari
jai dabar statomi nauji rūmai la
bai gražioje vietoje, prie Neries, 
Kalvarijų rajone). Sustiprėjo 
taip pat tikybos katedra Peda
goginiame universitete, įsisteigė 
katalikiškos mokyklos (pavyz
džiui “Versmė”), kuriose, šalia 
sveikųjų, mokosi invalidai. Ati
daryta labdaringa “Betanijos” 
valgykla, kur maitinasi per 600 
žmonių. Visų Šventųjų parapija 
maitina alkanus, beglobius, va
dinamuosius stoties vaikus. 
“Caritas” Vilniuje atidarė Moti
nos ir vaiko globos namus, kur 
gyvena 15 merginų, susilaukusių 
vaikelių. Pedagoginio universi
teto jaunimas be jokios organi
zacijos, kas savaitę skurdžiaja- 
me Vilniaus Užupyje aplanko 
rajono varguolius. Jų slaptažo
dis “studentai” jau pralaužė ne
pasitikėjimą, įtarumą. Durys 
jiems jau atsidaro. Čia šelpiama 
apie 100 nelaimingų vaikų.

Paskyrimo raštas
Žurnalas “Katalikų pasau

lis”, be Jolantos Varapnickaitės 
pokalbio su arkivyskupu, įdėjo 
Šventojo Tėvo Jono-Pauliaus II 
paskyrimo raštą (1991.XII.24), 
dvelkiantį mons. K. Vasiliausko 
minėtu dideliu palankumu, pa
sitikėjimu. “Kaip ligi šiol Baž
nyčios tarnyboje tu pasižymėjai 
dorybėmis, pajėgumu, patirtimi 
bei įžvalgia drąsa, taip ir savoje 
Tėvynėje, kaip Mes esame įsi
tikinę, Tu tarnausi katalikiškos 
Dievo tautos naudai su tuo pa
čiu stropumu. (...) Tu, Garbin
gasis Broli, turėsi vesti tautą, 
persismelkusią dideliu Dievo 
baimingumu, kuris pastaraisiais 
metais ypatingai buvo jos jėga ir 
šlovė. Stenkis, Mielasis Broli, 
žėrėti tokia pat meile Bažnyčiai, 
kuria ligi šiol švietei (...)”.

“Radau ir kitokią Lietuvą”
Arkivyskupas prisiminė pir

muosius įspūdžius Lietuvoje, 
pamatytoje po diplomatinių pa
skyrimų daugelyje šalių. “Šven
tasis Tėvas sutiko su Lietuvos 
vyskupų konferencijos prašymu 
paskirti mane Vilniaus arkivys
kupu. Atvykau ne kaip sve
timas, bet gerai susipažinęs su 
Lietuvos Bažnyčios reikalais”. 
“Mačiau per televiziją Baltijos 
kelią: kokia didinga ir graži at
rodė už rankų susikibusi Lie
tuva! Gal truputį idealizavau. 
Atvykęs 1992 m. radau ir ki
tokią Lietuvą”. Taigi “truputį 
idealizavau”, “radau ir kito
kią...” Tokioje (kitokioje...) pa
dėtyje nepaliaujamai skelbia: 
nebijokime žvelgti į ateitį. Pri
pažįsta: “Taip, mūsų šaknys 
praeityje, bet nuolatos yra gyva 
Bažnyčia, ir Šventoji Dvasia 
mus Veda pirmyn”. Svarbu pa
siekti, kad tarp “Bažnyčios ir 
valstybės būtų padėti tokie san
tykių pagrindai, jog mūsų visuo
menės gyvenime įsitvirtintų 
krikščioniški principai. Todėl 
mūsų pareiga ugdyti žmones. Ir 
didžioji mano viltis yra Lietuvos 
jaunimas”.

Teneapvilia jis!

PRANĖ VILEITAITĖ, 
Adutiškis

Jis augo laimingos vaikystės 
ir vienmečių draugų supamas. 
Visai arti gimtųjų namų krū
muose, lyg mėlynas kaspinėlis, 
vingiavo smėlėta upelė. Su 
draugais ir Norbertas praleisda
vo visas vasaras upelėje. Buvo 
gražus: akys mėlyno lino, veide
liai rausvi, o plaukai aukso spal
vos, garbiniuoti. Vos kelerių 
metukų gražiai dainavo ypatin
gai skambiu balsu. Jo gyveni
mas atrodė rožėmis klotas: taip 
miela ir gera buvo vaikui. Žaidi
mai, juokas, gamtos žieduoti 
stebuklai...

Jau paauglystėje Norbertas 
suprato, kad buvome okupuoti 
lenkų. Ne kartą matė būdamas 
Adutiškio miestelyje turgaus 
dieną būrį ginkluotų lenkų poli
cininkų, kurie vaikštinėjo po vi
są aikštę, žiūrėdami tvarkos. 
Neliko Norberto akims nepa
stebėti jų ginklai bei guminės jų 
lazdos. Nepagalvojo vaikinas, 
kad toji guminė lazda ir jo jau
name kūne padarys daugybę 
mėlynių ir žaizdų...

Vieną turgaus dieną (buvo 
vasara) Norbertas Meldžiukas 
su draugais truputį išgėrė žydo 
restoranėlyje. Išėjęs j lauką pa
noro dainuoti. Nuo išgerto svai
galo jam pasidarė neįprastai 
linksma. Labai stipriu aukštu 
balsu uždainavo ir visa aikštė 
girdėjo. Dainelė buvo kritikuo
janti lenkų valdžią. Nespėjo viso 
posmelio užbaigti, žaibiškai pri
lėkė policijos viršininkas Tasa- 
kas ir nusivedė Norbertą į nuo
vadą. Išsitraukęs guminę lazdą, 
iš visų jėgų ėmė tvoti jaunuolį. 
Mušė ilgai, suplėšė jo marški
nius. Pasirodė iš prakirstos 
odos kraujas.

Iš buto išgirdo riksmą Tasa- 
ko žmona. Atbėgusi sutramdė 
įsiutusį vyrą. Norbertas ilgai ne
šiojo mėlynus randus, bet nenu
stojo linksminęs žmonių savo 
dainomis. Iš jaunimo išmokęs 
gražiausių lietuviškų dainų jis 
dainavo ir vienas, ir su draugais. 
Visame Linkonių kaime buvo 
gražiabalsis linksmintojas ir pa
laikytojas lietuvybės pačiame 
Gudijos žemės pasienyje. Dai
navo lietuviškas dainas ir gudų 
kaimuose per vakaruškas. Sa
vuoju balsu visus kitus balsus 
nustelbęs, atrodė gieda vienas, 
o jo balsą neša oro bangos toli 
toli...

Buvo džiugu gyventi iki 
1940 metų. Karo siaubas sutry
pė taip mielą ir žavingą Lietu
vos grožį. Pasruvo krauju šventa 
žemelė ir ašarose maudėsi ne
kalti gyventojai. Su kitais Lin
konių vyrais vieną klaikią ir 
tamsią vasaros naktį suėmė ir 
Norbertą Meldžiuką. Niekas 
nežinojo nei kas, nei kur išvežė. 
Nutilo gražiosios Meldžiuko 
dainos...

Tik po metų pasirodė Nor
bertas. Galva nuskusta, veidas 
nuo badautų dienų ir kankintų 
naktų išgeltęs ir samanotas. Iš
sikišę kaulai ir valdiški skarma
lai rodė jo iškęstą terorą už sa
vo tautos meilę. Draugai sutikę 
jį paklausė:

- Norbertai, kurgi tu buvai, 
kad atrodai baisesnis už prikel
tą iš karsto numirėlį? 

Patylėjęs Norbertas pasakė:
- Kurgi daugiau, jei ne bol

ševikų rojuje.
Tik vėliau, vokiečių okupa

cijos metais, Norbertas galėjo 
pasakyti, kaip jį kankino: ir ko
rė, ir skandino, ir mušė, ir val
gyti nedavė. Jauonuolis betgi 
viską pakėlė. Vėliau atsigavo ir 
vėl girdėjosi jo dainos. Gudijos 
kalėjimo kančios nesumažino 
Norberto širdyje meilės mylimai 
Tėvynei. Su daina šienavo lan
koje žolę, girdė žirgelį, su daina 
arė laukelį. Daina jam malšino 
kraupius išgyvenimus ir nešė lyg

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

sparnais po gimtinės padangę. 
Kartais jis ateidavo pas mano 
brolį Kazį, ir jiedu dainuodavo: 
Aš užaugau pas tėvelį 
didžiam raskažėly 
ir išmokė mane jauną, 
kaip balnot žirgelį.

Mane mažą motinėlė 
supė ir nešiojo, 
dvidešimt pirmais meteliais 
vaiskan dovanojo.

Mane mažą motinėlė 
su pieneliu girdė 
dvidešimt pirmais meteliais 
ašarėlėm vilgė.

Klausant jų gražaus dueto 
net ašaros iš akių išbirdavo.

Tada vėl buvo vasara. Vėl 
karas, ir vėl užgriuvo bolševikai. 
Vėl kraujas, ašaros ir baimė. 
Nutilo ir jaunimo dainos. Tuoj 
pat gavo kvietimą į karą Nor
bertas ir mano broliukas Kazys. 
Rusams padėti mušti vokiečių 
nėjo. Iš pradžių slėpėsi namuo
se, lauke, bunkery. Kai susidarė 
nemažas būrys jaunuolių, visi, 
kartu ir Norbertas, išėjo į toli
mą Didžiagirį, kur lingavo aukš
tos pušys, ir ošimas girios primi
nė vaikystės lopšinę. Labai no
rėjosi dainuoti Norbertui, bet 
turėjo iš visų jėgų slopinti save, 
kad neišsiduotų priešui. Juk 
miške balsas toks garsus, taip 
toli skrendantis aidu. Išgirs šni
peliai, baigta...

Vieną saulėtą vasaros dieną 
pamačiau siauruoju keliuku ei
nantį žmogų, kuris buvo pana
šus į elgetą. Apsivilkęs ruda, se
na sermėga, susijuosęs virve, 
šlubavo, buvo barzdotas ir užsi
dėjęs ant galvos kažkokią nenu
sakomos spalvos kepurę. /Artėjo 
mūsų namelio link. Pagalvojau, 
kodėl gi šis elgeta neturi maišo 
sudėti išmaldai. Kai priartėjo, 
pažinau Norbertą. Pasakiau 
jam, kad gerai moka vaidinti. 
Jis išsitraukė iš kišenės žiūroną 
ir pažvelgė į Adutiškio pusę. 
Paskui padavė žiūroną man, 
kad pažiūrėčiau, kaip arti mies
teliukas. Paklausiau jį, ką nori 
pamatyti, jis atsakė: tų šėtonų, 
kurie neduoda mums gyventi. 
Nieko nepastebėjęs atsisveikino 
ir nušlubavo tuo pačiu keliuku į 
savo stovyklą.

Retai aplankydavo gimtuo
sius namus, reikėjo atlikti įvai
rius vado nurodymus, žygius, 
kurių laukė kenčianti Lietuva. 
1944 metų dieną, kai girioje 
staugė vilkai ir dengė sniego pa
talas, buvo užpulti stribų ir žuvo 
beveik visi - apie 50 vyrų. Nor
bertas stebuklu išliko gyvas. 
Aplankęs savo motinėlę, brolį 
su šeima, padarydamas jiems di
delį džiaugsmą. Vėl dirbo su 
nauju būriu Tėvynei; tarpais ne
iškentęs, užėjęs pas gerus žmo
nes užgiedodavo “Marija, Mari
ja...” Toji iš širdies gelmių išsi
veržusi rauda jam nuskaidrinda
vo kenčiančią sielą. O priešas 
tykojo jo gyvybės. Netgi žadėjo 
premijuoti už jo sugavimą.

Tėviškėje vėl tviskėjo žie
duose rasos, giedojo paukščiai 
ir verkė žuvusiųjų mamos. Liūd
nai kukavo gegutė, kai Norber
tą nukovė niekšo kulka... Lyg 
ąžuolas krito jis kruvinai nuda
žęs baltas žibuokles. Ištiesęs 
rankas Tėvynei, pakilo Aukš
čiausiojo link...

Ansamblis “Lietuva”, pasižymėjęs savo koncertais užsienio kraštuose, giedojo Panevėžio katedroje 
pamaldose, prisimenant kompozitorių a.a ALFONSĄ MUKULSKĮ
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Laisvės žiedai
Nužudytų vaikų 
Iškankinti veidai... 
Mūsų laisvės keliuos 
Žydi kraujo žiedai...

Panemunės laukų 
Nemari Lietuva

Eilėraštis ir nuotrauka ROMUALDO KISIELIAUS

Kelionė į sibirinius lagerius
Ruošiamasi trečiai ekspedicijai į Kazachstano lagerius

Kaip jau yra skelbta, pradė
tas pasiruošimas 1998-jų metų 
rudenį numatomai ekspedicijai į 
vienas iš baisiausių sovietinio 
pragaro vietų - Karagandos, 
Balchašo, Džezkazgano ir kitus 
kalėjimus bei buvusius lagerius, 
kur kalėjo ir žuvo tūkstančiai 
lietuvių. Būtinai turime prieiti 
prie Karagandoje saugomų kali
nių archyvų, kur nepaliestos 
guli ir negrįžusių lietuvių kalinių 
bylos.

Kapinėse būtinai reikia pa
statyti kryželius - manome, kad 
jie turi būti panašūs į taip 
kuklius, bet išraiškingus lietuvių 
karių-savanorių kryžius, kuriais 
buvo pagerbtos 1918-1920 Ne
priklausomybės kovų aukos. 
Turėdami metalines formas, 
kryžius galėsime gaminti nuvykę 
į vietas iš betono.

Ansamblis "Lietuva" Panevėžyje
Švęsdamas savo 55-metį, 

Panevėžyje lankėsi Lietuvos 
valstybinis dainų ir šokių an
samblis “Lietuva”. 1997 m. sau
sio 26 d. Panevėžio katedros 
skliautuose šv. Mišių metu 
skambėjo profesionaliai atlieka
mos giesmės, kurias lydėjo lie
tuvių liaudies instrumentai - 
kanklės. Šv. Mišios buvo auko
jamos už lietuvių kompozitorių 
ir dirigentą, dainų švenčių orga
nizatorių ir chorų steigėją a.a. 
Alfonsą Mikulskį. Šv. Mišias au
kojo katedros klebonas mons. 
Juozas Antanavičius, ansamblis 
“Lietuva” giedojo kompoz. A. 
Mikulskio sukurtas Mišias ken
čiančiai Lietuvai (jų partitūra 
dovanota katedrai). Pamokslo 
metu parapijiečiams buvo papa
sakota apie šių iškilių mūsų tau
tos žmonių (A. Mikulskio ir O. 
Mikulskienės) gyvenimą, kūrybi
nę veiklą ir darbus Lietuvos kul
tūrai, nes sovietiniais laikais 
apie tai nebuvo užsimenama.

Po šv. Mišių katedros salėje

Po vergijos dienų 
Vėl laisva ir gyva...
Žengia vėl mūs šalis 
Savo žemės keliu, 
Kvepia pievų žiedai 
Medumi, ne krauju...

Labai norėtume, kad ši ne
lengva ekspedicinė kelionė su
domintų jaunus žmones - 
moksleivius ir studentus, ateiti
ninkus ir skautus. Patikėkite, 
kad per dvi savaites jūs patirsite 
daugiau, nei per visus studijų 
metus. Jūs galite čia surinkti re
tos medžiagos savo kursiniams 
ir diplominiams darbams. Ne
paprastus įspūdžius ten patirs 
žurnalistai, pedagogai, istorikai.

Primename, kad ekspedici
jos štabas yra Čikagoje, Litua
nistikos tyrimo ir studijų centre 
(5600 South Claremont Ave
nue, Chicago, Illinois, 60636- 
1039) istorikė Skirmantė Migli- 
nienė. Telefonas - (773) 436- 
8087. Dalyvaukime ir paremki
me šią ekspediciją!

H. Paulauskas

vyko iškilmingi pietūs Onos Mi
kulskienės gimtadienio proga (ji 
sulaukė jau gražių ir prasmingų 
92-ųjų), o taip pat ansamblio 
“Lietuva” pagerbimas. Juose 
dalyvavo taip pat Panevėžio vys
kupas Juozas Preikšas, katedros 
klebonas mons. Juozas Antana
vičius, ansamblio meninis va
dovas Pranas Budrius, vyr. ba
letmeisteris Vytautas Buterlevi- 
čius, vyr. chormeisteris Algi
mantas Kriūnas, orkestro vado
vas Saulius Prusevičius, an
samblio nariai, parapijiečiai. 
Ona Mikulskienė džiaugėsi savo 
gražia draugyste su ansambliu 
“Lietuva”, dėkojo Panevėžiui, 
taip gražiai ją priėmusiam. Jai 
malonu, kad miestas ir katedra 
taip gražiai paminėjo jos vyrą 
a.a. kompoz. Alfonsą Mikulskį, 
kuris yra gimęs Pušaloto vals
čiuje, Panevėžio apskrityje.

Vakare miesto Kultūros rū
muose ansamblis “Lietuva” kon
certavo Panevėžio visuomenei.

Romualda Gasparaitytė
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© LAISVOJE TĖVYNĖJE
NAUJA PARAPIJA VILNIUJE

Naujoji Pal. Jurgio Matulai
čio parapija Viršuliškių kalvelėje 
jau baigia statyti naująją šven
tovę. Statybos darbams vadovauja 
klebonu paskirtas kun. Medardas 
Čeponis. Prieš penkerius metus 
Viršuliškių kalvelėje šiai naujai 
parapijai buvo pradėta statyti ir 
naujoji šventovė. Statybos darbus 
ypač sustiprino pernai prieš Ka
lėdas įvestas talkos statybai šimto 
litų maratonas. Paskutinį advento 
sekmadienį Mišioms iš koplyčios 
buvo pereita dar pilnai nebaigton 
statyti Pal. Jurgio Matulaičio 
šventovėn. Iškilmei vadovavo Vil
niaus arkiv. Audrys Juozas Bač- 
kis. Ten parapijiečių laukė didelė 
erdvė ir pagrindinis Pal. Jurgio 
Matulaičio šventovės altorius, 
įrengtas pre šoninės sienos.

“VILNIJOS” KONFERENCIJA
Sausio 18 d. Vilniaus moky

tojų namuose “Vilnijos” draugija 
surengė konferenciją “Rytų Lie
tuvos kultūros, kalbos ir kitos 
problemos”. Be “Vilnijos” drau
gijos vadovų, jos visų skyrių at
stovų, konferencijoje dalyvavo ir 
kai kurie Lietuvos seimo nariai, 
ministerial, Sritinių problemų bei 
tautinių mažumų departamento 
direktorius R. Motuzas, Rytų 
Lietuvos rajonų švietimo, kultū
ros skyrių vedėjai, lietuviškų mo
kyklų direktoriai ir mokytojai. 
Pranešimą konferencijos daly
viams padarė “Vilnijos” draugijos 
pirm. E. Gečiauskas. Aptarus ak
tualius kultūros ir švietimo klau
simus, buvo nutarta, kad Piet
ryčių Lietuva šiame tūkstantme
tyje turi paskutinę galimybę vėl 
tapti pilna Lietuvos dalimi.

SIAURASIS GELEŽINKELIS
Panevėžyje lankėsi dvidešimt 

Prancūzijos ir Šveicarijos versli
ninkų, ten atvykusių siaurojo ge
ležinkelio ruožu iš Rubikių. Jie, 
susidomėję jau pradėtu naikinti 
siauruoju geležinkeliu Aukštaiti
joje prie Biržų ir Panevėžio, pa
taria neskubėti. Esą juo būtų ga
lima sudominti turistus. Mat to
kių romantiškų geležinkeliukų 
jau nebėra Europoje. Lietuvoje 
likusiame ruože jie dar turi ir is
torines savo stoteles. Iš Prancūzi
jos Lyono atyvkęs generalinis eis
mo direktorius N. Metais netgi 
žadėjo investuoti savo pinigus į 
siaurąjį Lietuvos geležinkelį, kai 
išeis pensijon.

GRIPO EPIDEMIJA LIETUVOJ
Sausio mėnesį Lietuvoje pra

dėjo smarkiai plisti gripas. Ši liga 
jau tapo epidemija Klaipėdoje, 
Kaune, Vilniuje bei tų didžiųjų 
miestų rajonuose, pasiekdama ir

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury Ontario 

■ KAIRYS BALTIC
jSJ EXPEDITING
siunčia siuntinius ir pinigus į Lietuvą:

$8 kub. pėda, priimame bet kokias dėžes.
$18 pristatymas iki 50 kg j vieną adresą.
Atsižvelgiant į 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. 
Iš toliau siųsti U.P.S.

4 Siunčiant dolerius iki $2,000 - 4%, plius pristatymas.
* Siunčiant daugiau kaip $2,000 - 3%, plius pristatymas.
■f 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

mažesnius miestus bei jų rajonus. 
Koks gripo virusas plinta Lietu
voje, dar nenustatyta, tik spėja
ma, kad jis yra A tipo. Mat toks 
gripas 1996 m. gruodžio mėnesį 
sukėlė epidemijas Prancūzijoje ir 
Ispanijoje. Skiepytis nepatariama, 
nes skiepai sergantiems jau nepa
dės. Mat jų veiksmingumo tenka 
laukti ilgesnį laiką, Gripu daž
niausiai suserga vaikai ir vyresnio 
amžiaus žmonės. Vilniaus sveika
tos centro užkrečiamųjų ligų kon
trolės skyriaus vedėjas Gediminas 
Uogintas “Lietuvos aide” pataria 
vengti peršalimo, pervargimo bei 
kitokių organizmą alinančių po
veikių, rūpintis, kad maistas tu
rėtų pakankamai vitaminų. Pasak 
jo, gripo virusas visada ieško ne
atsparios žmogaus nosiaryklės, 
gleivinės, nekliudomai patenka į 
ląsteles, kur dauginasi ir greit su
kelia ligą...”

LIETUVOS ESPERANTININKAI
Trisdešimt antrasis Lietuvos 

esperantininkų sąjungos suvažia
vimas Kaune 1996 m. gruodžio 14 
d. susilaukė poros šimtų dalyvių. 
Esperantininkų sąjunga, Lietuvo
je veikusi 1919-40 m., buvo už
daryta pirmaisiais sovietinės oku
pacijos metais. Esperantininkų 
veikla buvo atkurta tik 1988 m. 
Sąjunga dabar turi 3.000 esperan
tininkų, 32 jų klubus ir beveik 
tūkstantį individualių narių. Po 
suvažiavimo prasidėjo tradicinis 
lietuvių esperantininkų renginys 
“Zamenhofo dienos 96”, skirtos 
šios tarptautinės sąjungos kūrėjui 
dr. Liudvikui Zamenhofui, 1886- 
87 m. gyvenusiam Lietuvos Vei
siejuose. Lietuvos esperantininkų 
sąjungos pirm. Povilas Jegorovas 
džiaugėsi, kad apie 3.000 Lietu
vos gyventojų vis dar moka tarp
tautinę esperanto kalbą. Lietuvoj 
ji įtraukta į bendrojo lavinimo 
mokyklų planus kaip pasirenka
moji kalba, jau dėstoma Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių, Marijampolės 
mokyklose. Esperanto kalbos dės
tymas numatytas ir Vilniaus bei 
Klaipėdos universitetuose. Nuo 
1991 m. Lietuvos esperantininkai 
šia kalba leidžia žurnalą “Litova 
stelo” (“Lietuvos žvaigždė”). Šiais 
metais esperantininkų kongresas 
įvyks Australijoje. Jame dalyvaus 
ir Lietuvos atstovai.

