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Atgimimą stiprinant
Tikinčioji Lietuva nepalūžo po Kražių skerdynių 

bizūnais, po šimtmetine vargdienius slegiančia caristinio 
rusinimo danga; nepasidavė ateistinės sistemos melo ir vi
lionių apgavystėms.

T
OKIA ji, nepalūžusi ir jau laisva, šiandien stovi 
prie 2000 metų krikščionybės sukakties slenksčio 
kartu su kitomis tautomis, einančiomis anuomet 
nurodytu Dievo Žodžio keliu. Tai nelengvas kelias, bet 

kiekvienas žingsnis, žengtas pirmyn, tampa džiaugsmu, 
nebesiribojančių kasdienybės normomis. Nėra abejonės, 
kad žmogus, stropiai laikydamasis krypties, stengdamasis 
žengti ir nepasilikti, gali pavargti. Užtat tos didžiosios su
kakties belaukiant, tikinčiųjų bendruomenės kviečia visus 
dvasiniam atsinaujinimui, sustiprėjimui. Numatyta plati 
programa. Ji jau pradėta vykdyti - prieinama ir jauniems, 
ir seniems. Viskas puiku, tik reikėtų nepamiršti, kad tos 
dvasinės gėrybės skiriasi nuo kitų gėrybių savo esme ir iš
vaizda. Jų negalima kaip iš parduotuvių krepšeliuose par
sinešti namo. Jos atsiranda tik pačiam labai aktyviai daly
vaujant “gamybos” procese. Stebėjimo iš šalies čia neuž
tenka. Todėl ir paskaitų bei pamokslų mintys lengvai pra
slys pro šalį tam, kuris dvasinio atsinaujinimo būryje ne
ras savęs, neprisitaikys sau tai, ko jam labiausiai reikia, 
nemėgins atskirti trūkumo nuo netaisytinų dalykų. Kil
nios pastangos gali pavirsti tik atlikta forma, jei neužteks 
išgyvenimo, esminės įžvalgos į tą didžiules minias api
mantį kvietimą. Joks sujudimas neatneš laukiamų vaisių, 
jei į jį.nebus tinkamai pažiūrėta.

J
AU SU Lietuvos laisvėjimo pradžia sklido šūkiai 
apie tautos atgimimą, dvasinį atsinaujinimą. Atga
vus nepriklausomybę, skubiai buvo atstatomos so
vietmečiu suniokotos, apgriautos ir išniekintos šventovės. 

Ėmė dygti kryžiai ir paminklai. Švenčių progomis su savo 
vėliavomis laisvai ir iškilmingai žygiavo kariai, policijos 
daliniai, įvairios organizacijos bei tikinčiųjų grupės. Visa 
ta išorė skelbė priespaudos žlugimą - duok, Dieve, jau vi
siems laikams. Ir, rodos, nieko nebestigo - stiprinki ne
priklausomybę, kurki naują gyvenimą, dirbki sau ir tėvy
nei. Deja, gana greitai plačioje visuomenėje išryškėjo iš 
vienos pusės sovietmečio sužalotas žmogus, iš kitos pusės 
- iškreiptoje laisvės sampratoje vakarietiškų menkybių 
aistringas graibstymas. Toje sujauktyje steigėsi ir šakojosi 
pogrindžio grupės, įvairiais būdais grobstė “niekieno” 
turtą, lindo į bankus, geruoju ir piktuoju švaistėsi su ky
šiais ir grasinimais. Daugelis jų netikėjo Lietuvos nepri
klausomybe, palaikė senus ryšius su didžiuoju kaimynu, 
jautėsi stiprūs, turtingi ir įtakingi. Atgimimo sąvoka daž
nam tapo dykumų miražais. Kai kurie, pateisindami 
skelbtus atgimimo šūkius, patį atgimimą tapatino su ne
priklausomybe. Deja, tai netikras pinigas. O laikas būtų j 
tautos atgimimą pažiūrėti iš esmės ir pradėti veikti, kad 
pagaliau dingtų “antroji valdžia”, jos tvarkomi nusikaltė
liai, kad nyktų girtavimas, nesąžiningumas, kitos blogybės 
ir menkystės. Priešsukaktuvinis krikščionybės trimetis yra 
pats geriausias laikas platesniu ir vieningesniu mastu pa
drąsinti tautą ryžtis tikrajam dvasiniam atgimimui. Ne
vertėtų dairytis ir klausti, kas tai turėtų daryti. Atsakomy
bė vienoda - geriausias būdas kiekvienam nuo savęs 
pradėti. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI 

ŠAS plėtra kainuos
Kanados išlaidos gynybai 

smarkiai padidės, kada Siaurės 
Atlanto sąjunga (ŠAS) priims 
naujas nares. JAV prezidento 
B. Clintono administracija pa
skelbė, kad kainuos tarp $27 ir 
35 bin. JAV dolerių įjungti Ry
tų Europos kraštus tarp 1997 ir 
2009 m. Naujieji nariai, kurių 
priėmimas į ŠAS bus sprendžia
mas viršūnių susitikime Madri
de liepos mėn., turės sumokėti 
35% prisijungimo išlaidų. JAV 
pasiims 15% finansinės naštos, 
o kitos narės, įskaitant Kanadą, 
dalinsis likusiais 50%. Atrodo, 
kad Kanadai teks mokėti 6%, 
t.y. tarp $45 ir 59 mln. Kan. dol. 
kasmet per 12 metų.

Kanados biudžete gynybai 
skirta $9.9 bin. 1997-1998 me
tams, tik $145.3 mln. ŠAS reika
lams, t.y. $6 milijonais mažiau 
negu praeitais metais. JAV pra
nešime numatytos trys išlaidų 
kategorijos: $10 - $13 bin. JAV 
dol. naujų narių karinių pajėgų 
pertvarkymui, kurį pačios ap
mokėtų; $8 - $10 bin. dabartinių 
ŠAS narių sąjunginių pajėgų 
perkėlimui į naujų narių terito
riją krizės atveju; $9 - $10 bin. 
naujų ir dabartinių valstybių pa
jėgų veiklos suderinimui (apie 
trečdalį sumokėtų naujai stojan
čios valstybės).

Vienuolika valstybių yra pa- 
davusios narystės prašymus - 

Albanija, Čekija, Estija, Make
donija, Vengrija, Latvija, Lietu
va, Lenkija, Rumunija, Molda
vija ir Slovėnija. Manoma, kad 
Madride bus priimtos tik Lenki
ja, Vengrija ir Čekija. Kanados 
ministeris pirmininkas Jean Chre
tien vasario mėn. pareiškė, kad 
turėtų būti priimtos ir Rumuni
ja, Slovėnija bei Slovakija.

Ministeris pirm. Jean 
Chretien liberalų partijos susi
rinkime, jau užsidegęs priešrin
kiminiu entuziazmu, priminė, 
kad liberalams laimėjus rin
kimus, deficitas buvo sumažin
tas nuo $42 bin. iki $19 bin. 
dolerių. Atrodo, kad ateinan
čiais metais pirmą kartą per 28 
metus Kanadai nereikės užsie
nio rinkose skolintis $600 bin. 
skolos palūkanoms sumokėti. 
Jis neketina rinkėjams žadėti, 
kad bus sumažinti mokesčiai, 
kai taip siūlo daryti reformų ir 
konservatorių partijos. Jo nuo
mone, žemi palūkanų nuošimčiai 
morgičiams leidžia kanadiečiams 
daug sutaupyti. Šiais metais Ka
nada turės žemiausią deficitą 
tarp visų “Group of Seven” di
džiųjų valstybių.

Kanadiečių taikos palaiky
mo misijos ateitis Haičio res
publikoje yra neaiški. Lengvosios 
artilerijos pulko užduotis yra 

(Nukelta į 2-rą psl.)

Aukščiausioji taryba 1991 metų kovo 11 dieną balsuoja už Lietuvos nepriklausomybės atstatymą. Šis 
nutarimas tapo Vasario 16-tosios atgaivinimu bei tęsiniu. Iš leidinio “Lietuva 1994.01.13”

Laikai keičiasi, o mes?...
Atėjo laikas pertvarkyti organizacinę išeivijos veiklą prisitaikant 

prie naujų poreikių

VYTAUTAS BIELIAUSKAS, 
Cincinnati, Ohio

Istorija domėtis, ją skaityti, 
nagrinėti ir iš jos mokytis yra 
naudinga ir reikalinga. Bet tai 
padaryti yra daug sunkiau, kai 
tenka dalyvauti pirmoje eilėje 
ne istorijos studijavime, bet jos 
pačios raidoje.

Tokiais istorijos raidos da
lyviais esame tapę ir mes išei
vijoje, nes jau devinti metai esa
me įsijungę į galvotrūkčiais žen
giančią Lietuvos istoriją. Mes 
matome, kaip laikai keičiasi, ir 
gal net galvojame, kad ir mes su 
jais keičiamės, bet ar tai tikrai 
vyksta, mes patys gal net nema
tome.

Įvykiams sparčiai žengiant 
priekin, ne vienam tenka pergy
venti tam tikrą nesaugumą, ir 
dėl to, net nejučiomis tą nesau
gumo jausmą besistengdami 
mažinti, ne vienas pradedame 
stabdyti istorijos dinamiškumą, 
tarsi norėdami pasilikti dabar
tyje, kuri teikia tam tikrą pasto
vumo jausmą.

Deja, toks “pastovumo jaus
mas” yra tik iliuzija, į kurią pa
tekus, prarandama tikrovė ir 
dabartis. O apie ateitį, tokioje 
nuotaikoje gyvenant, nėra ką 
net kalbėti. Neužmirškime, kad 
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, daugelis mūsų svajojome 
apie gražią savo tėvynės praeitį, 
apdainuotą ir aprašytą Mairo
nio, Brazdžionio, Bradūno, ir 
tikėjomės tokią Lietuvą vėl at
statyti. Reikėjo kelerių metų, 
kol pamažu pradėjom susitaiky
ti su tikrove ir pastebėti, kad 
laikai pasikeitė ir kad Lietuva 
yra pasikeitusi: ji dabar kitokia 
negu mes ją savo prisimini
muose išlaikėm, ir liks kitokia.

Priėmus šį faktą, dabar 
mums teks priimti dabartinę 
Lietuvą tokią, kokia ji yra, ne
sistengiant ją vertinti savo pra
eities normomis. Pasikeitė ten 
ir laikai ir žmonės, ir tai ne
reiškia, kad viskas blogai ar gal 
ne taip gerai, kaip mes norė
tume. Lietuva, dabar atgimda- 
ma, dar daug keisis, stiprės ir 
augs. Ji pamažu jau pradeda ap
sivalyti nuo komunizmo taršalų, 
per vargus bei skausmus pasieks 
normalų gyvenimą. Tuo dauge
lis gerų žmonių ten tiki; prie to 
tikėjimo reikia ir mums, užsie
nio lietuviams, prisijungti.

LAIKAI KEIČIASI IR 
UŽSIENYJE

Bet kyla klausimas, ar mes 
esame pasiruošę tai priimti? 
Čia noriu pažvelgti į mūsų, išei
vijos, gyvenančios užsienyje, 
būklę, į mūsų sugebėjimą eiti su 

laiku ar norą “laikrodžius stab
dyti”. Čia noriu pagvildenti mū
sų organizacijas išeivijoje, jų 
sąryšį su dabartimi ir ateitimi. 
Savo svarstymo pagrinduose 
noriu pažvelgti į mūsų Bend
ruomenių būklę.

A. a. prel. Mykolas Krupa
vičius, kurdamas 1946-1949 m. 
Lietuvių bendiriomenę pareiš
kė: “Bendruomenė buvo sukur
ta lietuvybei išlaikyti”. Jis skel
bė: “Lietuvybė, kurią mes no
rime išlaikyti, yra ne kas kita, 
kaip tautinė kultūra su jos ver
tybėmis - kalba, papročiais, ir 
kūryba... Tai plati sritis ir dide
lis darbas. PLB turi įtraukti vi
same pasaulyje gyvenančius lie
tuvius į tautinių vertybių sau
gojimą ir į tautinės kultūros kū
rimo darbą”. (Prel. Krupavičius 
Lietuvių bendruomenę suprato 
kaip Pasaulio lietuvių bendruo
menę, kurios tikslas - koordi
nuoti visuose kraštuose esančių 
lietuviškų organizacijų darbus. 
JAV jis iš pradžių atskiros LB 
neplanavo, nes manė, kad tą 
darbą siūlėsi atlikti ALTa).

Kol Lietuva buvo okupuota, 
Lietuvių bendruomenė turėjo ir 
antrą lygiavertį pirmajam tikslą: 
padėti Lietuvai atgauti nepri
klausomybę.

Pagal prel. Krupavičių, Lie
tuvių bendruomenė turėjo būti 
nepartinė; ji turėjo tapti tėvyne 
visiems už Lietuvos ribų gyve
nantiems lietuviams. Jai net ne
buvo reikalo turėti narių sąrašų 
ar nario mokesčių. Kiekvienas 
užsienyje gyvenąs lietuvis, kur 
jis ar ji bebūtų, automatiškai ta
po tos šalies, kurioje gyveno, 
Bendruomenės nariais.

Tuo metu buvo susitarta, 
kad Amerikoje politikai atsto
vaus VLIKas, šalpai - BALFas, 
lietuvių organizacijoms ALTa, 
o PLB rūpinsis lietuvių kultūra, 
kūryba, švietimu ir apskritai 
lietuvybe.

Laikui bėgant ši organiza
cinė struktūra keitėsi: ALTai 
nepavykus susitarti su naujai
siais ateiviais, buvo įsteigta JAV 
LB su savo apygardomis ir apy
linkėmis; VLIKui rodant mažai 
iniciatyvos politinėje Amerikos 
srityje, JAV LB pamažu įsijun
gė į krašto politiką, norėdama 
paveikti JAV senatorius ir kon
greso narius Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo reika
luose. Tai sukėlė tam tikrą trintį 
su VLIKu, bet galų gale toks 
JAV LB darbo praplėtimas 
išėjo į gera. Ir dabar yra jau visų 
priimtas faktas, kad JAV LB 
turi naudoti savo įtaką į JAV 
politikus, siekiant padėti at
gimstančiai Lietuvai.

Panašūs pasikeitimai įvyko 
ir kituose kraštuose: ten irgi įsi
steigė Bendruomenės, kurios 
tvirtai dirbo kultūrinėje srityje, 
bet taip pat, ypač kai Lietuva 
stengėsi atstatyti savo nepri
klausomybę, visur stengėsi pa
veikti teigiamai kraštų politikus 
Lietuvos naudai.

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ

PLB, laikydamasi savo kon
stitucijos, visuomet stengėsi de
rinti visų kraštų Bendruomenių 
darbą, vienoms padėdama, kitas 
paskatindama, o iš trečių pati 
gaudama pagalbą. Bene labiau
siai PLB veidas išryškėjo Lie
tuvos atgimimui sujudėjus.

1988 m. PLB valdybos pir
mininkas dalyvavo Lietuvoje 
pirmajame Sąjūdžio seime ir 
pasveikino seimą 19 kraštų Lie
tuvių bendruomenių vardu. Po 
to PLB paskatino visų kraštų 
Bendruomenes ir kitas organi
zacijas jungtis j Lietuvos laisvi
nimo darbą. Tai buvo padaryta. 
Visa išeivija pajudėjo; buvo 
siunčiama įvairi pagalba Lietu
vai. Visa tai pradžioje tvarkė 
PLB, bet vėliau tai nebuvo įma
noma tęsti, nes PLB neturėjo 
tam nei štabo, nei lėšų. Ir taip 
pamažu įvairūs kraštai pradėjo 
sueiti į sąlytį su Lietuva patys ir 
tik pranešdavo PLB, ką jie daro.

Tiesa, Lietuvai atgavus ne
priklausomybę iškilo klausimas, 
ką daryti su pačiu PLB vardu. 
Kol Lietuva buvo okupuota, 
PLB buvo pasišovusi atstovauti 
visiems “laisvame pasaulyje” gy
venantiems lietuviams. Bet, Lie
tuvai tapus laisva, būtų išėję, 
kad ir Lietuvos lietuviai turėtų 
priklausyti PLB. Šis klausimas 
jau buvo iškilęs ruošiantis PLB 
seimui, kuris įvyko Čikagoje 
1992 m. Kai kurie seimo daly
viai kėlė klausimą, ar nereiktų 
PLB keisti savo vardą ir gal net 
savo veiklos plotmę. Deja, sei
mas neturėjo laiko šį dalyką iš
samiau svarstyti, ir todėl tai teks 
nuspręsti busimajam PLB sei
mui, kuris įvyks 1997 m. vasarą 
Vilniuje.

Be savo vardo “platumo” 
PLB turi ir keletą kitų proble
mų. Viena jos svarbiausių pro
blemų yra jos būstinės vieta ir 
jos valdybos narių sudėtis. Visi 
PLB valdybos nariai yra JAV 
gyventojai. Jie dažnai jaučiasi 
atstovaują ne tiek kitiems kraš
tams, kiek JAV. PLB būstinė 
yra Lemonte, IL. (Čikagos prie
miestyje), o JAV LB būstinė - 
Čikagoje. Reiškia yra tarsi dvi 
Bendruomenės tame pačiame

(Nukelta i 2-rą psl.)

Prezidentas lankėsi 
Uzbekistane

Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas vasario 19-22 
d.d. lankėsi Uzbekistane. Su juo 
vyko 30 Lietuvos įmonių ir ban
kų vadovų delegacija, praneša 
ELTA. Įvyko susitikimai su pre
zidentu Islamu Karimovu, mi- 
nisteriu pirmininku Utkiru Sul- 
tanovu ir kitais pareigūnais. 
Prezidentai pasirašė bendrą pa
reiškimą, pabrėžiantį jų siekimą 
vystyti prekybinį ir ekonominį 
bendradarbiavimą. Praėjusiais 
metais šių kraštų prekyba jau 
siekė $66 mln., rašo BNS.

Buvo pasirašytos trys trans
porto sutartys bei sutartis dėl 
teisinės pagalbos ir teisinių san
tykių civilinėse, šeimos ir bau
džiamosiose bylose. Didelio dė
mesio susilaukė susitarimas, ku
ris sudarys palankias sąlygas 
medvilnės reeksportui per Klai
pėdos uostą.

Uzbekistanas, didžiausia buv. 
sovietinė respublika Vidurio Azi
joje, savo užsienio politikoje yra 
neutrali, nesijungia į jokius blo
kus, nepritaria karinio bloko su
darymui iš Nepriklausomų vals
tybių sandraugos. Buvo išreikš
ta viltis, kad Lietuva pritars Uz
bekistano iniciatyvai priimti tarp
tautinį dokumentą, įpareigojan
tį pasaulio valstybes uždrausti 
ginklų eksportą į Afganistaną.

Graikija - nauja rėmėja
BNS žiniomis, vasario 24-26 

d.d. Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas su delegacija 
lankėsi Graikijoje, viena iš ke
turių Europos sąjungos narių, 
dar nepatvirtinusių Lietuvos pa
sirašytos įstojimo sutarties. Pir
majame tokio aukšto lygio susi
tikime buvo pareikšta, kad Grai
kija rems Lietuvos siekį tapti 
ES ir ŠAS (NATO) nare.

Įvyko pasitarimai dėl bevi
zio režimo derybų ir gynybinio 
bendradarbiavimo stiprinimo bei 
dvigubo apmokestinimo išven
gimo sutarčių. Buvo pasirašytos 
sutartys dėl bendradarbiavimo 
kultūros, švietimo ir mokslo sri
tyse. Taip pat buvo pradėtos de
rybos su Graikijos telekomuni
kacijų ir transporto ministerija 
dėl galimybės panaudoti trum
pųjų bangų radijo stotį Lietuvos 
valstybinio radijo laidų translia
vimui, įgyvendinant vyriausybės 
programos nuostatą sukurti re
zervinę Lietuvos radijo sistemą, 
rašo ELTA.

Seimo pirmininkas Lenkijoje
Lietuvos seimo pirmininkas 

Vytautas Landsbergis su seimo 
delegacija lankėsi Lenkijoje va
sario 19-21 d.d. Jis susitiko su 
Lenkijos prezidentu Aleksandru 
Kvasnevskiu bei įvairiais seimo 
pareigūnais. Jis pasakė kalbą 
Lenkijos seimo sesijoje ir daly
vavo Lietuvos generalinio kon
sulato atidaryme Lodzėje. Buvo 
pritarta jo minčiai įsteigti dviejų 
valstybių tarpparlamentinę in

Šiame numeryje
Atgimimą stiprinant

Prie krikščionybės 2000 metų sukakties slenksčio
Laikai keičiasi, o mes?...