PAMINKLAS PARTIZANAMS
Vilniaus Lukiškių aikštę pa

puoš Lietuvos laisvės kovų sąjū
džio (LLKS) paminklas. Jame bus 
ir Nežinomo partizano kapas su 
degančia amžinąja ugnimi. Pa
grindinė paminklo dalis bus skirta 
Lietuvos partizanų LLKS organi
zaciją įsteigusio tarybos prezidiu
mo pirm. Jono Žemaičio, vei
kusio Vytauto slapyvardžiu, bei 
jos kitų žuvusių narių atminimui. 
J. Žemaitis, gimęs Palangoje 1909 
m., baigė Kauno karo mokyklą, 
būdamas dvidešimtmetis, ir vado
vavo Lietuvos kariuomenės arti
lerijos pulko baterijai. Pirmaisiais 
sovietinės okupacijos metais jis 
pasitraukė iš sovietinamos ka
riuomenės, o prie vokiečių orga
nizavo gen. P. Plechavičiaus vie
tinę rinktinę ir slapstėsi nuo vo
kiečių, kai jos steigimas buvo su
stabdytas. Lietuvon sugrįžus so
vietams, Jonas Žemaitis, pasi
rinkęs Vytauto slapyvardį, įsijun
gė partizaninėn veiklom Buvo su
imtas 1953 m. gegužės pabaigoje 
ir po pusantrų metų nužudytas 
Maskvos Butyrkų kalėjime. Pa
minklą Lukiškių aikštėje planuo
jama atidengti 1999 m. pradžioje. 
Lukiškių aikštė tada taps vilniečių 
ramybės ir dvasinio susikaupimo 
vieta. V. Kst.

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus lituanistinės mokyklos Kalėdų eglutėje 
buvo daug padėjėjų. Stovi iš kairės nykštukės: Stefanija Erickson, 
Krista Valaitytė, Lina Tirilytė, Aušra Panavaitė. Mažieji nykštukai: 
Daina Cers, Matas O’Grady, Margot Lattanzi, Aleksas Ptašinskas

Nuotr. R. Kamaitytės

Serbentų tiltas iš Lietuvos į Ameriką
Turėdamas kelis praktiškai 

beveik nederančius juodųjų ser
bentų krūmus. įstojau į Tarp
tautinę serbentų ir agrastų au
gintojų sąjungą (The Association 
of Ribes growers). Sužinojau 
linksmai graudžią serbentų ir ag
rastų istoriją Amerikoje. Ilgą lai
ką buvo manoma, kad serbentų ir 
agrastų liga veimutinė rūdligė 
(Čronartium ribicola) negali atsi
rasti be savo antrojo šeimininko - 
be veimutinės pušies (Pinus stro- 
bus). Europos specialistai betgi 
įrodė, kad ji gali visiškai puikiai 
apsieiti be tarpinio šeimininko. O 
norint apsaugoti pušynus, agras
tai ir serbentai Amerikoje ilgą 
laiką praktiškai buvo uždrausti. Ir 
liko Amerika be šių labai skanių 
ir vertingų uogų. Pagal statistiką, 
jų prekinis derlius JAV tik 60 to
nų. Maždaug po vieną uogytę 
kiekvienam gyventojui! Panašus 
vaizdas ir Kanadoje. Todėl ir įsi
steigė minėtoji sąjunga.

Kviečiu visus lietuvius, turin
čius nors kiek žemės Kanadoje, 
kur serbentams ir agrastams labai 
palankus klimatas, stoti į sąjungą 
ir sudaryti joje lietuvių būrelį. Ir 
ne tik Kanadoje. Šis būrelis tu
rėtų pradėti tiesti serbentų tiltą iš 
Lietuvos į Ameriką.

Amerika, kuri augina labai 
nedaug serbentų, juos importuo
ja. Ar žinote, kokios valstybės 
eksportuoja serbentų konservus į 
Ameriką? Naujoji Zelandija, 
Prancūzija, Didžioji Britanija, net 
Šveicarija. Ta pati Šveicarija, kuri 
net savo uostų neturi. Naujoji 
Zelandija, kur serbentų išaugi
nama maždaug tiek pat, kaip ir 
Lietuvoje - po 1 kg kiekvienam 
gyventojui.

Lietuva gali eksportuoti ser
bentų konservus į Ameriką. Lie
tuvai reikia ne labdaros. Reikia 
rinkų lietuviškų prekių eksportui. 
Lietuvai reikia padėti rasti šias 
rinkas. Tai galime padaryti mes - 
Amerikos ir Kanados lietuviai. 
Nutieskime serbentų eksporto til
tą. Sudarykime lietuvių būrelį mi
nėtoje sąjungoje (TIRĄ).

Šios sąjungos žiniaraštyje 
“The Ribes Reporter” paskelbta 
jos nario iš Lietuvos Antano Ry- 
liškio serbentų išbandymo pro
grama Šiaurės Amerikai. Mes ga
lime būti pirmieji jos dalyviai. Tu

Richard Ratensperger, 
pardavimo agentas

Coldwell Banker
D.J. Campbell Real Estate Ltd.

1249 Mosley Street, Wasaga Beach, 
Ontario LOL 2P0

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

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

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

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

GRYUELINIAI SUSIRGIMAI
►|AUGĘNAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
S3 ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176
S3 HAMILTON. 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
S3 HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

rime parodyti amerikiečiams lie
tuviškų serbentų skonį. O tada 
prasidės eksportas. Kokius 25 
metus Lietuva galėtų gabenti lai
vais j Ameriką serbentų sultis 
(juice), kurias praskiedę vande
nėliu amerikiečiai gamins gai
viuosius gėrimus. A. Ryliškio pa
skaičiavimu, Lietuva kasmet galė
tų eksportuoti po 5.000 tonų kon
servų. Galėtų, jei būtų surasta jų 
rinka. Tik tada Lietuvos ūkinin
kai susidomės šiomis ne aukso, 
bet pragyvenimo kasyklomis. Pra
šyčiau šį mano laišką aptarti įvai
riuose susirinkimuose ir susi
būrimuose.

Stojant į minėtą sąjungą, rei
kia kreiptis į sekretorę Jeane 
Nickless, Box 428, Boonville, CA 
95415, USA. „ . „ .Bromus Krokys

Vasario 16-oji 
Paryžiuje

Vasario 15 d. Paryžiaus Italų 
katalikų misijos patalpose daugiau 
kaip 200 Prancūzijos lietuvių susi
rinko atšvęsti Lietuvos nepriklauso
mybės šventę, o kartu ir Prancūzi
jos lietuvių bendruomenės įsteigi
mo 50-metį. Iškilmės prasidėjo Mi- 
šiomis, kurias atlaikė prel. Yves de 
Mallmann, Paryžiaus arkivyskupi
jos vikaras užsieniečiams ir prel. 
Jonas Petrošius, Prancūzijos lietu
vių katalikų dvasios vadas. Giedojo 
lietuvių studentų choras ir viešnia iš 
Lietuvos, etnografė Veronika Povi
lionienė, vargonais akompanuojant 
Ievai Panomariovaitei.

Po Mišių minėjimą atidarė 
Prancūzijos lietuvių bendruomenės 
pirmininkas Perkūnas Liutkus. Su
sirinkusius sveikino Lietuvos amba
sadorius R. Bačkis ir įteikė prel. Jo
nui Petrošiui Lietuvos prezidento 
paskirtą DLK Gedimino IV-ojo 
laipsnio ordiną už ilgametę veiklą 
PrLB-ėje. Taip pat žodį tarė Pran- 
cūzijos-Lietuvos parlamentarų gru
pės pirmininkas, parlamentaras 
Georges Durand.

Meninėje programoje dalyvavo 
V. Povilionienė ir lietuvių studentų 
choras, kuris atliko šventės proga 
prancūzų dainininko Andrė Durnas 
sukurtą “Labą dieną, Lietuva, dai
nuosime visi drauge”. Salė buvo pa
puošta Prancūzijos lietuvių 50 metų 
veiklos nuotraukomis. Po minėjimo 
susirinkusieji vaišinosi užkandžiais 
ir vynu. Ž.K.

Sudbury, ON
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS 

Sudburio apylinkės lietuviams įvyks 
Kristaus Karaliaus šventovėje, kovo 
22, šeštadienį. Išpažinčių bus klau
soma 6 v.v., o Mišios - 7 v.v. Susi
kaupimą praves kun. J. Staškus.

Sautt Ste .Marie, ON
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS 

Sauk Ste. Marie apylinkės lietu
viams įvyks Šv. Jeronimo šventovė
je, kovo 23, sekmadienį. Išpažinčių 
bus klausoma 2 v.p.p., o Mišios - 3 
v.p.p. Susikaupimą praves kun. J. 
Staškus.

Miami, Florida
VASARIO 16-TOSIOS MINĖ

JIMAS įvyko vasario 16 d. Ame
rikos lietuvių klube. Pradėtas JAV, 
Lietuvos ir šaulių vėliavų įnešimu. 
Pirmininkė O. Juodikienė pasveiki
no šventės dalyvius ir pakvietė K. 
Kodatienę vadovauti minėjimo 
programai. Sugiedoti JAV ir Lietu
vos himnai. Kalbėjo Floridoje atos
togaujantis “TŽ” redakcijos narys 
Č. Senkevičius, pabrėždamas tautos 
atgimimo būtinumą. Programos va
dovė padeklamavo poezijos ir per
skaitė rezoliuciją, skirtą JAV vy
riausybei Lietuvos priėmimo į ŠAS 
(NATO) reikalu. Ją vėliau pasirašė 
minėjimo dalyviai.

Trumpą meninę programą atli
ko seserys M. Jakaitienė ir E. Pape- 
liučkienė, padainuodamos keletą 
dainų, palydėtų akordeonu, į kai 
kurias įsijungiant ir publikai. Minė
jimas baigtas visų sugiedota “Lietu
va brangi” ir vėliavų išnešimu. Sekė 
lietuviškų patiekalų pietus ir jaukus 
visų pabendravimas. Dalyvavo gera 
šimtinė tautiečių - vietinių ir iš kitų 
vietovių. Buvo ir torontiečių bū
relis. Kor.

Boston, MA
AUTOMOBILIO NELAIMĖ. 

Lietuvių spaudos darbuotojas Povi
las Žičkus ir jo žmona Elena, gyve
nantys Bostone, š.m. vasario 7 d. 
automobilio nelaimėje buvo sun
kiai sužeisti. Abu kritiškoje būklėje 
yra Bostono ligoninėse: Povilas 
Žičkus - Brigham and Women’s 
ligoninėje (Intensive Care Unit), o 
žmona Elena - Beth Israel ligoni
nėje (Intensive Care Unit). Pažįsta
miems ir bendradarbiams norin
tiems daugiau informacijos prašo
me skambinti ar rašyti sūnui Rai
mundui šiuo adresu: Raimundas 
Žičkus, 16 Marlowe Rd., Nashua, 
NH 03062. Tel. 603 888-1536 (na
mų), 603 598-6688 (darbo). Faksas: 
603 598-6699.

Hamilton, ON
IŠ PENSININKŲ KLUBO 

VEIKLOS. Lietuvos politinių kali
nių ir tremtinių sąjungos Varėnos 
skyriaus iniciatyva Lietuvos viduri
nių mokyklų (10-12 klasių) moki
niams paskelbtas rašinių konkursas 
tema “Kovų ir kančių istorija”. Mo
kiniai renka iš gyvų liudininkų ži
nias ir atsako į paruoštus klausi
mus. Rašiniai bus premijuojami š. 
m. balandžio mėnesį.

A. a. mokytojo, buvusio Ha
miltono lietuvių pensininkų klubo 
pirmininko Aleksandro Mikalausko 
prisiminimui mokinių rašinių kon
kursui paremti įsteigta premija.

Pensininkų klubo susirinkime, 
vasario 6 d., buvo išklausytas pra
nešimas ape Lietuvos politinių ka
linių ir tremtinių sąjungos Varėnos 
skyriaus pastangomis vykdomą Lie
tuvoje vidurinių mokyklų mokinių 
rašinių konkursą. Klubo pirminin
kui p. Šidlauskui pasiūlius, susi
rinkimo dalyviai pritarė pagerbiant 
savo buvusį pirmininką, premijai iš 
pensininkų iždo skirti $200.

HAMILTONO LIETUVIŲ PEN
SININKŲ DAINOS VIENETAS, va
sario 16 d. atliko meninę programą 
Delhi, Ont., mieste Nepriklauso
mybės šventės minėjime.

A. a. ALEKSANDRO MIKA
LAUSKO prisiminimui savo auko
mis prie premijos prisidėjo: $100 - 
J. Bajoraitis; $30 - A. Mikalaus
kienė; $25 - E. K. Gudinskai; $20 - 
A. Pranckūnienė, M. L. Paškai, R. 
Pakalniškienė; $10 - M. Borusienė, 
G. Agurkienė; $15 - J. Stungevi- 
čius. Buvo gautas padėkos laiškas 
už anksčiau siųstas aukas iš Lietu
vos politinių kalinių sąjungos Varė
nos skyriaus pirm. V. Kaziulionio. 
Apie konkurso eigą bus informuo
jama, o jo rėmėjai - skelbiami ir 
Lietuvos spaudoje.

Liuda Stungevičienė

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus p

(Esu “Union Gas” zdfl 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

® LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Lietuvių pranciškonų provin- 
ciolas kun. Placidas Barius, 
OFM, Kultūros židinio narių 
susirinkime Bruklyne pranešė, 
kad Tėvams pranciškonams dėl 
kunigų trūkumo iš ten teks išsi
kelti. Kultūros židinys tebėra jų 
nuosavybė. Židinio pastatai dabar 
jau yra išnuomoti trejiems me
tams Kultūros židinio korporaci
jai. Dabartinės nuomos terminas 
pasibaigs už dvejų metų. Tada 
nuomos sutarties jau nebus gali
ma pratęsti.

Vaclovas Kleiza, Lietuvos 
garbės konsulas Čikagoje, dalyva
vo jos diplomatų pasitarime Vil
niuje. Čikagon jis grįžo su prane
šimu, kad čia taipgi bus įsteigtas 
karjerinis Lietuvos konsulatas su 
valdžios apmokamais keliais tar
nautojais. Esą Lietuvos užsienio 
reikalų ministerija nori sustiprinti 
konsulinius ryšius su Čikaga, kuri 
yra viena didžiausių JAV preky
bos ir žemės ūkio centrų. Karje
ros konsulas naudojasi platesniais 
įgaliojimais už garbės konsulą. 
Dabartiniame garbės konsulate 
dirba tik generalinis Lietuvos gar
bės konsulas V. Kleiza ir reikalų 
vedėja D. Nainienė. Pilnateisis 
generalinis Lietuvos konsulatas 
Čikagoje veikė 1924-71 m. kai 
jam vadovavo diplomatas Petras 
Daužvardis. V. Kleiza 1985 m. 
buvo pripažintas tik generaliniu 
garbės konsulu.

Gudija
Vytautas Bigaila, buvęs Alytaus 

rajono švietimo skyriaus vedėjas, 
šiais mokslo metais dirba mokytoju 
ir vadovu Pelesos lietuviškoje mo
kykloje. Esą močiutės jau pradėjo 
džiaugtis vaikaičiais, išmokusiais lie
tuviškas pavardžių galūnes. Jos da
bar jau užsimerkusios atskiria lietu
vaites nuo lietuvaičių, o seniau ne
pažįstamųjų iš garso neatskirdavo. 
Mokyklėlė plečiama. Prieš penkerius 
metus darbas buvo pradėtas su 10-20 
mokinių, o dabar jų jau yra beveik 
40. Iš tolimesnių apylinkių bendra- 
butin juos atveža mokyklos autobu
siukas “Latvija”. Mokyklai jau sta
toma valgykla ir pirtis. Keletas de
vintokų kitais metais lankys X klasę. 
Tada ši pradinė mokykla taps vidu
riniąja.

Australija
Australuos lietuvių katalikų 

federacijos XXI-sis suvažiavimas 
įvyko Melburne 1996 m. gruodžio 
29 d., kai ten vyko Devyniolikto
sios lietuvių dienos. Suvažiavimas 
buvo pradėtas Mišiomis, o baig
tas tik kelias valandas trukusiu 
posėdžiu. Dalyviai prisiminė lai
kus, kai suvažiavimui reikėdavo 
dviejų ar net ir trijų dienų. Šįsyk 
pagrindinis suvažiavusiųjų dėme
sys svarstybose teko tik federaci
jos leidžiamam “Tėviškės aidų” 
savaitraščiui. Iš Al. Baltrukonie- 
nės ilgo aprašymo paaiškėja, kad 
jau 1988 m. “TA” leidyboje nuo 
linotipo buvo pereita į kompiu
terį. Esą dabar jau turima didelės 
praktikos, spausdinimas einąs la
bai sklandžiai. Problemą betgi su
daro nepakankamos pajamos iš 
prenumeratorių, paliestos padi

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje., 
įsikūręs nuosavuose namuose -

((TAT TZ' A ?? LIETUVIŲ KREDITO
A rVL/IXM. 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.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ

90 dienų indėlius.................... 2.25% Nemokami čekių sąskaitų
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..... 6.25%

......5.20%
kasd. pal. taupymo sąsk....
INDĖLIAI:

....1.50%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ 
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dėjusių spausdinimo išlaidų. Fe
deracijos valdybos ižd. Aleksand
ros Volkienės pranešimu, 1996 
m. “TA” turėjo tik 36.168,82 do
lerių, o išlaidų - 57.544,12. Iš at
sargos kapitalo teko paimti 20.000 
dolerių.

Suvažiavime taipgi buvo pri
simintas išeivijos vysk. P. Balta
kio, OFM, jau prieš porą metų 
pasiūlytas katalikiškų “Tėviškės 
aidų” ir Australijos LB “Mūsų 
pastogės” sujungimas. Šiandien 
visiems yra aišku, kad Austra
lijoje dviem savaitraščiams išlai
kyti neužtenka lietuvių. Nepakan
ka ir galinčių geriau rašyti. Dabar 
paaiškėjo, kad šiam logiškam 
vysk. P. Baltakio, OFM, pasiūly
mui pagrindine kliūtimi tapo 
Australijos lietuvių katalikų fede
racijos 1990 m. statutas, įpareigo
jantis jos vadus, kad šios organi
zacijos užsidarymo atveju visas 
jos turtas būtų perduotas katali
kiškai organizacijai ar institucijai. 
Atsargos kapitalo, kuriuo naudo
jasi “Tėviškės aidai”, federacija 
dar turi 126.550,02 dolerio. Jei 
savaitraštis būtų sustabdytas, tas 
atsargos kapitalas būtų pasiųstas 
Lietuvos katalikų vyskupų fondui 
Kaune. Tai patvirtino ir dabarti
nis Australijos lietuvių katalikų 
federacijos pirm. Edvardas Šid
lauskas, kuris yra ir “TA” redak
torius.

A. a. Viktoras Sereika, Sidnio 
lietuvių pensininkų klubo “Nerin
ga” narys, sulaukęs septyniasde
šimt trejų metų, mirė vėžiu 1996 
m. lapkričio 15 d. Velionis Uk
mergėje paliko du jaunesnius 
brolius ir seserį. Jo palaikai po 
kun. P. Martūzo Šv. Jokimo šven
tovėj atnašautų gedulinių Mišių 
sudeginti Rockwoodo kapinių 
krematoriume.

Latvija
Lietuviai Latvįjoje yra nusi

vylę Lietuvos ambasada Rygoje. 
Jų atstovai vasario pradžioje lan
kėsi Vilniuje ir šiuo klausimu kal
bėjo su kultūros ministeriu S. Šal- 
teniu, švietimo ministeriu Z. Zin
kevičiumi, regioninių bei tautinių 
mažumų departamento vadovu 
R. Motuzu, kitais valdžios parei
gūnais. Svarbiausia Latvijos lietu
vių problema - jų vaikų lietuviš
kas švietimas. Latvijoje jiems 
trūksta sekmadieninių lituanisti
nių mokyklų, lietuviškos spaudos 
ir radijo laidų. Pasak jų, Lietuvos 
ambasada Rygoje šiems reika
lams neskiria pakankamo dėme
sio. V. Kst.

OFFORD
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna- 1 
mius, ūkius, žemes | Ij
Wasagos, Staynerio : J
ir Gollingwoodo apy- -/P*
linkėse kreipkitės j i ^9”

Angelę
Kalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428



Išduotieji kazokų 
karininkai kalėjime

Anglų išduotieji kazokų karininkai buvo nugabenti 
į Lubiankos kalėjimą Maskvoje
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IŠ GYDYTOJO UŽRAŠŲ

Vėžys - nepagydoma, 
užkrečiama, paveldima liga?

LEONAS BALTUŠIS
Išvežę senuką gen. lt. P. N. 

Krasnov’ą, visus likusius 12 ka
rininkų sukišo j autobusiuką, 
kuriame normaliai telpa keturi 
žmonės. Duris uždarė iš užpa
kalio. Kvapas baisus. Greitai 
pradedama jausti oro stoka.

Kaip rašo lt. N. N. Kras- 
nov’as, jis sėdėjo kartu su savo 
tėvu, kuris visą laiką laikė j j ap
kabinęs. Pagaliau po visokių 
posūkių autobusiukas sustojo. 
Visi persižegnojo, vienas kitą 
peržegnojo ir stipriai apsikabinę 
atsisveikino. Visi tuoj pat buvo 
apsupti čekistų, kurie įvedė juos 
į baisiai ilgą koridorių su visa 
eile durų. Veda, bet niekas ne
kalba. Tokia baisi tyla. Pagaliau 
vieną po kito pradeda grūsti j 
tokias lyg ir telefono būdeles. 
Tokia laimė teko ir lt. Kras- 
nov’ui, kuris jau buvo pasku
tinis. * * *

Toje būdelėje buvo labai 
stipri šviesa. Atsisėst galima tik 
ant grindų, sulenkus kelius. La
bai tylu, karšta ir mažai oro. 
Maistas: bulvinė sriuba ir 400 
gr. juodos duonos. Jokio šaukš
to. Tai kaip valgyti? Čia jau ka
linio problema: nori - valgyk, 
nori - nevalgyk. Dar nespėjo 
pavalgyti, ir jau jį ištempė į ko
ridorių. Ten - du “robotai”. 
Vietoj jų batų - veltiniai. Veidai 
bejausmiai. Jie veda - vienas 
priekyje, kitas užpakalyje. Kai 
reikia sukti, duoda ženklą ran
ka. Kai lt. Krasnov’as paklausė, 
“kur mane...”, staigiai atsisuko 
prieky einantis ir, pridėjęs pirš
tą prie lūpų, davė suprasti - 
tylėk.

Pagaliau atvedė į kambarį, 
kuriame sėdėjo jauna moteris, 
25-28 metų amžiaus, apsirengu
si baltu chalatu. “Nusirenkite. 
Esate Lubiankoje ir čia korido
riuose kalbėti negalima. Aišku? 
- įsakė vienas iš tų “robotų”. 
Gydytoja moteris tik vieną 
kartą labai tyliai paklausė, 
kokiomis ligomis sirgo vaikas 
būdamas. Kažkokiu šriftu 
užpildė blanką ir paspaudė 
skambutį. Prasideda vėl ta pati 
kelionė tais ilgais koridoriais, 
sukant tai į dešinę, tai į kairę. 
Įvedė į labai apšviestą kambarį 
tik su vienu stalu. Komanda: 
“Nusirenk iki nuogumo!”

Sumetė drabužius ant stalo 
ir pradėjo viską smulkiausiai 
apžiūrėti. Nuo krūtinės nuėmė 
Išganytojo medalikėlį, kurį 
Austrijoje žydas jam paliko. Iš
čiupinėjo ausis, liepė plačiai iš
sižioti. Bandė ištraukti vieną 
auksinį dantį, bet nepavyko. 
Staiga į kambarį įėjo MVD (Vi
daus reikalų ministerija) pulki
ninkas. Vos girdint, paklausė:

- Ar viską apžiūrėjote?
- Taip, viską!
- O ten?
“Robotas” sau sudavė į gal

vą, lyg sakydamas: “Na ir kvai
las aš! Visiškai užmiršau!”

- Pasilenk! - įsakė sovieti
nis pulkininkas. Staiga pajutęs 
didelį skausmą lt. Krasnov’as 
suprato, kas čia įvyko ir kur ieš
koma kažkokių ten antisovieti- 
nių dokumentų.

- Apsirenkite, - įsakė virši
ninkas, šluostydamas savo ran
kos pirštus į savo paties nosinę 
ir atsisukęs į “robotus” pa
reiškė:

- Palikite jam antpečius, sa
gas, diržą ir veskite tiesiai pas 
“jį”, nes jis jau laukia.

* * *
Ir vėl lt. Krasnov’as keliauja 

su tais pačiais “robotais” Šį kar
tą keliasi su keltuvu į viršų. Išei
na į visiškai kitokį koridorių. 
Visos durys puikia oda apkaltos 
ir numeruotos. Atidaro duris ir 
už stalo matosi sėdintis kažkoks 
karininkas, o prieš jį lt. Kras- 
nov’o tėvas pik. N. N. Kras
nov’as vyresnysis. - “Papa!” - 
suriko leitenantas, apkabinda
mas ir bučiuodamas savo senelį 
tėvą. Priešais sėdintis karinin
kas, ironiškai šypsodamasis sar
kastiškai prašnabždėjo: - “Sės
kitės! Jūs galite pasikalbėti ‘po
nai’ Krasnovai”.

Nesikalbėjome, kaip rašo 
savo atsiminimuose lt. Kras
nov’as, tik laikėme vienas kito 
rankas ir žiūrėjome vienas į ki
tą. “Kur senelis, kur dėdė?...” 

Tėvas tik truktelėjo pečiais, 
duodamas suprasti, kad nieko 
nežino. Karininkas, atrodo, vi
sai nekreipė dėmesio. Staiga 
pasigirdo skambutis. Atsidarė 
didelės durys, ir karininkas net 
pašoko. Krasnovus, tėvą ir sū
nų, nuvedė į didelę konferenci
jų salę. Ant sienos kabojo di
džiulis paveikslas “vado” (Stali
no, L.B.) mažiausiai 3 metrų 
aukštumo. Visai priešingoj pu
sėj Berijos paveikslas. Visur ki
tur - paveikslai visų komunistų 
partijos centrinio komiteto na
rių. Prie rašomojo stalo sėdėjo 
generolas MVD uniforma.

“Merkulov!” - už mūsų nu
garų sušnibždėjo karininkas. 
Sėdėjo jis vartydamas kažkokius 
popierius, visai nepakeldamas 
akių. “Sėskite!” - tyliai pasakė 
karininkas, rodydamas į dvi kė
des. Mes atsisėdome. Tą visą 
baisią tylą staiga nutraukė gene
rolas. Pakėlęs savo sunkią gal
vą, jis pradėjo mus apžiūrėti, 
kaip yra apžiūrimos vaškinės 
statulėlės. “Atneškite arbatos, 
ką nors užkasti ir pasiūlykite už
rūkyti ‘ponams’ Krasnovams!” - 
griežtu balsu įsakė Merkulov’as. 
Karininkas, palikęs ant stalo at
virą dėželę “Kazbek” papirosų, 
greitai pasišalino. Ir vėl ta pati 
ilga ir labai nemaloni tyla. Pa
galiau karininkas grįžo su arba
ta ir tuoj pat gavo generolo įsa
kymą - išeiti. Likome trise.

- Mieli “ponai”, nesigėdin- 
kit, užkandžiaukit ir gerkit ar
batą. Tokios užkandos yra retas 
dalykas Lubiankoje. Tai tik la
bai svarbiems svečiams - jo vei
de pasirodė labai savotiška šyp
sena ir vėl pradėjo kalbėti:

- Kai abu užkandžiausite, 
aš kai ką papasakosiu ir apie sa
ve, nors jūs turbūt kai ką jau ir 
žinote. Aš, Merkulov’as, vienas 
iš jūsų būsimų, na, sakykime - 
viršininkų.

Ir vėl tyla. Merkulov’as 
vaikštinėja vis apsisukdamas ant 
savo kulnų, kaip tikrai gerai ap
mokytas kareivis.

- Kaip sekėsi kelionė? Ar 
turite kokių nusiskundimų? - 
Nesulaukęs jokio atsakymo, vėl 
kreipėsi į pik. Krasnov’ą: - Ko
dėl nerūkote ir negeriate ar
batos? Man atrodo, kad savo ty
lėjimu jūs bandot kažką paslėp
ti... baimę? Nesinervinkit, bent 
ne šiame kabinete. Na, bet kai 
pradės tardyti, geriau sakykit 
teisybę, nes gali pakabinti... Iš 
karto neskauda, bet paskiau... 
Nejaugi jūsų tėvas atamanas 
Krasnov’as nerašė apie tai nie
ko savo knygose?

Lt. Krasnov’as rašo, kad jo 
pirštai sušalo, pradėjo smarkiai 
mušti širdis ir baisiai pakilo 
kraujo spaudimas. Tėvas tylėjo, 
bet veidas buvo visiškai baltas ir 
nerodantis jokio išgąsčio.

- Apie laisvę negalvokite, - 
tęsė Merkulov’as. - Jūs nesate 
mažas vaikas ir jei su mumis 
bendradarbiausite, tai gal po 
kelerių metų paleisime. Ir vėl 
sau gyvensite.

Kurį laiką patylėjęs ir vėl 
pradėjo savo dvasinj terorą.

- Taigi pasirinkite gyveni
mą ar mirtį. Mes jūsų tėvą, brolį 
ir jus pažįstame nuo 1920 metų. 
Tada išsprukote, bet dabar mes 
jus pasigavom. Tai ką, pulkinin
ke, ar mes jau susitarėm?

- Gaila, bet man nėra ko su 
Jumis susitarinėti, - griežtai at
sakė pik. Krasnov’as. - Baikite 
iš karto. Kulka į pakaušį ir...

- O ne, “pone” Krasnovai! 
Taip paprastai nesidaro. Pagal
vokit, kulka iš užpakalio ir vis
kas. Nejuokauk, didžiai gerbia
masis! Padirbėti reikia. Į dėžę 
įlysti visuomet suspėsi. Reikia

Koplytėlė Upytėje prie buvusio Čičinsko dvaro, Panevėžio rajone Nuotr. H. Paulausko

Iš grėsmingos apsupties j laisvę
1944-1945 metais Kuržemės apsuptyje. Lietuvio kareivio išgyventos siaubo dienos

STASYS PRAKAPAS, Torontas

Nors jau praėjo daugiau 
kaip 50 metų nuo to laiko, kai 
teko būti prievarta paimtam į 
didžiojo Reicho kariuomenę, 
nostalgijos apimtas kartais pa
vartau savo seną aptriušusią už
rašų knygelę. Štai ano meto įra
šai, primenantys lietuvio karei
vio siaubingas dienas Latvijoje.

1944 m. liepos 22 d., Ludza 
Esu lyg iš naujo atgimęs, 
laimingai sulaukęs šios dienos. 
Ir jaučiu savo veide įrėžtas žymes, 
Mirties pirštų jos paliestos.

Mano gyvenime mažai to
kių dienų buvo, kai galėjau 
žingsniuoti broliškos tautos že
mėje. Fronto linijas palikome 
ten toli Rusijoje. Pavyko svei
kam atsidurti Latvijoje, kai ap
linkui žydėjo vasara, kvepėjo 
svetinga žemelė. Prie Pskovo 
bunkeryje mano kortos rodė, 
kad keliausiu kažkur už vande
nynų. Nors kortomis netikiu, 
bet jos man kėlė kad ir “falšy- 
vą” viltį.

1944 m. rugpjūčio 5 d., 
Velionen

O kaip gera pajusti - dar gyvas, 
Dar širdis plaka ramiais dūžiais. 
Kai laukuose dar žydi gėlės, 
Ir aplinkui siaučia rugpjūtis...

Besimaudant Dauguvos upė
je atėjo žinia, kad nuo Daugpi
lio prasiveržė penki rusų tankai.

padirbėti Tėvynei! Pakirsite 
medžius, paskiau anglių šachto
se padirbėsite iki pusės vande
nyje. Pabūsite, mielasis, už 70 
paralelės. Juk tai įdomu. “Pagy
vensite”, kaip sako pas mus. Jūs 
nemokate kalbėti “mūsų” kal
ba, bet išmoksite. Nežinote mū
sų lagerių žodyno, bet išmoksi
te. Liksite plonutėlis kaip “ma
karonas”, bet dirbsite! Badas 
jus privers, - garsiai šaipėsi 
Markulov’as.

- Mums darbo jėga reika
linga. Sušaudymas - retas daly
kas. Reikalingos rankos, kurios 
mums nieko nekainuoja. Jūs 
emigracijoje daug pliauškėt sa
vo liežuviu, gadinot jaunimą, tai 
dabar turėsit kiek padirbėti.

Merkulov’ui pradėjo jau net 
oro trūkti dėl to monologo, - 
kaip rašo lt. Krasnov’as, ir jo 
akys dabar buvo pilnos neapy
kantos.

- Išsigandote? Ir ko? Dar
bo? Jūs man esate baltasis ban
ditas, o aš jums - raudonasis 
chamas. Vis dėlto pergalė mūsų 
pusėje. Jūsų mes nepakeisime ir 
prie sovietinės sistemos jūs ne
pritapsite, bet dirbti mes jus iš
mokysime. Dirbsite komunizmo 
ateičiai, ir tai bus jums didelis 
moralinis atlyginimas.

Skubėjome su patrankomis jų 
link. Deja, nespėjome jų nei iš
statyti, kai tankai atidengė ugnį 
į mus. Viską palikę bėgom kur 
akys vedė. Mūsų laimei, atskri
do pora vokiečių lėktuvų, kurie 
juos sunaikino. Laimingai man 
pavyko grįžti į savo senąją vie
tovę.

1944 m. rugpjūčio 15 d., 
Salaspilis 

Pamiršau, kad dar esu jaunas 
kareivis,

Vos pirmas gyvenimo pėdas 
pramynęs.

Nors neinu kaip žvėrys į kautynes, 
Ir nesu žmogus geležinis.

Atsikėlėme prie garsaus 
koncetracijos lagerio, kuriame 
buvo uždarytas gen. Plechavi
čius, pik. Urbonas ir kiti. Čia jų 
jau nebebuvo. Dabar karaliavo
me mes jame. Aplankė mus 
aukšti vokiečių kariuomenės 
karininkai. Jaučiau, kad vėl teks 
mums kariauti,, atstumti “iva- 
nus”, kurie jau įsitaisė antrame 
Dauguvos upės krante. Per žiū
ronus galėjau matyti juos plu
šančius. Stovėjau prie 2 cm pat- 
rankėlės sargyboje ir laukiau 
įsakymo.

Sekančią dieną, 15 vai., ga
vome įsakymą atidaryti ugnį į 
antrąjį Dauguvos pusės krantą. 
Užvirė tikras pragaras. Žemai 
skraidė lėktuvai su bombomis ir 
kulkosvaidžiais, žybčiojo mūsų 
artilerijos ugnis. Vėliau laive
liais kėlėsi pėstininkai per Dau
guvą. Stebėjau per žiūronus, 
kaip “ivanai” bėgo atgal. Iki 
saulėlydžio nustūmėmė mes 
juos 20 km. Atlikę savo užduotį 
žinojom, kad kelsimės kur nors 
kitur. O tai bus nors kelios ra
mesnės dienos.

1944 m. rugpjūčio 27 d., 
Jakapbilis 

Čia minosvaidžiai neskleidžia 
siaubo,

Pikti šūviai aplink nekalena, 
Tik balti balandžiai nusileidžia 
Ant Dauguvos kranto fontano.

Atsikėlėme saugoti Jakap- 
bilio tilto per Dauguvą. Čia bu
vo kiek ramiau. Palikome fron
tą nors ir laikinai. Retkarčiais 
pasirodydavo lėktuvai su raudo
nomis žvaigždėmis. Pašaudyda- 
vom, ir vėl gyvenimas slinko 
monotonišku tempu.

Šiandien man padarė didelį 
įspūdį praeidamas latviukas su 
tėvu pro mūsų dalinį. Buvo pa
skelbtas oro pavojus. Visi dėjo
mės šalmus ant galvos, o praei
damas latviukas, pamatęs padė
tą dubenį, užsidėjo ant galvos. 
Mane paėmė juokas, kad toks 
mažas vaikas instinktyviai sten
giasi apsaugoti savo gyvastį.

1944 m. rugsėjo 5 d., 
Tukumas 

Lyg iš pragaro grįžčiau į rojų 
Iš kovų triukšmo, iš fronto dūmų. 
Taip ir užmiršau, kad kažkur 

egzistuoja
Gražių akių mėlynumas.

Atkėlė mus į vietovę, iš ku
rios buvo ką tik išginti rusai. 
Čia radome dar daug karinio 
palikimo. Vietiniai žmonės 
džiaugėsi, kad pagaliau vėl grį
žome. Čia buvo visiškai ramu. 
Pradėjom galvoti apie tėviškes, 
paliktas merginas. Bet ar pa
vyks mums prasiveržti iš to ap
supimo, nes ir Klaipėda jau so

vietų rankose.
1944 m. rugsėjo 23 d., 

Liepoja 
Žiedų ir saulės džiaugsmo 
Šiandieną norėčiau pasisemt, 
O ryt gal vėl prie ginklo, anksti 

rytą
Iškeliaut ir laukt, ką tavo likimas 

lems.
Atvykome į Liepoją uostų 

apsaugai nuo oro puolimų. Jau
čiausi ten gana gerai. Fronto li
nijos liko toli užpakalyje. Čia 
jaučiausi grįžęs į civilizaciją. 
Žmonės dar linksmi. Sutinku 
nemažai čia gyvenančių lietuvių. 
Dabar pradedu tikėti į savo išsi
burtą likimą. Nors gal tos kor
tos davė man “falšyvą” viltį, bet 
kai jomis būriau keliems vokie
čiam, jos rodė mirtį. Taip ir at
sitiko. Man kortos rodė, kad at
sidursiu už vandenynų ir dar il
gai, laimingai gyvensiu.

1944 m. spalio 5 d., 
prie Bauskės 

Dievo įsakymas - neužmušk!
O valdžia įsako - mušk ir žudyk! 
Kapelionas mus šventino einant į 

kovas.
Mes ir žudome vienas kitą, 
Mes, palaiminti žmogžudžiai.

Neilgai teko džiaugtis įvai
riomis fantazijomis. Štai jau ke
linta diena įsirausęs į žemę miš
ko pakraštyje saugojau žemės 
kampelį. Prieš porą dienų čia 
vyko žiauri kova. Iš vokiečių 
kuopos liko vos septyni. Dabar 
mes atsiųsti čia patrankų sviedi
niams. Granatsvaidžiai apšau
dydavo mus gana dažnai. Patai
kė į vadovietę. Karininkai ir te
lefonas pakibo medyje. Du ka
reiviai šliaužė pro mano apkasą, 
artilerijos šūviai nuskynė jų gy
vybes. Pasidėjęs savo šautuvą 
ant jų lavonų šaudžiau ką pa
matęs krutant priešų pusėje ir 
jaučiausi saugesnis.

Pagaliau pakėlęs galvą pa
jutau trenksmą galvoje. Mano 
laimei, pataikė kulka į šalmo 
paviršių ir nuslydo. Tetrūko vie
no centimetro, ir būčiau žuvęs.

1944 m. spalio 23 d., 
kažkur Latvijos laukuos 

Mirtis be gailesčio gyvybes skina 
Mūsų jaunystės žydėjime.
Ir kraujas liejasi į žemę, 
Uždedamas mūsų širdis.

Jau kelios savaitės fronto li
nijose. Pradėjau priprasti. Dar 
vis tempiausi mamos dovanotą 
Don Kichoto knygą, bet vis ne
turėjau laiko perskaityti. Pasi
tikrinau, ar nepamečiau mamos 
dovanoto medalikėlio, kuris iki 
šiol mane saugojo. Vargu ar 
kas nors aprašė kareivio pra
leistas naktis fronto apkasuose. 
Sunku būtų aprašyti, nes jos vi
sos skirtingos. Jos būna tam
sios, niūrios, lietingos ir žvaigž
dėtos. Visuomet ir naktimis 
mirtingos kulkos švilpia pro au
sis. Jau penkios naktys be mie
go. Kai nori gyventi, miegas ne
ima. Kai pajunti kokį nors traš
kėjimą, šauni šviesos raketą, 
kad apšviestų priešais esantį 
lauką. Pamatai, iš kur šauna ug
nį, ten paleidi seriją šūvių, ir vėl 
ramu. 1944 m lapkričio 3 d 

kažkur Latvijos fronte
Taip graudžiai tyška, 
lyg švento vandens lašai. 
Mūsų žemėmis apneštais veidais 
Į mūsų apgesusias akis.

(Nukelta į 6-tą psl.)

Dr. LEONARDAS POVILIŪNAS, 
Vilnius

L Troleibuse
Vasara pačiam gražume. 

Šilta. Saulėta. Jokio debesėlio. 
Troleibuse susitinka du seni pa
žįstami. Kadaise, jaunystėje, jie 
kartu mokėsi vienoje mokyklo
je, vėliau dirbo skirtingose įstai
gose, o išėję į pensiją, gyven
dami tame pačiame mieste susi
tinka retai, tik maisto parduotu
vėje, kartais prie laikraščių 
kiosko.

- Sveikas, Jonai, seniai tave 
bemačiau. Tu lyg sulaibėjai? - 
sako plonesnis, žilesnis, aukš
tesnis.

- Retai išeinu į miestą, sir- 
guluoju, - atsako storesnis, 
kresnas.

- Tai kas gi tau yra, netgi 
vasarą gripą sugriebei? - bando 
juokauti ilgasis - Petras.

- Dažnai skauda pilvo apa
čioje, kartais raižo pilvo skaus
mai, sutriko viduriai. Išmatose 
pastebiu kraujo lašiukus. Krei
piausi j polikliniką. Mane siun
čia į Onkocentrą.

- Kur? - neišgirsta Petras.
- Į vėžio ligoninę.
- Tai gal vėžys?
- Poliklinikos gydytojas tie

siog nesako, kad pas mane jau 
sėdi vėžys, bet aiškina, kad pas 
mane gali būti vėžys. Atsieit, ra
do kraujuojantį polipą.

- Hm, bus rūpestėlio, priva
lėsi gydytis, - surimtėja Petras.

- Kad gydytų, tai nieko, bet
gi vėžys neišgydomas, - mįslin
gai sako Jonas.

- Neteisybė. Mano tėvas 
sirgo tiesios žarnos vėžiu. Taip 
pat išmatose buvo kraujas. Ope
ruotas. Po operacijos gyveno 6 
metus.

- Mirė?
- Mirė, bet ne nuo vėžio, o 

nuo miokardo infarkto.
- Kaip bus, nežinau, bet va

žiuoju j ligoninę. Tegu dar pa
tikrina, ar pas mane tikrai vė
žys? Gal reikės operuoti? - 
liūdnai kalba Jonas.

- Paguldys į ligoninę. Po to 
keleto dienų ruoš operacijai, - 

Senas malūnas Radviliškio rąjone Nuotr. H. Paulausko

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 !

tvirtina Petras. Jis apie mėnesį 
laiko budėjo Onkocentre prie 
savo tėvo, kai tas sirgo vėžiu po 
operacijos, todėl perprato ligo
ninės tvarką. - Pradžioje, kai ta
ve apžiūrinės onkologinėje poli
klinikoje ir siūlys operaciją, tai 
sutik. Bijosi? - patylėjęs klausia 
ir pats tęsia Petras. .

- O ką darysi, ar bijosi, ar 
ne, kitos išeities nėra. Jei neda
rysi operacijos, jau turbūt nepa- 
gysi. Ko laukti? Mirties? O jei 
išoperuos, gyvensi, tu juk jau
nesnis už mano tėvą, kai jį ope
ravo.

- Po operacijos irgi numirš
ta, - neatlyžta Jonas.

- Tai nedažnai. Nors dau
giausia operuoja senukus, bet 
keisčiausia, kad toks senukas li
gonis po operacijos kraksėda- 
mas, stenėdamas vos pasikelia iš 
lovos, paskui dejuodamas pa- 
slankinėja 3-4 savaites, o po to 
išgijęs išvažiuoja. Žinoma, būna 
ir nelaimių. Prisimenu, kai prie 
tėvo budėjau, palatoje įvyko ne
laimingas atsitikimas.

Iš P. rajono atvažiavo virš 
80 metų senukas. Jį ištyrė, pasa
kė, kad yra pradinėje stadijoje 
skrandžio vėžys, ruošė ligonį 
operacijai. Senukas be baimės 
jos laukė. Išvakarėse prieš ope
raciją (jam davė vaistų vidu
riams išvalyti) senukas nuėjo į 
tualetą. Laukiam pusvalandį, 
valandą, senukas negrįžta. Ei
nam jo ieškoti. Atidarom tuale
to duris, ogi senukas guli su
kniubęs ant grindų. Padarė 
skrodimą. Nustatė, kad mirė 
nuo miokardo infarkto (širdies 
priepuolio, Red.).