Pasikeitė Lietuva, laikas pertvarkyti išeivijos veiklą
Šapalų kaimo tragedija

Sunaikintos sodybos, išžudyti nekalti žmonės
Du iškilūs vilniečiai

Pranas Žižmaras ir Pranas Ancevičius
Brangi prezidento priesaika

Priesaikos iškilmės kainavo 44 milijonus dolerių
Su medaliais grįžo Lietuvon

Lietuvos sportininkus gausiai apdovanojo Kanados lietuviai
Po velnio salą į Braziliją

Įspūdžių knyga, Brazilijos plotus aplankius
. “Teatsiveria tavo akys”

Rašytojo Vytauto Bubnio romanas

stituciją, kuri savo veiklos prin
cipais būtų panaši į Baltijos 
asamblėją. Jo manymu, Lenki
jos ir Lietuvos vieninga politika 
gali sustiprinti jų balsą spren
džiant Vidurio Ėuropos ir Balti
jos pakraščio saugumo klausi
mus. Kaip rašo ELTA, svarbus 
buvo ir neplanuotas V. Lands
bergio dalyvavimas Lenkijos, 
Vengrijos, Italijos ir Austrijos 
seimų vadovų susitikime. Jis 
taip pat susitiko su Seinų krašto 
lietuviais.

Infliacijos ir prekybos 
statistika

Lietuvos statistikos depar
tamentas skelbia, kad infliacija 
pakilo nuo 0.9% gruodžio mėn. 
iki 3% sausio mėn. Aukštesnis 
pridėtinės vertės mokestis kai 
kuriems maisto produktams iš
kėlė kainas 5.2%. Kainos Esti
joje ir Latvijoje irgi pakilo sau
sio mėn. Vis dėlto per dvylika 
mėnesių visuose Baltijos kraš
tuose infliacija yra kritusi.

ELTA praneša, kad Lietu
vos užsienio prekybos balansas 
1996 m. (sausio-lapkričio mėn.) 
buvo neigiamas - importo buvo 
3.8 bin. litų daugiau negu eks
porto. Svarbiausi Lietuvos pre
kybos bendrininkai yra Rusija 
(28.8% viso importo, 23.6% eks
porto), Vokietija (15.8% ir 
13.4%), Gudija (2.4% ir 10%), 
Latvija (1.7% 'ir 9%), Ukraina 
(3.3% ir 7.7%), Jungtinė Kara
lystė (3.4% ir 3.5%) ir Lenkija 
(4.3% ir 3.2%). Azijos kraštams 
(daugiausia Uzbekistanui) ten
ka 6.1% iš viso importo ir 4.4% 
eksporto.

Didžiausią dalį Lietuvos im
porto sudarė mineraliniai pro
duktai (pvz. nafta, gamtinės 
dujos), mechaninė ir elektrinė 
aparatūra, maisto produktai, 
transporto priemonės, chemijos 
pramonės gaminiai. Eksportuo
ta daugiausia tekstilės ir jos ga
minių, mineralinių produktų, 
chemijos ir mašinų pramonės 
gaminių.

Derybos dėl bėglių grąžinimo
Vilniuje viešėjusi Rusijos 

delegacija sutiko pradėti triša
les Rusijos, Lietuvos ir Gudijos 
derybas dėl nelegalių imigrantų 
grąžinimo sutarties, skelbia BNS. 
Ligšiol Gudija atsisakė derėtis 
dėl šios sutarties, kuri Lietuvai 
būtų labai svarbi norint įvesti 
bevizį režimą su Šiaurės ir Va
karų valstybėmis. Didžioji dalis 
nelegalių migrantų į Lietuvą pa
tenka iš Azijos ir Afrikos valsty
bių per sieną su Gudija.

Taip pat Gudijos valstybinis 
sienos komiteto pirmininko ge
nerolo Aleksandro Pavlovo ap
silankymo metu vasario 12 d. 
nutarta, kad Lietuvos ir Gudijos 
pasienio pareigūnai parengs 
sutartį dėl pasienio įgaliotinio 
skyrimo pasienio ruože. Jo veik
la padėtų spręsti incidentus ir 
kontroliuoti pasienio tarnybų 
darbą. RSJ
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9 RELIGINI AME GYVENIME

Laikai keičiasi, o mes?...

Apie “Kronikos” leidybų ir 
jos platinimą pasauly pasisako 
kun. K. Kuzminskas, “Kronikos” 
leidybos JAV-se iniciatorius. 
“Kronika” Čikagą pasiekė 1972 
m. pavasarį, kai tik buvo išleistas 
pirmasis numeris. Prieš tai prie 
kunigų organizacijos Lietuvių ka
talikų religinė šalpa buvo kun. K. 
Kuzminsko rūpesčiu įsteigta vi
suomeninė organizacija Lietuvių 
katalikų religinės šalpos rėmėjai. 
1972 m. gegužės ar birželio mėn. 
ši organizacija iš “Draugo” gavo 
pirmąjį “Kronikos” numerį. Val
dyba, vadovaujama kun. K. Kuz
minsko, nutarė gaunamus “Kro
nikos” sąsiuvinius versti į anglų, 
ispanų, prancūzų kalbas ir leisti 
atskiromis knygomis. Pirmasis to
mas išėjo 1974 m. liepos mėnesį. 
Po to išėjo lietuvių kalba 10 to
mų, anglų - 2 tomai, ispanų - 3 
tomai, bendras tiražas 75000 egz. 
Išsiuntinėjus pirmuosius “Kroni
kos” tomus anglų ir ispanų kalbo
mis, gauta daugybė padėkos laiš
kų iš viso pasaulio.

“Kronikos” leidimas ir plati
nimas prasidėjo Čikagoje, kur gy
veno kun. K. Kuzminskas. Jis ap
keliavo lietuvių kolonijas visame 
pasaulyje, rinkdamas “ Kronikos” 
leidybai aukas. Buvo įsteigti apie 
70 “Kronikos” platinimo skyriai. 
Paskutinysis, 10-sis, “Kronikos” 
tomas buvo išleistas 1992 m., o 
pats leidėjas kun. K. Kuzminskas 
1993 m. sugrįžo gyventi į Lietuva

Romos kunigų seminarijoje, 
veikiančioje prie Šv. Jono bazili
kos Laterane, šiuo metu kunigys
tei rengiasi 180 klierikų. Nors 
oficialiai ši seminarija priklauso 
Romos vyskupijai, tačiau jos auk
lėtiniai yra ne tik romėnai, bet ir 
kitų Italijos vyskupijų bei kitų ša
lių klierikai. Tarp Romos semina
rijoje kunigystei besirengiančių 
svetimšalių yra ir vienas lietuvis - 
Vilniaus arkivyskupijos klierikas 
Robertas Šalaševičius.

Kun. Antanas Araminas, 
Kaišiadorių vyskupijos kunigas, 
ilgametis Pusnės klebonas, mirė
1996 m. gruodžio 29 d. Velionis 
gimė 1908 m. Utenos parapijos 
Griūčių kaime, mokėsi Šnieriškių 
pradžios mokykloje, Utenos 
“Saulės” gimnazijoje, Kauno ku
nigų seminarijoje. Kunigu buvo 
įšventintas 1936 m. gegužės 31 d. 
Per savo 60 metų kunigavimą 
kun. A. Araminas darbavosi ketu
riose parapijose: Merkinėje, La
banore, Gegužinėje ir Pusnėje. 
Paskutinėje parapijoje išklebona- 
vo 30 metų. Laidotuvės įvyko 
Utenoje. Gedulines Mišias su ki
tais kunigais atnašavo Kaišiado
rių vyskupas J. Matulaitis. Velio
nis palaidotas Utenos šventovės 
šventoriuje. (“Bažnyčios žinios”,
1997 m., nr. 2)

Lenkų kino režisierius Krzys- 
tof Zanussi kuria filmą pagal Ka
rolio Wojtylos dramą “Mūsų 
Viešpaties brolis”. Su juo bendra

Į amžinybę išėjai pirm mūsų,
Jau Viešpaties globoj esi.
Trumpa akimirka ir mes ten būsim.
Ten susitiksime visi.

PADĖKA
A.a. VAITIEKUI GATAVECKUI

mirus 1997 m. sausio 11 d., nuoširdžiai dėkojame Prisikė
limo parapijos kunigams už Mišias, prasmingą pamokslą 
ir maldas prie karsto.

Dėkojame giminėms, draugams ir artimiesiems už 
aukas, gėles ir pareikštas užuojautas.

Ačiū visiems - žmona Benjamino, sūnūs - Gedas, 
Arūnas, Edis ir Vytas su šeimomis

darbiauja italų studija “Trans
world film” ir vokiečių studija 
“Tellux”. Popiežiaus autorines 
teises režisieriui perleido Vatika
no knygų leidykla, paskirdama 
teologinį patarėją. Jauno Karolio 
Wojtylos parašyta drama svarsto, 
kaip atgaivinti pasaulį po komu
nizmo žlugimo. Joje pabrėžiama, 
kad Leninas labai klydo, pasinau
dodamas vargingųjų klasių pyk
čiu. Tikrasis solidarumas su 
vargstančiais yra pagarba jų žmo
giškam orumui - taip elgiasi pa
grindinis dramos veikėjas daili
ninkas Adam Chmelovski, kuris 
tampa Broliu Albertu, atsižada 
visko ir imasi tarnauti vargšams.

Spaudos konferencijoje reži
sierius Zanussi pristatė tarptauti
nę filmavimo grupę ir aktorius. 
Pagrindinį vaidmenį vaidins ame
rikiečių aktorius Scot Wilson. Kiti 
atlikėjai - italas Riccardo Cuccio- 
la, vokietis Christopf Waltz, lenkė 
Gražyna Szapolowska. “Popiežius 
žino apie mano darbą ir jam pri
taria, nors iš pradžių nebuvo tik
ras, ar jo kūrinys dar turi neišnau
dotų galimybių” - sakė režisierius.

Venezuelos dienraštis “Nue
vo Pais” ispanų kalba 1997 m. va
sario antroje pusėje išspausdino 
Jūratės Rosales straipsnį apie ar- 
kiv. T. Matulionio monografijos 
antrą laidą. Leidinyje aprašomas 
komunistų persekiojimą Rusijoje 
ir Lietuvoje patyrusio kankinio 
gyvenimas. Netrukus knygos ant
rąjį leidimą Meridos mieste pri
statys Venezuelos arkivyskupas 
Baltazar Porras. Iškilmėse taip 
pat dalyvaus ir Lietuvos ambasa
dorius Venezueloje Vytautas A. 
Dambrava. Leidinys vadinasi “EI 
Hombre De Dios” (Dievo žmo
gus). Jo įžangoje Venezuelos kar
dinolas Jose Ali Lebrun mini isto
rinį momentą, kuomet T. Matu
lionis 1934 m. atvyko į Romą ir 
paprašė popiežiaus Pijaus XI pa
laiminimo. Šventasis Tėvas pakė
lė lietuvių vyskupą ir pats prieš jį 
atsiklaupęs tarė: “Esi kankinys. 
Tu pirmas mane turi palaiminti”.

Skaitant knygą, pastebimas 
ne tik T. Matulionio heroiškas el
gesys, bet ir išryškėja didelio mas
to religinis persekiojimas, apie 
kurį pasaulis mažai žino. T. Ma
tulionis niekada neišsižadėjo savo 
tikėjimo, dėl šios priežasties buvo 
tris kartus kalinamas Rusijos ka
lėjimuose - pirmą kartą prie caro 
už tai, kad pakrikštijo vieną žmo
gų, antrą kartą prie bolševikų nuo 
1925 m. iki 1934 m. vien už tai, 
kad buvo kunigas, ir trečią kartą 
nuo 1944 m., kai komunistai už
ėmė Lietuvą ir naikino kataliky
bę. 1956 m., atsižvelgdami į Va
karuose kilusį pasipiktinimą dėl 
gulage laikomo 83 m. kunigo, T. 
Matulionį grąžino į Lietuvą ir pa
skyrė jam namų areštą. Sulaukęs 
89 m. ten ir mirė. Lietuvoje arki
vyskupas T. Matulionis yra ger
biamas kaip šventasis.

(Atkelta iš 1-mo
krašte. Mano nuomone, tai be
ne pagrindinė problema, kuri 
yra sukėlusi daug nesusipratimų 
tarp JAV LB ir PLB valdybų. 
JAV LB yra bene pati tvirčiau
sia Lietuvių bendruomenė už
sienyje: ji turi gerus vadovus ir 
jaučiasi, kad gali savarankiškai 
dirbti. PLB valdyba ir jos pir
mininkas savo veiksmais neretai 
reikalauja pripažinimo savo 
“viršiniškumo”. Žinoma, šie da
lykai yra jautrūs ir reiktų labai 
daug geros valios, kad jie būtų 
išspręsti. Deja, dalykai ne švel
nėja, o aštrėja.

PLB ir JAV LB valdybų 
bendradarbiavimas turėjo ma
žiausia nesusipratimų 1988- 
1992 m., bet tuomet PLB val
dybos daugumą sudarė Kana
dos lietuviai ir vienas Venezue
los tautietis; būstinė buvo Cin
cinnati (ne Čikagoje) ir daugu
ma PLB posėdžių vyko Toron
te, Kanadoje. To meto PLB val
dyba tikrai turėjo tarptautinių 
bruožų.
AR JAU PRADĖJO SUSTOTI 

MUSŲ LAIKRODŽIAI?
Kaip minėjau, Lietuvių bend

ruomenės steigėjai jos pagrindi
niais tikslais laikė: (pirmuoju) 
lietuvybės išlaikymą išeivijoje ir 
(antruoju), Lietuvai esant oku
puotai, padėti Lietuvai atstatyti 
savo nepriklausomybę. Šiam 
pastarajam tikslui tapus įgyven
dintam, liko tik pirmasis tikslas, 
būtent lietuviškumo išlaikymas.

Atrodo, norint sudabartinti 
seniau VLIKo paskelbtą Lietu
vos chartą, reiktų išbraukti iš 
jos Lietuvos vadavimo reikalą. 
Bet vietoj jo gal vis dėlto reiktų 
įdėti, tarsi Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo tęsinį, pa
galbą atgimstančiai Lietuvai.

tikras kultūros nešėjas, o ne iš- ALTos, įsteigėm naujas organi-
eivija.

Dabar jau ateina laikas, kad 
mums savo vaikuose lietuvišku
mą palaikant teks semtis pagal
bos iš Lietuvos. Be abejonės,

zacijas. Tai labai svarbi proble
ma visų kraštų bendruomenėms 
ir, jei čia nebus nieko greit da
roma, mūsų laikrodžiai pradės 
sustoti. (Bus daugiau)

Iš Vasario 16-tosios iškilmių Klivlande: kalba LB apylinkės valdybos narys, vadovavęs programai dr. V. 
STANKUS; svečių eilėje - dr. R. ŠILKAITIS, garbės konsule I. BUBLIENĖ; gubernatoriaus atstovas A. 
PUST ir kiti Nuotr. V. Bacevičiaus

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

apsaugoti prezidentą Rene Pre
val, tačiau neįmanoma to darbo 
atlikti dėl informacijos trūku
mų, kanadiečiams rodomo ne
mandagumo ir kliudymo atlikti 
paprastus saugumo tikrinimus. 
Nėra nustatyta tiksli atskaito
mybės tvarka, kuri leistų kana
diečiams padėti paruošti prezi
dento sargybą, kurioje dar daly
vauja 1994 m. pašalintos dikta
tūros buvę karininkai.

Nuo 1995 m. kovo mėn. 
Haičio respublikoje yra 750 Ka
nados kareiviai, dalyvaujantys 
1300 narių Jungtinių Tautų mi
sijoje. Šioje respublikoje dar 
siaučia smurtas, korupcija, ginklų 
pardavinėjimas, žmogaus teisių 
pažeidimai. Ten esantiems kari
ninkams aiškėja, kad dabartinis 
prezidentas nesiima konkrečių 
priemonių vesti savo respubliką 
demokratijos keliu.

Policininkų skaičius Kana
doje yra pasiekęs žemiausią lygį 
per 26 metus. Kanados statisti
kos duomenimis, daugiausia jų 
buvo 1992 m. (56,992), o dabar 
yra 54,311. Tai yra 4.7% ma
žiau, iš dalies įvykęs dėl kom
piuterizacijos bei samdymo ne
prisiekusių policininkų adminis
traciniam darbui. Taip pat skai
čių paveikė biudžetiniai apkarpy
mai ir privačių apsaugos bendro
vių personalo samdymas. Politi
kai ir visuomenė yra susirūpinę

Toji pagalba būtų pirmoje 
eilėje moralinė ir politinė, o 
antroje - ekonominė. Žinoma, 
lietuviškumo išlaikymas dabar 
tebelieka mūsų dabarties ir at
eities pagrindinis uždavinys.

Kol Lietuva buvo pavergta, 
lietuviškumo išlaikymas užsie
nyje reiškė jo išlaikymą ne tik 
sau, bet ir Lietuvai. Čia išlai
koma kalba, papročiai, kūryba 
ir menas tai ir buvo tarsi Lie
tuvos turtai, saugojami išeivijo
je, tikintis juos kada nors per
kelti į Lietuvą. Ir tai buvo tei
singai daroma, nes okupacijos 
metu buvo atimta laisvė lietu
viškų, necenzūruotų knygų lei
dybai, menas, kalba ir papročiai 
buvo tempiami ant sovietinio 
kurpalio.

Išeivija savo darbą šioje sri
tyje sąžiningai vykdė ir jį gerai 
atliko. Išeivijoje klestėjo laisva 
lietuviška literatūra, skambėjo 
lietuvių muzikos kūriniai ir pa
saulį stebino mūsų menininkų 
darbai. Dalis tos kūrybos jau 
pasiekė Lietuvą, o kas likę yra 
taip pat ruošiama pargabenti 
namo.

Dabar Lietuvoje vyksta kul
tūrinis atsinaujinimas, kuriam 
išeivija, be abejonės, davė gerus 
pagrindus. Bet dabar Lietuvoje 
jau yra atgijęs lietuviškumo ir 
lietuviškos kultūros puoselėji
mas, kuris dabar ten gali laisvai 
reikštis. Pamažu Lietuva prade
da užimti vadovaujantį vaidme
nį ir kalbotyroje, ir kūryboje, ir 
mene.

Išeivija per tuos penkiasde
šimt okupacijos metų tik su di
deliu atsidėjimu išlaikė iš savo 
namų atsineštą lietuviškumą, 
mėgindama jį šiek tiek sudabar
tinti. Bet dabar tų pastangų ne
reikia, ir jos jau tampa neberei
kalingomis. Laisvas kraštas yra 

nusikalstamumo plitimu, nors 
yra kritęs ir pranešamų nusikal
timų skaičius. Tai nereiškia, kad 
yra mažiau darbo policijai. Poli
cininkai yra labai reikalingi ben
druomeniniam darbui, pvz. mo
kyklose ir kitose viešose įstaigose.

Kvebeko gyventojų apklau
sa, vykdyta federacinės valdžios 
samdomų bendrovių, rodo, kad 
81% kvebekiečių norėtų vieny
bės klausimu nebesirūpinti. 1995 
m. referendumo rezultatai su
darė labai skirtingą vaizdą, fede- 
ralistams laimėjus tik 50.6% bal
sų už vienybę. “The Toronto 
Star” dienraštis patyrė, kad 65% 
kvebekiečių save laiko kanadie
čiais, 82% galvoja, kad Kanados 
vieningumas gali būti svarbus 
pavyzdys kitoms tautoms.

Nors sakoma, kad yra re
formų patrauklių daugumai 
kvebekiečių, dar nematyti tikro 
pozicijų suartėjimo. Beveik 7 iš 
10 kvebekiečių mano, kad fede
racinė valdžia jokių reformų ne
įvykdė po referendumo. Todėl 
pusę gyventojų vis tiek vilioja 
Kvebeko pažadas atsiskirti, bet 
išlaikyti ekonominius bei politi
nius ryšius su Kanada. Paskuti
niųjų apklausų duomenys rodo, 
kad beveik pusė anksčiau balsa
vusiųjų už atsiskyrimą tikrai 
nenorėjo atsiskirti, bet taip bal
savo, kad pastūmėtų Otavos de
rybas su Kvebeku. Likti Kana
doje pasirinktų 48%, visiškos ne

mums yra svarbu išlaikyti savo 
kalbą savo jaunime ir, manau, 
kad tai bus galima padaryti, bet 
tai padarysime ne vieni patys, o 
santykiaudami su Lietuva. Mū
sų jaunimas jau dabar turi pro
gos nuvykti į Lietuvą ir ten savo 
akimis pamatyti bei savo ausi
mis išgirsti lietuvišką žodį, me
ną. Gyva kultūra yra daug stip
resnis skatintojas ja domėtis, 
negu kultūra atnešta prieš 50 
metų, nepaisant, kiek ir kaip ji 
buvo išsaugota.