Ten, rajone, senuko gimi
nės, kaimynai klaidingai galvo
ja: jei senukas mirė vėžio ligoni
nėje, tai nuo vėžio. Onkocentre, 
kaip ir kitose ligoninėse, galima 
numirti ir nuo kitų ligų, ne tik 
nuo vėžio. Tau gi dar tik 65 me
tai, taigi nesenas. Važiuok į li
goninę. Kai atsigulsi man pa
skambink.

- Važiuosiu, - ryžtingai ta
ria storulis.



Prof. F. PALUBINSKAS, Lietuvos seimo vicepirmininkas, atvykęs iš 
Vilniaus, kalba Vasario 16-tosios iškilmėje Toronto - Mississaugos 
tautiečiams Anapilio salėje Nuotr. A. Armono

SPAUDOS BALSAI

Mokyklos Vilniaus krašte

Is grėsmingos apsupties...
(Atkelta iš 5-to psl.)

Lietus kerta be sustojimo. 
Išsėmiau vandenį iš apkaso ir 
vėl pribėgo. Kojas pradėjo 
traukti mėšlungis. Reikia raus
tis vis giliau į žemę, kaip sakė 
senas fronto kareivis, jei nori iš
likti gyvas. Nežinau, kaip ilgai 
ištversiu aš čia...

1944 m. lapkričio 10 d., 
kažkur laukuose 

Ak, norėčiau verkti iš džiaugsmo 
Ir pajust, kad po kojom esi. 
Lietuva, žemės žodi švenčiausias, 
Lietuva, žemės laimė šviesi.

(B. Brazdžionis)
Taip, rodos arti Lietuva, o 

aš rausiausi po Latvijos žemelę 
ir niekaip negalėjau priartėti 
prie Lietuvos. Deja, jau ten tik
rai nepateksiu, nes Raudonoji 
armija vėl okupavo mūsų žeme
lę. Esame apsupti iš visų pusių, 
tik dar Baltijos jūra - mūsų vil
tis. Tie poeto Brazdžionio žo
džiai dar labiau kėlė manyje ne
rimti ir tėvynės ilgesį.

Fronto triukšmui aprimus, 
išsitraukiair iš kišenės raminan
čius laiškus tautietės Zitos G. iš 
Adutiškio. Ji rašė: “Stasy, aš ži
nau, kai tu skaitysi mano laišką, 
galbūt kulkos kaip bitelės skrai
dys aplink tave. Aš melsiuos už 
tave, kad jos niekada tavęs ne
kliudytų”. Perskaitęs pasijutau 
geriau, nes dar yra kas manimi 
rūpinasi.

1944 m. lapkričio 15 d., 
Latvijos laukuose 

Kaip grumstas aš puolu į žemę, 
Ir kas klaikumą dienos išardys. 
Ir į purviną žemę parpuolęs, 
Ir iš skausmo pajuosta širdis.

Aplinkui lavonai: štai ir du 
broliai Hermanai nuo Jurbarko 
paklojo savo gyvybes visai arti 
mano apkaso. Niekas jais nesi
rūpina. Neturėjome sanitarų 
nei medicininės pagalbos. Blo
giausia, kad neturėjome ryšio 
nei su dešine, nei kaire fronto 
puse. Pavakarėje, priglaudęs 
ausį prie žemės, galėjau girdėti 
“ivanų” pasiruošimą puolimui. 
Mūsų linija visiškai skysta. Jo
kio sunkesnio ginklo.

Gerai apgalvojęs, nutariau 
sutemus bėgti. Be to susipykau 
su puskarininkiu, kuris mane 
nuvarė dar toliau į priekį. Mano 
nervai nebegalėjo atlaikyti. Jei 
pavyks grįžti laimingai, ką nors 
išgalvosiu pasiteisinti. Išlikti čia 
gyvam nėra nė mažiausios vilties.

1944 m. lapkričio 23 d., 
Liepoja 

Kaip gera, kad nebereikia 
šliaužioti po žemę,

Iš duobės į duobę ropomis 
slankioti

Ir žiūrėt, paėmus ant taikiklio, 
Kaip mirtis kitą kareivį pagrobia.

Pagaliau laimingai pasie
kiau Liepoją. Bandžiau grįžti į 
seną priešlėktuvinę bateriją. 
Nepavyko. Pasiuntė įstaigon, 
kuri surado mano paliktą fronto 
dalinį. Bet, jei ten grįšiu, bus 
dviguba bausmė. Laimei, suti
kau pažįstamą vakmistrą, kuris 
man patarė kreiptis į pulkinin
ką. Pastarasis turėjo greitai at
važiuoti į tą įstaigą. “Sakyk, kad 

visa Lietuva jau rusų užimta, ir 
gali būti paimtas tavo tėvas ar 
brolis bei atsiųstas į frontą. Juk 
nebūtų įmanoma kariauti prieš 
saviškius. O į lėktuvus gali ir to
liau šaudyti, nes tėvo neišmokys 
taip greitai skraidyti”.

Taip ir padariau. Pulkinin
kas buvo labai palankus. Jis pa
rašė raštą mano buvusios bate
rijos vadui, kad manęs nebe
siųstų į frontą. Taip ir palikau 
fronto rūpesčius, galvodamas, 
kad dar yra tokių puikių vokie
čių, kaip tas pulkininkas, kuris 
ne tik išgelbėjo mane iš fronto, 
bet ir iš karo lauko teismo bei 
mirties bausmės.

1944 m. sausio 16 d.,
Liepoja 

Kalbėsiu už tuos, kurie jau lūžo, 
Ir tuos, kuriuos užpylė žemėmis. 
Kalbėsiu ir už tuos, kurie tylės, 
Pripildę plačius kapinynus.

Šiandien atlaikėm šešis oro 
puolimus. Net patrankų vamz
džiai užkaito. Rusai prarado 
per šimtą lėktuvų ir labai mažai 
ką pataikė. Padangė pilna spro
gimų ir ugnies. Turbūt jokiame 
filme tai neįmanoma būtų pa
vaizduoti. Džiaugėmės, kai kri
to pašauti lėktuvai. Kažkaip ne
galvojau, kad ten juose yra gyvi 
žmonės. Nušauni kaip kokį ge
ležinį paukštį, manydamas, kad 
jų mažiau liks ir kitą dieną jų 
daug mažiau pasirodys.

Oro pavojams nurimus, pri
siminiau ten paliktus draugus 
įvairiuose Latvijos laukuose ir 
apkasuose. Juk jie visi norėjo iš
likti sveiki ir svajojo apie savo 
ateitį. Vargu ar jų žmonos, tė
vai, giminės kada jų kaulus pa
matys...

1945 m. vasario 23 d.,
Baltijos jūroje 

O kaip norėčiau raudoti iš 
džiaugsmo

Ir pamiršti audringą praeitį 
rytuos...

Staiga gavome įsakymą pa
siruošti į laivą “Goetingen”. 
Kaip tik buvau tuo metu išėjęs 
pas Liepojos lietuvius. Grįžęs 
gavau pylos, nes viskas jau buvo 
paruošta be manęs. Dabar ne
buvo man svarbu kaip nubaus 
už tai. Man nebuvo didesnio 
džiaugsmo. Juk pagaliau prade
da išsipildyti visa, ką man kor
tos rodė. Palikau apsuptį Kur
žemėje ir atsidūriau Vokietijo
je. Latvijoje nebuvo nė mažiau
sios vilties ištrūkti iš bolševikų 
nagų. Laivui paliekant Liepojos 
uosto krantus, dar ilgai žiūrėjau 
į nykstančius pakrančių kontū
rus. Laivą saugojo iš abiejų pu
sių minogaudžiai. Tačiau, pagal 
jūrininkų pasakojimus, šiam lai
vui buvo eilė grimsti į jūros dug
ną. Netikėjau tom pasakom. 
Dar ilgai, ilgai stovėjau ant lai
vo denio ir mintimis perbėgau 
visus audringus jaunystės pavo
jus, kurie kiekvieną minutę ty
kojo nuskinti mano gyvybę. Pa
lengva slinkome į tamsią, aud
ringą žiemos naktį, o prieš akis 
stovėjo dar nežinoma neužbaig
ta karo grėsminga ateitis, kuri 
pagaliau tapo mano laisve.

Lietuvos lenkų sąjungos vei
kėjai praėjusių metų pabaigoje 
savo posėdyje aptarė lenkų mo
kyklų padėtį Vilniaus rajone. 
“Nasza Gazeta” rašo: “Šiame 
posėdyje buvo perduota dėme
sio verta informacija, kad pirmą 
kartą per pastaruosius ketverius 
metus Vilniaus rajone lenkų 
vaikų skaičius pradinėse klasėse 
padidėjo nuo 665 ligi 721, kai 
tuo tarpu rusų klasėse sumažėjo 
nuo 163 ligi 120 (tai jau tradici
ja). Lietuvių pradinėse klasėse 
vaikų skaičius nežymiai sumažė
jo nuo 530 ligi 526. Tai naujie
na. Taigi iš 1367 pirmųjų klasių 
mokinių šiame rajone 721 arba 
53% mokosi lenkiškose klasėse”.

Lietuvos lenkų sąjungos ir 
lenkiškos rajono savivaldybės 
daromas spaudimas tėvams ne
leisti vaikų į pradines valstybine 
kalba klases vyksta sėkmingai. 
LLS skirsto iš Lenkijos gautas 
dovanas, ūkio įrankius, siunčia 
vaikus į Lenkijos mokyklas ir 
stovyklas, o savivaldybė samdo 
bei atleidžia tarnautojus, moky
tojus, priima bei atmeta įvairius 
prašymus, dalina pašalpas ir 
pan. Jei nori atsispirti tokiems 
spaudimams vaikų tėvai turi pa
rodyti daug drąsos.

Lenkiškų mokyklų padėtį 
Vilniaus rajone svarsto “Tygod- 
nik Powszechny” š. m. vasario 7 
d. laidoje: “Vilniaus rajono len
kų dauguma siunčia vaikus i 
lenkiškas mokyklas. Šiais metais 
mokinių skaičius lenkiškose kla
sėse padidėjo net 350 asmeni
mis. Taip pat buvo 50 pirmokų 
daugiau negu praėjusiais me
tais. Sirokomlės vardo mokyk
los direktorius Jan Dowgialo 
nemano, kad lenkai siųstų vai
kus j lietuviškas mokyklas: 
‘Praėjusiais metais turėjome 
1470 mokinių, o šiais turime 
1563’. (...)

Dir. Blaszkievvicz pastebi: 
‘Turime stipriai varžytis su lie
tuviškomis mokyklomis, o tai 
labai sunku. Jeigu nebūtų pa
galbos iš Lenkijos, mes jau bū
tume pralaimėję, bet jeigu ši pa
galba bus teikiama ir toliau, tai 
yra galimybė, kad mokyklos ir

Nauja Šventojo Rašto laida
Baigiamas rengti naujas katalikiškas Šventojo Rašto vienoje knygoje vertimas

Visą Šventąjį Raštą - abu 
Testamentus - išvertė pirmą 
kartą į lietuvių kalbą iš lotyniš
kosios Vulgatos šio šimtmečio 
pirmoje pusėje arkivyskupas 
Juozapas Skvireckas. Jis pridėjo 
ir taiklius bei išsamius paaiški
nimus, kurie atspindi tai, kas 
buvo pasiekta to meto Šventojo 
Rašto pažinime. Tai buvo di
džiausia dovana mūsų tautai 
nuo pat jos krikščionybės pri
ėmimo pradžios. Bet žymi lietu
vių kalbos kaita ir vispusiškes- 
nio Šventojo Rašto pažinimo 
pažanga per paskutinius de
šimtmečius šaukėsi naujo verti
mo iš originalo - hebrajų, ara- 
mėjų, graikų - kalbų.

Naująjį Testamentą iš grai
kų kalbos išvertė kun. Česlovas 
Kavaliauskas. Kun. Vaclovas 
Aliulis ir redakcinė kolegija jo 
vertimą parengė spaudai; Lietu
vos katalikų vyskupų konferen
cija jį išleido 1972 m. Šis verti
mas tapo lietuvių tikinčiųjų šia
pus ir anapus Atlanto dvasine 
savastimi. Minint Lietuvos 
krikšto 600 metų jubiliejų, pasi
rodė ir antrasis šio vertimo lei
dimas, kun. V. Aliulio ir redak
cinės kolegijos iš naujo patiks
lintas, vadovaujantis pageidavi
mu, kad vertimas būtų ekume
ninis - vartotinas visiems lietu
viams krikščionims, atsižvel
giant į svarbiausius ekumeni
nius Naujojo Testamento verti
mus užsienio kalbomis.

Senąjį Testamentą iš origi
nalo - pradinių - kalbų išvertė 
kun. prof. Antanas Rubšys. 
Vertimo darbui jį paskyrė vysk. 

FIVE STAIRS Gallery
♦ PERKAME-parduodame antikvarinius baldus, 

porcelianą, indus, meno kūrinius
♦ FOTOSTUDIJA - vestuvės, portretai

416 861-9409
Algis ir Valerija Armonai

183 Queen St. E., Toronto M5A ĮSI

tautinė tapatybė bus išlaikytos’”.
Rusai mokosi lietuviškai
Ignalinos atominės elektros 

jėgainės direktorius yra rusas V. 
Sevaldinas. Beveik visą jos per
sonalą sudaro rusai. Jėgainėje 
vyrauja rusų kalba. Maskvos 
dienraštis “Pravda” š. m. vasa
rio 5 d. laidoje rašo: “Laimei, 
prezidentas davė rusų kalbai 
IAE tarptautinį statusą. Visi 
dokumentai - rusų kalba, bend
ravimo kalba - rusų. Daugia
mečio direktoriaus V. Ševaldi- 
no kol kas neliečia. Jis mano: 
vadovauti IAE lietuvių kalba 
būtų nesąmonė. (...)

Didelė problema - kadrai. 
Visagino mieste yra tik 14% lie
tuvių. Jie turi pradinę ir viduri
nę mokyklą, kurių patalpos yra 
per ankštos. Visagine vyrauja 
rusai; jų 90% yra Lietuvos pi
liečiai. Rusų vaikai užplūdo lie
tuviškas mokyklas, klasės yra 
perpildytos. Ateities perspekty
voje gresia nedarbas; vienas 
blokas veiks ketverius, o kitas - 
penkerius metus. O kas toliau?”

Visagino rusams reikės ieš
koti darbo kitur. Jie geriau ne
gu Lietuvos lenkai supranta rei
kalingumą mokėti valstybinę 
kalbą.

Doleriai Maskvai
Rusijos savaitraštis “Argu- 

menty i Fakty” š. m. sausio 4 d. 
laidoje rašo: “Iš patikimų šalti
nių sužinota, kad derybos tarp 
Rusijos ir ŠAS dėl įstojimo Ry
tų Europos kraštų į Šiaurės At
lanto sąjungą įgijo komercinį 
pobūdį. Mes galime šiek tiek 
suklysti galutiniuose skaičiuose, 
tačiau kol kas už Rusijos sutiki
mą žadama duoti kreditų ir lais
vų investicijų už 20 milijardų 
JAV dolerių. Tiek už Rytų Eu
ropą.

Už Baltijos kraštus siūlo 15 
milijardų, tiek pat ir už Ukrainą. 
Bendroji suma 50.000.000.000 
dolerių, ir visa tai per 5-7 me
tus. Aišku, pirmoji mintis, pa
žvelgus į šį skaičių yra viena - 
tiksliau pasakius dvi: arba mus 
apgaus, o jeigu ne, tai beveik 
viską išvogs”. J.B.

Paulius Baltakis Lietuvos kata
likų vyskupų konferencijos var
du 1990 m. kovo 6 d. Šis Senojo 
Testamento vertimas buvo spaus
dinamas atskiromis knygomis, 
vos išvertus jo dalį. Leidykla 
“Krikščionis gyvenime” Putna- 
me, CT, vadovaujama prel. dr. 
Vytauto Balčiūno, išleido ketu
rias Senojo Testamento dalis: 
Pranašų (1992), Penkiaknygę 
(1993), Istorines (1994), Išmin
ties (1995) knygas.

Vertėjui į talką atėjo rašyto
jas Jurgis Jankus, prof. Albina 
Pribušauskaitė ir žurnalistė Sa
lomėja Narkėliūnaitė. Lėšas lei
dimui telkė leidyklos “Krikščio
nis gyvenime” vadovas ir Lietu
vių katalikų religinės šalpos 
įstaiga. Jonas ir Teresė Bogu- 
tos, “Kovas Desktop Publish
ing” įmonė, Cicero, IL, pasirū
pino leidinių parengimu spau
dai ir jų apdaila.

Naujajame katalikiškame 
Šventojo Rašto leidime vienoje 
knygoje laikomasi to paties Se
nojo Testamento vertimo pobū
džio bei stiliaus, kaip ir pirmo
joje laidoje. Atsižvelgiant į gau
tas pastabas bei pageidavimus, 
patikslinta rašyba ir skyryba pa
gal šiandieninės bendrinės lie
tuvių kalbos normas ir stengtasi 
dar labiau priartinti vertimą 
prie originalo ir kuo tiksliau bei 
aiškiau išreikšti Dievo žodžio 
prasmę. Čia vertėjui į talką vėl 
atėjo Jurgis Jankus, Albina Pri
bušauskaitė ir Salomėja Narkė
liūnaitė. Be to, gauta daug nau
dingų pastabų iš Kazimiero bei 
Donatos Račiūnų (Marijampo-

Toronto lietuvių choras “Volungė”, vadovaujamas muzikės D. VISKONTIENĖS, Vasario 16-tosios iškilmėje
Anapilio salėje 1997.11.16 Nuotr. A Armono

Vilniaus muzikų trijulė Toronte
NIJOLĖ BENOTIENĖ
1997 m. sausio 25 d. Toron

to Lietuvių Namuose įvyko 
“Vilniaus trio” koncertas, kurį 
surengė Toronto ansamblis 
“Gintaras”. “Vilniaus trio” atli
kėjai: A. Smolskus - birbynė, 
Eduardas Gabnys ir Genadijus 
Savkovas - akordeonai. Toron
te jie pradėjo savo ilgos koncer
tinės kelionės pradžią. Tolimes
ni jų koncertai džiugins Čika
gos, Bostono, Floridos ir Pietų 
Amerikos lietuvius.

Nors Toronte buvo labai 
šaltas oras, tačiau šių profesio
nalių muzikos atlikėjų pasiklau
syti susirinko nemažas būrys 
tautiečių.

Pati savo muzikines studijas 
dar vaikystėje pradėjusi akor
deono grojimu, aš buvau suža
vėta puikia atlikimo technika, 
muzikavimu ir kūrinių interpre
tacija. Įdomiai skambėjo neį
prastas akordeono ir birbynės 
derinys, birbynės solo. Klausy
tojams tie patys kūriniai gali su
daryti skirtingą nuomonę, skir
tingą vertinimą, nes žmogaus 
muzikinis išsilavinimo lygis įtai
goja nevienodą kūrinio suvoki
mą. Pagal senoviškas - klaidin
gas pažiūras, dalį kūrinio sek

lė), Sigitos Papečkienės (“Ka
talikų pasaulio” leidykla, Vil
nius) ir kt. Taigi, meilė Dievo 
Knygai suvedė į talką darbščius 
ir kruopščius jos skaitytojus.

Viso Šventojo Rašto vieno
je knygoje rengimas dabar vyks
ta dviejose vietose: Čikagoje 
(JAV) ir Vilniuje (Lietuvoje). 
Bogutų įmonė rūpinasi leidinio 
maketavimu ir apdaila, o “Ka
talikų pasaulio” leidykla - ko
rektūra. Tikimasi, kad egzemp
liorius (camera ready kopija) 
ofsetui bus parengtas keleto 
mėnesių būvyje.

Dievo Knygai parengti ir iš
spausdinti reikia daug lėšų. 
Rengiant pradinę - “atvirą” tai
symui laidą, prel. V. Balčiūnas 
ir kun. R. Krasauskas - 
“Krikščionis gyvenime” leidykla 
- bei Lietuvių katalikų religinė 
šalpa mokėjo sąskaitas. Dabar 
Šventojo Rašto vienoje knygoje 
parengimui turimų lėšų nepa
kanka. Todėl tenka kreiptis į 
mūsų visuomenę, su prašymu 
ateiti į pagalbą. Kiekviena auka, 
maža ar didelė, padės paspar
tinti katalikiškos laidos Šven
tojo Rašto vienoje knygoje pa
rengimą spaudai.

Auką galima pasiųsti tiesio
giai į “Lithuanian Catholic Re
ligious Aid, Inc.”, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207- 
1910, USA, arba įteikti savo 
parapijai, nurodant, kad ji būtų 
perduota Šventojo Rašto vieno
je knygoje leidėjams.

Norintieji atleidimo nuo 
valstybės mokesčių (income 
tax) čekį prašomi rašyti: “Li
thuanian Catholic Religious 
Aid, Inc.” vardu.

Prisidėkim pagal išgales vi
si, kad Dievo Knyga - Geroji 
Naujiena - pasiektų kiekvienus 
namus šiapus ir anapus Atlanto 
dar šiais Mažvydo - Pirmosios 
lietuviškos knygos - metais.

Vysk. Paulius A Baltakis, OFM, 
Prel. Antanas Rubšys 

mės, o kartu ir atlikėjo kaip me
nininko, įvertinimą nulemia in
strumentas. Nėra paslaptis, kad 
mūsų visuomenėje yra nusisto
vėjęs atskirų instrumentų rūšia
vimas. Jeigu gitara, tai tik jauni
mui tinka, jeigu akordeonas, tai 
ne scenoje, o gegužinėje, sto
vykloje, traukinyje groti. Žino
ma, fortepijono prie ežero ne
pasistatysi, bet tai nereiškia, 
kad tik panašių instrumentų 
muzika yra tinkama sceniniam 
atlikimui. Tiek gitara, tiek akor
deonas ir piemenėlio raliavimo 
birbynė muzikų profesionalų 
rankose skamba labai skirtingai 
nuo laukuose ar kaimo vakaruš
kose girdėtų melodijų. “Birbynė 
jau išaugo iš trumpų liaudiškų 
kelnyčių” - sako vienas iš triju
lės atlikėjų Eduardas Gabnys, 
kuris šiam instrumentui yra ati
davęs 10 grojimo metų. O pasi
klausęs žymiausio Lietuvoje vi
duriniosios kartos birbynininko 
Antano Smolskaus, pradedi 
abejoti, ar tikrai piemenėlio dū
dele - birbyne jis groja, nes jo 
atliekami kūriniai yra sudėtingi.

Klausantis koncerto norėjo
si išgirsti daugiau birbynės ir 
akordeono duetų, bet kadangi 
tai nauja instrumentų kombi
nacija, repertuaro pasirinkimas 
labai siauras. “Ruošiant reper
tuarą, kūrinius tenka skolintis iš 
kitam žanrui sukurtų veikalų” - 
paaiškino Eduardas. Labai įs
pūdingai nuskambėjęs J. Juoza- 
paičio “Adagio ir presto iš so
natos” kaip tik ir buvo pritaiky
tas iš fortepijonui skirto kūri
nio. Dabartiniu metu puikią 
muziką akordeonui rašo chori
nės muzikos atlikėjams gerai ži
nomas ir vertinamas jaunosios 
kartos kompozitorius Jonas Ta- 
mulionis. Deja, jo kūrinių šiame 
koncerte negirdėjome.

“Vilniaus trio” turėjo įrašę 
savo muzikos juosteles, kurios 
buvo parduodamos prie įėjimo. 
Koncerto programa ir įrašas. 

KLB Toronto-Mississaugos apylinkės valdybos pirmininkė D. 
GARBALIAUSKIENĖ dėkoja visiems, prisidėjusiems prie Vasario 16- 
tosios iškilmės paruošimo bei jos programos atlikimo Anapilio salėje 
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kurį klausiau namuose, mažai 
kuo skyrėsi vienas nuo kito. Su
sidomėjau, kuo remiantis atli
kėjai pasirinko tokį klasikinį re
pertuarą? “Koncerto programą 
ir įrašą paruošėm specialiai šios 
kelionės koncertų klausytojams 
- išeivijos lietuviams. Bandyda
mi nujausti publikos skonį, rin
kome įvairią pramoginę, šiuo
laikinę, klasikinę ir liaudies mu
ziką. Na, o jeigu būtume apsi
riboję vien tik liaudies kūryba, 
tai visą koncertą būtų tekę pol
kas ir valsus griežti” - juokau
damas sakė E. Gabnys, kuris 
kalbėjo viso vieneto vardu.

Žinant atlikėjų biografijas, 
jų studijas, pedagoginį darbą ir 
koncertinę veiklą, nekyla abejo
nių, kad liaudies instrumentų 
specialistų Lietuvoje gausės. 
“Ne vien tik krepšinis garsina 
Lietuvą” - pastebėjo Muzikos 
akademijos prorektorius E. 
Gabnys. “Iš Baltijos šalių Lietu
va ruošia geriausius akordeonis
tus, skinančius laurus tarptauti
niuose festivaliuose. Praėjusių 
metų rudenį Italijoje, akordeo
nų gaminimo šalyje, Lietuvos 
atlikėjai susilaukė pripažinimo 
tarptautinėje arenoje tarpe ilga
metes tradicijas turinčių pran
cūzų, rusų, serbų akordeono 
mokyklų”.

“Kokį įspūdį jums paliko 
Toronto lietuviai Jūsų ilgos 
koncertinės kelionės pradžio
je?”, kalbėdamasi telefonu pa
klausiau vieną iš trijulės atlikė
jų. “Nors ir trumpai paviešėjus 
Toronto lietuvių globoje, man 
susidarė įspūdis, kad mūsų tau
ta daug didesnė ir galbūt geres
nė negu iki šiol galvojau. Lietu
va - ne vien tai, ką mes turim 
namuose; Lietuvą radau ir šioje 
Atlanto pusėje. Negreit pasi- 
mirš gražus Toronto lietuvių 
priėmimas, įvertinimas mūsų 
muzikavimo ir gražus bendravi
mas”.



LIETUVOS UNIVERSITETĄ/

Krizės ir vilties metai
Prof. VIKTORAS-VAIDOTAS 

PALYS, Kaunas

Nuo seniausių laikų žmoni
ja stengėsi ištirti pasaulį, o su
kauptą patirtį bei žinias perduo
ti būsimoms kartoms. Aukš
čiausiąja tokios akademinės 
veiklos grandimi tapo universi
tetai, akademijos bei institutai. 
Beveik prieš pusę tūkstant
mečio ir Vilniuje buvo įsteigtas 
universitetas. O šiandienos Lie
tuvoje jau yra šešiolika universi
tetinio lygio mokslo bei studijų 
institucijų. Septynios yra Vilniu
je: Vilniaus universitetas, Vil
niaus Gedimino technikos uni
versitetas, Vilniaus pedagoginis 
universitetas, Vilniaus dailės 
akademija, Vilniaus muzikos 
akademija, Lietuvos policijos 
akademija ir Lietuvos karo aka
demija; taip pat septynios yra 
Kaune: Vytauto Didžiojo uni
versitetas, Kauno technologijos 
universitetas, Kauno žemės 
ūkio universitetas, Kauno medi
cinos akademija, Lietuvos vete
rinarijos akademija, Lietuvos 
kūno kultūros institutas ir VDA 
Kauno dailės institutas. Klaipė
doje neseniai buvo įsteigtas 
Klaipėdos universitetas, o Šiau
liuose nuo seno veikia Šiaulių 
pedagoginis institutas.

Tačiau Lietuvai yra svarbu 
ne universitetų skaičius, o tai, 
kiek jaunimo juose studijuoja, 
kokie mokslo ir kūrybos darbai 
juose yra atliekami. Palyginki
me: Toronte ir jo apylinkėse gy
vena 4 milijonai žmonių, o vien 
Toronto universitete yra per 
50.000 studentų. Tuo tarpu vi
soje Lietuvoje, kurioje gyvena 
3,7 milijono žmonių, yra ne 
daugiau kaip 40.000 studentų. 
Tad mūsų Tėvynė, siekdama 
pasaulinių standartų, tikrai pri
valėtų studentų skaičiaus nema
žinti.

Universitetinės studijos dėl 
mokslo bolševikinio politizavi
mo labai nukentėjo sovietinės 
okupacijos metais. Tuo laiko
tarpiu buvo nuolat neigiama 
Vakarų pasaulio pažanga, stu
dentai buvo, verčiami kartoti ir 
kartoti komunistines dogmas,

jie privalėjo nagrinėti komunis
tų partijos istoriją, “studijuoti” 
mokslinį ateizmą. Taip jaunimo 
sielos buvo žalojamos iš pagrin
dų, studentai vienaip ar kitaip 
buvo rengiami gyventi bedieviš
koje bolševikinėje visuomenėje, 
paneigiančioje normalius bren
dimo dėsnius.

Profesūros ir studentų tar
pe veikdavo KGB informato
riai, todėl nei jaunimas, nei dės
tytojai niekados jokiom sąlygom 
negalėdavo atvirai pasakyti, kad 
prisimena ir myli laisvą Lietuvą, 
kad žino, jog pasaulyje yra pa
žangesnė tvarka. Ir, nors moks
las vis dėlto plėtėsi, bolševikinė 
santvarka sugebėjo savo naudai 
gerokai paveikti jaunimo jaus
mus ir protus. Nyko tikėjimas j 
Dievą, nyko Tėvynės meilė, ny
ko pareigos savo tautai sąvoka.

Atgavus nepriklausomybę, 
universitetinė visuomenė buvo 
gerokai sukrėsta: pusę šimtme
čio gyvavusi prievartos sistema 
griuvo, atsivėrė iki tol nepažin
tų Vakarų galimybės, o kartu ir 
jų sunkumai bei pavojai. Buvo 
skubiai parengtas mokslo ir stu
dijų įstatymas, didžia dalimi pa
dėjęs sutvarkyti universitetų 
darbą naujomis sąlygomis. Atsi
sakant sovietinės ideologijos, 
buvo energingai pertvarkomos 
studijų programos, buvo bando
ma atsikratyti komunistinei 
santvarkai tarnavusių peda
gogų. Bet ar pavyko tai atlikti 
iki galo?

Deja, dar daug kur universi
tetuose iki šiol dėsto “senieji”, 
nes nauja pamaina įsilieja van
giai. Dėl to yra kalta valstybės 
mokslo ir studijų politika, kuri 
kol kas per atlyginimus neskati
na jaunų pažangių žmonių įsi
jungti į universitetinę veiklą.

Tačiau džiugina kitkas: kas
met vis didėja norinčiųjų studi
juoti skaičius. Jei prieš penke
rius metus atrodė, kad universi
tetai turės užsidaryti, tai dabar į 
kiekvieną studento vietą nori 
patekti net 4 ar 5 jaunuoliai. Tai 
rodo, kad Lietuvos jaunimas su- 
nranta, jog be aukščiausiojo 
išsilavinimo geros ateities nebus.

Vis dėlto studijos Lietuvoje

Ketvirtasis baltiečių studijų institutas
Ketvirtasis baltiečių studijų 

institutas (The Fourth Baltic 
Studies Summer Institute) šie
met vyks Ilinojaus universitete 
Čikagoje: nuo 1997 metų birže
lio 16 iki rugpjūčio 8 dienos. Ja
me bus dėstomos estų, latvių ir 
lietuvių kalbos, kiekvienos iš jų 
intensyvus aštuonių savaičių 
kursas. Pažinčiai su šių tautų 
kultūromis bus dėstomi baltie
čių kultūros (pirmos keturios 
savaitės) bei baltiečių istorijos 
(kitos keturios savaitės) kursai. 
Instituo metu su paskaitomis 
taip pat dalyvaus įvairūs dėsty
tojai iš visos Šiaurės Amerikos.

Tai puiki galimybė gyventi 
Čikagos centre, arti etninių 
bendruomenių ir jų muziejų, ar
chyvų ir kultūrinio gyvenimo, 
dalyvauti įvairiuose įdomiau
siuose renginiuose.

Studentai gali registruotis 
arba į estų, arba į latvių, arba į 
lietuvių kalbos kursus (101 ir 
102) ir už kiekvieną dalį gauti 
po keturis kreditus. Stipendi
ninkai, gavę stipendijas studi
juoti kalbą, privalės klausyti 
kultūros ir (ar) istorijos kursus 
(kiekvienas po tris kreditus) - 
ten jie susipažins su baltiečių 
tautosaka, mitologija, priešisto
re, literatūra ir kinu ir galės pa
justi visų trijų kraštų istorinį 
kontekstą.

Instituto lietuviai dėstytojai 
bus: prof. dr. Loreta Višomirs- 
kytė (taip pat einanti Instituto 
koordinatorės pareigas), prof, 
dr. Julius Slavėnas, doktorantės 
Kristina Kelertaitė-Boving ir 
Jūra Avižienytė.

Kalbos paskaitos vyks para
leliai keturias valandas per die
ną nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., o 
kultūros ir istorijos paskaitos 
vyks kasdien nuo 2 iki 4 v.p.p.

Mokestis už mokslą yra 
$118 už vieną kreditą ir ne
grąžinamas $30 registracijos mo
kestis.

Nakvoti galima UIC bend
rabučiuose. Viena naktis kai
nuoja $21. Taip pat galima nuo
motis kambarius gyvenamuo
siuose rajonuose ar jaunimo 
viešbučiuose.

Prie prašymo stipendijai 
reikia: baigto mokslo pažymių 
(grade transcripts), dviejų reko
mendacijų ir laiško, kuriame 
būtų išdėstytos priežastys, skati
nančios studijuoti Baltiečių stu
dijų institute. Visus šiuos doku
mentus reikia kuo greičiau 
siųsti: Prof. Violeta Kelertas, 
Endowed Chair of Lithuanian 
Studies, Director BALSSI 1997, 
Dept, of Slavic and Baltic Lan
guages (m/c 306) 1610 Universi
ty Hall, University of Illinois at 
Chicago, 601 S. Morgan St., 
Chicago IL, 60607-7112, USA. 
Tel. (312) 996-4412, faksas 
(312) 996-0953, E-mail - keler- 
tas@uicvm.uic.edu.

Visus klausimus, susijusius 
su akademiniais reikalais, pra
šome siųsti direktorei. Bus iš
leista brošiūra apie vasaros ins
titutą ir išsiuntinėta visiems, ku
rie tik kreipsis bei nurodys savo 
pašto adresą. Registracija yra 
tvarkoma “Office of Continuing 
Education and Public Service” 
(m/c 165), 1033 West Van Bu
ren St., Suite 700N, Chicago IL, 
60607-2919. Netrukus regist
ruotis bus įvestas 800 fakso nu
meris.

Apie vasaros institutą bus 
informuojama nuolatos, tačiau 
stipendijos bus paskirtos gana 
anksti, tad neatidėliokite, pla
nuokite savo baltietišką vasarą 
jau dabar! Inf.

yra ekonomiškai nesutvarkytos: 
studentai už mokslą nieko ne
moka (buvo bandoma teikti stu
dijų piniginį kreditą), neplanuo
ja savo uždarbio, nebando stu
dijuoti gretimų naudingų daly
kų ar specialybių. Valstybė ne
skatina realaus požiūrio j gyve
nimo galimybes. Dažnai ateitis, 
o tuo pačiu ir studijų pobūdis, 
būna nerealistiški, pagrįsti vien 
jaunatviškais įsivaizdavimais ar 
neseniai būtos klaidingos sant
varkos teiginiais.

Kitas rūpestis - daugelis 
jaunimo norėtų studijuoti Va
karuose. Iš tikrųjų galėtų kilti 
klausimas: gal Lietuvai neverta 
pačiai plėsti universitetus visose 
srityse, gal geriau būtų tam tik
rose specialybėse jaunimą siųsti 
studijuoti į geriausias Vakarų ar 
Rytų mokyklas? Aišku, taip da
ryti būtų galima. Tik reikėtų at
minti, kad kitur išugdyti jauni 
aukštos kvalifikacijos specialis
tai vargu ar bus savojo krašto 
mylėtojais. Be to, dalis pačių 
geriausiųjų neišvengiamai liktų 
tuose kraštuose, kuriuose gavo 
išsilavinimą. Štai čia svarbu pra
bilti, kaip būtina Lietuvos stu
dentams pažinti ir ištirti lietu
viškosios išeivijos Kanadoje, 
JAV, Australijoje (ir kitur) isto
riją bei patirtį. Tai padėtų iš
mokti, kaip reikia išgyventi sun
kiausiomis netekties sąlygomis, 
kaip būnant toli galima išlaikyti 
ir net praturtinti savo Tėvynės 
kultūrą ar mokslą, kaip įmano
ma net iš užjūrio padėti savąjam 
kraštui. Tai neįkainojama patir
tis, todėl ją turėtų pažinti kiek
vienas Lietuvos jaunuolis, o 
dėstytojai savo paskaitose turė
tų nuolat apie tai kalbėti.

Pagaliau visi kartu mes ga
lėtume pasvarstyti dar daug 
Lietuvos universitetus liečiančių 
klausimų:

- ar turi priklausyti mokslas 
ir studijos Lietuvoje nuo politi
nės valdžios?

- kaip siekti Lietuvos uni
versitetų diplomų pripažinimo 
Vakarų pasaulyje?

- kaip geriausiai aprūpinti 
Lietuvos studentus ir profesūrą 
šiuolaikine moksline bei kūrybi
ne informacija?

Šiaip ar taip, nauji pokyčiai 
Lietuvoje ir jaunimo ryžtas lei
džia tikėtis, kad mokslas su
klestės ir jaunoji karta - mūsų 
ateitis - taps išsimokslinusi, my
linti Tėvynę ir pripažinta pasau
lyje-

JAV prezidentas Clinton’as 
savo 1997 metų įvadybinėje 
kalboje pažadėjo, kad durys į 
aukščiausiąjį išsilavinimą Ame
rikoje bus atviros visiems. Šie 
žodžiai galėtų būti pasakyti ir 
mūsų Tėvynėje. Tada graži sva
jonė apie Lietuvos universitetų 
visokeriopą suklestėjimą taptų 
tikrove.

Dailininkas šiaulietis GERARDAS 
BAGDONAVIČIUS (1901-1986). 
1985 m. nuotrauka

Nuotr. H. Paulausko

Atsiųsta paminėti
LITUANISTICA. Lietuvos 

mokslų akademijos trimėnesinis 
žurnalas. 1996 m. 3 (27) nr. Istorija, 
archeologija, kalba, literatūra, tau
tosaka, etnografija. Redakcinės ko
legijos pirmininkas - Vytautas 
Merkys. Leidėjas - “Academia” 
(A. Goštauto 12, 2600 Vilnius).

Pranė Dundulienė, “Žalčiai 
lietuvių pasaulėjautoje ir dailėje”, 
196 psl. ir kieti viršeliai, Vilnius, 
Mintis 1996. Red. R. Brastavičienė, 
dail. R. Dubonis. Išleido “Mintis”, 
Z. Sierakausko 15, 2600 Vilnius. 
Spausdino “Aušros” spaustuvė 
Kaune. Tiražas 2000 egz. Kaina su
tartinė.

Birutė Masionienė, BALTI
JOS TAUTOS, Kultūros istorijos 
metmenys. Mokymo knyga, išleista 
“Aidų” leidyklos Atviros Lietuvos 
fondo lėšomis (Universiteto g-4, 
2001 Vilnius). Tiražas - 10.000 egz. 
1996 m., 282 psl.

PRIKLAUSOMYBĖS METŲ 
(1940-1990) LIETUVIŲ VISUO
MENĖ: PASIPRIEŠINIMAS IR/- 
AR PRISITAIKYMAS. Leidėjas - 
Pasaulio lituanistų bendrija. Rinko 
ir maketavo leidykla “Baltos lan
kos”. Atsakingasis redaktorius - 
Albertas Zalatorius. Vilnius, 1996 
m., 215 psl.

Poetas BERNARDAS BRAZDŽIONIS Nuotr. Vyt. Maželio
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□ KULWJE VEIKLOJE

Apie poetą, pralenkusį, poeziją 
BERNARDUI BRAZDŽIONIUI
i
Kai išradęs Lyrą Hermis dovanojo savo broliui 
Apolonui - šis ja nemokėjo skambinti,
Nemokėjo nei Orfėjus, nei jaunutė dar Poezija, 
Nei kiti dievai į Lyros sutikimo šventę 
Iš kalnų ir lygumų sulėkę.

Hermis mokė. Bet dievai prie muzikos nepratę - 
Tai pirmasis amžius prieš visus pirmuosius - 
Kardas, durklas, pergalė, jėga ir grožis 
Buvo jų žaislai, užsiėmimas ir garbė, ir 
Aukso obuoliai iš Hesperidžių sodo.

Kas pabandė Lyra skambinti, paliesti
Jos bent vieną stygą - buvo pavadinti lyrikais.
Kas nebandė skambinti ar uždainuoti, 
Tas karštai ir dieviškai nuplojo - 
Kas pavasarį čia vyko Lyrikos puota. 

t* į

Niekada viršūnėje Parnaso taip nebuvo 
Linksma, niekada nebuvo taip smagu. 
Baigus puotą Apolonas pažadėjo 
Apsaugą ir globą lyrikams ir Lyrai, 
Ir visiems, kas Lyrai garbę atiduos.

II

Po globėjo Apolono iškilmingo pažado, 
Po visų mėgėjų pasirodymo, staiga
Ėmė ir balsu pravirko jo viešnia Poezija, 
Ta graži, švelnių spalvų dievybė, ją 
Apolonas buvo spėjęs jau pamilti.

Vienas Hermis, Lyros išradėjas ją suprato, 
Užjautė, jos ašaras surinko ir parodė
Apolonui, sėdinčiam žvaigždžių vainikuose ir 
Teisiančiam: kas dieviškai gražu, vertinga, 
O kas vulgaru, pasmerkti ir atmesti.

Kas yra nedieviška - nei girti, nei klausyti - 
Šiuo vulgarumu ir buvo nepatenkinta Poezija, 
Nepatenkintas ir Hermis, Lyros išradėjas, nei 
Apolonas, kurs daugiau iš pagarbos, ne meno, 
Pažadėjo lyrikams ir Lyrai apsaugą bei globą.

Ir išmintingasis Hermis, sugraudintas ašarų, 
Kad apsaugotų Poeziją nuo pamėgdžiojimo ir 
Plagijavimo - išsiųsti ją į Slėnį patarė, 
Kad tenai surastų lyriką, kurs būtų vertas 
Lyros nekaltumo ir Poezijos gražumo.

III

Ir atrado lyriką vardu Bernardas, už
Vandenyno palmių sėdintį ir Lyra grojantį 
Žmogui neprilygstamos harmonijos poezija, net 
Palmės per anksti pražysta, Pacifiko
Vandenys sustoja plakusios Los Angeles krantus...

Tai išgirdęs užsirūstino Dzeusas, 
Ir visa jo palyda dievų bevardžių -
Kas išdrįsta skambinti šiuo dievišku išradimu už 
Mus pačius geriau, parodykit jį man - iš 
Jo harmonijos chaosą padarysiu!

Kas yra tas Pacifiko lyrikas, pralenkęs 
Mūsų gražiąją Poeziją, Parnaso mūzą, 
Apolono meilės ir gražumo idealą, kas? 
Ir sujudo visas nepajudintas Olimpas, 
Pikta geidžiančių dievų minia...

Bet Poezija triumfavo, šoko, juokėsi ir džiaugėsi -
Pagaliau yra, atrado žemėje Poetą lyriką, 
Prilygstantį jai pačiai, bet tuojau paraudo - 
Lyrikas ją pralenkė ir žodžiais, ir garsais! 
Jį globėjas Apolonas pasodins šalia savęs.

Anatolijus Kairys
Iš spaudai paruoštos knygos 
“Mano paveikslų galerija”

Mecenatas prel. dr. Juozas 
Prunskis skautų Vydūno fondo kon
kursų premijoms parūpino 8.000 do
lerių. Pirmojo rašinio “Skauto parei
gos Dievui ir Tėvynei” premijas lai
mėjo: 250 dolerių - kaunietė Jurgita 
Paužaitė, 150 dolerių - marijampo- 
lietė Jolanta Asijavičiūtė, 100 litų - 
čikagietė Jūratė Jankauskaitė. Pre
mijas paskyrė Čikagoje sudaryta ver
tintojų komisija: pirm. Gina Mačiu
lienė, nariai Nijolė Užubalienė ir 
Eugenijus Butėnas. Toks konkursas 
dabar taps metiniu skautų renginiu.

Kaunietė Dalia Kuzinienė, 
Maironio lietuvių literatūros mu
ziejaus išeivijos skyriaus vedėja, 
Vytauto Didžiojo universiteto 
doktorantė ir dėstytoja, savo dok
torato disertacijai yra pasirinkusi 
mums įdomią temą - “Literatū
rinė lietuvių veikla Vokietijos DP 
stovyklose 1945-50 pokario me
tais”. Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centre ji rado svarbios me
džiagos disertacijai. Jos ypač aps
tu Lietuvių rašytojų draugijos do
kumentuose, pranešimuose, An
tano Škėmos (1911-1961), Juozo 
Brazaičio (1903-1974), Algiman
to Mackaus (1932-1964), Bene
dikto Babrausko (1910-1968), 
Gražinos Tulauskaitės archyvuose.