NAUJIEJI ATEIVIAI
Kitas naujas veiksnys išeivi

jos lietuviškumui yra nauja išei
vijos banga, kurios skaičiai jau 
virsta tūkstančiais ir gal net de
šimtimis jų. Naujai atvykusieji 
mėgina užsienyje kurtis, steng
damiesi čia ekonomiškai prasi
gyventi ir paskui grįžti į Lietu
vą. Ar tokie planai įvyks ir kaip 
jie įvyks, parodys ateitis. Bent 
dabar naujieji ateiviai pradeda 
jungtis į mūsų bendruomeninį 
gyvenimą. Su savim jie atsiveža 
vaikų, kuriems reikia lietuvių 
kalbos mokyklų. Dažnai prie 
švietimo darbo jie prisideda ir 
tuo būdu atgaivina bei sustipri
na šeštadienines mūsų mokyk
las. Taip per juos mes jau labai 
konkrečiai susijungiame su da
bartinės Lietuvos kultūra ir tiki
mės, kad tai padės abiem pu
sėm.

Žinoma, šalia bendradar
biavimo švietimo srityje, mums 
laikas rimtai susirūpinti bendra
darbiavimu ir Bendruomenės 
veikloje. Šitoje plotmėje, atro
do, viskas eina labai lėtai ir gal 
net per lėtai. Bendruomenės 
ateičiai yra būtina rasti būdų 
įjungti naujuosius ateivius, nes 
kitaip jie liks šalia mūsų, kaip 
mes likome šalia vyčių ir

priklausomybės norėtų 42%. Iš 
viso 62% mano, kad atsiskyrimas 
pakenktų Kvebeko ekonomikai.

Ontario prov. sunkveži
miams taikomas naujas įstaty
mas bus griežtokas. Premjeras 
Mike Harris teigia, jog reikia 
užtikrinti vairuotojų saugumą. 
Sunkvežimių savininkams ar vai
ruotojams skiriamos baudos ga
li Siekti iki $50,000, net gali būti 
atimti leidimai, jei nulekia ra
tas. Nuo 1995 m. buvo 113 
atvejų, kai ratai nulėkė, keturi 
žmonės žuvo nelaimėse.

Mažiausia bauda bus $2,000. 
Aukščiausia bus pagrįstai taiko
ma, jeigu bendrovė jau vieną ar 
du kartus prasižengusi saugumo 
taisyklėms. Autobusų bendrovės 
ir sunkvežimių bendrovės iš 
JAV bei kitų provincijų irgi gali 
nukentėti. Ligšiol sunkvežimių 
bendrovės galėjo keisti registra
cijos numerius (Commercial Ve
hicle Operator Registration), kad 
išvengtų atsakomybės už pra
sižengimus. Naujasis įstatymas 
numato griežtesnę registravimo 
tvarką.

Yra manančių, kad piniginė 
bauda neprivers savininkus su
tvarkyti sunkvežimių, reikalinga 
juos konfiskuoti. Policijos tikri
nimuose atrasta daug sunkve
žimių su sugedusiais stabdžiais, 
nunešiotomis padangomis ir ki
tais rimtais trūkumais. RSJ

• Kas sunaikina svetimą dangą, 
pasistato sau pragarą. Tai neregi
ma teisybė žemėje (Stelzhammeris)

A+A
ANGELEI ČESNULIENEI 

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui PETRUI 
ČESNULIUI, VKLS centro valdybos nariui, dukroms - 
KRISTINAI, AUDRONEI bei jų šeimoms -

Vilniaus krašto lietuvių sąjungos išeivijoje centro valdyba

AtA
MYKOLUI KRIVICKUI

mirus,
žmonai OLGAI reiškiame nuoširdžią užuojautą - 

Išganytojo parapijos moterų draugija 
ir parapija

MUSŲ BENDRUOMENĖS NARIUI

AtA
MYKOLUI KRIVICKUI 

mirus,
žmoną OLGĄ, gimines bei artimuosius liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame -

KLB Oakvillės apylinkė

MIRTIES PRANEŠIMAS
Mylimas vyras, tėvas, brolis

a.a. JUOZAS DRASUTIS,
sulaukęs 78 m. amžiaus, mirė 1997 m. vasario 25 d., 
Toronto Western ligoninėje. Paliko žmoną Oną, dukterį 
Kristiną su vyru Paulium Sokolovu, brolį Vincą bei 
gimines Lietuvoje.

Laidotuvių Mišios atlaikytos Toronto Prisikėli
mo parapijoje, 1021 College St., kovo 1 d., 10.30 v.r. 
Palaidotas Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.

Giliai liūdintys - žmona Ona,
duktė Kristina su vyru Paulium Sokolovu

PADĖKA

A. a. VALERIJAI BILKIENEI 
mirus,

nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kunigams, 
kun. Liudui Januškai, OFM, kun. Juliui Sasnauskui, 
OFM, ir kun. Pijui Šarpnickui, OFM, už gedulines Mišias 
ir maldas laidotuvių namuose bei palydėjimą į amžino po
ilsio vietą.

Dėkojame karsto nešėjams, visiems draugams ir 
pažįstamiems, dalyvavusiems laidotuvių apeigose.

Nuoširdus ačiū už labai gražias gėles bei užpra
šytas Mišias.

Liūdi -
dukterys -Audronė Bilkytė ir
Roma Sapijonienė su šeima

PADĖKA
AtA

BRONĖ KAŽUKAUSKIENĖ,
sirgusi ilgiau kaip 4 metus, paliko šį pasaulį 

1997 m. vasario 12 d.

Nuoširdžiai dėkoju klebonui kun. Juvenaliui 
Liaubai, OFM, sukalbėjusiam Rožinį laidotuvių namuo
se, atlaikiusiam Mišias vasario 17 d. Aušros Vartų švento
vėje, palydėjusiam velionį į amžino poilsio vietą. Nuoširdi 
padėka visiems dalyvavusiems laidotuvėse, karsto nešė
jams, už gėles, užprašytas Mišias, pareikštas užuojautas.

Nuoširdžiai dėkoju Lindai Marcinkutei už vargo
navimą bei gražų giedojimą Mišių metu, D. B. Mačiams 
už paruoštus pietus, ponioms už pyragus. Nuoširdus ačiū 
visiems, prisidėjusiems prie mano mylimos žmonos pas
kutinės žemiškos kelionės.

Liūdi vyras Jonas

Sukursiu gražų paminklą 
pagal jūsų pageidavimus
Dailininkas Kęstutis Keparutis

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

Hamilton, Ontario L8L 5K8



Šapalų kaimo tragedija
HENRIKAS PAULAUSKAS

Dešimt kilometrų į pietva
karius nuo Kupiškio yra senas 
Šapalų kaimas. Jis ribojasi su 
pagarsėjusiu Migonių kaimu, 
kuriame gimė žymiausias mūsų 
architektas, Vilniaus puošėjas, 
Katedros, Rotušės, Verkių ir 
daugelio kitų rūmų autorius. 
Atsliuogsi ir garsioji aukštumi
nė Šepetos pelkė, iki Šapalų jau 
miškeliais, krūmais ir kemsynais 
užsilopiusi ir vadinama Pašė- 
pečiu.

Prieš karą garsėjo Šapaluo
se puikus ūkininkas, dimisijos 
kapitonas Feliksas Grina. Turė
jo dvi gražuoles dukras - vienai, 
dar gimnazistei, galvą susuko 
Kupiškio įgulos karininkas Gri- 
tė. Džiuljetos istorijos nebuvo, 
nors rūstus kapitonas ir žadėjo 
pradžioje jaunikį nušauti. Bai-

REGINA TUMKEVIČIUTĖ-JOCIE- 
NĖ, kurios tėvą žiauriai 1945 m. nu
žudė stribai Šapalų kaime, su Emilija 
Žalnieriūnaite (dešinėje), seniausia 
gyventoja 1985 m. Ntr. H. Paulausko

Kupiškėnas fotografas JUOZAS KARAZIJA buvo mūsų kaimynas - gyvenome 
prof. P. Matulionio gatvėje. 1944-1945 m. Kupiškio NKVD dar neturėjo savo 
fotografo ir varydavo J. Karaziją fotografuoti nušautų' Lietuvos partizanų. 
Kartą jie pamiršo paimti negatyvus iš fotografo. 1965 m. jis man davė slapčia 
atsispausdinti šitą nežinomų kovotojų paskutinį atvaizdą ir liepė niekam 
neprasitarti ir nerodyti. Tai du nežinomi Kupiškio apylinkių partizanai, kritę 
nuo bolševikų stribų rankos. Dar niekur nespausdinta Nuotr. H. Paulausko

gėsi linksmomis vestuvėmis. Bet 
karo audros nubloškė Gritę į 
Ameriką, kapitoną Griną bol
ševikai ištrėmė į Sibirą, iš kur jis 
nebegrįžo.

Šapalų senbuvė buvo Emi
lija Žalnieriūnaite (g. 1907 m.), 
kurios sesuo ištekėjo už žymaus 
pedagogo Justino Jankevičiaus 
(1885-1940), o jų dukra Nijolė 
Jankevičiūtė-Jankus yra Čika
goje žinoma vaikų rašytoja, 
“Draugo” bendradarbė. Nijolės 
senelė buvo Domicėlė Mažilytė, 
jos brolis Napoleonas Mažylis 
išsitarnavo aukštą generolo 
laipsnį Pietų Afrikoje, paskui 
išvažiavo į Pietų Ameriką, kur 
pabiro jo vaikai - Akvilė, Olga, 
Napalys ir Vytautas.

Visa tai man papasakojo 
prieš keletą metų Emilija Žal- 
nieriūnaitė nepaprastai gyva ir 
raiškia kupiškėnų tarme. O kaip 
ji domėjosi politika, mokslo lai
mėjimais, nepaprastai džiaugė
si, kad jos dukterėčia Nijolė, 
pabuvojusi Jeruzalėje, jai smul
kiai ir vaizdingai aprašė savo 
kelionę. Mane nepaprastai ste
bino ir žavėjo šios paprastos 
kaimo moters smalsumas, nuo
seklus mąstymas. Gyveno ji se
nutėlėje troboje prie palinkusio 
medinio kryžiaus, ant sienos ka
bojo išblukęs, musių gerokai 
nutupėtas vyro, generolo uni
forma, atvaizdas - dėdės Na
poleono. Senos obelys rudenį 
linkdavo čia nuo saldinių.

Šapaluose ūkį turėjo ir kari
ninkas Šližauskas, pokaryje 
bandęs dirbti pedagogu gimna
zijoje, nes buvo išgelbėjęs sovie
tų desantininką Piotrą Belou- 
sovą, netekusį kairės rankos. 
Belousovas trėmimų metu daug 
kupiškėnų išgelbėjo, išsuko, tu
rėjo autoritetą vietos valdžioje. 
Bet po kelerių metų paaiškėjo, 
kad P. Belousovas nėra sovietų 
desantininkas, o vlasovininkas, 
ukrainietis. Bolševikai jį tuoj 
pat suėmė, nepaliko ramybėje ir 
Šližausko. Šapalai atrodė toks 
ramus, pelkių užstotas užkam
pis, o didžiosios audros ir čia 
sėjo mirtį bei nelaimes.

Ypač didelė nelaimė šias 
apylinkes palietė 1945 m. birže
lio 20 d. ankstų rytą. Prie Ša
palų prigludusiame mažame tri
jų sodybų Vilviškių kaime, 
stambaus ūkininko Jono Basec- 
ko klojime, nakvojo šeši Lietu
vos partizanai. Naktį juos apsu
po netolimo miestelio - Viešin
tų stribai. Apie 6 valandą išėjusį 
vieną partizaną pasaloje tykoję 
stribai nušovė, o kiti partizanai 
atidengė ugnį ir iš apsupimo 
prasiveržė. Įsiutę bolševikai pa
griebė mažametį Baseckų sūnų 
Elvyrą ir jį mušdami bei grasin
dami privertė padegti savąjį 
klojimą. Čia pat, perstūmę per 
griovį tėvą Joną Basecką žiau
riai sumušė ir vietoje nušovė.

Besitraukiantys partizanai 
atsipalaidavo nuo persekiotojų 
ir už gero kilometro įbėgo į 
Alekso Tunkevičiaus sodybą. 
Čia jie pamatė pakinkytą arklį 
su vežimu, pačiupo jį ir keliuku 
nuvažiavo Svilės miško link. 
Stribai buvo visai netoli ir atvi
roje vietovėje jiems pavyko nu
šauti arklį ir mirtinai sužeisti 
dar vieną partizaną. Bet keturi 
laisvės kovotojai sėkmingai pa
sitraukė.

Bolševikai nutarė “atsiskai
tyti” ir su Aleksu Tunkevičiumi. 
Įsiveržę į namus, jie apkaltino jį 
davus partizanams arklį ir išsi
vedę į kiemą, prie obels, be jo
kio teismo sušaudė. Jo žmona 
tuo metu buvo pas kaimynus, o 
vaikai - septynerių metų Pet
rukas ir dešimties metų Regina 
dar miegojo. Atplūdęs kitas 
stribų būrys ėmė mušti ir kan
kinti sugrįžusią Tunkevičienę,

Tytuvėnų šventovė ir galerija su Kristaus kančių kelio stotimis
Nuotr. H. Paulausko

reikalaudami pasakyti, kad jos 
vyras taip pat yra partizanas. Iš 
apylinkės jie atvarė aštuonias 
pastotes ir į Viešintas išvežė vi
są Tunkevičių šeimos turtą, sa
ko, net šaukšto virtuvėje nepali
ko. Partizanų ir abiejų ūkininkų 
kūnai buvo nuvežti už Viešintų 
ir miškelyje užkasti. Savieji ne
galėjo palaidoti.

Tokia baisi savivalė labai 
sujaudino A. Tunkevičiaus pus
brolį Juozą Tunkevičių, kuris 
susigaudę teisiniuose klausi
muose ir nieko nepaisydamas 
kreipėsi į teismą, kad sušaudyti 
visai nekalti žmonės.

Žmonių pasipiktinimas bu
vo toks didelis, kad net sovietų 
valdžia nusprendė suvaidinti 
teisminį farsą. Į Kupiškį atva
žiavo vadinamasis “Panevėžio 
išvažiuojamasis teismas”. Ka
dangi visi liudytojai tvirtino, 
kad ir J. Baseckas, ir A. Tunke
vičius buvo sušaudyti nekaltai, 
tai teismas juos taip pat pripa
žino nekaltais. Bet niekas net 
nepaklausė, kas dėl to kaltas, 
kur tie nežmoniškieji stribai, 
kur jų atsakomybė? Apie tai so
vietiniame teisme buvo už
drausta kalbėti. Nebuvo sugrą
žintas ir iš šių šeimų pagrobtas 
turtas. Tik teismas leido nelai
minguosius išsikasti iš bevardės 
duobės ir palaidoti Viešintų ka
pinėse.

Praėjo daug dešimtmečių. 
Užaugo Baseckų sūnūs - Vy
tautas ir Elvyras. Jie dabar gy
vena Vilniuje, Tunkevičių dukra 
Regina mokytojauja Kupiškyje, 
jos brolis Petras Tunkevičius - 

taip pat kupiškėnas. Baseckų 
sodyba buvo visiškai sunaikinta 
ir neliko nė pėdsako. O Tunke
vičių vienkiemis Šapalų kaime 
su 17,5 ha žemės išliko visai ne
pasikeitęs. Tik apie sodybą su
augo jau greit šimtamečiais bū
sią medžiai, sumedėjo senos 
obelys. Bet ta ankstyvoji “alyvi
nė”, kuri sugėrė savo šeimi
ninko nekaltą kraują, plačiai, 
plačiai išmetė į erdvę šakas ir 
kiekvieną pavasarį apsipila bal
tais žiedais.

Tokių tragedijų, kokia 1945 
m. įvyko Šapaluose, Lietuvos 
kaime buvo tūkstančių tūkstan
čiai. Bet jų nevalia ir po dau
gelio metų pamiršti.

EMILIJA ŽALNIERIUNAITĖ, 
Šapalų kaimo gyventoja, savo so
dyboje 1985 m.

Nuotr. H. Paulausko

PAPILDOMOS BIOGRAFINĖS ŽINIOS

Du iškilūs vilniečiai
PRANAS ŽIŽMARAS buvo Vilniaus krašto sūnus. Apie jį kalbėjo 
Kanadoje gyvendamas PRANAS ANCEVIČIUS, gimęs 
Žemaitijoje, bet gyvenęs ir studijavęs Vilniuje lenkų okupacijos 
metais drauge su Nobelio premijos laureatu Česlovu Milašiumi

KAZYS BARONAS
Norėčiau, kiek papildyti 

gimnazijos bičiulio J. B. rašinį 
“TŽ” 1997 m. 6 nr. “Paskutinė 
dvikova Lietuvoje”. Nežinoma 
liko Pr. Žižmaro suėmimo die
na, tačiau spėju, kad ji buvo 
greičiausiai liepos mėn. pra
džioje, nes dar ir šiandieną lai
kau brangų sportinį atminimą, 
išduotą pažymą, kad esu Vil
niaus sporto apygardos futbolo 
teisėjų kolegijos narys. Pažyma 
pasirašyta Pr. Žižmaro 1940 
birželio 27 d. Taigi jo suėmimas 
galėjo įvykti tik po tos dienos.

Kiek daugiau šviesos j Pr. 
Žižmaro suėmimą pateikia len
kas Vladas Vielhorski savo atsi
minimuose. Autorius priklausė 
dienraščio “Kurier Wilenski” 
redakciniam štabui. V. Vielhors
ki, gimęs Voliunėje, agronomas, 
plačios erudicijos žmogus. Jis 
perėjo į istorikų eiles, buvo 
lietuvių tautos niekintojas (jam 
lietuviai buvo ne tauta, bet gen
tis), savo rašiniuose labai ten
dencingai nušviesdavo Didžio
sios Lietuvos kunigaikštystės 
laikus.

Atsiminimuose V. Vielhors
ki rašo: “Vienutė nr.l buvo da
lis apygardos teismo rūmų šoni
niame sparne pristatyto pastato. 
Jaunesniais už mane buvo du 
lietuviai - 42 m. Jurgis Zagors- 
kis, išsigimėlis lenkas, profesio
nalas šnipas, labai gabus, išsi
mokslinęs, talentingas paišyto
jas, beribis cinikas, akiplėša, ir 
33 m. lietuvis Pranas Žižmaras, 
lietuviško sportinio gyvenimo 
vadovas Vilniaus krašte, politi
nis mūsų priešas. Garbingas, 
kilnus, riteriškas ir geras žmo
gus. Pamėgau aš jį. Po dviejų 
savaičių P. Žižmarą išvedė iš 
vienutės. Nežinau, kas su juo 
vėliau atsitiko. Ketvirtas vienu
tės draugas buvo “keičiamas”. 
Tai buvo siunčiami provokato
riai (Wladyslaw Wielhorski, 
“Wspomnienia z przežyi w nie- 
woli sovieckiej”, Londyn, 1985, 
psl. 26 - “Pergyvenimų prisimi
nimai sovietinėje nelaisvėje”).

LE XXXV t., 375 psl., Pr. Žiž
maro gimimo data pažymėta 
1905 m., kituose šaltiniuose 
1907 m. Pastarieji metai yra tei
singi, nes V. Vielhorski rašo, 
kad 1940 m. Pr. Žižmaras buvęs 
33 m., taigi gimęs 1907 m.