Didingo “Laisvės aukuro” 
paminklo projektą jau pernai ru
denį Vilniun buvo nuvežęs kali- 
fornietis architektas Edmundas 
Arbas-Arbačiauskas. Pasiūlyto pro
jekto aptarime dalyvavo Lietuvos 
architektų sąjungos (LAS) pirm. 
Leonardas Vaitys, LAS Vilniaus 
skyriaus pirm. Kęstutis Pempė, 
Vilniaus miesto vyr. architektas 
Danas Ruseckas, Architektūros 
muziejaus direktorė Morta Bau- 
žienė, sostinės vyr. dailininko pa
vaduotoja Dalija Rudytė, archi
tektai ir statybininkai. Aurelija 
Mituzienė, “Literatūros ir meno” 
skaitytojus supažindindama su 
kritiškomis aptarimo mintimis, 
tada rašė: “Diskusijos dalyviai 
pritarė geroms autoriaus intenci
joms, kurių vedamas jis kūrė 
monumentą, tačiau, gerbdami jo 
kūrybą bei nuopelnus lietuvybės 
puoselėjimui išeivijoje, kolegiškai 
išsakė savo abejones bei kritines 
pastabas. ‘Laisvės aukuro’ projek
tas sukurtas 1986-87 m., kai Lie
tuvos nepriklausomybės idėja bu
vo vien svajonė. Monumente 
stengtasi įprasminti viską, kas 
brangu išeiviui lietuviui, - vaidila 
Valiūnas, laiminantis laisvės ugnį, 
Geležinis vilkas, tautiniai bei re
liginiai simboliai, J. Basanavi
čiaus, Maironio, V. Kudirkos 
biustai, požeminė galerija įsimin
tiniems Vilniaus įvykiams, bei nu
sipelniusiems miestui žmonėms 
įamžinti. Iš garsiakalbių sklistų 
tautinė muzika, degtų amžina ug
nis. Monumentas turėtų būti ma
tomas iš tolo - jo vertikalė prilyg
tų trijų aukštų pastatui. Autorius 
pageidautų paminklą statyti Sa
charovo aikštėje, prie Spaudos 
rūmų...”

Nemažiau svarbi ir antroji 
kritikos dalis: “Praėjo dešimt me
tų nuo ‘Laisvės aukuro’ projekto 
sukūrimo. Pasikeitė politinė pa
dėtis Lietuvoje, iškilo daugybė di
desnių ir mažesnių, meniškų ir 
gana atsitiktinių paminklų. ‘Lais
vės aukuras’ jau nebūtų tas vie
nintelis monumentas, kuris gali 
atspindėti visą Lietuvos viziją. 
Siekdama suvaldyti spontaniškai 
kilusį senųjų paminklų griovimo 
ir naujųjų statymo vajų bei realiai 
įvertinti dovanojamų miestui pro
jektų pritaikymo galimybes, Vil
niaus miesto taryba nusprendė 
leisti įgyvendinti tik konkursų bū
du atrinktus darbus. Neseniai pa
sibaigė Lukiškių aikštės sutvarky
mo bei Tuskulėnų aukų memo
rialo konkursai. Jau aiškūs lai
mėtojai, kurie toliau detalizuoja 
savo pasiūlymus. D. Rudytė ap
gailestavo, kad architekto E. Ar- 
bo-Arbačiausko projektas nebuvo 
pateiktas šiems konkursams. Vil
niuje statomi paminklai neturėtų 
konkuruoti tarpusavyje. Architek
tų ir istorikų grupė išanalizavo 
Vilniaus vietas, kuriose būtų tiks
linga įamžinti įvykius bei asme
nybes. Paruošta paminklų išdės
tymo schema”. Belieka pridurti, 
kad pagal tą schemą architekto 
Edmundo Arbo “Laisvės aukuro” 
paminklui Vilniuje jau neliko vie
tos. Tokiam paminklui yra paskir
ta Lukiškių aikštė, kurioje bus pa
statytas paminklas Lietuvos lais
vės kovų sąjūdžio pirm. Jono Že
maičio bei kitų žuvusių vadų ir 
partizanų atminimui. Ten bus ir 
Lietuvos nežinomo partizano ka
pas su degančia amžinąja ugnimi.

Kęstutis Adomaitis, 1948 m. 
gimęs mimas, Kauno pantomimos 
teatro vadovas, žuvo 1996 m. 
gruodžio 22 d. Kauno senamies
tyje įvykusioje automobilio nelai
mėje. Kūčių vakarą ir pirmąją 
Kalėdų dieną su velioniu buvo at
sisveikinta Kauno pantomimos 
teatre. Palaidotas gruodžio 26 d. 
Karmėlavos kapinėse. Savo pan
tomimos programomis velionis 
buvo žinomas ir užsienyje.

Lietuvių literatūros ir tauto
sakos institutas, artėjant Kalė
doms, surengė seminarą “Litera
tūros pokyčiai nepriklausomybės 
metais (1990-1996)”. Jame buvo 
svarstytos temos: prozos - “Naujo 
tipo paieškos ar paspartintas su- 
europėjimas?”, poezijos - “Paža
dai po modernizmo ar bėgimas 
nuo ‘žvaigždžių valandos’?”, kriti
kos - “Kriterijų sumaišątis ar bi
čiuliška paslauga?” Svarstybose 
dalyvavo: literatūrologai bei lite
ratūros kritikai - Inga Balionienė, 
Elena Baltutytė, Elena Bukelie- 
nė, Solveiga Daugirdaitė, Viktori
ja Daujotytė, Erika Drungytė, 
Loreta Mačianskaitė, Donata Mi- 
taitė, Audinga Peluritytė, Algis 
Kalėda, Ramutis Karmalavičius, 
Ramūnas Korsakas, Vytautas Ku
bilius, Dalia Satkauskytė, Jūratė 
Sprindytė, Vygandas Šiukščius, 
Giedrius Viliūnas.

Tautinių bendrijų namuose 
Vilniuje buvo susipažinta su kny
ga “Ukrainiečiai Lietuvoje”. Ją 
spaudai paruošė socialinių moks
lų dr. Severinas Vaitiekus, Lietu
vos sritinių problemų ir tautinių 
mažumų departamento direkto
riaus pavaduotojas, o išleido Tau
tinių tyrimų centras Lietuvoje 
pusantro tūkstančio egzemplorių 
tiražu. Leidinys yra iliustruotas 
spalvotomis ir nespalvotomis 
nuotraukomis. Tekstas pateikia
mas lietuvių, ukrainiečių ir anglų 
kalbomis. “Ukrainiečiai Lietuvo
je” - antroji serijos “Lietuvos 
tautinės mažumos” knyga. Ji turi 
daug istorinės medžiagos apie 
ukrainiečių ir lietuvių kultūrinius 
bei ekonominius ryšius tolimoje 
praeityje, jų kūrimąsi ir dabartinį 
gyvenimą Lietuvoje. Ten dabar 
yra 37.000 ukrainiečių, kuriems 
pagal jų skaičių priklauso ketvir
toji vieta tautinių mažumų eilėse. 
Lietuvos ukrainiečiai patalpas sa
vo meno saviveiklai turi Tautinių 
bendrijų namuose Vilniuje. A. 
Vienuolio vidurinėje mokykloje 
yra ir antruosius metus veikianti 
ukrainiečių klasė. Šeštadieninės 
ukrainiečių mokyklos veikia Vil
niuje, Visagine, Klaipėdoje ir Jo
navoje. Tačiau jas visas lanko tik 
apie 130 vaikų.

Rašytojos Ievos Simonaitytės 
(1897-1978) premiją, dabar finan
suojamą Klaipėdos apskrities ad
ministracijos ir Lietuvos rašytojų 
sąjungos Klaipėdos skyriaus, lai
mėjo klaipėdietis fotografas Ber
nardas Aleknavičius. Si jau vie
nuoliktoji premija jam buvo pa
skirta už dienraštyje “Klaipėda” 
paskelbtus rašinius apie L Simo
naitytę. Taisyklės reikalauja kad 
premijuojami literatūros darbai 
būtų susieti su I. Simonaitytės gy
venimu bei kūryba ir Klaipėdos 
krašto problemomis. Fotožurna
listas B. Aleknavičius turėjo arti
mus ryšius su I. Simonaityte nuo 
1961 m. iki jos mirties 1978 m. 
rugpjūčio 27 d. Vilniuje. Jis taipgi 
turi daug L Simonaitytės nuo
traukų. Jų yra ir Mažosios Lietu
vos muziejuje atidarytoje parodo
je “O buvo taip...” Ji yra skirta 
rašytojos I. Simonaitytės šimto- 
sioms gimimo metinėms. B. Alek
navičius dabar ruošia spaudai 
žurnalistinių atsiminimų knygą, 
turėsiančią pusantro šimto archy
vinių I. Simonaitytės nuotraukų. 
Kai kurias vietas šioje knygoje yra 
parašiusi pati I. Simonaitytė. B. 
Aleknavičius 1989 m. yra išleidęs 
nuotraukų albumą “Donelaitis ir 
mes”. Kauno “Spindulio” spaus
tuvėje mecenatų laukia geras 
tūkstantis jo nuotraukų Vydūno 
monografijai. B. Aleknavičius 
spaudai jau yra atidavęs knygą 
“Žvejų kaimelio kronika”. Tai yra 
knyga apie Kukuliškių kaimą prie 
Girulių. Ji skirta daug po Lietuvą 
keliavusio ir. apie ją rašiusio geo
grafijos prof. Česlovo Kudabos 
atminimui. Įvadą šiam leidiniui 
prieš savo mirtį spėjo parašyti 
pats Č. Kudaba. Fotožurnalistas 
B. Aleknavičius spaudai baigia 
ruošti dvitomį apie zanavykus 
“Novužės krašto vaikai”, kuris tu
rėtų pasirodyti 1999 m., kai bus 
minima Šakių miesto 400 metų 
sukaktis. y. Kst.

mailto:keler-tas@uicvm.uic.edu
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PRISIKĖLIMO
T'IaRAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

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

AKTYVAI per 62 milijonus doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term. Ind................... 2.50%
180-364 d. term.Ind.................. 2.50%
1 metų term. Indėlius............... 2.50%
2 metų term, indėlius............... 3.25%
3 metų term, indėlius............... 3.95%
4 metų term, indėlius............... 4.25%
5 metų term. Indėlius............... 5.25%
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............. 5.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP.............2.25%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind.....2.75%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.....3.50%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.....4.00%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind.....4.50%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind.....5.25%
Taupomąją sąskaitą................2.25%
Kasd. pal. taupymo sąsk........ 2.25%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki......... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

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

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

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

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

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

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

D\/| ELECTRICAL 
D V L ENGINEERING

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS

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

Licence
E-2392

LEDAS REFRIGERATION 1
AIR CONDITIONING & HEATING

Taisau ir (vedu
• 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 patarn.avi m as. Skambinkite 

JUOZUI EIMIUI RAMUI 
tel. 239-7733

namų 766-5857 FAX 234-5187

CHOUCAN insUrance BROKERS LIMITED
3836 BLOOR ST. W., ETOBICOKE, ONTARIO M9B1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Parduodant ar perkant 
nekilnojamo turto 

nuosavybę visais 
reikalais prašau 

kreiptis j

TEODORĄ STANULĮ
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

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

(2 blokai į vakarus nuo Lietuvių namų)

tel. 416 769-1616 fax 416 769-1524

Specialios olimpiados dalyviai iš Lietuvos, aplankę “Tėviškės žiburių” būstinę Ontario Mississaugos
Anapilyje Nuotr. K. Baliūnaitės

SPORTAS
Varžybinio kalendoriaus 

papildymai
Š.m. pradžioje paskelbtas 1997 

m. ŠALFASS-gos varžybinis kalen
dorius yra papildomas šiomis var
žybomis:

1997 m. Š. Amerikos lietuvių 
šachmatų pirmenybės įvyks 1997 
m. balandžio 26-27 d.d. Baltimorė- 
je, MD. Vykdo - Baltimorės Lietu
vių atletų klubas. Ryšiai - Viktoras 
Sajauskas, 9184 Windflower Dr., 
Ellicott City, MD 21042. Tel. 410 
418-8344.

1997 m. Š.A. lietuvių mišrių 
(Cc-Ed) komandų tinklinio pirme
nybės įvyks Klivlando LSK Žaibo 
metinio tradicinio “Etninio turny
ro” rėmuose, 1997 m. gegužės 3, 
šeštadienį, Klivlande, Ohio. Ko
manda sudaro 6 žaidėjai, iš kurių 
aikštėje turi būti nemažiau kaip 2 
moterys, arba nemažiau kaip 2 vy
rai. Ryšiai - Algirdas Bielskus, 
3000 Hadden Rd., Euclid, OH 
44117-2122. Tel. 216 486-0889. 
Faksas: 216 943-4485.

1997 m. Š.A. lietuvių stalo te
niso pirmenybės įvyks 1997 m. ge
gužės 17-18 d.d., Čikagoje, IL. 
Vykdo - Čikagos LSK Krantas. 
Laikini ryšiai: LSK Krantas, c/o 
Žilvinas Usonis, 5113 West 32nd 
Place, Cicero, IL 60804. Tel. 708 
222-8086.

Visų šių 3-jų varžybų platesnės 
informacijos bus paskelbtos artimo
je ateityje. Kalendoriaus papildy
mai bei pakeitimai yra nuolatos 
skelbiami.

ŠALFASS-gos centro valdyba

Veiklos žinios
Lietuvos vyrų rankinio atran

kinės rungtynės Australijoje baigėsi 
mūsiškių pergale - laimėjo prieš 
“kengūrų krašto” rinktinę 27:13 ir 
30:15. Šiais laimėjimais lietuviai už
sitikrino dalyvavimą pasaulio pir
menybėse Japonijoje. Kelionė iš 
Vilniaus į Sidnį kainavo beveik 
70.000 dol.

N. Žilinskienė dalyvavo Arns- 
tadte šuolių į aukštį varžybose. Lie
tuvaitė su slovake, peršokusios 1,90 
m. užėmė penktą vietą.

Italijos AC Florencijos futbolo 
klubas “nupirko” iš Anglijos FC 
Evertono Rusijos rinktinės žaidėją 
Andrių Kančelskį, sumokėdamas 
beveik 6 milj. dol. Andriaus Kan- 
čelskio tėvas yra lietuvis, motina

ukrainietė. Atkūrus Lietuvos nepri
klausomybę. A. Kančelskis pasisiū
lė žaisti Lietuvos rinktinėje, tačiau 
kartu paprašė labai didelio atlygi
nimo.

Vokiečių sportinė spauda pra
nešė, kad Lietuvos min. pirm. G. 
Vagnorius pakvietė Rimą Kurtinai
tį sporto ministerio pareigoms. Jis 
paprašęs palaukti iki birželio mėn. 
1 d., nes nonori prarasti 80.000 dol. 
atlyginimo Prancūzijos klube. K. B.

Laiškas Š ALFAS S 
organizacijai

Ar negalėtų Šiaurės Amerikos 
lietuvių sporto sąjunga ateiti į pa
galbą beatsikuriančiam Lietuvoje 
jaunimo sportui, ypač Rytų Lietu-

Skautų
• Kaziuko mugė įvyks kovo 2 d. 

Prisikėlimo parapijos salėje, atida
rymas 9.30 v.r. Skautininkės/kai 
renkasi 8.30 v.r. pasirengti didžiajai 
loterijai. Tėvų komiteto valgykla 
veiks nuo 10 v.r.

• “Rambyno” ir “Šatrijos tun
tai vasario 9 d. Mississaugoje at
šventė 79-ją Lietuvos nepriklauso
mybės šventę, prisimindami ir sau
sio vienuoliktąją. Organizuotai su 
vėliavom dalyvavo Mišiose Lietu
vos kankinių šventovėje. Mišias at
našavo ir pamokslą sakė klebonas 
kun. J. Staškus, skaitinius skaitė 
sk.v.v.sl. L. Narušis. Aukas nešė 
skautės ir paukštytės, o procesijos 
skaitinius atliko ps. D. Puzerytė. 
Gražiai giedojo “Angeliukų” cho
ras, vadovaujamas muz. N. Beno- 
tienės. Pamaldose dalyvavo ir vaikų 
su negalia VI Olimpinių žaidynių 
dalyviai iš Lietuvos.

Po pamaldų Anapilio salėje vy
ko iškilminga sueiga. Tuntų ko
mendantai ps. D. Puzerytė ir ps. A. 
Saplys priėmė draugininkų rapor
tus ir perdavė tuntin. j.ps. D. Bis- 
kienei ir s. M. Rusinui. Po pastarų
jų pasveikinimo įneštos vėliavos, 
minutės tyla pagerbti visi skautai-
tęs iškeliavę amžinybėn ir trumpai

SOLD į DAIVA 
DALINDA, 

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

Amerikos didžiausia namų 
pardavimo įstaiga Kanadoje!

Islington-Kingsway 
Realty Inc.

Prezidentė, turinti 16 metų 
patyrimą, jums sąžiningai 

patarnaus. 
Nemokamas namo įvertinimas. 

2908 Bloor Street West, 
Etobicoke, Ont. M8X 1E6

GOLDUI QU. 
BANKCR

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).

LIETUVIŲ
KREDITO 
KOOPERATYVAS

r i ▼ t i

PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

vos jaunimui, kuris po visų okupa
cijų reikalingas specialios paramos.

Moksleiviams idealus sportas - 
stalo tenisas, nes gali žaisti, treni
ruotis, galima sakyti, bet kada ir bet 
kur. Reikėtų:

1. Pasiųsti keletą siuntinių sta
lo teniso sviedinukų (Vyt. Grybaus
ko idėja) ir gal rakečių.

2. Pasiūlyti sistemą tarpmokyk
linių žaidimų kūno kultūros moky
tojams.

3. Parūpinti laimėtojams “čem- 
pijonams” varžybų premijas.

Padirbėjus galima sulaukti kar
tais nelauktai gerų rezultatų. (Argi 
Vytas Gerulaitis buvo paskutinis 
tenisininkas?).

Be to, Lietuvoje, Vilniaus kraš
te, tautybė yra labai svarbus daly
kas. Per sportą gali ateiti pas lietu
vius ir tie, kurie laiko save jau ne
lietuviais, t.y. nutautėję lietuviai.

Bronius Krokys

apibūdinta Nepriklausomybės šven
tės reikšmė Lietuvai ir jos žmo
nėms. Perskaityti L.S.S. vyriausios 
skautininkės v.s. B. Banaitienės įsa
kymai, paskirtos naujos vadovės. 
Buvusi Kanados rajono atstovė ps. 
J. Batūrienė perdavė atstovės pa
reigas s. fil. J. Neimanienei. Pasvei
kinta garbės teismo pirm. v.s. D. 
Keršienė, Kanados rajono vadė v.s. 
fil. R. Žilinskienė ir Kanados skau
tų brolijos atstovas ps. fil. A. Simo- 
navičius. Visiems naujiems parei
gūnams s. V. Grybienė įteikė po 
puokštę gėlių. Į ps. laipsnį pakelta 
v.vl. K. Janavičiūtė. Skautin. įžodį 
pravedė v.s. D. Keršienė.

“Šatrijos” tunto įsakymu, į pi.
1. pakeltos A. Masionytė. A. Wil
kinson, į v.sl. R. Birgiolienė. Jau
nes. sk. 3-čia p.l. išlaikė: J. Barise- 
vičiūtė, A. Krakauskaitė ir virėjos 
specialybę gavo: S. Bersėnaitė, K. 
Douglas, A. Norkutė, D. Paškaus- 
kaitė, J. Stanaitytė, A. Tarvydaitė, 
V. Yčaitė. “Rambyno” tunto DLK 
Gedimino prit. skautų draugovės 
draugininkui sk. v.v. si. P. Sukaus- 
kui išėjus, į jo vietą paskirtas sk.v.sl. 
R. Pečiulis ir du pavaduotojai 
sk.v.kand. V. Lečas ir pi. T. Pajau
jis. Pažangumo žymeniu apdovano
tas j.sk.vl. R. Kulikauskas ir į vairi
ninko 1. pak. J. Birgiolas, o 50 metų 
skautavimo ženkliukus v.s. F. Moc
kus įteikė s. A. Empakeriui, v.s. V. 
Sendžikui ir ps. S. Škėmai. Sesėms 
tie ženkliukai buvo įteikti skauti- 
ninkių sueigoje: s. B. Abromaitie- 
nei, s. A. Biszkiewicz, s. V. Grybie
nei, s. M. Kazakevičienei, s. L 
Meiklejohn, v.s. P. Saplienei, s. L. 
Sendžikienei, j.v.s. M. Vasiliauskie
nei, v.s. L. Yčienei ir v.s. fil. R. Ži
linskienei. Sueiga užbaigta Lietu
vos himnu, išneštos vėliavos. M.

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!
LAL - LIETUVOS AEROLINUA kartu su AIR CANADA. BRITISH AIR, FINNAJR, LUFTHANSA ir KLM, specialia 

sutartimi, geriausiomis lainomis parduoda skrydžius į Vilnių ir Europą. 1997 metais LIETUVOS AEROUNUOS 

lėktuvai sklaidys šiomis trasomis: VILNIUS - Amsterdamas, -Berlynas, -Frankfurtas, -Kopenhaga, -Kijevas. - 

Londonas, -Maskva, -Paryžius, -Roma. -Sankt Petersburgas, -Stockholmas ir -Varšuva.

DĖMESIO! UŽSISAKANTIEMS KELIONES DABAR IR IKI KOVO 31 SUMOKĖJUSIEMS, NEŽIŪRINT KADA ŠIAIS 

METAIS KELIAUSITE. BUS DAR TAIKOMOS 1996 METŲ KAINOS. NAUDOKITĖS PROGA!”

Užsitikrini mano asmenišką dėmes) Jūsų reikalams kreipkitės j mane kiekvieną trečiadienį tarp 11 ir 

18 vai. (11AM - 6PM) Queen Travel įstaigoje Toronte, arba paskambinę palikite savo telefono numerį 

ir aš tuoj pat, arba Jums tinkamu laiku, atskambusiu.

ALGIS 
MEDELIS

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

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
3.75% 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 
mortgičius Iki 75% 
įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Une oi 
Credit) Ir antrieji 
mortgičlai.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

nQKZ717£7£7£7O^| ^AMOGruA' Knygų rišykla 
IIEbj “SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

ANTANAS 
GENYS

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

Į Lietuvą su Nord land Express

Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai 

pervežimai

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

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

Toronto 416 535-5000
Skyrius: North York 164 Willowdale Ave., North York, Ont. 