Antra: kaip Lenkijos pilietis 
Pr. Ž. galėjo įsijungti j gen. An- 
derso armiją ir tokiu keliu iš
trūkti iš Sibiro stovyklos. Juk 
daug Vilniaus krašto lietuvių 
įsijungė į gen. Anderso eiles ir 
tokiu būdu išsigelbėjo iš Sibiro 
nelaisvės, bet rado amžino poil
sio vietą Afrikoje ir Italijos 
Monte Casino kapinėse. Jose 
yra kelios Vilniaus krašto lietu
viškos pavardės su nukirstom 
galūnėm. Kodėl Pr. Žižmaras 
neįsijungė į tuos lenkų dalinius, 
taip pat paslaptis. Gal jis mėgi
no, bet galėjo būti atpažintas 
kaip aršus lenkų priešas ir ne
priimtas.

Viename Vilniaus krašto 
lietuvių s-gos susirinkime To
ronte Pr. Ancevičius skaitė la
bai įdomią paskaitą apie Pr. 
Žižmarą, ypatingai iškeldamas 
joje dvikovą su lenku. Buvo nu
matęs kiek daugiau paslapčių 
atskleisti paskaitoje, žadėdamas 
ją perduoti spaudai. Nesuspėjo 
- nusinešė daug įdomių žinių į 
kitą pasaulį (nusižudė).

Nobelio laureatas apie 
Ancevičių

Nekrologą apie jį parašė 
Nobelio premijos laureatas 
Česlovas Milašius-Milosz Pary
žiaus žurnale “Kultūra”. Pr. 
Ancevičius gimė Žemaitijoje, 
neturtingoje ūkininko šeimoje. 
Anksti tapo laisvamaniu ir revo
liucionierium. Greičiausiai tai 
pasekmės rusiškos literatūros, 
nes tai buvo jo vienintelė sveti
ma kalba. Toliau Č. M. rašo: 
“Gyvendami kartu studentų 
bendrabutyje Tauro kalne, ne 
vieną kartą girdėjau jį dekla
muojant Majakovskį. 1926 m. 
dalyvavo nepasisekusiame so
cialistų sukilime, tad turėjo

(Nukelta j 5 psl.)

Don’t you miss wiiMrrJzr

Lithuania?
Kas ir ką anuomet žudė?

A. tiekio knyga apie sovietinius naikintojus Lietuvoje, 
joje iškyla naikintojų ir jų aukų pavardės

Fly from Toronto via Helsinki to 

Vilnius, on the left bank of the 

Neris river in

Lithuania. See the breathtaking 

Gothic and Baroque architec

ture which abounds everywhere 

here, then enjoy the cafe society, 

the quaint little shops and 

lively nightlife. With a 

great rate like this, why 

miss it? Call now.

GATEWAY TO THE WORLD I W I W I V

NON-STOP TORONTO - HELSINKI FLIGHTS OPERATE ON WEDNESDAYS AND SATURDAYS BETWEEN 
THE PERIOD OF MAY 17 AND SEPTEMBER 6. 1997. Finnair flights from Toronto with Air Canada connections from 

Montreal and Ottawa. PLEASE CALL US FOR YOUR COPY OF THE NORVISTA SUMMER BROCHURE!
Finnair is a partner in Aeroplan! Some restrictions do apply. Applicable airport taxes not included. Children's fares available.

Contact your travel agent or call Norvista Tours at 
416*222«O2O3 or 1*8OO«461«8651

J. VITĖNAS
Nemažai rašyta apie sovietų 

įvykdytus Lietuvos žmonių trė
mimus pirmos ir antros sovietų 
okupacijos metais. Tačiau so
vietai vykdė ne tik trėmimus, 
bet ir žudynes. Viena kruviniau
sių žudynių buvo įvykdyta 1941 
m. birželio mėn., sovietams pa
sitraukiant iš Lietuvos. Šias žu
dynes stengiasi aprašyti Algi
mantas Liekis savo knygoje 
“LKP agonijos kronika, II. 1941 
m. birželis. Aukos ir jų bude
liai”. Joje pateikiama daugiau 
kaip 1.100 nužudytų asmenų 
biografijų, jų artimųjų bei kitų 
liudytojų atsiminimų bei duo
menų apie nužudytų asmenų 
budelius. Tačiau, anot auto
riaus, tai “tėra pirmas dar men
kutis žingsnis mėginant pakelti 
juodą drobulę nuo kritusiųjų, 
žuvusiųjų, nužudytųjų” ir “mė
ginant nustatyti, kas buvo tie 
žiaurieji budeliai” (3-4 psl.).

Autorius pažymi, kad pačių 
budelių surašytų žudynių proto
kolų kol kas archyvuose mažai 
aptikta, nes juos išsiveždavo žu
dynių organizatoriai ir vykdyto
jai. Išliko tik duomenys apie nu
žudytuosius. Autorius pagal ap
skritis bei valsčius pateikia nu
žudytųjų pavardes, pridėdamas 
biografines žinias bei paminė
damas nužudymo aplinkybes 
(20-162 psl.). Trumpai pamini
mos žudynės Petrašiūnuose, 
Kretingoje, Raseiniuose ir Pra
vieniškėse (14-19 psl.). Atskiras 
skyrius yra apie žudynes Rainių 
miškelyje (163-211 psl.). Pasi
naudodamas K. Mockaus kny
gele “Žemaičių kankiniai” bei 
laikraščių “Žemaičių žemė” ir 
kitais šaltiniais, autorius plačiai 
aprašo okupantų ir jų pakalikų 
pasirengimą nužudyti Telšių ka
lėjimo kalinius ir jų nukankini
mą, pateikia medicinos apžiūros 
nukankintųjų aprašymą, jų lai
dotuves ir minėjimą 1942 m. 

birželio mėn. Rainiuose.
Vokiečiams okupavus Lie

tuvą ir žudynėms Rainių miške
lyje išaiškėjus, pasitraukęs iš 
Lietuvos LKP(b) CK, vadovau
jamas A. Sniečkaus, bandė 
sumenkinti sovietų nusikalti
mus. Buvo išleistas lapelis “Kas 
tie ‘bolševikų kankiniai’” ir iš 
lėktuvo išmėtytas Žemaitijoje. 
Be to, buvo išleista “Pabaltijo 
valstybių visuomenės veikėjų 
deklaracija apie fašistų žvėriš
kumus Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje”. Ją iš lietuvių pasirašė 
J. Baltušis, J. Paleckis, P. Cvir
ka, L. Gira, S. Nėris ir kiti. (8 
psl.).

Taip pat ir Rainių miškelio 
svarbiausieji žudikai ėmė aiš
kintis. Vienas šių žudynių orga
nizatorius, buvęs Telšių apskri
ties vykdomojo komiteto pirmi
ninkas, VKP (b) apskrities sek
retorius, LTSR Aukščiausios 
tarybos pirmininko pavaduoto
jas Domas Ročius 1942 m. spa
lio 7 d. parašė savo viršininkui 
A. Sniečkui ataskaitą. Tame 
rašte jis aiškina savo vaidmenį 
tose žudynėse, paminėdamas 
kai kurių nužudytųjų pavardes 
ir juos apibūdindamas (216 

Perlaidojant sovietmečiu žuvusius partizanus, a. a. JUOZĄ 
MARČIULIONĮ ir ŽVALGĄ Seirįjų kapinėse; ši karių grupė juos 
pagerbė savo ginklų salvėmis 1996.VIII.23

psl.). Ročius žuvo 1943 m. ru
denį su grupe sovietinių partiza
nų (227 psl.). Ta pačia data A. 
Sniečkui įteikė savo raštą ir ki
tas Rainių miškelio įtariamas 
žudikas Petras Raslanas, buvęs 
VSLK Telšių apskrities skyriaus 
viršininkas.

Prie žudynių Rainių miške
lyje nemažai prisidėjo ir to me
to Telšių saugumo skyriaus po
skyrio viršininkas Dušanskis 
Nachmanas-Neochimovičius.

Šie trys asmenys sovietų 
okupacijos metais buvo minimi 
kaip labiausiai nusipelnę kovo
tojai už sovietų valdžią. Apie 
juos pateikiamos autobiografi
nės žinios bei jų aprašymai so
vietinėse enciklopedijose (229- 
240 psl.). Taip pat yra pateikti 
Dušanskio atsiminimai apie 
partizanų vado A. Ramanausko 
suėmimą (241-251 psl.) Atskira
me knygos skyrelyje pateikiami 
atsiminimai žmonių, kurie dau
giau ar mažiau pažinojo Rainių 
miškelio aukas. Jie surašyti 
1988-89 m. (260-277 psl.).

Praėjus beveik 50 metų po 
įvykių Rainių miškelyje, paga
liau susirūpino tuometinė sovie
tinė Lietuvos valdžia surasti bu
delius ir juos nubausti. 1988 m. 
spalio 26 d. LTSR prokuroras 
L. Sabutis pasirašė nutarimą iš
kelti bylą ir sudarė tardymo 
grupę. Tačiau rengiant bylą bu
vo padaryta klaida: užuot su

ėmus įtariamuosius, kurie tuo 
metu gyveno Lietuvoje, jie buvo 
pakviesti apklausai. Raslanas 
paskutinį kartą buvo apklausi
nėtas 1989 m. vasario 9 d. Jis 
1991 m. pavasarį persikėlė gy
venti į Rusiją. Panašiai padarė 
ir N. Dušanskis, kuris, patyręs 
apie prokuratūros juo domėji
mąsi, paprašė leidimo išvykti Iz
raeliu. Jo prašymas buvo paten
kintas.

Tuo metu Gudijon persikė
lė gyventi ir kitas įtariamas žu
dikas, buvęs Telšių apskrities vi
daus reikalų liaudies komisaria
to viršininkas pik. Mečislovas 
Taurinskas.

1990 m. balandžio 27 d. 
TSRS pradėjus vykdyti Lietuvai 
ekonominę blokadą bei karinę 
intervenciją, Rainių žudynių ty
rimas buvo sustabdytas, bet 
1992 m. balandžio 9 d. Lietuvos 
respublikos seimui priėmus 
įstatymą “dėl atsakomybės už 
Lietuvos gyventojų genocidą”, 
buvo atnaujintas. Tik 1992 m. 
balandžio 21 d. buvo priimtas 
nutarimas suimti Rainių nusi
kaltėlius ar jų talkininkus - 
Ruslaną, Dušanskį, Taurinską 
ir kitus, nors jie jau buvo išvykę 
iš Lietuvos.

Po to Raslanui ne kartą bu
vo pasiųsti kvietimai atvykti į 
Lietuvos prokuratūrą, bet jis nė 
į vieną neatsakė. O generalinė 
Rusijos prokuratūra pranešė, 
kad Raslanas, kaip Rusijos fe
deracijos pilietis, negali būti iš
duotas svetimai valstybei. Todėl 
1994 m. birželio 10 d. Raslano 
byla buvo perduota Aukščiau
siajam Lietuvos teismui, kuris ją 
išnagrinėjęs nustatė, kad pažeis
tas Lietuvos baudžiamasis ko
deksas, nes Raslanas nebuvo 
supažindintas su visa byla ir 
įstatymu, pagal kurį jis kaltina
mas. Byla buvo grąžinta proku
ratūrai.

Tokiu būdu, pagal knygos 
autorių, susidarė padėtis, kad 
kaltinamojo negalima iškviesti 
susipažinimui su kaltinimais, 
nes jis gyvena kitoje valstybėje, 
kuri gina tokius nusikaltėlius, o

(Nukelta į 5-tą psl.)
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LAISVOJE TĖVYNĖJE
SALĖS DVARO KUMETYNE

Italijos dail. Angelo Frozio, 
turintis ryšius su akcine bendro
ve “Rokiškio sūris”, dažnai lan
kydamasis Rokiškyje ir Rokiškio 
krašto muziejuje, susižavėjo 
dvaro kumetynu ir jo pertvarky
mui paliko pirmąją 30.000 litų 
sumą. Su šio muziejaus vadove 
Nijole Šniokiene jis jau susitarė 
dvaro kumetyne finansuoti pa
rodų salių ir meno mokyklos 
įrengimą. Mokykloje pradžioj 
dėstytojais dirbtų italai, o vėliau 
- vietiniai lietuviai. Dail. A. 
Frozio lėšomis įrengtose salėse 
jo darbų pirmoji paroda jau bu
vo surengta 1994 m. rudenį, o 
dabar - ruošiamasi antrajai.

PERSODINTA 70 INKSTŲ
“Lietuvos ryto” pranešimu 

1996 m. gruodžio 27 d. laidoje, 
tais metais Lietuvoje buvo perso
dinta 70 inkstų. Tada septynias
dešimtąją inksto persodinimo 
operaciją atliko Antakalnio uni
versitetinės ligoninės tokių ope
racijų chirurgas Valentas Stapu- 
lionis. Tai buvo naujas metinio 
inkstų persodinimo rekordas. 
Mat 1995 m. jų buvo persodinta 
tik 50. Inkstų persodinimo opera
cijos Lietuvoje buvo pradėtos tik 
prieš ketvirtadalį šimtmečio. 
Anksčiau kasmet būdavo perso
dinami tik keli inkstai. Bendras 
dabar jau atliktų persodinimo 
operacijų skaičius artėja prie 
tūkstančio. Inkstų persodinimo 
operacijų šiuo metu Lietuvoje 
laukia beveik ketvirtis tūkstančio 
pacientų. Neveikiantys inkstai 
jiems pakeičiami dializės apara
tais, kuriais reikia naudotis tris 
kartus per savaitę. Kai kurie inks
tų persodinimo laukia jau pen
kerius ar daugiau metų.

LIGONINĘ REMIA VOKIEČIAI
Klaipėdos medicininės slau

gos ligoninė, įsteigta 1993 m. bu
vusios Geležinkelio ligoninės ba
zėje, yra geriausia tokio tipo svei
katos priežiūros įstaiga Lietuvoje. 
Jos vadovės medicinos mokslų dr. 
Danguolės Drungilienės praneši
mu, ši slaugos ligoninė gali pri
imti 60 pacientų. Čia daugiausia 
gydomi ir slaugomi senyvo am
žiaus ligoniai, ištikti insulto ar pa
ralyžiaus, kuriem reikia ilgos gy
dytojų priežiūros. Jie beveik visi 
atvežami iš kitų gydymo įstaigų. 
Slaugos ligoninę Klaipėdoje re
mia vokiečiai, parūpinę specialias 
lovas, vonias, su atramomis ir ki- 
neziterapijos (gydymo judesiais) 
kabinetą. Vokiečiai apmoka ir 
vaistus. Šioje medicininės slaugos 
ligoninėje pacientas gali būti gy-

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury Ontario

domas keturis mėnesius per ka
lendorinius metus. Ateityje pla
nuojama suorganizuoti ir medici
ninės slaugos centrą, kuriame 
ambulatoriškai būtų prižiūrimi iš 
Klaipėdos slaugos ligoninės išleis
ti buvusieji pacientai.

KONKURSAS ŽURNALISTAMS

Neįprastan konkursan “Spau
da stabdo korupciją” buvo įjungti 
ir Lietuvos žurnalistai. Jiems pre
mijos skiriamos už straipsnius, at
skleidžiančius valdininkų bei kitų 
pareigūnų paperkamumą kyšiais. 
Pirmąją vietą su 6.000 litų pre
mija laimėjo “Lietuvos ryto” spe
cialusis korespondentas Valdas 
Bartasevičius už pranešimą “Pro
kurorai dalijasi jiems nepriklau
sančius pinigus”. Dvi antrosios 
premijos po 4.000 litų buvo pa
skirtos “Lietuvos ryto” žurnalistui 
Žydrūnui Damauskui už rašinį 
apie tokius medikų nusikaltimus, 
paskelbtą Kauno dienraštyje 
“Laikinoji sostinė”, ir televizijos 
žurnalistui Vytautui Matulevičiui, 
“Kranto” laidos autoriui. Trečio
siomis premijomis po 2.000 litų 
buvo įvertinti “Verslo žinių”, 
“Respublikos” ir “Valstiečių laik
raščio” žurnalistų rašiniai. Fondą 
šio konkurso premijoms yra įstei
gę Amerikos (JAV?) ir Austra
lijos lietuviai praėjusiais (1996?) 
metais. Konkurso laimėtojus iš
renka specialistų komisija, vado
vaujama Žurnalistikos instituto 
direktoriaus M. Lukošiūno.

KELIONĖ ŠVEDUON BE VIZŲ
Lietuva jau yra pasirašiusi su 

Švedija bevizių kelionių sutartį, 
kuri įsigalios nuo š. m. gegužės 1 
d. Ji buvo patvirtinta vasario pra
džioje Stockholme įvykusiame 
Švedijos ir Lietuvos delegacijų 
pasitarime. Joms vadovavo abiejų 
šalių premjerai: Švedijos - Go- 
ranas Perssonas ir Lietuvos - G. 
Vagnorius. Lietuvos turizmo 
agentūros betgi nesidžiaugia to
mis bevizėmis lietuvių kelionėmis 
Švedijon. Pasak “Lietuvos ryto” 
korespoendentės Vidos Savičiū
naitės, Kaune apklausinėjusios 
dešimtį žinomiausių turizmo 
agentūrų, nė viena jų savo verslo 
nesieja su Švedija.,Tai patvirtina 
ir Kauno miesto savivaldybės už
sienio ryšių tarnybos vedėja G. 
Kasmačiauskienė. Priežastis pa
prasta - lietuviai domisi eko
nominiu Švedijos gyvenimu, bet 
jos nelaiko egzotiška turizmo ša
limi. Esą daug kam atrodo, kad 
šalto oro pakanka ir Lietuvoje.

ŠVEDIJA AR NORVEGIJA?

Žurnalistės V. Savičiūnaitės 
surinktais duomenimis, turizmo 
agentūrų vadovams atrodo, kad 
lietuvius nuo turistinių kelionių 
Švedijon atbaido ten labai bran
gus pragyvenimas. Mat turistiniai 
kelialapiai Švedijon yra gana 
brangūs, beveik prilygstantys ke
lionei Ispanijon ar Pietų Prancū- 
zijon. Turizmo keliones Švedijon 
skeptiškai vertina turizmo firmos 
“Giro” ir “Kauno piligrimas”, ne
įstengusios sudaryti net ir mažų 
ten norinčių vykti turistinių gru
pių. Turbūt nedaug tepadės ir vi
zų panaikinimas. Mat jų jau ir da
bar nereikia kelialapiams ekskur
siniais laivais. Išlaidas Lietuvos 
turistams padidina tų laivų iš
plaukimas iš Talino ir grįžimas 
Talinan. Šiuo metu jau ruošiamas 
devynių dienų kelionės į Švediją 
ir Norvegiją projektas. Turistus 
bus bandoma apgyvendinti ne 
viešbučiuose, o stovyklose. Savo 
kalnais ir fiordais yra įdomesnė 
Norvegija, dėl Golfo srovės netu
rinti net ir šaltos žiemos. V. Kst.

Hamiltono jaunieji ateitininkai vasario 4 d. Užgavėnių baliuje

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus mokyklos mokiniai. Iš kairės: Romas 
Keliačius, Stefanija Erickson ir Krista Valaitytė su savo pagamintomis 
kaukėmis Užgavėnių šventėje

Brangi prezidento priesaika
Amerikos prezidento Clinton’o priesaikos iškilmė 

kainavo 44 milijonus dolerių

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS
Antrojo ketverių metų pre

zidentavimo laikotarpiui B. 
Clinton’o priesaikos tekstas - 
35 žodžiai. Jos kaina - 44 mili
jonai dolerių. Taigi jo vienas 
pasakytas žodis kainavo per vie
ną milijoną dolerių. 31 milijo
nas dolerių buvo sudėtas priva
čių aukotojų, 12.7 milijonai - 
mokesčių mokėtojų.

Šioje šventėje dalyvavo ket
virtis milijono Amerikos gyven
tojų. Jie pamatė didingą Ameri
kos demokratijos vaizdą ne te
levizijoje, bet gatvėse, nekreipę 
dėmesio į Amerikos sostinėje tą 
dieną siautusius šalčius.

Žinoma, prie to dar reikia 
pažymėti, kad buvo panaudota 
būtiniems gamtiniams reika
lams atlikti 814 kilnojamų išvie
čių.

Pirmadienį, sausio 21, JAV 
sostinės Pensilvanijos gatve nuo 
ryto iki vakaro pražygiavo daug 
orkestrų ir palydovų. Atėjus va
karui, prasidėjo 14 iškilmingų 
pokylių. Šokių bilietai galiojo 
iki 4 v. ryto. Jais pasinaudojo ir 
prez. Clinton’as su žmona.

Žinoma, tokia iškilmė kai
navo daug pinigo. Pvz. filmų ar
tistė Whoopi Goldberg nemo
kamai važiavo valdžios limuzinu 
230 mylių!

Praeities prezidentų {vedy
bų iškilmės išlaidos buvo žymiai 
mažesnės. Pvz. prezidento Frank
lin Pierce įvedybos 1853 metais 
kainavo tik 322 dolerius. Į tą 
sumą buvo įskaitytas užmokes
tis už 16 pridėtinių policininkų.

Prieš ketverius metus Clin
ton’o įvedybos kainavo dviem 
milijonais dolerių daugiau. Šiais 
metais atsirado daugiau auko
tojų, o ir už bilietus surinkta 9 
milijonai dolerių, kurie buvo 
panaudoti šių metų išlaidoms 
sumažinti. Išleistas vienas mili
jonas ir 430 tūkstančių dolerių 
už žiūrovų tribūnos įrengimą 
prie Baltųjų rūmų. Šie pinigai 
buvo gauti iš visuomenės fondo. 
Daugiausia pinigų išleista sa
vaitę trukusioms iškilmėms 
valstybinio parado vietai, būtent 
milijonus dolerių. Išvada: Ame
rikoje viskas įrituojama do
leriais. '■

Ottawa, Ontario
RAŠYTOJAS ANTANAS ŠI

LEIKA skaitys ištraukas iš savo 
naujai išleisto apysakų rinkinio 
“Buying on Timd” sekmadienį, 
kovo 16, 4 v.p.p., Fire Station 
Bar and Grill, 360 Elgin St. 
(tarp Waverly ir Frank g.). To- 
rontiečio A. Šileikos romanas 
“Dinner at the End of the 
World” , išleistas Mosaic Press 
1995 m., susilaukė teigiamų at
siliepimų. Jo straipsniai dažnai 
spausdinami “The Globe and 
Mail”, “The Toronto Star” bei 
“Saturday Night” laikraščiuose. 
Taip pat jį galima išgirsti vado
vaujant įvairioms CBC progra
moms. Visi kviečiami gausiai 
dalyvauti, pasiklausyti jo įspū
džių apie imigrantų gyvenimą 
Kanadoje 1950-1970 m. laiko
tarpiu. Inf.

Brangi Mama,

Metų metai bėga 
nusinešdami jos vargus 
ir nepajunti kaip 
slegia kaulėti pečiai

sveikiname Jus su 89-tu gimtadieniu. Linkime 
geros sveikatos ir saulėtų dienų. Atleisk, brangi 
Mama, gal ne visuomet supratau Jus, gal ne 
visuomet išklausiau Jūsų aimanų, bet visuomet 
buvote mano širdyje.

Su meile ir pagarba Jums -

,JJįČl KAIRYS BALTIC
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.
Kad būtų geriau visiems, pageidaujame, kad dėžės nebūtų sunkesnės 
kaip 20 kg.
Iš toliau siųsti U.P.S.
Siunčiant dolerius iki $2,000 - 4%, plius pristatymas.
Siunčiant daugiau kaip $2,000 - 3%, plius pristatymas.

4 Kanados dolerių pristatymas - $15 (kan.), Amerikos dol. - $12 (amer ).

k
Jūsų duktė Elena Jasevičienė, 

vaikaičiai - dideli ir maži
1997 m. kovo 13 d., Hamiltonas, Ont.

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

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

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
k- SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

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

Hamilton, Ontario
ŠAUNUS BLYNŲ BALIUS. 

Hamiltono lietuvių katalikių mote
rų dr-jos skyrius, ir šiais metais, va
sario 11 d. surengė tradicinį Užga
vėnių blynų balių. Darbščioji valdy
ba pasikvietė į talką A. Mikalaus
kienę, Z. Rickienę, A. Pranckūnie- 
nę, A. Giedrienę, D. Skvereckaitę, 
M. Kalvaitienę, skuto bulves, tarka
vo, maišė, kepė. Koldūnų visą tūks
tantį pati viena padarė vyriausia 
šeimininkė F. Venckevičienė. B. 
Skvereckienė iškepė labai skanų 
kugelį. Skubėdamos nei nepajuto
me, kai atėjo laikas nešti ir dėti 
maistą ant stalų. Mūsų gerbiamas 
klebonas kun. J. Liauba, OFM, su
kalbėjo maldą ir svečiai buvo pa
kviesti vaišintis. Jaunimo centro sa
lė buvo pilnutėlė žmonių. Buvo ir 
daug jaunų šeimų su vaikučiais. 
Gražu, kad ir jaunimas nepamiršta 
ir palaiko lietuviškas tradicijas. Pa
sivaišinę karštais koldūnais, kuge
liu, blynais, atsigaivino kavute, kas 
norėjo ir šaltais gėrimais. Barą pri
žiūrėjo M. Jonikas ir J. Riekus. 
Skanius pyragus iškepė ir paaukojo 
mūsų išradingos šeimininkės. Ačiū 
R. Pakalniškienei už surengtą lote
riją. Visiems nuoširdi padėka už su
aukotus laimikius. Valdybos kasi
ninkė E. Kybartienė džiaugėsi gra
žiu pelnu, kuris bus skiriamas pirkti 
gėles ir puošti Aušros Vartų šven
tovės altorių, remti “Tėviškės vaiko 
namus”, tremtinius. Moterų drau
gijos pirm. R. Choromanskytė dė
kojo visiems vienokiu ar kitokiu bū
du prisidėjusiems prie šio renginio 
pasisekimo, šeimininkėms už įdėtą 
didelį darbą. Didelė padėka sve
čiams, dalyvavusiems blynų baliuje, 
nepabūgusiems žiemos šalčio ir 
sniego. Ačiū visiems ir iki pasima
tymo sekančiais metais blynų ba
liuje! M.K.

HAMILTONO ATEITININKAI 
vasario 4 d. surengė Užgavėnių ba
lių, kuriame dalyvavo jaunučiai, 
moksleiviai ir jų tėveliai. Pasivaiši
nę “pizza”, žaidė pačių jaunųjų 
ateitininkų paruoštais žaidimais. Po 
jų dar pasivaišinta saldumynais. Bu
vo smagu ir laikas greitai prabėgo.

Justinas Trumpickas

UŽGAVĖNĖS VYSK. VALAN
ČIAUS LIETUVIŲ MOKYKLOJE. 
Diena prasidėjo dainavimo pamo
ka, kaip ir kiekvieną šeštadienio ry
tą, bet paskui dienotvarkė pasikei
tė. Tą šeštadienį mes šventėme Už
gavėnes. Mokytoja D. Račkuvienė 
paklausė vaikų: “Vaikai, kaip jums 
atrodo, ko mes čia šiandien susirin
kome?” Mažasis Aleksas skubiai 
atsakė: “Mes darysime kaukes ir 
valgysime blynus!”

Mūsų mokytoja paaiškino, kas 
yra Užgavėnės ir kodėl tą dieną 
mes valgome blynus ir linksmina
mės. Užgavėnės būna 40 dienų 
prieš šv. Velykas, o Pelenų dieną 
prasideda pasninkas, trunkantis 40 
dienų. Daug vaikų nežinojo, kas yra 
pasninkas ir nustebo, kad tuo metu 
negalima valgyti mėsos ir riebaus 
maisto. Dabar retai kas laikosi šios 
tradicijos ir sunkiai atsisako savo 
mėgstamiausių patiekalų pasninko 
metu. Vaikai truputį pakraipė gal
vas, o paskui ėmė garsiai disku
tuoti, ko jie galėtų nevalgyti iki pat 
šv. Velykų. Vieni sakė, kad neval
gys saldainių ir “čipsų”, o kiti neis į 
“McDonald” restoraną.

Išgirdome daug įdomių dalykų 
apie Užgavėnių tradicijas Lietuvo
je. Tą dieną Lietuvoje labai daug 
valgydavo, daugiausia blynų! Dary
davo įvairias kaukes, apsirengdavo 
čigonais, velniais ir eidavo per 
kaimus, dainuodami dainas ir rink
dami dovanas. Paskui prasidėdavo 
kova tarp Kanapinio ir Lašininio! 
Šią kovą tarp storo žmogaus ir plo
no laimėdavo Kanapinis. Lašininį 
išvarydavo iš kaimo iki pat šv. Ve
lykų. Vaikams ši istorija labai pati
ko. Visi tuoj pat sugalvojo ir pa
rašė, ko nevalgys per pasninką ir 
pasižadėjo savo pažado tvirtai lai
kytis.

Pagaliau visi sulaukėme pačių 
skaniausių bulvinių blynų, kuriuos 
iškepė R. Butkevičienė ir W. Sla- 
vickienė, o tešlą buvo padaręs Lino 
Račkaus tėvelis pagal savo nuosta
bų vienintelį receptą.

Valgėm visi, kiek tik lindo! 
Tikrai iki šv. Velykų tokių blynų 
neteks ragauti! Užgavėnių nuotaika 
užvaldė visus, kai pradėjome daryti 
įdomias kaukes ir gąsdinti vieni ki
tus! Išsiskirstėme linksmi, kupini 
geriausių įspūdžių, dėkingi savo 
mokytojoms ir tėveliams!

Greta Ločerytė

• Ar jau parėmei Kanados lietuvių 
kultūros muziejų?

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus p

(Esu “Union Gas" 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

® LIETUVIAI FASAULYJE
JA Valstybės

JAV LB Lemonto apylinkės 
valdyba, susitarusi su kitomis or
ganizacijomis, planuoja įsteigti 
LB socialinį skyrių Pasaulio lietu
vių centro patalpose. Jis ten veik
tų pagal JAV LB krašto valdybos 
socialinių reikalų tarybos nurody
mus ir įstatus. Paruošiamieji or
ganizaciniai darbai jau atlikti. 
Reikia tik Pasaulio lietuvių cent
ro sutikimo, kad skyriaus veiklai 
bus parūpintos patalpos. Sociali
nių reikalų skyriaus įsteigimo LB 
Lemonto apylinkės ribose laukia 
ne tik vyresnio amžiaus, bet ir kiti 
jaunesni lietuviai.

Čikagos lietuviai džiaugiasi 
naujuoju Švč. M. Marijos gimimo 
parapijos klebonu, pakeitusiu 
pensijon išėjusį ilgametį kleboną 
kun. Joną Kuzinską. Naujuoju 
klebonu buvo įvesdintas lietuvių 
kilmės amerikietis kun. Mykolas 
(Michael) Yakaitis. Jis yra jau 
šeštasis šios lietuviškos parapijos 
klebonas, kuriam gegužės mėnesį 
teks vadovauti jos septyniasde
šimtmečio sukakčiai. Klebonas 
kun. M. Yakaitis yra gimęs Brigh
ton Parke, kunigu įšventintas 
1978 m. gegužės 10 d. Praėjusią 
vasarą jis su savo seserimi aplan
kė gimines Lietuvoje. Parapijie
čius su naujuoju klebonu kun. M. 
Yakaičiu supažindino įvesdinimo 
procesijoje dalyvavęs vysk. John 
Gorman. Klebonas kun. M. Ya
kaitis, jau suprantantis lietuviškai, 
dabar žada išmokti savo tėvų 
kalbą. Jam taipgi teks būti ir Šv. 
Barboros parapijos klebonu Čika
goje. Ta parapija turi pradinę 
mokyklą ir mergaičių gimnaziją.

Čikagos lietuviai 1996 m. 
lapkričio 12 d. “Seklyčioje” atsi
sveikino su dr. Kęstučiu Saniuku, 
Vilniaus Santariškių klinikos vai
kų ortopedinio skyriaus vadovu. 
Čikagon jis buvo atvykęs su pa
galbos reikalingais vaikais ir pen
kias savaites tobulinosi Shreine- 
rių ligoninėje. Tokių vaikų atsi- 
vežimu iš Lietuvos ir gydymu Či
kagoje rūpinasi “Lietuvos vaikų 
vilties” komitetas ir pirm. Gra
žina Liautaud.

Lenkija
Varšuvoje vasario 11d, buvo 

paskelbtas pranešimas, kad Seinų 
taryba po penkerius metus tru
kusio ginčo pagaliau leido lietu
viams statyti paminklą vysk. An
tanui Baranauskui, “Anykščių ši
lelio” autoriui. Pasak Lenkijos 
laikraščio “Trybuna”, Seinų lietu
viai turėjo pasirinkti vieną iš pen
kių lenkams priimtinų vietų šiam 
paminklui. Esą jie pasirinko Lie
pos dvidešimt antrosios gatvės 
pradžią prie šventovės, kur jau 
statomas Lietuvių kultūros cent
ras. Mat ta gatve vysk. A. Bara
nauskas mėgdavo vaikščioti į Sei
nų miškelį. Paminklui pasirinkta 
žemė jau turi savininką. Tad lie
tuviams žemę teks nupirkti iš jo. 
ELTOS pranešimu, “Trybuna” 
rašė: “Būtų gerai, kad žemę pa
vyktų nupirkti. Abi tautos čia gy
vena nuo amžių, tik keitėsi sienos 
linija. Reikia turėti vilčių, kad bus 
užmiršti ir antilietuviški užrašai, 
kurie devintojo dešimtmečio pra
džioje pasirodydavo miestelyje”.

Lenkuos LB tarybos posėdis, 
artėjant Kalėdoms, buvo sušauk
tas Punske. Jame paaiškėjo, kad 
Lietuvių kultūros centro statybą 
Seinuose nuo 1996 m. lapkričio 1 
d. sustabdė lėšų trūkumas. Ne
pasiteisino viltis, kad centro staty
bą parūpintomis lėšomis padės 
užbaigti naujoji Lietuvos vyriau
sybė. Finansinės paramos nebuvo 
gauta ir iš jos. Lėšų nėra ir sta
tomiems Punsko kultūros na
mams. Tad ir jų statybos darbą 
teko nutraukti.

Latvija
Latvįjos lietuviai nori, kad 

Liepojoje būtų atidarytas Lietu
vos konsulatas, jiems daugiau ga
lėsiantis padėti lietuviško švieti
mo reikaluose. Lietuva jau yra 
gavusi Latvijos vyriausybės sutiki
mą, leidžiantį Lietuvos konsulato 
atidarymą Liepojoje. Tačiau nuo 
1992 m. šiuo klausimu nieko ne
buvo padaryta. Tad jiems atrodo, 
kad lietuviškų mokyklų klausimu 
reikėtų ir daugiau tiesioginių ry
šių su Lietuvos švietimo ministe
rija.

Australija
Sidnyje, baigiantis 1996 m., 

lankėsi dr. Vita Lesauskaitė, vieš
nia iš Kauno. Ji yra Kauno medi
cinos akademijos geriatrijos (se
natvės ligų) skyriaus vedėja. “Mū
sų pastogėje” paskelbtame pasi
kalbėjime su dr. Vytautu Doniela 
ji kalbėjo apie sveikatos būklę 
Lietuvoje, dideles ligoninių sko
las, pradedamą draudą. Šiemet 
pradės veikti ligonių draudos ka
sos, padengiančios dirbančiųjų, 
pensininkų ir invalidų sveikatos 
priežiūrą.

Lietuvos kariuomenės šventę 
Sidnio lietuviai paminėjo 1996 m. 
lapkričio 24 d. Pamaldose su savo 
vėliavomis Šv. Jokimo šventovėje 
dalyvavo ramovėnai ir unifor
muoti šauliai. Lietuvių namuose 
paskaitą skaitė Juozas Alinis Jū- 
ragis. Minėjimą įvadiniu žodžiu 
pradėjo Sidnio ramovėnų sky
riaus pirm. A. Vinevičius. Trum
pą žodį apie Lietuvos kariuome
nės uždavinius 1918 m. ir dabar 
jau antrajame Lietuvos prisikėli
me tarė Lietuvos garbės konsulas 
V. Šliteris. Atsiminimais apie ka
rinę tarnybą vietinėje rinktinėje 
dalijosi A. Kramilius. Programon 
patriotinėmis dainomis įsijungė J. 
Masionienė, A. Savickienė, Pr. 
Andriukaitis ir akordeonu grojęs 
A. Kramilius. V. Kst.

OFFORD
REALTY LTD.

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

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

Angelę
Kalvaitytę, B.A.,

pirkimo Ir pardavimo atstovę. 
JI mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

«TAT LIETUVIŲ KREDITO
A -ČVL/rSJ-k 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
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki.........1.75%
santaupas....................................2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk..........1.50%
INDĖLIAI:

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

90 dienų indėlius...................... 2.25% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius.................... 2.25% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius.................... 2.75% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius.................... 3.75% pagal santaupų dydį
3 m. term, indėlius..... ............. 4.50% iki $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius.................... 4.75% santaupos 'apdraustos
5 m. term, indėlius.....................5.25% TALKOS atsargos kapitalu
RRSP ir RRIF3 3 mil. dol. Ir Kanados
(Variable)...................................... 2.50% valdžios iki $60,000
1 m. ind..........................................2.75% sumos draudimu
2 m. ind......................................... 3.75%
3 m. ind.........................................4.50%
4 m. ind.........................................4.75%
5 m. ind......................................... 5.25%

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

INTERAC KORTELĖ
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Grįžę olimpiečiai Lietuvon dėkoja

Lietuvos garbės konsulas HARIS LAPAS (dešinėje) sveikina tautiečius iš Lietuvos, dalyvavusius specialioje 
žiemos olimpiadoje Toronte ir Collingwood’e Nuotr. K. Baliūnaitės

Su medaliais grįžo Lietuvon
Lietuvos sportininkai, dalyvavę specialioje žiemos olimpiadoje Kanadoje, laimėję 

medalius, grįžo Lietuvon, juos globojo ir gausiai apdovanojo Kanados lietuviai
VYTAUTAS STAŠKEVIČIUS, 

Torontas

Sportininkai, kurie važiavo į 
Collingwood miestą, buvo apgy
vendinti “Cranberry Village” 
patalpose. Sportininkus lydėjo 
Angelė Bajorienė ir Jonas Ar- 
bačiauskas. Angelė yra senelių 
ir invalidų namų direktorė Prie
nuose, o Jonas - specialios mo
kyklos (internato) kūno kultū
ros mokytojas Jiezne. Jis taip 
pat yra specialiųjų trenerių tary
bos pirmininkas ir Birštono 
krikščionių demokratų partijos 
pirmininkas. Sportininkais taip 
pat rūpinosi iš Toronto atvažia
vusių lietuvių grupelė bei toje 
vietovėje gyvenantieji Rūta Au- 
gaitienė su sūnum Aleksandru 
ir Vita Vaičiūnienė.

Lietuviai dalyvavo 100 met
rų, 500 metrų, 1 kilometro, 3 ki
lometrų, ir 5 kilometų slidinėji
mo lenktynėse. Pirmomis die
nomis vyko pradinė atranka ir 
paskirstymai į grupes, o savaitės 
gale - baigmės kova dėl meda
lių. Kristina 500 metrų pradinė
se varžybose baigė 14-tąja iš 140 
dalyvių jos grupėje. Visi ją svei
kino, bet ji buvo nepatenkinta 
ta pasekme ir tvirtino: “Aš lai
mėsiu auksinį medalį”. Baigmi
nėse varžybose ji taip ir padarė: 
baigė pirmąja ir gavo auksinį 
medalį.

Kitas ryžtingas atletas buvo 
Jonas, kuris dalyvavo 5 kilomet
rų lenktynėse. Jį žiūrovai matė 
pradedant labai stipriai. Grįžo 
atgal visas sniegu aplipęs, plau
kai ir veidas ledais apšalę, bet 
grįžo pirmas - laimėjo auksinį 
medalį. Užklaustas ar nebuvo 
parkritęs, atsakė: “Net kelis sy
kius”! Visi keturi slidinėtojai 
nepaprastai gerai pasirodė. Visi 
laimėjo po vieną aukso medalį.

Collingwood’o miestas nėra 
didelis, tai beveik visi gyventojai 
kokiu nors būdu prisidėjo prie 
šios olimpiados. Net ir pensi
ninkai iki 80 metų amžiaus dir
bo po 10-12 valandų kas dieną, 
prižiūrėdami sandėlį, kuriame 
buvo laikomi visi sporto reik
menys.