416 222-4021
Hamilton Alfredos Zorkus 

905 522-9966
London Jonas ir Marytė Narusevičiai 

1055 Guildwood Blvd. 
519 657-1751

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

Už Toronto ribų 1-800-561-3113



<b SKAITYTOJAI PASISAKO
BALFo PAREIŠKIMAS

Atsiliepdamas į 1997 m. vasa
rio 14 dienos “Draugo” pirmame 
puslapyje paskelbtą Lietuvos res
publikos prezidento dekretą “Dėl 
apdovanojimo Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino ordinu ir 
Gedimino ordinu medaliu (“1997 
m. vasario 10 d., Nr. 1200 Vil
nius...”) noriu viešai pareikšti: Ne
galiu priimti apdovanojimo nei as
meniškai, nei kaip BALFo centro 
valdybos pirmininkė, kad ir iš pa
ties Lietuvos respublikos preziden
to, kuris anksčiau buvo Lietuvos 
komunistų partijos vadovybėje, - 
partijos, nuožmiai persekiojusios 
lietuvių tautą, o taip pat ir BALFą, 
visą jo veiklą, laikiusios jį vienu di
džiausiu Lietuvos priešų, - partijos, 
tam reikalui specialiai inspiravusios 
ir išleidusios 1973 m. knygą “Atsar
giai BALFas”, o savo dienraštyje 
“Tiesa” melagingais, šmeižikiškais 
straipsniais puldinėjusi BALFą ir 
visą lietuviškąją emigraciją.

Nebuvo jokio atsiprašymo nei 
tautai, nei lietuvių išeivijai. Nebuvo 
iki šiol jokio Lietuvos komunistų 
partijos veiklos įvertinimo nei iš da
bartinio Lietuvos respublikos prezi
dento pusės, nei iš Lietuvos vyriau
sybės. Labdaros ir Tėvynės gelbėji
mo darbo niekad nedirbau dėl už
mokesčio, ordino ar medalio.

Maria Rudienė, 
BALFo centro valdybos pirmininkė

NUOTAIKOS LIETUVOJE
Po didelės nevilties ir rūpesčių 

vėl nušvito padangė mūsų žemelė
je. Atrodo, kad šis pavasaris bus 
daug linksmesnis. Žmonės nori gy
venti laisvai ir ramiai. Bet “išsivys
tęs socializmas”, pasėjęs savo sėklą, 
dabar mato, koks užaugo derlius... 
Per ketverius metus išgrobstė var
gingų žmonių visas santaupas, iš už
sienio bankų paėmė šimtus milijo
nų paskolų, už simbolines kainas 
prisipirko valdiško privatizuoto tur
to, pasistatė pilis su aukštom tvo
rom ir brangiais baseinais. Kita da
lis tautos atplaišų verčiasi plėšikavi
mu. Plėšia verslininkus, kurie jiems 
turi mokėti kiekvieną mėnesį dide
les pinigų sumas. Mažieji plėšikai 
plėšia butus, kaimuose žudo vieni
šus žmones, žiauriais būdais kanki
na, kad pasakytų, kur paslėpti pini
gai. Žmonės bijosi pranešti policijai 
ar būti liudininkais, nes žino, kad 
atkeršys.

Naujas seimas iš pat pirmų 
dienų ėmėsi griežtų priemonių. Pa
keitė daug policijos komisarų, mi- 
nisterių, panaikino anksčiau priim
tus įstatymus, visokiausius nutari
mus. Mat leisdavo tokius neapgal
votus įstatymus, kad po mėnesio vėl 
būdavo keičiami, koreguojami ir 
juos vadindavo “poįstatyminiai do
kumentai arba norminiai aktai...”

Esame maža tauta, neseniai 
prisikėlusi iš numirusių, tai dar 
daug turėsime sąžiningai dirbti, kol 
kada nors pradėsime padoriai gy
venti. Esame iš visų pusių apsupti 
agresyvių kaimynų, kurie dar sva
joja, kaip vėl susigrąžinti tą mažą 
tautelę, “išlaisvinti” ten vargstan
čius žmones.

Na, bet nenusiminkime. Dar 
ne viskas sugriauta ir sunaikinta. 
Daug kas yra likę ir gero. Kai tautai 
gresia pražūtis, žmonės prabunda, 
susivienija. Lietuva visą laiką vedė 
žūtbūtines kovas ir vis laimėjo.

A. D. (Autoriaus pavardė “TŽ” 
redakcijai žinoma)

PRAŠO PAGALBOS
Kreipiuosi į jus, brangūs tau

tiečiai, su prašymu ir viltimi. Gal 
galėtumėte kiek paaukoti sūnaus 
Luko gydymui. Jam 5 metukai. 
Žmona žuvo automobilio nelaimė
je, o sūnus liko invalidas. Jam buvo 
sulaužytas stuburas, pažeisti nervai. 
Dabar Lukas važinėja invalido veži
mėlyje, nes nevaldo kojyčių. Jam 
reikalingos specialios treniravimo 
priemonės. Tada dar yra vilties, 
kad pradėtų vaikščioti. Bet jos yra 
labai brangios. Labai jūsų prašau, 
mielieji tautiečiai, gal galėtumėte 
padėti, būtumėm labai labai jums 
dėkingi. Gal ir aš galėčiau jums kuo 
nors padėti. Parašykite. Lauksiu 
jūsų laiškučio.

Tėtis Virgilijus Jasiukevičius,
Laisvės 27, 5346 Krekenava, 

Panevėžio raj., Lietuva 
Sąskaitos nr. 73912/200070780, Že
mės ūkio banke Panevėžy. Atitinka
mo (correspondent) Banko “Respub- 
lic National Bank of New York” 
sąsk. nr. 608207993, 452 Fifth Ave., 
New York, NY 10018, USA.

KALBOS TARŠA
Pritariu “TŽ” pastabėlei dėl 

muziejaus pavadinimo “nacionali
niu” bei siūlymui jį keisti. Deja, pa
stabėlių neužtenka: reikia skambin
ti visais varpais! Niekuomet - nei 
nacių, nei sovietų okupacijos metu 
- mūsų kalba nebuvo taip užteršta, 
kaip dabar. Nuo viršaus iki apačios, 
taip pat per visą platumą nuo deši
nės iki kairės ir atvirkščiai. Tie da
lykai labai mažai kam rūpi.

G. Gustaitė, 
Vilnius

MARGOLIO MINTYS
Perskaičiau straipsnį “Vakarų 

žingsniai į rytus” (“TŽ”, 1997 m. 6 
nr.) Jo autorius E. Margolis eina 
kraštinių dešiniųjų propagandistų 
Peter Worthington ir Lubor Zink 
prieš daug metų vaikščiotais ke
liais: rusų (jau ne sovietų) tankai 
rieda prie Atlanto! Ignoruodamas 
Černobilio sukeltą visoje Europoje 
paniką ir lyg nežinodamas, kad 
Užuralio dujos jau seniai šildo Va
karų Europą, jis siūlo Rusijos izo
liaciją ir branduolinį karą. Nuo 
Vietnamo išsisukusį Bill Clinton du 
kartus išrinkdami prezidentu, “ba
by boomers” aiškiai parodė, kad 
ginklų žvanginimo laikai baigėsi. 
Briuselio ir Strasburgo biurokratai 
vis dėl to sugebėjo net komunizmą 
taikiai likviduoti. O teiginio, kad 
Napoleonas ir Hitleris suvienijo 
Europą, negalima pavadinti kitaip 
kaip jo vaizduotės padaru.

Vyt. P. Zubas,
St. Catharines, Ont.

Malonios dienos lietuviškame vaikų darželyje

Įvairios žinios
“Jax Fax Travel Marketing 

Magazine” žurnale Amerikoje 
š.m. vasario mėn. laidoje rašo
ma, kad Lietuvos respublika 
Niujorke atidaro pirmąjį savo 
turizmo centrą - Lithuanian 
Tourist Information Centre. Jo 
direktoriumi paskirtas Romas 
Kezys. Centro pagrindinis užda
vinys - atsakyti į visus pasiteira
vimus, teikti informaciją bei 
skatinti turizmą Lietuvoje.

Primenama Lietuvos istori
ja. Lietuva 15-me šimtmetyje 
buvusi viena galingiausių Rytų 
Europos valstybių. Vėliau susi
dėjusi su Lenkija, o 1795 m, pa
tekusi Rusijos valdžion. Lietu
viai daugiau kaip šimtmetį ko
voję su caristine priespauda, kol 
1918 m. atgavę nepriklausomy
bę, o 1940 m. Lietuva buvusi 
okupuota Sov. Sąjungos. Po 50 
m. sovietinio valdymo 1990 m. vėl 
tapusi nepriklausoma valstybe.

Lietuva esanti turtinga savo 
kultūra ir istorija. Trakai esą 
viena įdomiausių ir gražiausių 
vietovių Rytų Europoje, o neto
li Šiaulių - kalva (kryžių kalnas) 
su daugybe kryžių - viena la
biausiai aukštinamų vietovių 
Lietuvoje. Prie Baltijos jūros su 
savo balto smėlio paplūdimiais, 
kavinėmis ir dovanų parduotu
vėmis pažymėtini Palangos ir 
Nidos kurortai.

Adresas: Lithuanian Tourist 
Information Centre, 40-24 235 
St., Suite 100 Douglaston, NY 
11363 tel. 718 281-1623, Fax 
718 423-3979.

Filadelfijos kardinolas Bevi- 
lacqua, buvęs JAV kabineto na
rys iždo globėjas William Simon 
ir buvęs JAV Švietimo depar
tamento vedėjas bei žinomas au
torius William Bennett. ALRK 
federacijos pirmininkas adv. 
Saulius Kuprys pažymėjo, kad 
šitas pakvietimas yra federacijos 
veiklos įvertinimas bei puiki 
proga pasidalinti federacijos 90 
metų patirtim katalikų akcijos 
srityje. Federacija yra įtraukta į 
šios organizacijos centrinį ko
mitetą.

Mėnraštis “Kultūros ba
rai”, leidžiamas Vilniuje, 1997 
m. 1 nr. išspausdino Kęstučio 
Pečkaus straipsnį apie Kanados 
lietuvį a.a. Antaną Paplauską- 
Ramūną, profesoriavusį Otavos 
universitete. Straipsnio antraštė 
“Paskutinysis Europos didžiųjų 
kultūros tradicijų mokslininkas” 
nusako pagrindinį jo profesinio 
darbo bruožą. Jis yra gimęs Lie
tuvoje 1910 m., miręs Otavoje 
1974 m. Moksliniais savo dar
bais ir paskaitomis velionis gar
sėjo ir tarptautinėje plotmėje. 
Jis buvo artimas “Tėviškės žibu
rių” bendradarbis, rašęs straips
nius aktualiaisiais lietuvių gyve
nimo klausimais. Minėto straips
nio autorius K. Pečkus lankėsi 
Otavoje, domėjosi prof. Ramū
no darbais, rinko medžiagą mo
nografiniam leidiniui. Inf.

• Ar jau parėmei Kanados lietuvių 
kultūros muziejų?

Grupinės kelionės į Lietuvą!
*** Pramoginės kelionės laivais *** 

*** Iškvietimai iš Lietuvos *** 
Skambinti Audronei tel. 416 255-8473 

Faksas 416 252-8854

Dr. DAIVA NORKIENĖ
ŠEIMOS GYDYTOJA

Mielai priima naujus 
pacientus

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

M6S 4V7, Suite 205 
(pirmame aukšte)

Amerikos lietuvių Romos 
katalikų federacija yra pa
kviesta ir sutiko įsijungti į nau
jai įsteigtą Amerikos katalikų 
sąjūdį “Catholic Campaign for 
America”. CCA organizacija 
yra pasiryžusi sugrąžinti į viešąjį 
gyvenimą tradicines katalikų ti
kėjimo tiesas moralės bei socia
linio teisingumo srityse. Tarp 
šio sąjūdžio steigėjų yra Niujor
ko kardinolas John O’Conner,

HomeLIfe/Realty 
One Ltd.

Realtor-Member
FAX 416 763-5097

2261 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
infonnuos ir maloniai 

patarnaus
NIJOLĖ B. BATES 

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

Vaikų darželis 
Anapilyje

Daugėja lietuviškų jaunų šei
mų Toronto vakaruose, Missis- 
saugoje, Oakvilėje, Burlingtone. 
Dirbantieji tėvai priversti savo 
vaikučius leisti į kanadietišką 
įstaigą. Seselių vedamasis darželis 
“Immaculata” (57 Sylvan Ave., 
Toronto) puikiai įrengtas, turi 
daugelio metų patirtį ir gerą pro
gramą. Norintiems lietuviško 
auklėjimo seselių darželyje vietos 
visuomet yra. Tačiau daugeliui 
jaunų šeimų apsigyvenus vakari
nėje Toronto miesto pusėje nepa
togu kasdien vežti vaikučius mies
to pusėn ir derinti darbo bei šei-
mos įsipareigojimus.

Atėjo metas išpildyti seną 
svajonę turėti vaikų darželį pa
togesnėje vietovėje. Todėl stei
giamas naujas kasdieninis dar
želis Anapilio patalpose. Šiuo 
metu organizuojamas personalas, 
patalpos, priemonės ir programa. 
Plano įgyvendinimas priklausys 
nuo visuomenės pritarimo ir nuo 
jaunų šeimų. Lietuviškas vaikų 
darželis sudarys vaikučiams są
lygas pačiame imliausiame augi
mo tarpsnyje įsisavinti krikščio
niškus bei lietuviškus įpročius ir 
kalbos pagrindus. Čia vaikutis ras 
lietuvišką dainelę, klausysis lietu
viškų pasakų, tarpusavyje žais ir 
bendraus sava gimtąja kalba.

Darželis pradedamas iš pa
grindų, todėl stengiamasi suma
žinti kūrimosi išlaidas. Skelbia
mas žaislų, mokymosi priemonių, 
baldų (jei namuose atliekamas ra
šomas stalas, lentynos, TV, mag
netofonas, kilimas, vaikų dydžio 
indai) ir piniginių aukų vajus. 
Galintieji kuo prisidėti prašomi 
atnešti į seselių namelį (2187 
Stavebank Rd.), “Immaculata” 
darželį (57 Sylvan Ave.), šeštadie
ninę mokyklą arba sekmadieniais 
padėti prie Anapilio knygyno.

Norintieji registruoti 3-5 me
tų vaikutį, ieškančios mokytojos, 
padėjėjos ar virėjos darbo, norin
tys daiktais ar lėšomis prisidėti 
prašomi kreiptis į steigėjų ko
miteto koordinatorę s. Ignę 905- 
897-5604. Inf.

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta įš’T-'mo psL) 

siekia net 90% dėl automobilių 
prekybos). Daugiausia Azijai eks
portuoja Britų Kolumbijos pro
vincija. Iš viso tik 97% Kanados 
eksporto pasiekia Aziją. Preky
bos galimybių Azijoje yra mais
to apdirbto, švietimo, kultūros, 
aplinkosaugos ir infrastruktūros 
srityse.

Kanados konstitucijai pa
keitimą siūlo Niufaundlandijos 
premjeras Brian Tobin. Jis nori, 
kad jo provincija oficialiai va
dintųsi “Newfoundland and Lab
rador”. Kvebeko premjeras 
Lucien Bouchard priminė, kad 
Kvebeko vyriausybė niekad nė
ra pripažinusi 1927 m. britų 
teismo sprendimo, priskiriančio 
Labrador teritoriją Niufaund- 
lando provincijai. Jo teigimu, šis 
sprendimas ginčo, kuris prasi
dėjo 1920 metais, yra labai 
jautrus klausimas kvebekie- 
čiams, ir jo manymu ne laiku vėl 
keliamas. Oficialiuose Kvebeko 
žemėlapiuose Labrador teritori
ja nepažymėta, nors Niufaund- 
landija ją valdo, ir abu pavadini
mai vartojami provincijos doku
mentuose.

Ontario provincija leis 
veikti nuolatinėms labdaros lo

šimų salėms (charity casinos), 
kurios gali provincijai atnešti iki 
$1 bilijono pelno per metus, o 
įvairioms labdaros organizaci
joms $1.80 milijonus. Visoje pro
vincijoje tokių salių būtų 44, 
vietoj laikinų, kurios ligšiol vei
kė po tris dienas, keičiant patal
pas įvairiose vietovėse.

North York miesto burmis
tras Mel Lastman pasisakė išvis 
nenorįs jų savo mieste, o To
ronto burmistre Barbara Hali 
priminė, kad Toronto įstatymai 
draudžia “casino” veiklą.

Niufaundlando provincija 
dar kenčia nuo 20.4% nedarbo, 
sužlugus žvejybai. Pernai dau
giau kaip 7,500 provincijos gy
ventojų išvyko į kitas vietoves 
ieškoti palankesnių gyvenimo 
sąlygų. Šiek tiek darbų atsiras iš 
Hibernia naftos projekto ir Ar- 
gentia metalo apdirbio įmonės, 
tačiau provincijos ekonominiam 
vystymuisi ilgainiui yra paken
kusi valdžios šalpa - nedarbo 
apdraudimas (unemployment 
insurance). Žuvies apdirbio 
įmonėse darbininkai buvo sam
domi po dešimt savaičių, kad vi
si galėtų tiek padirbę užsirašyti 
ir po atleidimo gauti valdžios 
pašalpas, pasibaigus žvejybos
sezonui. Nors Niufaundlando
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t.

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

Priima pasienius pagal susitarimą

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

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
1553 Hurontario Street, (j pietus nuo QEW)
Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: 905 271-7171

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

Tel.: 416 530-1070

Dantų gydytoja
ASTA E. GRINIS-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. RUČINSKAS

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

27 John St., Second Floor 

Weston, Ontario M9N 1J4
Tel. 416 240-0594

Lengvai pasiekiamas 
autobusu nr. 79 (Scarlett

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

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

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 

ffff PARAMA 
A TIDARĖ NA U JĄ SKYRIŲ

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

telefonas 416 207-9239

VISI KVIEČIAMI APLANKYTI NAUJAS PATALPAS IR 
PASINAUDOTI MŪSŲ NAUJU PATARNAVIMU:

SAUGOS DĖŽUTE
(Safety Deposit Box) 

Nuomos kaina mažiausiai 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.

jaunimas dabar ilgiau lieka mo
kyklose ir pradeda galvoti apie 
kitokius darbus, dar ilgai bus 
sunku rasti reikiamą pragyve
nimo būdą provincijoje, kurią 
patys gyventojai vadina “akme
niu” (The Rock).

Toronto taryba (Metro 
Council) vasario 14 d, priėmė 
(19 už, 12 prieš) Ontario vyriau
sybės siūlomą planą suvienyti 
šešias savivaldybes į vieną “Met
ro” administraciją. Šis žingsnis 
sumažintų suvienyjimo išlaidas. 
Taip pat buvo nubalsuota, kad 
nauja tvarka įsigaliotų 1999 m. 
sausio 1 d., o ne anksčiau, kaip 
buvo provincijos numatyta.

Visi 31 Metro tarybos na
riai vienbalsiai atmetė provin
cijos planą vietinėms savivaldy
bėms atiduoti atsakomybę už 
socialines paslaugas. Finansinė 
našta padidėtų $531 milijonais. 
Dalį šių išlaidų sudarytų provin
cijos siūlomas “transition team” 
- pertvarkos komisijos - veikla.

Tačiau provincija gali dar 
atmest šiuos tarybos nubalsuo
tus siūlymus. RSJ

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

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

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

Chamney McWilliams Inc.
”«■—MM

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

DRESHER Appraisal Ltd.
“" ““““—I—M

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 JaneirBioor),Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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Anapilio žinios
- Tikinčiosios Lietuvos diena 

mūsų ir Gerojo Ganytojo švento
vėse bus švenčiama kovo 9, sekma
dienį, t. y. savaite vėliau nei kitose 
lietuviškose parapijose. Tai daroma 
ryšium su Prisikėlimo parapijps sa
lėje kovo 2 d. skautų rengiama Ka
ziuko muge.

- Gavėnios susikaupimas bus 
kovo 13-16 d.d. Jį praves iš Lie
tuvos atvykęs kun. Sigitas Jurčys, 
OFM. Susikaupimo dienų tvarka: 
kovo 13, ketvirtadienį, ir kovo 14, 
penktadienį, - 10 v.r. ir 7 v.v. Mi
šios su pamokslu; kovo 15, šešta
dienį - Mišios su pamokslu 10 v.r. 
ir 6 v.v.; kovo 16, sekmadienį - pa
mokslai įprasta sekmadienio Mišių 
tvarka. Išpažinčių bus klausoma kas 
dieną prieš ir po Mišių. Susikaupi
mas bus užbaigtas sekmadienį 
įprastine Religinės šalpos popiete.

- Anapilio autobusėlis susikau
pimo proga veš Anapilin maldi
ninkus nuo Islington požeminių 
traukinių stoties ketvirtadienį, 
penktadienį ir šeštadienį 9.30 v.r, o 
po susikaupimo pamaldų parveš at
gal į stotį.

- Gavėnios susikaupimas Wa- 
sagos Gerojo Ganytojo šventovėje 
bus kovo 17, pirmadienį, 2 v.p.p. 
Susikaupimą praves kun. Sigitas 
Jurčys, OFM, iš Lietuvos.

- Vasario 21, penktadienį, pa
laidotas a.a. Jonas Ruseckas, 72 m. 
amžiaus; vasario 25, antradienį, pa
laidotas a.a. Mykolas Krivickas, 80 
m. amžiaus.

- Sės. Ignės paskaitų ciklas su
augusiems “Ką aš tikiu?” jau bai
giamas. Paskutinė paskaita bus ant
radienį, vasario 25, 7 v.v. Anapilio 
mažojoje salėje.

- Mūsų parapijos KLK moterų 
draugijos skyrius skelbia Lietuvos 
jaunimui (nuo kūdikio iki 18 m. 
amžiaus) vartotų drabužių vajų. 
Bus siunčiama daugiavaikėms šei
moms. Prašome atnešti drabužius 
parapijos salės drabužinėm

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

- Mišios kovo 2, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Antaną, Mildą ir 
Juozą Lapinskus, 11 v.r. už parapi
ją; Wasagoje 2 v.p.p. už a.a. Joną 
Riaubą.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, vasario 23, po

pietėje dalyvavo 189 asmenys. Sve
čių knygoje pasirašė Rima Matule
vičiūtė iš Šiaulių. Pranešimus pada
rė ir su svečiais supažindino LN 
moterų būrelio narė S. Ciplijaus- 
kienė.

- LN valdybos posėdis - kovo 
13, ketvirtadienį, 7 v.v.

-Kovo 1, šeštadienį, “Lokyje” 
bus “Lietuviška muzikinė valandė
lė” nuo 2 v.p.p. iki 4 v.p.p. Pro
gramą atliks L. Turūtaitė.

- Kovo 2, 1 v.p.p., LN sekly
čioje įvyks LN vyrų būrelio metinis 
narių susirinkimas su pirmininko, 
iždininko, renginių ir revizijos ko
misijos pranešimais.

- LN moterų būrelio susirinki
mas - kovo 6, ketvirtadienį, 11 v.r. 
Prašoma visas nares dalyvauti.