Toronte pasilikusieji sporti
ninkai buvo globojami Lietuvos 
specialios olimpiados pirminin
ko Algirdo Vitkausko ir jų tre
nerio Ryčio Šležio, kuris dar
buojasi kaip kūno kultūros mo
kytojas specialioje Kėdainių 
mokykloje (internate). Šie atle
tai dalyvavo grindulio (floor 
hockey) paskirų žaidimo veiks
mų (individual skills) varžybose. 
Kaip ir slidinėtojai, pirmosiomis 
dienomis jie buvo atrenkami i

DARIUS VAITELIS iš Lietuvos, 
laimėjęs aukso medalį specialioje 
olimpiadoje 1997 m. Toronte

Nuotr. D. Danaitytės 

atitinkamas grupes. Vienas iš 
lietuviukų surinko žymiai dau
giau taškų negu normaliai. Dėl 
to jį paskyrė į pačią aukščiausią 
grupę ir tokiu būdu baigmėse 
negalėjo laimėti medalio - turė
jo pasitenkinti V vietos raiščiu. 
Čia lietuviukai laimėjo du me
dalius: vieną aukso ir vieną si
dabro.

Pasibaigus rungtynėms, spor
tininkai iš Collingwood miesto 
grįžo į Torontą ir vasario 8, šeš
tadienį, dalyvavo olimpiados už
darymo iškilmėse “Ontario Pla
ce” esančiame Molson’o amfi
teatre. Šis įspūdingas uždary
mas buvo rodomas televizijoje 
per sporto kanalą (TSN). Vaka
re choras “Volungė” juos pa
kvietė dalyvauti savo ruošiama
me “Rožių vakare”. Čia svečiai 
buvo labai šiltai priimti, garbin
gai pristatyti publikai ir galėjo 
šokti, kiek kas norėjo.

Sekmadienis, paskutinė sve
čių diena Kanadoje, prasidėjo 
Mišiomis Lietuvos kankinių 
šventovėje, Anapilyje. Tą dieną 
iškilmingai su vėliavomis pa
maldose dalyvavo Toronto 
skautai, kurie paskui savo suei
goje šventė Vasario šešioliktąją. 
Olimpiečius ir skautus pasveiki
no klebonas kun. J. Staškevičius 
ir pasakė pritaikytą pamokslą. 
Po Mišių olimpiados dalyviams 
klebonas aprodė šventovę ir pa
aiškino visas šventovės vidaus 
puošmenas bei jų prasmę, o 
paskui apdovanojo juos mal
daknygėmis, 600 metų Lietuvos 
krikščionybės sukakties meda
liais ir mažais rožiniais. Visi tu
rėjo taip pat progą susitikti ir 
nusifotografuoti su Lietuvos ge
neraliniu konsulu Kanadoj Ha
riu Lapu bei ponia G. Lapiene.

Pavalgę pietus parapijos sa
lėje ir gavę dovanėles, sporti
ninkai apžiūrėjo “Tėviškės žibu
rių” patalpas lydimi redaktorės 
Ramūnės Sakalaitės-Jonaitie- 
nės. Paskui apžiūrėjo Anapilio 
sales ir Kanados lietuvių muzie- 
jų-archyvą. Čia muziejaus vedė
ja dr. Rasa Mažeikaitė parodė 
daug istorinių daiktų bei foto
grafijų ir kaip kompiuterio pa
galba ji susisiekia su Lietuva.

Diena buvo saulėta ir nela
bai šalta, todėl visi dar aplankė 
bei grožėjosi Šv. Jono lietuvių 
kapinėmis ir važiavo į viešbu
čius pasiimt savo lagaminų. 
Apie 3.30 v.p.p. visi svečiai bei 
tie Kanados lietuviai, kurie pri
sidėjo prie jų viešnagės, rinkosi 
į Prisikėlimo parapijos parodų 
salę atsisveikinti su svečiais. 
Dar visi turėjo daug laiko prie 
užkandžių ir “pizza2’ pabend
rauti, pasidalinti mintimis ir 
įspūdžiais su svečiais. Oficialio
joje dalyje po trumpo žodžio 
buvo pakviestas grupės vadovas 
p. Vitkauskas, kuris atvykusių 
jaunuolių bei jų mokytojų vardu 
nuoširdžiai padėkojo už malonų 
priėmimą. Jis stebėjosi Kanados 
lietuvių išsaugotu lietuviškumu: 
lietuvišku žodžiu, lietuviškomis 
parapijomis bei lietuviškomis 
tradicijomis. Prieš vykdami Ka- 
nadon mokytojai ir jaunimas 
mokėsi kalbėti angliškai, bet at
vykę pamatė, kad pakanka lie
tuvių kalbos. Atsidėkodamas pri- 
sidėjusiems prie jų priėmimo 
Kanadoje, jis kartu su mokyto
jais juos apdovanojo pažymėji
mais bei mažomis dovanėlėmis.

Ypatingą dėmesį skyrė dau
giausia pasidarbavusiems šioje 
srityje: Linai ir Rimui Kulia- 
vams bei jų sūnui Stasiui, kun. 
Edžiui Putrimui ir Andriui Kak

nevičiui, kuris paruošė kiekvie
nam svečiui po vaizdajuostę iš
kilmingo žaidynių atidarymo- 
uždarymo ir ištraukų kiekvienos 
dienos varžybų. Taip pat jis 
kiekvienam padovanojo po al
bumėlį, pilną varžybų nuotraukų.

Tada visa eilė torontiškių 
sveikino svečius, dėkojo už jų 
atsilankymą, dėkojo vadovams 
už jų sunkų darbą ir linkėjo to
liau dirbti su tokiu jaunimu Lie
tuvoje.

Kanados lietuvių vardu R. 
Kuliavas įteikė svečiams po 
sportinį maišą, pilną visokių do
vanėlių. Taip pat įteikė p. Vit
kauskui piniginę dovaną ir 20 
krepšinio kamuolių, nes jis žada 
pradėt mokyti savąjį jaunimą 
žaisti krepšinį. J. D. Norkai jau
nimui padovanojo po “Raptors’ 
marškinėlius.

Smagiai praėjo ne tik ši die
na, bet ir visos kitos 12 dienų. 
Keli vaikinai nenorėjo važiuoti 
atgal ir norėjo čia pasilikti. 
Deja, visiems reikia grįžti į 
kasdieninį gyvenimą. Svečiai su 
daugeliu dėžių bagažo buvo 
nuvežti į orauostį skrydžiui per 
Anglijos Londoną į Lietuvą.

Kaip visuomet, tokio masto 
viešnagės nebūtų įmanomos be 
svarbą suprantančių organizaci
jų ir pavienių asmenų finansinės 
talkos. Štai jie: Kanados lietu
vių bendruomenė, Lietuvių kre
dito kooperatyvas “Parama”, 
Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvas, Tautos fondas, 
Toronto Lietuvių Namai, ŠAL- 
FASS, Išganytojo evangelikų 
parapija, N. Liačienė, R. L. Ku- 
liavai, A. Kaknevičius, M. R. 
Jaglowitz, H. Stepaitis, D. Da- 
naitytė, O. Skrebūnienė, Br. 
Saplys, dr. R. Saplys, dr. J. Sun- 
gaila, S. Ignatavičius, L. Nakro- 
šienė, V. Puzerienė, V. Ignaitis, 
D. R. Puteriai, M. Janeliūnienė, 
D. G. Rocca, M. Marcytė, V. 
Juzukonytė, J. Bakis, Rūta ir 
Ramona Girdauskaitės bei visa 
eilė kitų aukotojų. Daug prisi
dėjo muzikai - Lilija Turūtaitė, 
Teodoras Pabrėža ir Mindaugas 
Gabrys, kurie grojo priėmimo 
vakare, ir Irena Petrauskienė su 
dukra Julija, kurios paruošė 
maistą vaišėm. Per visą viešnagę 
buvo žmonių, kurie lietuviu
kams įteikė asmenines dovanė
les. Jie taip pat verti padėkos.

Pasak žaidynių dalyvių mo
kytojų, Lietuvoje yra 64-ios spe
cialios mokyklos (internatai). 
Apie trečdalis vaikų juose yra 
našlaičiai arba tėvų palikti. Jie 
gyvena bendrabučiuose visą lai
ką. Kai kurie vaikai grįžta į na
mus vakarais arba savaitgaliais. 
Pasak mokytojo Jono Arba- 
čiausko, padėtis tų bendrabučių 
dar nėra ideali: tebėra užsilikusi 
sovietinė biurokratinė sistema 
ir daugelis jų direktorių tebėra 
tie patys komunistai. Jie nelei
džia vaikams būti nei skautais, 
nei ateitininkais, nors patys, no
rėdami išsilaikyti savo užima
mose vietose, dabar lanko šven
toves ir dalyvauja pamaldose. 
Yra posakis Lietuvoje: “Švento
vėse nėra vietos geram katalikui 
atsiklaupti, nes visos pilnos ko
munistų”.

Ši viešnagė buvo naudinga 
ne tik jauniems svečiams, - ji ir 
mums išeivijoje padėjo geriau 
suprasti šių žmonių padėtį Lie
tuvoje. Visi, kurie turėjom pro
gos su jais susitikti, pamatėm, 
kad jie labai nuoširdūs, draugiš
ki ir ryžtingi. Tai savybės, kurių 
dažnai trūksta mums, “sveikie
siems”.

BRANGŪS TAUTIEČIAI 
KANADOJE,

Su džiaugsmu norime infor
muoti apie mūsų sėkmingą nusi
leidimą gimtinėje. O kartu noriu 
visų Lietuvos specialiųjų olimpie
čių vardu nuoširdžiai padėkoti už 
nuostabias dienas Toronte, Col- 
lingwoode; buvo nuostabi pasaka 
ir puikios varžybos, buvo gražus 
mūsų visų bendravimo ir meilės 
metas. Gaila, trukęs per trumpai.

Jūs padarėte viską, ką galėjo
te, kad mūsų sportininkams būtų 
labai gera. Padarėte viską, kad 
jiems ir mums - jų vadovams bū
tų patogu ir labai įdomu jūsų gra
žiame Toronte ir Collingwoode.

Iškilmingos šv. Mišios Prisi
kėlimo šventovėje ir kunigo Ed
mundo Putrimo kilniaširdiška glo
ba mums padėjo pasiekti gerų re
zultatų sporte, būti geresniais ir 
tvirtesniais siekiant užsibrėžto 
tikslo, padedant Aukščiausiajam.

Atsisveikindamas aš vis bijo
jau, kad tik ko nepamirščiau pa
dėkoti už kilnaširdiškumą ir ge- 
radariškumą. Net neabejoju, kad 
ką nors praleidau, todėl visiems 
visiems, paaukojusiems savo 
brangų laiką ir lėšas mūsų pri
ėmimui, reiškiu didžiausią padė
ką. Jūsų parama mūsų sutrikusio 
intelekto sportininkams ir jų mo
kytojams, gaunantiems nedidelius 
atlyginimus, buvo labai didelė.

Ačiū už sportinę aprangą ir 
krepšinio kamuolius, ačiū už dau
gybę ženklelių, už labdaros krau
tuvėlės atvertas duris, už maldy
nus ir dar daugelį gerų darbų at
liktų mūsų labui.

Jūsų vakaronė su gražiomis 
lietuviškomis dainomis ir maloniu 
bei švelniu humoru mums paro
dė, kad Lietuvos žmonės dar ilgai 
gyvuos. O didžkukuliai Anapilio 
parapijoje! Tai lietuviškas stebuk
las Kanadoje. O kinietiškas resto
ranas, kupinas tokių valgių, kurių 
ir mes suaugusieji nebuvome ra
gavę. O Niagaros krioklys - ledo 
ir meno simfonija! O jūsų širdys, 
dovanojusios džiaugsmą ir meilę 
žmogui! Brangieji, už viską viską 
visi labai dėkojame. Te laimina 
Dievas jus ir jūsų gerus darbus!

Kelionėje kiek nepasisekė

BERNADETA ABROMAITYTĖ-VERCH ir JUOZAS NAMIKAS, 
dalyvavę Vasario 16-tosios iškilmės programoje Vankuverio mieste

Vancouver, British Columbia
LIETUVOS ŠVENTĖ. 1997 m. 

vasario 16 d., 11 v.r. Vankuverio ir 
White Rock gyventojai rinkosi į 
“Good Shepherd” šventovę pasi
melsti už žuvusius mūsų savanorius 
ir partizanus ginant Tėvynės laisvę. 
Įėję šventovėn pirmiausia pamatė
me dešinėje altoriaus pusėje stovin
čią Lietuvos trispalvę. Šv. Mišių 
metu dalinant Komuniją dar dides
niam visų nustebimui per šventovės 
garsakalbius pasigirdo lietuviškai 
“Tėve mūsų”. Tai buvo pakili nuo
taika, susikaupimas ir malda, kuri 
nešė mus į mylimą Lietuvą, į žalius 
miškus prie dar niekam neatrastų 
brolių kapų. Girdėjau du senukai 
kalbėjosi, kad tokių gražių ir įspū
dingų pamaldų jie nematė jau 20 
metų.

Po pamaldų lietuviai rinkosi į 
šventovės salę, į Vasario 16-tosios 
minėjimą. Sugiedojus Lietuvos 
himną ir pagerbus tylos minute žu
vusius už Lietuvos laisvę, Leonarda 
Macijauskienė pakvietė žodžiui 
Lietuvos garbės konsulą Kristoferį 
Jurą. Pastarasis pareiškė, kad 1996 
m. birželio 25 d. buvo paskirtas Bri
tų Kolumbijos ir Albertos provinci
joms Lietuvos garbės konsulu. “Esu 
laimingas, kad atsiradus reikalui 
galėsiu jums kultūriniais ir ekono
miniais klausimais patarti. Man 
garbė, kad esu lietuvis ir jau kelis 
kartus buvau Lietuvoje, žinau jos 
istoriją, karžygiškas kovas dėl lais
vės. Ačiū Vankuverio lietuvių 

Ryčiui, nes vienas jo krovinukas 
užstrigo Londone. Bet jau gavo
me informaciją, kad viskas atsira
do ir kad greitai pristatys Vilniun.

Vasario 11 pailsėjome. Vasa
rio 12 šventėme sutiktuves So
cialinės apsaugos ministerijoje su 
Socialinės apsaugos ministere 
Irena Degutiene, su seimo pirmi
ninku Vytautu Landsbergiu, p. 
Visakavičiene - Socialinių klau
simų komiteto pirmininke, p. 
Jackūnu - Švietimo ir mokslo ko
miteto pirmininku, kitais seimo 
nariais. Pasveikino ir Lietuvos 
olimpinio komiteto pirm. Artūras 
Poviliūnas.

V. Landsbergis pasveikino 
mūsų olimpiečius, padėkojo, kad 
mes garsinome mažą Lietuvą pa
saulio platybėse, padėkojo mūsų 
Kristinos Syčiovos naujajai Ma
mytei, priglaudusiai mergaitę sa
vo šeimoje.

Susitikome su Vilniaus “Leli
jos” siuvimo fabriko vadovais ir 
darbininkais, gražiai aprengusiais 
ir palydėjusiais mūsų sportininkus 
į ne pirmas pasaulines specialią
sias olimpines žaidynes. Jie mūsų 
sportininkams parodė visą siuvi
mo fabriko ir jame dirbančių 
3500 žmonių atliekamą darbą. Po 
ekskursijos visi vaišinomės arbata 
ir pyragaičiais, o mes pasakojome 
apie savo sportinę ir meninę veik
lą specialiųjų olimpiečių tarpe - 
tarp per 250.000 sutrikusio inte
lekto žmonių. Mūsų olimpiečiai 
rodė savo medalius ir pasakojo 
apie savo varžybas, prisiminimus 
iš nuostabios kelionės Kanadoje.

Baigėsi dar vienas gražus gy
venimo etapas, prasidėjo naujas - 
pasiruošimo Lietuvos Tautinėms 
specialiosioms olimpinėms žaidy
nėms, atrankai geriausiųjų iš ge
riausių dalyvavimui 1999 m. pa
saulio Specialiose olimpinėse va
saros žaidynėse.

LTSOK pritarė mūsų jungti
nei idėjai - jungtinio krepšinio 
komandos sudarymui ir pasiruo
šimui 1999 m. Pasaulinei specia
liajai olimpiadai.

Sudiev, mūsų brangieji ir my
limieji tautiečiai. Daug laimės ir 
sėkmės visiems. Telydi Dievas jus 
visus sėkmės keliais.

Jūsų - Algirdas Vitkauskas 

bendruomenei už pakvietimą šioje 
brangioje šventėje dalyvauti. Šia 
proga kviečiu aplankyti mano ren
giamą lietuvių dailininkų paveikslų 
parodą Pengan Gallery, 227 Carrall 
Street, Vancouver, B.C. Atidary
mas - kovo 21 d. Paroda lankytina 
iki balandžio 21 d.”

Po konsulo kalbos Bernadeta 
Abromaitytė-Verch su labai dideliu 
įsijautimu interpretavo B. Braz
džionio “Aš dar gyva”. Publika bu
vo pasiilgus gražiosios mūsų litera
tūros, iš kurios plaukė ne kasdieni
nė nuotaika, o kažkas labai gražaus 
ir smigo į susirinkusiųjų širdis. Po 
to Bernadeta su Juozu Namiku (jau 
žinomu gitaristu) padainavo B. 
Brazdžionio “Aš dar gyva”.

Programoje taip pat pasirodė 
jauna talentinga lietuvaitė iš Lietu
vos, studijuojanti Vankuverio uni
versitete pianistė Janina Kuzmic
kaitė ir visai Kanadai žinomas klar
netistas Aleksas Dudonis. Jie atliko 
keletą klasikinių kūrinių.

Pasibaigus programai pasigir
do stiprus plojimas, pasirodė gėlės 
ir pakvipo skanėstai, kuriuos mielos 
ponios paruošė šiai iškilmei. Minė
jimas gerai pavyko ir susirinkusių 
skaičius, palyginus su praėjusiais 
metais, buvo dvigubas. Publika bu
vo labai patenkinta, kad jaunimas 
čia pradeda organizuotis ir gražus 
būrys sportininkų jau dalyvavo mi
nėjime. P.B.
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Lietuvos ambasados reikalų patikėtinis JONAS PASLAUSKAS ir JAV 
“Miss USA” įteikę, medalius lietuviams specialiosios olimpiados 
laimėtojams

Du iškilus vilniečiai
(Atkelta iš 3-čio psl.)

‘bėgti’ iš Lietuvos - atvyko į so
cialistinę Vieną ir čia rado šiltą 
priėmimą - ‘kampą’ ‘Marks 
Hof bei teisę toliau tęsti studi
jas. Dėl nežinomų man priežas
čių persikėlė į Vilnių, nes aust
riškos socialdemokratijos su
triuškinimas įvyko tik 1934 m. 
Greičiausiai jam nusibodo gy
venti svetimoje šalyje. O gal jam 
Viena buvo brangi, nes Vilniuje 
galėjo pragyventi už skatikus”.

Č.M. rašo, kad “draugo būk
lė Vilniuje buvo paradoksali. 
Lietuvis, bet antikaunietis, taigi 
žeminamas vietos Vilniaus tau
tinių organizacijų. Jis atsilygin
davo joms taip pat panieka. Pa
bėgėlis, toleruotas lenkiškos vy
riausybės, tačiau visuomet gyve
no baimėje, kai vyriausybė įgau
davo šovinistinį atspalvį. Taigi 
grėsė priverstinė repatriacija, 
kuri buvo tolygi kalėjimui”.

Revoliucionierius Pranas- 
Frank buvo “kandus” diskusijo
se, kuriose jis buvo įtariams, nes 
nebuvo žinomi jo pragyvenimo 
šaltiniai. Tie šaltiniai buvo žino
mi Č. M. Esą, jis palaikęs ryšius 
su Čikagos socialistais ir laisva
maniais, rašė jų spaudai straips
nius ir gaudavo kuklų atlygini
mą, kuriuo pakako pragyveni
mui “amžinam studentui” - jam 
buvo skirtas toks likimas. Vi
suomet apsikrovęs knygom ir 
spauda, gavo magistro laipsnį, 
įsigijo taip pat teisių daktaro 
diplomą.

Toliau Č. M. rašo: “Drau
gas darė man didelę įtaką. Vy
resnis už mane jis atskleidavo 
daug įvairių politinių paslapčių, 
supažindindavo su tarptautine 
padėtim. To mano ‘Žagarų’ 
draugai stokojo. Kartu versda- 
vome lietuviškus revoliucinius 
eilėraščius, pvz. Kazio Borutos. 
Tik tokios poezijos ‘rūšį’ pripa- 
žindavęs Pr. Ancevičius.

Likęs Vilniuje sovietinės 
okupacijos metu, be jokių abe
jonių jis būtų buvęs ištremtas į 
stovyklą. Tai yra patyrę ‘kairieji’ 
lietuviai. Grąžinus Vilnių Lie
tuvai, jis kažkaip susitaikė su 
valdžia, ‘nudžiūvo’ senos nuo
dėmės, pradėjo dirbti liberali
niame ar socialistiniame laik
raštyje ‘Lietuvos žinios’. Išvykęs 
dienraščio korespondento pa
reigoms į Berlyną, tuo metu dar 
neutralios valstybės, Pr. Ance
vičius dar kartą neteko piliety
bės, nes staiga Lietuva nustojo 
egzistavusi. Vokietijai okupavus 
Lietuvą, Pr. Ancevičius grįžo į 
tėvynę, atidarė advokato įstaigą 
Šiauliuose. Ten susitiko su mū
sų bendru pažįstamu poetu 

Toronto moksleiviai ateitininkai, paruošę kalėdines vaišes. Iš kairės: 
Dainius Rygelis, Vilija Petrauskaitė, Viltė Barakauskaitė, Aura 
Rygelytė, Tomas Ambrazaitis; II eilėje: vadovė Gabija Petrauskienė, 
Emilfja Bušinskaitė, Liana Tamulaitytė, Viktorija Barakauskaitė, Rima 
Puterytė, Paulius Goudie, kapelionas kun. Edis Putrimas, Monika 
Ambrazaitytė

Buinickiu. Jis slapstėsi savo gi
minių dvare, nes atpažintas kaip 
komunistinis poetas būtų buvęs 
tuoj pat sušaudytas (rodos buvo 
nušautas Vilniuje, K.B.).

(...) J. Ancevičiaus šeima 
(buvo vedęs mokytoją P. Tamu
levičiūtę, K.B.) pasiekė Vokieti
ją ir iš jos emigravo į Kanadą. 
Teisių daktaras dirbo fabrike 
(pakeitė taip pat pavardę į 
“Frank Ancevich”, K.B.), veik
lus darbo sąjungose, vieną kartą 
kandidatavo j Kanados parla
mentą.”

Savo atsiminimus Česlovas 
Milašius baigia apie Praną An- 
cevičių tik iš geros pusės. Daž
nai jie ėjo kartu valgyti “nami
nių” pietų pas našlę dr. Basana
vičiaus g-vėje (lenk. “Pohulan- 
k ’), nors jos bute buvo jaučia- 
rr s nemalonus kvapas, arba į 
žydiškus restoranus Vokiečių g- 
vės skersgatviuose, kurie randa
mi tik Vilniuje.

“Šiaip ar taip ‘draugas’ pa
lieka mano pagrindiniu vadovu 
po atminties labirintus ir jo mir
tis nepakeis” - baigė atsimini
mus C.M. (“Czeslav Milosz, “O 
Franciszku Ancewiczu” Kultū
ra, Paryž, 1964 m., nr.7-8, psl. 
207-210).

Kas ir ką...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

pagal Lietuvos baudžiamąjį ko
deksą, jei kaltinamasis neišduo
damas iš užsienio, yra pagrindas 
tardymą sustabdyti. Taip byla 
įstrigo.

Pasak autoriaus Raslanui 
nuteisti reikia pakeisti Lietuvos 
įstatymus, kad teismas galėtų 
bylą spręsti, jei kaltinamasis gy
vena užsienyje ir atsisako duoti 
parodymus. Tokiu būdu nusi
kaltėlis vargiai pajustų teisingu
mo ranką, bet būtų moralinė 
paguoda nukentėjusiems.

Algimantas Liekis, LKP AGO
NIJOS KRONIKA 1941 m. 
birželis. Aukos ir jų budeliai. 
Dokumentinė apybraiža, II 
knyga. Žurnalo “Lietuvos 
mokslas” ir Vilniaus universi
teto Mokslotyros centro leidi
nys. Tiražas 1200 egz. Vilnius, 
1996 m., 329 psl.

• FAKTAS, kad tremtis daugelį 
nubloškia į nevaisingumą. Bet taip 
atsitinka beveik vien su mažai ga
biais, kurie tik tirštos tautinės at
mosferos dėka šiaip taip galėjo išsi
vystyti. Jei tokie, patekę svetur, ten 
nutyla, tai niekam iš to nuostolių 
nėra. J. ERETAS



Vasario 16-tosios iškilmėje Britanijos Londone po apdovanojimo 
Gedimino IV kl. ordinais. Iš kairės: kun. dr. JONAS SAKAVIČIUS, 
MIC, ambasadorius JUSTAS PALECKIS, rašytojas KAZIMIERAS 
BARĖNAS, MARIJA BARĖNIENĖ

Vasario 16-tosios iškilmėje Britanįjos Londone atlikęs dalį koncertinės 
programos “Gimtinės” ansamblis. Dešinėje - jo vadovė VIDA 
GASPARIENĖ

DIDŽIOJI BRITANIJA

Pro Velnio salą į Braziliją
Algirdo Gustaičio įspūdžių knyga apie slėpiningus Brazilijos plotus

Nepriklausomybės šventė
1997 m. Lietuvos nepriklau

somybės šventė čia buvo šven
čiama per dvi dienas. Lietuvos 
ambasadorius Londone Justas 
Paleckis vasario 14 d. surengė di
džiulį priėmimą britų visuome
nininkams ir D. Britanijos lietu
viams naujuose ambasados rū
muose, puošnioje priėmimų salė
je. Tai buvo puikus, jaukus daly
vių pabendravimas.

Sekmadienį, vasario 16 d., 
buvo iškilmingos pamaldos Lon
done lietuvių Šv. Kazimiero šven
tovėje, dalyvaujant ambasadoriui 
Justui Paleckiui su žmona Laima, 
visais ambasados darbuotojais, ir 
apie 300 maldininkų.

Mišias atnašavo klebonas kun. 
dr. Jonas Sakevičius, MIC. Pa
moksle sakė, kad Lietuvos istorija 
prasideda Mindaugo laikais. Mi
nėjo Martyną Mažvydą ir kitus 
garsiuosius lietuvos žmones. Ra
gino visus, pradedant broliais, se
sėmis Lietuvoje bei išeivijoje, 
semtis stiprybės ir vienybės iš 
Tautos himno.

Pamaldų metu giedojo Lon
dono lietuvių Šv. Kazimiero para
pijos choras, vadovaujamas Justo 
Černio, ir Vincento O’Brien. Po 
pamaldų ne visi galėjo tilpti pa
rapijos menėje, nes ji jau darosi 
per maža, nes vis daugiau įsijun
gia naujųjų ateivių. Dabartiniu 
metu naujųjų ateivių Londone 
yra per tūkstantį.

Koncertas ir apdovanojimai
Koncertas įvyko Bishopsgate 

. Foundation koncertų salėje, Lon
dono mieste. Ambasadorius J. 
Paleckis pasveikino susirinkusius 
į koncertą, pareikšdamas, kad 
šiandien mes švenčiame vieną di

Susitiko auklėtojai Klivlande - kompiuterių specialybės mokytoja A.
MULIOLIENĖ ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos direktorius kun. A.
GRAŽULIS, SJ Nuotr. V. Bacevičiaus

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 !

dingųjų švenčių Lietuvos gyveni
me ir pranešė, jog Lietuvos pre
zidentas Algirdas Brazauskas Va
sario 16-tosios proga apdovanojo 
du garbingus Didžiosios Britani
jos lietuvių bendruomenės veikė
jus - kun. dr. Joną Sakevičių, 
MIC, ir rašytoją Kazimierą Barėną 
IV klasės Gedimino ordinu. Lon
dono Šv. Kazimiero parapija per 
šimtą metų yra dvasinės ir lie
tuviškos veiklos centras, kuriam 
klebonas kun. dr. Jonas Sakevi
čius jau arti 40 metų vadovauja. 
K. Barėnas yra kūrybingas ra
šytojas, spaudos darbuotojas, re
daktorius. Ambasadorius per
skaitė prezidento dekretus ir įtei
kė medalius visiems atsistojus ir 
griausmingai plojant.

Po apdovanojimo prasidėjo 
koncertas. Pianistė Margrit-Julia 
Zimmerman atliko piano tris 
Claude Dubussy ir tris Johannes 
Brahms kūrinius. Smuikininkė 
Rusnė Mataitytė ir pianistė Mar
gei t-Julia Zimmerman atliko Ce
sar Franck keturis kūrinius. Nors 
ir labai puikios profesionalios 
menininkės, bet atlikti jų kūriniai 
nelabai tiko Lietuvos nepriklau
somybės šventei, kur beveik vieni 
lietuviai dalyvavo.

Po pianino ir smuiko muzi
kos pasirodė lietuviškasis viene
tas - vokalinis sambūris “Gimti
nė”, vadovaujamas Vidos Gas- 
parienės. Salėje dalyviai pasijuto 
esą savo šventėje, kai suskambo 
lietuviškos dainos ir kanklių mu
zika. Jausmingai deklamavo Ba- 
ravykienė V. Mykolaičio-Putino 
“Rūpintojėlį”. Minėjimo koncer
tą rengė DBLS-gos centro val
dyba, padedama Londono pir
mojo skyriaus.

Stasys Kasparas

VYTAUTAS A, JONYNAS
Kodėl žmonės keliauja, at

sakyt ne taip paprasta. Užgai
dos ir paskatos įvairuoja. Keičia 
juos ir metai. Vienaip kamuoja 
kelionių ilgesys jaunystėje, ki
taip - subrendus, surimtėjus. 
Gera nebent tai, kad mūsų lai
kais net ir vyresnėms kartoms 
susidaro sąlygos paskraidyt, pa
viešėt kraštuose, apie kuriuos 
jaunystėje vien tesvajota. Nusi- 
daužt į Ugnies Žemę, Kalahari 
dykumą, upę Limpopo, Tibetą, 
nekalbant apie tokias visų nu
vaikščiotas vietas, kaip Pary
žius, Roma, Madridas ar Lon
donas.

Garsėjo Lietuvoje Matas 
Šalčius savo knygelėm Svečiuo
se pas 40 tautų. Nūdien mūsų 
broliai - išeivėliai yra išmaišę 
antra tiek aborigenų, susišnekė
dami anglų ir ženklų kalbomis. 
Jie parsiveža nuotraukėlių, vaiz
dajuosčių giminėms, kaimy
nams ir pažįstamiems kankinti. 
Kitas kamuoja dar platesnį ratą 
paleisdamas laikraštyje mėne
siais nesibaigiantį reportažą. 
Bet tobuliausia turbūt forma 
įamžinti savo įspūdžiams yra 
knyga, ypač jei ją palydi daugy
bė nuotraukų, statistikos lente
lių, žemėlapių ir t.t.

Tokį svarų leidinį spausdin
tą ant kreidinio popieriaus, tu
rintį 234 iliustracijas (29 žemė
lapius, 54 atspaudus ir 151 
toriaus darytų nuotraukų) ne
seniai pateikė skaitytojams Al
girdas Gustaitis. Jisai savo 
lionių knygą pavadino: Velnio 
sala, Amazonės upė ir Brazilija 
(1996).

Maršrutas ne iš banaliųjų. 
Retai kas juo susigundo, nes, 
kaip sau norit, nieko ten įdo
maus nėra: nei lošimo namų, 
nei opiumo landynių, nei ištai
gingesnių viešnamių, nei turbūt 
padoresnių narkotikų, nei mu
ziejų, nei teatrų. Antra vertus, 
tai nėra slėpiningos vietos. Do
kumentinių filmų, visokių Na
tional Geographic Special, ypač 
gamtosauginėm temom apie 
Amazonės baseiną, buvo tiek ir 
tiek rodyta per PBS tinklą ar 
Kanados televiziją. Visokio gai
valo ten priplūdo, pravedus au-

au-

ke-

Mažlietuvių tradicinis šiupinys
Vasario 11 d. vakare Prisi

kėlimo parapijos salėje susirin
ko apie 150 torontiečių užsiga
vėti ir pabendrauti pagal seną 
lietuvininkų paprotį. Mažosios 
Lietuvos moterų draugijos pir
mininkė Kristina Dambaraitė- 
Janowicz, pasveikinusi svečius 
Mažosios Lietuvos himno žo
džiais, trumpai apžvelgė 35-tojo 
šiupinio renginio istoriją Toron
te. Šiupinio iniciatorė buvo Elzė 
Jankutė. 1959 m., būriui bend
raminčių padedant, prie vieno 
ilgo puošniai padengto stalo, 
pastatyto Šv. Jono bažnyčios sa
lės kampe, susodino pirmuosius 
svečius, kad paragautų tą pagal 
originalų receptą paruoštą, Do
nelaičio “Metuose” apdainuotą 
savitą patiekalą. Bandymas pa
vyko, svečių kasmet padaugėjo; 
išvystyta oficiali programa, įves
ta loterija, linksmoji dalis su 
dainomis, muzika ir šokiais, taip 
kaip nepriklausomybės laikais 
šiupinio renginiai Klaipėdoj bū
davo pravedami. Kai Šv. Jono 
parapijos patalpos pasidarė per 
ankštos, Tėvai Pranciškonai pri
glaudė Mažosios Lietuvos mo
teris jų erdviose patalpose, kur 
šiupinys išsivystė į vieną iš svar
besnių lietuvių bendruomenės 
renginių Toronte.

Negailestinga mirtis pradė
jo retinti rengėjų eiles. Amži
nam poilsiui iškeliavo darbščioji 
Buntinų šeima, Elzė Jankutė, 
Katrė Steponienė, Marija Dam- 
barienė, Erika Šernienė, Valeri
ja Anysienė ir paskutiniu laiku 
- Greta Baltaduonienė, Marija 
Kybrancienė ir Hilda Lasienė. 
Laimė, kad jaunajai mažlietuvių 
kartai, kuri perėmė draugijos 
vadovybę, į pagalbą atėjo Išga
nytojo parapijos moterų draugi
ja. Jai reiškiamas nuoširdus 
ačiū.

Dėkodama svečiams už at
silankymą ir išreikšdama viltį, 
kad ir ateityje jų netruks, pirmi
ninkė baigė savo žodį ir pakvie
tė Astą Sernaitę-Šimkienę pra
vesti vakaro tolimesnę eigą. 

tostradą ir aptikus aukso bei ki
tokių gamtos turtų. Bet nedaug 
lietuvių ten yra lankęsi. Bent 
nėra pasigarsinę spaudoje.

Algirdas Gustaitis yra, at
seit, šioj srity pionierius, iš viso 
yra didelis keliautojas. Faktiškai 
jis pradėjo savo žurnalistinę 
karjerą kelionių knygele Tarp 
Šveicarijos ir Danijos 1946 m. - 
prieš pusę šimtmečio. Ją sekė 
kruopščiai kompiliuoti istori- 
niai-geografiniai veikalai - Tik
roji Lietuva 1983, Dniepro upė ir 
aplinka nuo prieškristinių laikų, 
1991. Kita turistinio pobūdžio 
knyga vadinosi Kelionės nežino
muose kraštuose, 1985.

Faktiškai ir čia aptariamas 
leidinys yra vien viena iš trilogi
jos dalių. Kitos dvi, taip pat 
gausiai iliustruotos, yra: Karibų 
jūroj, 1994 ir Tobago jūros pa
slaptis, 1995. Abi išleistos Klai
pėdoje. Velnio sala, Amazonės 
upė ir Brazilija tėra paskutinis 
tos pačios išvykos graikų ben
drovės turistiniu laivu “The 
World Renaissance” etapas.

Kaip glaustai apibūdinti šį 
apystorį leidinį, kuo skiriasi jis 
nuo kitataučių Amazonės tyri
nėtojų aprašų, kokia jo pažinti
nė vertė lietuviui skaitytojui, 
pagaliau kuo jis pravartus smal
sumo pagautam piliečiui prak
tiškumo prasme?

Pradėkim nuo paskutinio 
punkto. Pirmas įspūdis knygą 
pavartaliojus, palesiojus, po to 
paskaičius ištisai - Algirdas 
Gustaitis yra labai sąžiningas 
žurnalistas. Jam paprasčiausiai 
svetima pagunda afišuotis inte
lektualo išmanymu visose srity
se, visažinyste ir ypatingu išpru
simu semiotikoj. Nuo pat pirmų 
knygos puslapių turim vaizdą, 
kad tai joks mokslinės ekspedi
cijos aprašas. Ne, tai nepreten
zingo eilinio turisto užrašai. To
dėl ir pasakojant kelionę aiškiai 
laikomasi kelionės plano. Gus
taitis, atrodo, vedęs kartu su 
žmona kelionės dienoraštį, yra 
visa tai sąžiningai surašęs.

Iš jo teksto akivaizdu, kad 
laivų bendrovė yra tesėjusi visus 
savo pažadus mitybos, švaros ir 
pramogų srityse. Faktiškai ji ne 
per daug nuskiedė ir žadėdama 
busimuosius reginius. Bet būta

Anapilio klebonas kun. J. Staš- 
kus savo prasminga invokacija 
nuteikė svečius rimtam susi
mąstymui. Sočiai pasivalgę iš
klausėme Solveigos Meiklejohn 
jautriai paskaitytos ištraukos iš 
Donelaičio “Metų” apie ano 
meto šiupinį. Konsulas H. La
pas pasidžiaugė jaunimo tradi
cijų puoselėjimo tąsa, ragino vi
sus nepamiršti to krašto, kur 
nuo amžių prūsų ir lietuvių gy
venta, kur pasirodė pirmoji 
spausdinta lietuviška knyga. 
Knygos 450 metinės iškilmingai 
minimos Lietuvoj ir kitose šalyse.

Po konsulo žodžio pereita 
prie linksmesnės dalies. Rūta 
Baltaduonytė-Lemon paskaitė 
trumpą ištrauką iš pereitų metų 
šiupinio humoristinės eiliuotos 
kronikos, parašytos nuolatinės 
šiupinio lankytojos Liudos Sen- 
džikienės. Kaukės Felicija ir 
Liucija iš Lietuvos prajuokino 
svečius kupletais.

Visų lauktas “Aras”, kaip 
kasmet, pradėjo savo programą 
Mažosios Lietuvos himnu, va
dovaujant Lilijai Turūtaitei, 
akompanuojant Editai Morkū
nienei. Svečiai negailėjo katučių 
už šešias visiems patikusias dai
nas. Ypač sujaudino visus a.a. 
Vaclovui Verikaičiui dedikuota 
daina “Mamyte, pirk man žirge
lį”. Jau praėjo 8 metai nuo V. 
Verikaičio mirties. Jam vado
vaujant, tuomet virš 40 narių vy
rų choras atsiliepė teigiamai į 
moterų kvietimą išpildyti pro
gramą “šiupinyj” ir tapo šiupi
nio renginio tradicijos dalimi.

L Adomavičienė padėkojo 
jaunajai mažlietuvių kartai už 
veteranių pradėtą tradicijų puo
selėjimo tąsą, programos atlikė
jams, ir visiems bet kuriuo būdu 
prisidėjusiems prie renginio pa
sisekimo. Nuoširdi padėka sve
čiams už atsilankymą.

Kaip kasmet, sekė turtinga 
loterija. Kas laimėjo, kas nelai
mėjo, visi dalyvavo, baigė dalin
tis įspūdžiais ir patenkinti išsi
skirstė. I.A. 

šiokių tokių dalykėlių, kurie bu
vo turistam paprasčiausiai nuty
lėti. Taip, sakysim, nevykusiai 
perspėtas turistas galėjo ant sa
vo kailio patirti tropikinės sau
lės spindulių veikimą. Įsivaizda
vęs, kad galės kažkuriuo metu 
nuplaut nuodėmingą savo kūną 
prarūgusiuose Amazonės van
denyse, keliautojas sužino, kad 
juose knibždėte knibžda pirani
jų (“piranha”) - plėšrių ir ėdrių 
žuvyčių. Svarbiausia, sužino kad 
dūzgia tuose plotuose milijardų 
milijardai pasiučiausios vabzdi- 
jos - uodų, varmų, kuisių, spar
vų, zenkudų, jėjų, aklių ir t.t., 
platinančių maliariją, geltonąjį 
drugį ir kitas šiauriečio neįvei
kiamas ligas. Kai nustėrę ke
liautojai ėmė su baime teirautis 
apie tą vabzdinę velniavą, jiems 
buvo patarta nesijaudinti. Mat 
tose srityse, girdi, uodai yra ci
vilizuoti (su universitetiniais 
diplomais) ir vien iš mandagu
mo neskleidžia maliarijos.