- Kovo 9, sekmadienį, 2 v.p.p. 
posėdžių kambaryje rengiamas pa
sitarimas LN narių verbavimo klau
simais. Kviečiami moterų, vyrų bū
relių, kultūros komisijos nariai ir 
visi kiti suinteresuoti LN narių ver
bavimo reikalais. Platesnę informa
ciją teikia V. Kulnys tel. (416) 769- 
1266.

- Kovo 15 d., 6 v.v., Gedimino 
salėje įvyks LN vyrų būrelio tradi
cinis balius. Šilta vakarienė su vynu. 
Maistą paruoš ilgametis LN virėjas 
Vytautas Birštonas. Įdomi progra
ma, šokių muzika ir kitos įvaire
nybės. Bilieto kaina - tik $12. Sta
lus 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.

-Toronto LN švietimo fondas 
“Labdara” skiria stipendijas studi
juojančiam jaunimui. Anketas pra
šymams galima gauti LN raštinėje. 
Jų užpildymas yra būtinybė. Dėl 
išsamesnės informacijos skambinti 
dr. G. Ginčauskaitei tel. 416 532- 
7115. Prašymai stipendijoms turėtų 
būti pristatyti į LN raštinę ne vėliau 
kaip iki 1997 m. kovo 12 d.

- Lietuvių namai ir LN moterų 
būrelis rengia velykinius pietus ba
landžio 6, sekmadienį, 1 v.p.p. Ka
raliaus Mindaugo menėje. Bilietus 
galima įsigyti Lietuvių namuose tel. 
416 532-3311 ir sekmadienio popie
čių metu.

- Slaugos namams $250 aukojo 
J. ir D. Margis. Aukos Slaugos na
mams priimamos Toronto ir Ha
miltono kredito kooperatyvuose ar
ba siųsti tiesiog: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ontario, M6P 
1A6.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praėjusį sekmadienį 10.15 v. 

r. Mišių liturgiją paįvairino Min
daugas Gabrys, grodamas smuiku.

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

ta ir diskusijos. Gavėnios penkta
dieniais 6.30 v.v. kalbamas Rožinis, 
7 v.v. Kryžiuas keliai, 7.30 v.v. Mi
šios. Prieš Mišias klausoma išpa
žinčių.

- Metinės Gavėnios rekolekci
jos, kurioms vadovaus Lietuvos 
pranciškonas T. Benediktas Jurčys, 
OFM, vyks kovo 20-23 d.d. Kovo 
20 ir 21 d.d. Mišios ir pamokslas 
9.30 v.r. ir 7 v.v., kovo 22 d. - Mi
šios ir pamokslas 9.30 v.r. ir 4 v.p. 
p., kovo 23 d. - įprasta sekmadie
nio tvarka. Išpažinčių bus klausoma 
prieš kiekvienas Mišias.

- Kun. Julius Sasnauskas, OFM, 
kovo 19 d. grįžo į Lietuvą, kur įsi
jungs į pranciškonų sielovadą bei 
katalikų radijo darbą. Kun. Julius 
išbuvo Toronte du su puse metų ir 
gražiai darbavosi šioje parapijoje, 
vadovavo rekolekcijoms įvairiose 
Amerikos parapijose bei dirbo jau
nimo stovyklose. Dėkojame jam už 
atliktus darbus ir linkime Dievo pa
laimos.

- Tikinčiosios Lietuvos diena, 
kurią skelbia Kanados lietuvių ka
talikų centras, įvyks kovo 2. Tą die
ną mūsų parapijoje bus daroma 
rinkliava religinei veiklai Lietuvoje 
paremti.

- Pirmajai Komunijai ir Su
tvirtinimo sakramentui pasirengi
mo pamokų ryšium su Kaziuko mu
ge ir mokyklų atostogomis kovo 2, 
9 ir 16 d.d. nebus.

- Ketvirtadienį, vasario 20, pa
laidotas a.a. Albinas Bočkus, 73 m. 
Lietuvoje mirė a.a. Adelė Baltru
šaitienė, Anelės Dobilienės sesuo.

- Jaunimo choras renkasi re
peticijom pirmais mėnesio sekma
dieniais 9 v.r. muzikos studijoje. 
Tėveliai yra prašomi vaikučius lai
ku atvežti į repeticijas.

- Vaizdajuostė jaunimui įvai
riomis temomis bus rodoma tre
čiais mėnesio sekmadieniais po
10.15 v.r. Mišių.

-.“Sekmadienio draugai” - tai 
vaikučių tarp 3 ir 6 metų amžiaus 
sueigos, vyks pirmą ir trečią mė
nesio sekmadienį parapijos patal
pose. Jas organizuoja parapijos ta
rybos šeimų su vaikais sekcija.

- Parapijos 1996 metų aukų 
pakvitavimai, kuriuos aukotojai iki 
šiol neatsiėmė, jau pasiųsti paštu.

- “Share Life” metinis Toron
to arkivyskupijos vajus jau pradė
tas. Kaip įprasta tam tikslui bus 
daromos trys rinkliavos. Pirmoji 
rinkliava - kovo 16 d.

- KLK moterų draugijos mūsų 
parapijos skyriaus susirinkimas 
įvyks kovo 16 d., po 11.30 v.r. Mi
šių, Parodų salėje. Programoje: dr. 
D. Turčinskienės paskaita apie art
rito gydymą.

- Mišios sekmadienį, kovo 2,
8.15 v.r. už Žilinskų šeimos miru
sius, 9.15 v.r. už Šelmių šeimos mi
rusius, 10.15 v.r. už a.a. Vladą Son- 
dą - 3 met., už a.a. Petrą Juodvalkį 
- 1 met., už Kovalskių šeimos mi
rusius, 11.30 už parapijiečius.

V. N. Draugeliai Vasario 
16-tos proga “Tėviškės žibu
riams” aukojo $30.

A.a. Jonui Ruseckui mirus, 
užjausdami jo sūnų Viktorą Ru- 
secką, “Tėviškės žiburiams” au
kojo: $30 - Červinskų šeima; 
$10 - V. Rukšys, V. G. Starkai, 
F. J. Meyn.

A.a. Petronėlei Jucevičienei 
mirus, užjausdamai dukteris 
Aldoną Vaitonienę ir Danutę 
Staškevičienę su šeimomis, J. T. 
Cipariai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

Kanados lietuvių muziejaus 
archyvo išlaikymui J. Baltuonie- 
nė pervedė $500 iš buvusio 
Montrealio mergaičių choro 
“Pavasaris” iždo. Labai dėkoja
me, kad padedate mums išsau
goti Kanados lietuvių organiza
cijų istoriją. Vedėja

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai “Lietuvių namai” Vil
niuje aukojo: $100 - NN; $30 - 
S. Dargis; po $10 - O. Juodišie- 
nė, O. Kovalskienė, J. Vaškela. 
Mokinius rūbais ir batais apdo
vanojo: Toronto pensininkų 
klubo mezgėjų būrelis ir S. Bu- 
šinskienė, S. Dervinienė, O. 
Dumčienė, P. Ivanauskienė, O. 
Juodišienė, M. Pavilionienė. S. 
Petrulienė, S. Pranckevičius, B. 
Sapijonienė. Nuoširdus ačiū vi
siems geradariams už paramą į 
prosenelių Tėvynę sugrįžusiam 
jaunimui.

__ _ w
Maloniai kviečiame atsilankyti įRELIGINES 
šaljpos F»o>F»iiEnrĘ 
kovo 16, sekmadienį, 12.30 valandą po pietų, (punktualiai) 

parapijos salėje.
• Tai dienai pritaikyta tema kalbės rekolekcijų vedėjas, iš Lietuvos 

atvykęs kun. Sigitas Jurčys, OFM • Bus pietūs ir pyragai 
Bilietus-kvietimus prašome įsigyti iš anksto parapijos salėje sekmadieniais po Mišių arba 
kitomis dienomis vakarais užsisakyti pas C. Pakštienę telefonu 905 277-3270.

Popietę rengia ir visus dalyvauti kviečia -
KLKM draugijos Lietuvos kankinių parapijos skyrius ir tarybos religinė sekcija

Kviečiame visus į Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “GINTARAS” jįį
METINĮ KONCERTĄ |

ATDARYKI!1 VARTELIUS” Į 

1997 m. kovo 22, šeštadienį, 6 vai. vak. | 
“Etobicoke School of the Arts” auditorijoje (675 Royal York Road) I

Programoje — visos “Gintaro”šokėjų grupės, dainininkai, kaimo kapela. 
Bilietai platinami sekmadieniais parapijose arba pas J. Vingelienę 

tel. 416233-8108. Įėjimas $10. Vietos numeruotos. ||

“Gintaro ” tėvų komitetas g

SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS VALDŽIAI,
ĮNEŠDAMI SANTAUPAS MUSŲ KOOPERATYVE Į

- Mokame tiek pat arba daugiau palūkanų, kaip kitos
HRhįfl V'fe finansinės institucijos (žiūr. skelbimą 8-tame“TŽ” psl.)

■ ■ - Neimame jokio administracinio mokesčioK ~ Pr'e$ 69 9'mtacl'eni galėsite lengvai šias santaupas
■ I ■ ■ 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
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 

metinis spaudos vakaras įvyks 
1997 m. balandžio 5, Atvelykio 
šeštadienį, Anapilio salėje. Jau 
pradėti ruošos darbai, telkiami 
laimikiai didžiajai loterijai. Ga
lintys prašomi juos paaukoti 
“TZ” administracijoje.

Lietuvos seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis ry
šium su Vasario 16-sios švente 
“Tėviškės žiburiams” atsiuntė 
sveikinimą - “Šviesioji diena - 
vienybės ir tikėjimo! Tegu ji nu
skaidrina mūsų širdis”.

A. a. Tomo Sungailos atmi
nimui “Kovai su vėžio liga Lietu
voje" aukojo: $100 - S. Bartuse- 
vičienė; $50 - dr. E. Puodžukas 
su šeima; $25 - O. B. Stončius, 
R. S. Ramanauskas; $20 - A. S. 
Petraičiai, P. Čiurlys, G. Spra- 
naitienė, A. Petkevičienė; $10 - 
B. S. Pakštai.

A.a. Domicėlės Stanevičie
nės atminimui “Kovai su vėžio 
liga Lietuvoje” $100 aukojo Wa- 
sagos lietuvių moterų būrelis.

A.a. Albino Bočkaus atmi
nimui “Kovai su vėžio liga Lietu
voje" aukojo: $50 - E. Bočkie- 
nė su šeima, dr. A. V. Dailydės 
su šeima; $30 - E. Suknarsky, 
M. Miceikienė; $20 - B. Čepai
tienė, M. Tamulaitienė, A. J. 
Bušinskai, E. Sondienė, L. V. 
Nakrošiai; $15 - G. Balčiūnie
nė; $10 - A. Puterienė, A. Duo- 
bienė, V. P. Dalindos, J. Pacevi- 
čienė, K. V. Gapučiai, dr. E. 
Birgiola, E. Simonavičienė; $5 - 
V. Birštonas, B. J. Danaičiai, E. 
Krygerienė, B. Prakapienė.

Aukotojams dėkinga “Ko
vai su vėžio liga Lietuvoje” bū
relio valdyba.

A.a. Albino Bočkaus atmi
nimui “Tremtinių grįžimo fon
dui” aukojo: $50 - E. Bočkienė 
ir šeima, V. L. Pevsevičiai, S. M. 
Petrylos; $40 - J. K. Dirvaičiai; 
$30 - M. Tamulaitienė, M. Mi
ceikienė; $25 - E. Puodžiukie- 
nė, E. J. Bukšaičiai; $20 - A. J. 
Vaškevičiai, J. P. Barakauskai, 
R. L. Kuliavos, L. V. Sendžikai, 
E. K. Šlekiai, Z. O. Girdauskai, 
V. Jesinevičienė; $10 - L. Jozu- 
konienė, J. Z. Stravinskai, E. 
Senkuvienė, dr. E. Birgiola, V. 
Birštonas, E. Ališauskienė, A. 
Stulgienė, A. Augaitienė, J. Kiš- 
kūnas, S. Šakienė, L. H. Su- 
kauskai; $5 - E. Krygerienė, V. 
Siminkevičienė.

Vasario 16-sios proga 
“Tremtinių grįžimo fondui" 
$100 aukojo N.N.

Už aukas dėkinga -
KLKM dr-jos centro valdyba

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvui 

reikalingas tarnautojas-ja, 
kuris,-ri: a) mokėtų lietuvių ir anglų kalbas žodžiu ir raštu; b) turėtų 
sąskaitybos išsilavinimą; c) turėtų sąskaitybos patirtį Kanadoje.

Prašymus, kartu su darbo patirties ir išsilavinimo santrauka, 
siųsti iki 1997 m. kovo 7 d. kooperatyvo vedėjai adresu:

Resurrection Parish (Toronto) Credit Union Ltd., 
999 College Street, Toronto, Ont., M6H 1A8, Canada

Lfaf THE PORCUPINES QUILL
AjjTv kanadiečių literatūros leidykla kviečia lietuvius pasiklausyti 

Antano Šileikos
skaitomų ištraukų iš savo naujo apysakų rinkinio “Buying on Time”

1997 m. kovo 18, antradienį, 7.30 vai. vak.
Rašytoja Gil Adamson taip pat skaitys ištraukas iš savo romano “Help Me Jacques Cousteau"

The Rivoli Cafe & Club - Back Room
334 Queen St. W. (j rytus nuo Spadina g.) 

Įėjimas nemokamas. Veiks baras.

KLB žinios
Į KLB valdybą įsijungė R. 

Žilinskienė, perimdama Visuo
meninių reikalų komisijos pir
mininkės pareigas. Suvalkų tri
kampio lietuviams atstovaus V. 
Janušonienė, o “Trečiajai ban
gai” - S. Pabricienė. Džiaugia
mės naujom talkininkėm ir 
esame tikri, kad jų įnašas į KLB 
veiklą bus labai sėkmingas.

L Pivoriūtei pasitraukus iš 
KLB raštinės vedėjos pareigų, 
jas perima J. Stasiulevičienė.

KLB valdyba renka parašus 
dėl Lietuvos įstojimo į ŠAS 
(NATO). Sąrašai su parašais 
bus įteikti Kanados parlamenta
rams norint tuo reikalu paveikti 
Kanados vyriausybės politiką. 
Prašome gausiai paremti šią ak
ciją-

Martyno Mažvydo metų 
proga dr. R. Mažeikaitė paruo
šė senų knygų parodą Muzie- 
jaus-Archyvo patalpose. Ji kvie
čia visus gausiai apsilankyti ir 
atsivesti draugus bei pažįstamus.

Vasario 16-osios proga 
buvo surinkta $3,170 aukų. Inf.

Taisytina žinutė
Ryšium su čikagiškio laik

raščio “Lietuvių balso” dešimt
mečio sukaktimi “TŽ” 1997 m. 
5 nr. skyriuje “Lietuviai pa
saulyje”, buvo išspausdinta ži
nutė: “ ‘Lietuvių balsas’ pakeitė 
socialistų Čikagoje leistą dien
raštį ‘Naujienos’. Dr. V. Šimai
tis suorganizavo leidybą kairio
jo sparno savaitraščio ‘Lietuvių 
balsas’ ”. Čia įsivėlė taisytinas ne
tikslumas: “LB” yra ne savai
tinis, o dvisavaitinis ir nėra kai

riojo sparno laikraštis. Atsiliepė 
į tą žinutę “LB” redakcinės ko
legijos narys Domas Adomaitis 
šiuo pareiškimu 1997 m. 4 nr.: 
“... ‘Lietuvių balsas’ niekada ne
buvo kairiojo sparno laikraščiu 
ir niekada nepakeitė ‘Naujienų’ 
dienraščio. Dr. V. Šimaičio su
organizuotas ‘Lietuvių balsas’ - 
įsteigtas kaip visų lietuvių, no
rinčių ir mokančių kartu dirbti 
lietuvybės darbus. Toks jis yra ir 
dabar”.

Raseiniškiams
Raseinių 1944 m. laidos 

abiturientai kviečiami į susitiki
mą Raseiniuose 1997 m. liepos 
26, šeštadienį, per Onines, 12 v., 
prie šventovės, kur bus atnašau
jamos Mišios už klasės miru
sius. Apie savo atvykimą pra
nešti Leonui Bakučiui (Dubysos 
14-2, Raseiniai), bent iki liepos 
1 d. Kviečiame, laukiame! Už 
Raseinių ant Dubysos, širdys, 
oi, nešaltos... Rengėjai

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.

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.

Lituanistinė mokykla Lietuvos 
nepriklausomybės metines paminė
jo vasario 15 d. po pamokų mokyk
los patalpose. Mokiniai susirinko 
gražiai pasipuošę, o dalis mergaičių 
- tautiniais drabužiais. Su tėvais ir 
seneliais susidarė gana didelis daly
vių būrys. Programa buvo neilga ir 
susidėjo iš šventės aptarimo, “Eg
lės, žalčių karalienės” pasakos ir ki
tų deklamacijų. Minėjimas baigtas 
tautos himu. Po to vaišintasi kava, 
vaisvandeniais ir pyragais.

Bendra Lietuvos nepriklauso
mybės šventės iškilmė įvyko vasario 
16 d. Aušros Vartų šventovėje. Pa
maldose šauliai ir katalikės moterys 
dalyvavo su savo vėliavomis. Prie 
Žuvusiems dėl Lietuvos laisvės gar
bės lentos buvo padėta vainikas. Šv. 
Mišias aukojo ir pamokslą pasakė 
kun. Kazimieras Ambrasas, SJ, asi
stuojamas kun. Izidoriaus Sadaus
ko, SDB. Antano Mickaus parink
tas giesmes gražiai giedojo parapi
jos choras, vadovaujamas muz. 
Aleksandro Stankevičiaus.

Po pamaldų parapijos salėje iš
kilmė buvo tęsiama toliau. Dalija 
Gabrėnaitė, šios dienos pranešėja, 
pakvietė įnešti vėliavas, sugiedoti 
Kanados himną ir vienos minutės 
susikaupimu pagerbti visus dėl Lie
tuvos žuvusius. Donaldas Giedrikas 
skaitė įdomią paskaitą. Jis nepradė
jo aiškinti Lietuvos istorijos nuo 
akmens amžiaus, bet kalbėjo apie 
šių dienų Lietuvos ir lietuvių gyve
nimą. Jam nuostabu, kad lietuviai 
pasijunta broliais tik tada, kai kraš
tas pergyvena didelius sukrėtimus. 
Buvo įdomūs ir jo kai kurie su
gretinimai. Sakysim, mes, kanadie
čiai surinkom vieną milijoną dole
rių nupirkti Lietuvos ambasadai rū
mus Briuselyje, o tuo pačiu laiku 
vienas lietuvis iš Lietuvos nusipirko 
prie Atlanto pilaitę už du milijonus 
dolerių. Kvietė visus lietuvius vie
nybėm Jo paskaitą klausytojai įver
tino gausiais plojimais.

Sveikinimus pradėjo Montrea
lio miesto Etienne-Desmarteau ra
jono seniūnė Michelle Daines. Ji 
yra lietuvių kilmės ir bandė dalį sa
vo sveikinimo pasakyti lietuviškai. 
Taip pat sveikino vietinio rajono 
seniūnas Philippe Bissonnette. Estų 
vardu sveikino Richard Leitham ir 
latvių - Janis Verners. Kanados mi- 
nisterio pirmininko Jean Chretien

LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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

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

PETRAS ADAMONIS, C.l.B.
Greitas Ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

IEŠKAU DARBO - galėčiau prižiū
rėti vaikus, slaugyti senelius ir kt. 
Skambinti Rasai tel. 416 532-9528.

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.

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.

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

“TŽ” leidėjai

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

INCOME TAX 
PARUOŠIMAS

Kaina nuo $20
Skambinti tel.

416 234-9696
Kristina Genienė, 

baigusi H&R Block 
Income Tax kursą 

ir Finansų ministerio Paul Martin 
sveikinimai gauti raštu.

Meninę dalį atliko Aušros 
Vartų parapijos choras; dirigavo 
muz. A. Stankevičius, akompanavo 
Marina Kolbas. Puikiu dainavimu 
choras visus sužavėjo, todėl pasku
tinę - šeštą - G. Verdi “Vergų dai
ną” iš “Nabucco” operos turėjo pa
kartoti. Tarp choro dainų drąsiai ir 
aiškiai deklamavo eilėraščius litua
nistinės mokyklos mokiniai Elana 
Foster, Paulius Giedrikas, Antanas 
ir Paulius Mickai ir Dainius Vaičai
tis. Šios iškilmės rengėjų - KLB 
Montrealio apylinkės valdybos var
du Arūnas Staškevičius padėkojo 
visiems prie minėjimo programos 
prisidėjusiems bei čia susirinku
siems. Taip pat dėkojo talkinin
kams - LK Mindaugo šaulių kuo
pai. Tautos himnu ir vėliavų išneši
mu iškilmė buvo baigta. Prie už
kandžių ir kavos dalyviai dar dali
nosi įspūdžiais ir buvo patenkinti, 
kad viskas užtruko tik apie vieną 
valandą.

Rekolekcijoms Aušros Vartų 
parapijoje vasario 28 - kovo 2 d. 
vadovaus Lietuvos pranciškonų vy
resnysis kun. Benediktas Jurčys, 
OFM. Penktadienį ir šeštadienį 19 
vai. bus Mišios, pamokslas ir išpa
žintys, o sekmadienį - 10 ir 11 vai. 
Po to - agapė.

Lietuvos seimo narys Algirdas 
Patackas ir žurnalistas Vaidotas 
Žukas susitiks su Montrealio lietu
viais kovo 9 d. po pamaldų Aušros 
Vartų parapijos salėje. Visi kviečia
mi dalyvauti.

A.a. Juzefina Gabrusevičienė, 
76 m. amžiaus, mirė vasario 13 d. 
Po pamaldų Šv. Kazimiero švento
vėje vasario 17 d. palaidota Cote 
dės Neiges kapinėse. Liūdi duktė 
su šeima ir kiti artimieji.

A.a. Aleksandras Lukosa, 94 
m. amžiaus, mirė vasario 14 d. Pa
laikai sudeginti, pamaldos įvyko Šv. 
Domininko šventovėje, Bedford, 
Que. Liko žmona, duktė ir sūnus su 
šeimomis bei kiti giminės Lietu
voje.

A.a Leonas Grigelis, 89 m. am
žiaus, mirė vasario 16 d. Iš Šv. Ka
zimiero šventovės vasario 19 d. pa
laidotas Notre Dame dės Neiges 
kapinėse. Liko žmona, sūnus su 
šeima, sesuo Lietuvoje ir kiti gimi
nės. B.S.

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

Res. 514 256-5355 -

IŠNUOMOJAMAS 2 arba 3 kam
barių butas arba namas High 
Park arba Bloor West Village ra
jone. Skambinti tel. 416 239-7544.

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