Panašūs netikėtumai ir 
siaubai ištiks turistus ir sausu
moje. Iš anksto perspėti, kad 
vietinis vanduo galįs iššaukti vi
duriavimus, jie susiprato gurk
šnoti ne kokius vaisvandenius, o 
alų. Atsargumo dėlei - per šiau
dą. Kol staiga jiem dėbtelėjo 
mintis - : “O kas, jei tas šiaudas 
nesterilizuotas, a?”

A. Gustaičio teksto stiprybė 
yra ta, kad visų tų nerimų pa
grįstumas patvirtinamas nuo
traukomis. Kartais toji mizerija 
tikrai patetiška. Kai nebuvo ko 
kito tame provincijos užkampy
je rodyti, turistus nuvežė į lent
pjūvę. Gustaitis išsamiai apraši
nėja, kaip ten vartosi ar čiuožia 
rąstai, kaip juda ir žviegia 
skerspjūkliai. Dar prideda porą 
spalvotų nuotraukų. O skaity
tojui norisi kaukt: “Didelio čia 
daikto, tokių ‘technikos stebuk
lų’ net Sovietijoj pilnos pa
kampės!”

A. Gustaitis išprusęs foto
grafijos mene. Žinoma, jam dar 
toli iki tokio lygio, kaip Nation
al Geographic Magazine, bet 
akis jo pastabi. Ji užfiksavo su
krypusias, sutręšusias, gliaumė- 
tas prieplaukas, blausias nykių 
miestų gatves su kai kada bo
luojančiais prekybininkų pasta
tais, rezidencijom. Puikūs yra 
vietinių turgų vaizdai su mirko
momis skysčiuose gyvatėmis ir 
gydomųjų žolelių kuokštėmis. 
Ne kažin kokia tai romantika. 
Ar taip tie turistai vaizdavosi 
savo išvyką? Gustaitis atsako už 
juos: “Daugelis tikėjosi tuose 
miškų pakraščiuose pamatyti ką 
nors laukiniško; krūmuose guli
nėjančių indėnų, nors ir nešau
dančių užnuodytomis strėlėmis; 
ar tarpšakėj snaudžiantį smaug
lį; dūzgiančių bičių; bėgiojančių 
žvėrelių, šakose šokinėjančių 
beždžionių; pulkais skraidančių, 
rėkaujančių papūgų; vandenyje 
pliuškančių žuvų; besimaudan
čių laukinių gyvulių. Ir žinote 
ką: nieko panašaus nematėme, 
nors plaukėme stebėdami į vi
sus šonus, kiti, nenuleisdami 
akių nuo žiūronų, dairėsi laivo 
priekin, šonuose, praplauktoje 
tolumoje. Kažin kas girdėjęs 
šūkavimą, spėjo, papūgos.”

A. Gustaitis keliose vietose 
beveik piktinasi amerikiečių iš
laidumu ir naivumu, mėsčiojant 
iš laivo į valtelėse suplaukusią

Kanados lietuviai mokytojai, dalyvavę Šiaurės Amerikos lietuvių mokytojų stovykloje 1979 m.
Kennebunkporte, JAV-bėse

(Nukelta j 7-ta psl.)
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VYTAUTAS KASTYTIS-TVARDAUSKAS, “Tėviškės žiburių” redakci
jos narys, 1997 m. kovo 1 d. sulaukęs 75 metų amžiaus

Lietuviškai spaudai 
atiduoti dešimtmečiai

UT7/IUTUI KASTYČIUI, vienam iš "Tėviškės žiburių" 
redaktorių, 1997m. kovo 1 d. suėjo 75-ri metai, kurių 

pusė atiteko lietuviškai spaudai išeivijoje
Apsilankę “TŽ” būstinėje ir 

žvilgtelėję spaustuvėn pastebi 
prie didelio stalo sėdintį vyrą, 
apsikrovusį laikraščiais, skaitan
tį ir mašinėle rašantį. Tai Vy
tautas Kastytis-Tvardauskas. Jis 
prie to stalo praleidžia daug 
dienų ir naktų, ruošdamas me
džiagą “Tėviškės žiburiams”. 
Juk reikia peržiūrėti daugybę 
laikraščių^ iš viso pasaulio, at
rinkti “TŽ” tinkamą informaci
ją, suredaguoti ir surikiuoti į ke
letą skyrių - visuomeninių, kul
tūrinių, buitinių. Be to, reikia 
daug ką tikrinti enciklopedijose. 
Visa tai pareikalauja daug laiko, 
kurio V. Kastytis negaili savajai 
spaudai. Jam nelieka laiko daly
vauti pramoginiuose renginiuose.

O buvo laikai, kada amžiaus 
našta dar nebuvo sunki, V. Kas
tyčio darbo krūvis buvo dar di
desnis - skaitydavo ir korektū
ras, ir straipsnių parašydavo, ir 
įvairiuose renginiuose dalyvau
davo. Dabar, kai amžiaus našta 
pasidarė sunkesnė, tenka ribotis 
mažesniu krūviu.

V. Kastyčio kelias į spaudą 
gerokai vingiuotas. Jis prasidė
jo, galima sakyti, pradinėje mo
kykloje Smėlynėje, Zarasų ap
skrityje. Jo tėvai, pastebėję vai
ko gabumus, pardavė ūkį ir per
sikėlė Kaunan, kad Vytautas ga
lėtų mokytis gimnazijoje. Ten 
jis buvo priimtas jėzuitų gimna- 
zijon, kurią bagė 1941 m.

Pažymėtina, kad jau gimna
zijoje V. Kst. reiškėsi kaip laik
raštėlių redaktorius bei leidėjas. 
Mėgo jis lietuvių kalbą bei lite
ratūrą, kurią ten dėstė kalbi
ninkas Jurgis Talmantas ir dra
maturgas Juozas Petrulis. Jų dė
ka Vytautas ir palinko į spaudos 
sritį.

Domėjosi V. Kastytis ir vai
dyba bei dainavimu. Kaune bai
gė trejų metų dramos kursą, o 
dainavimo mokėsi pas solistą 
Joną Būtėną. Kurį laiką reiškėsi 
ir Kauno radiofone poezijos bei

Didžiojo 
sukliudė

sovietinė

prozos montažais, feljetonais. 
Buvo pradėjęs lietuvių literatū
ros studijas Vytauto 
universitete, bet jas 
karas.

Atūžianti antroji 
okupacija privertė 1944 m. 
trauktis į Vakarus. Buvo mobili
zuotas priverstiniams darbams 
Vokietijoje ir drauge su būriu 
kitų lietuvių išvežtas Suomijon, 
paskui Norvegijon. Ten V. Kas
tytis redagavo ir leido sien
laikraštį “Svetimoj padangėj”. 
Patekęs į sąjungininkų nelaisvę, 
Belgijoj tęsė to laikraštėlio lei
dybą. 1946 m. grįžo Vokietijon 
- amerikiečių zonon.

Grįžti Lietuvon nebuvo 
įmanoma dėl sovietinės okupa
cijos. Atsivėrė keliai į Kanadą. 
Juos 1947 m. pasirinko ir V. 
Kastytis. Pradžioje dirbo aukso 
kasykloje Pickle Crow. Atlikęs 
darbo sutartį persikėlė į Toron
tą. Čia dirbo įvairiose įmonėse, 
dalyvavo kultūrinėje ir visuome
ninėje lietuvių veikloje, tęsė 
dainavimo studijas, bendradar
biavo įvairiuose išeivijos laik
raščiuose, išleido eilėraščių kny
gą “Smūtkeliai žydi” ir feljetonų 
rinkinį “Kolektyvinė prausykla”.

Kai kūrėsi “Tėviškės žibu
riai” 1949 m., V. Kastytis buvo 
steigėjų grupėje ir įsijungė į jų 
darbą - pradžioje straipsniais, o 
nuo 1963 m. linotipininku. Nuo 
1966 m. pradėjo dirbti redakci
joje antruoju redaktoriumi.

Per daugelį metų toje re
dakcijoje daug kas keitėsi, bet 
V. Kastytis joje tebedirba ir da
bar. Linkime jam ir toliau sėk
mingai darbuotis savo pamėgto
je srityje, kurioje išaugo ilga 
spaudos patirtis.

Gausių ir sveikų metų!

• Rašau todėl, kad be rašymo lyg 
ko trūktų, kad jis yra lyg gyvenimo 
atrama, kad nerašymas būtų tam 
tikras nusikaltimas.

(J. Augustaitytė-Vaičiūnienė)
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Pro Velnio salą į Braziliją
(Atkelta iš 6-to psl.) 

metisų, mulatų ar indėnų minią 
monetas ir “žaliukus”. Jis tačiau 
neįžiūri jokio rasizmo, jokio pa
tologiško pabrėžimo savo pra
našumo. Gustaitis veikiau susi
rūpinęs, kad tokiais veiksmais 
išpaikinama liaudis. Panašaus 
sielojimosi teko, tarp kitko 
spaudoj aptikt ir skaitant kai 
kurių amerikiečių kelionės įspū
džius iš Lietuvos.

Susigundantiem įsirašyti pa
našaus pobūdžio išvykon Gus
taičio knyga yra tikras informa
cijos šaltinis. Mat jis pamini ir 
tokius dalykus, kad baigiantis 
kelionei išrenkama duoklė už 
patarnavimus vedėjams, pada
vėjams ir kt. Paprastai apie tuos 
dalykus kelionės įspūdžių kny
gose neužsimenama.

Skiriasi ji nuo panašių kita
taučių knygų dar ir kitais atžvil
giais. Labiausiai tuo, kad A. 
Gustaičio pagrindinė pastanga 
buvo prabilti apie Pietų Ameri
kos žemyną iš lietuviškos per
spektyvos, suminėti, kas ką iš 
lietuvių yra apie tą žemyną ra
šęs. Ne vien praeityje, bet ir 
paskutiniais dešimtmečiais. Iš
eivijoj, ir Lietuvoj. Todėl ne 
menkai išlesiotas žurnalas Mok
slas ir gyvenimas. Labai dažnais 
atvejais nukrypstama nuo te
mos. Taip, sakysim, pasinaudo
jęs priekabe, kad laivo denyje 
buvo surengtas pašnekesys apie 
dangaus kūnus ir jų atradėjus, 
Gustaitis įterpia išnašą iš 
Mokslo ir gyvenimo, kad astro
nomo L. Černycho pastangomis

buvę įrašyti į mažųjų planetų 
katalogą du asteroidai (plane- 
toidai), pavadinti Čiurlionio ir 
Vilniaus vardais.

Labai daug puslapių skiria
ma pvz. žymiam keliautojui 
Aleksandrui Von Humboldt 
(nors jo nesilankyta nei Amazo
nėj nei Brazilijoj), matyt vien 
todėl, kad šis mokslininkas bu
vo kadaise sutikęs Uralo srityje 
lietuvį tremtinį J. Vitkevičių ir 
jam bandęs padėti. Tokių digre
sijų A. Gustaičio knygoje tikrai 
su kaupu.

Šiaip A. Gustaitis yra rū
pestingai išrankiojęs lietuvių, 
gyvenusių Brazilijoje ir kitur 
(Petro Babicko, Klemenso Jū
ros - Jūraičio) biografijų gaba
lėlius. Ypatingai verti dėmesio 
yra tekstai, parinkti iš žymaus 
mūsų gamtininko Tado Iva
nausko įspūdžių knygelės Trys 
mėnesiai Brazilijoj (pirma laida 
1932, antroji 1960). Ten aptin
kame cituojamą žinomąjį posa
kį: “Brazilija - tai milžiniška 
ligoninė, o svarbiausia jos liga - 
tamsumas.” Girdi, ten “numest 
nuo kaklo medalikėlį yra laiko
ma didesne nuodėme, negu už
mušti žmogų”.

Kai kada A. Gustaičio di
gresijos sunkiai pateisinamos. 
Taip pastebėjęs, kad niekur ne
simato indėnų, jodinėjančių ant 
žirgų, kaip dera holivudiniams 
raudonodžiams, staiga nuklysta 
į Lietuvą, aiškindamas, kad mū
sų protėviai buvo išveisę dvi 
arklių rūšis - žemaitukus ir tra

Palaimink...
Palaimink
Mūsų skaudžią dalią, 
Mintis, jausmus, 
Saulelę, dieną, 
Vilties 
Skausmingą kelią, 
Palaiminki 
Širdim kiekvieną.

Nušvis palaimoj 
Vakaras ir rytas, 
Aušra nustebusi 
Žėrės...
Palaiminki, - 
Juk niekas kitas 
Širdim palaimint 
Negalės...

Likimas
Po geliančią ašarą, 
Nežinią, gėlą, 
Po džiaugsmo krislelį, 
Švieselę dangaus, 
Pavasario šypsnį, 
Po mirštančią gėlę 
Dėlioja likimas 
Takely žmogaus...

Suklumpam, pakylam 
Svajonei ir vilčiai 
Tikėjimu savo 
Tvirti.
Aukščiausiam dėkokim, 
Kad galim pakilti, 
Kad šypsos, kad verkia 
Dalužė karti...

Meldžias močiutė...
Į širdį 
Gyvenimas beldžias 
Vaikų, 
Anūkų bėda.
Meldžias močiutė, 

Jaunimo grupė “Švyturys”, atlikusi dalį meninės programos Vasario 16-tosios iškilmėje Klivlande
Nuotr. V. Bacevičiaus

kėnus. Kitoje vietoje jis nuklys
ta dar toliau, prabilęs apie se
novės indiečių vestuvinius pap
ročius. Visos tos nuošliaužos 
skaitytoją vargina.

A. Gustaičio stilius nema- 
nieringas, aiškus, nors pasitaiko 
kalbinių nesklandumų. Jo žody
nas pakankamai turtingas ir 
puošnus. Aiškiai pastebima pas
tanga vengti anglicizmų, nors 
vietomis įsivelia koks makaro- 
nizmas. Taip, sakysim, turim 
klaikų “gambliarautojai”, “gam- 
bliaravimo kambarys”. Būtų bu
vę paprasčiau sakyti “lošėjai”, 
“lošikai,” “lošimų salė”.

Bet užvis labiau A. Gustai
čiui patinka nusikalinėti savus, 
naujadarus, dar labiau neįpras
tus. Sakysim, “grūdinės skevel
dros”, atseit, dribsniai, javainiai.

Panašios darybos yra ir jo 
terminas “inkaruotis”. Juo nori
ma pakeisti grubios bolševiki
nės darybos “švartuotis”. Anks
čiau mes sakydavom papras
čiau: laivas meta inkarą, kelia 
inkarą.

Kartais Gustaičio terminija 
nereikalingai mįslinga: “Mato
me laivelyje kūdikis čiulpia ma
mos pakilimą.(sic). Plėšrieji gri
fai atskrenda pasisnapuodami 
(sic).” Techniniu atžvilgiu leidi
nys paruoštas kruopščiai. Daug 
rodyklių - sutrumpinimų, pa
vardžių ir vietovių vardynų. Ci
tuojami tekste ar paraštėse šal
tiniai visada pateikiami pilnai.

Algirdas Gustaitis, VELNIO 
SALA, AMAZONĖS UPĖ IR 
BRAZILIJA. Klaipėda. Klaipė
dos “Rytas”, 1996, 404 psl.

Meldžias, 
Pati
Pavirtus malda...

Dėlioja
Po mintį, po darbą, 
Palaima
Aglėbia visus, 
Gyvenimo 
Geliantį vargą, 
Gerumo, 
Ramybės žodžius...

Į širdį 
Gyvenimas beldžias 
Šviesia
Amžinybės žaizda... 
Meldžias močiutė, 
Meldžias,
Pati
Pavirtus malda...

Palaimos ranka
Aš glaudžiuos
Prie Tavęs, mano Dieve, 
Šviesią mintį, darbą, 
Glėbį vilčių, 
Nemigusią naktį, 
Pavargusią sieną, 
Ašarą tylią 
Glaudžiu...

Pailsi svajonės, 
Diena išsiblaivo, 
Aušros
Nušviečia gatves, 
Išplaukia į vandenis 
Skęstantis laivas...
Palaimos ranka 
Virš manęs...

Valerija Vilčinskienė,
Mokyklos 4-4, 
Gelgaudiškis 4461, 
Šakių raj. Lietuva

"Teatsiveria tavo akys"
Rašytojo VYTAUTO BUBNIO romanas, išleistas Vilniuje, išeiviją pasiekęs 1996 m. rudenį

ALĖ RŪTA
Tai paties autoriaus reda

guota knyga, suskirstyta taip: 
Ėjimas I, Ėjimas II, Ėjimas III. 
Tuose “ėjimuose” telpa ketu
riolika “Stabtelėjimų” skyrių. Iš 
paviršiaus - originalu, nors tuo
se “stabtelėjimuose” vis to pa
ties vieno pagrindinio veikėjo 
Grigaliaus gyvenimas ir kan
čios.

“Kodėl esame akli ir kurti 
savo istorijai? Ar tikrai karto
jame tas pačias klaidas, kurias 
darė mūsų protėviai net prieš 
keletą šimtmečių? Ar ne amži
nas žmogaus ėjimas į save, ieš
kant tikrumo ir dvasinio pasto
vumo? Kodėl taip dažnai su
klumpame po savojo kryžiaus 
našta?” - klausia autorius.

Vytautas Bubnys yra “Va
gos” leidyklos globotinis - per 
30 metų (1959-1989) ši leidykla 
pateikė skaitytojams septynioli
ka jo knygų: penkias apysakas 
(pirmoji - “Beržai svyruokliai”), 
keturis apsakymus (“Saulėtą 
dieną”, 1960, pavadintą apysaka 
ir apsakymai), aštuonis roma
nus (pirmas - “Alkana žemė”, 
1971 m.). Lietuvos skaitytojai, 
atrodo, galėjo gerai su šiuo 
rašytoju susipažinti. Mes, pri
verstiniai išeiviai, žinome apie 
Vytautą Bubnį tik nuogirdomis 
(skaičiau jo geros prozos vien 
periodikoj). Apie mus Lietuvoje 
gal dar mažiau žino, nes, ir pasi
rodžius mūsų knygoms Lietuvo
je, kažkodėl ten kolegos vengia 
jas recenzuoti, net gi Lietuvai 
jau laisvai esant.

Šio romano veika prasideda 
1650 m. pavasarį. Ryškiai vaiz
duojamas senojo pono Karolio

Aš suprantu
Aš suprantu kaip Tu
Jautiesi, Viešpatie,
Kai jie Tave prie kryžiaus kalė...
Juk momentų tokių
Aš daug gyvenime jaučiu...
Jaučiu ir sunkų medžio kryžių 
Ant Tavo kruvinų pečių...

Eilėraštis ir nuotrauka ROMUALDO KISIELIAUS

Skomaro dvaras, iš kurio 
vargais negalais (po daugelio 
gautų rykščių) išsivaduoja stip- 
riavalis baudžiauninkas Griga
lius. Jis turėjo pagrindo vaduo
tis, nes jo tėvas - buvęs bajoras. 
Grigalius turįs net popierius...

Grigaliaus, mylimoji Gildą 
(nelabai ištikima) priversta Ne
mune nusiskandinti. Laisvojo 
Grigaliaus kelionės, tarytum 
Kryžiaus keliai, prasideda ieš
kojimu tėviškės Apušote (dva
relis kitados priklausęs jo ba
jorui tėvui), ieškojimu švento
vės ir Dievo, nesąmoningu ieš
kojimu savo talento (skulpto- 
riaus-menininko). Nejučiomis, 
pačiam to nežinant, išsiskleidžia 
talentas - sukuria nuostabias 
Kryžiaus kelių stotis, Kristaus 
kančių vaizdus... Tačiau Griga
lius, žmonių nesuprastas, kle
bono neįvertintas, tamsios liau-. 
dies prietarų išguitas, tampa ta
rytum kenčiančiu Kristumi...

Romaną skaityti įdomu. 
Buvęs baudžiauninkas, stipria 
valia ir kantrybe išsilaisvinęs, 
nors bemokslis, bet mąstantis 
žmogus, ieškąs tiesos, grožio ir 
amžinumo, šalutiniai romano 
veikėjai, kaip Gildą, Skomaras, 
klebonas Merkulis, Rapolas, 
Jokimas yra ne tiek įdomūs kaip 
asmenys, o tik paryškina Gri-

Atsiųsta paminėti
Vilniaus žemutinės pilies rū

mai, (1990-1993 metų tyrimai), Vil
nius 1995, iliustruotas leidinys, 264 
psl. ir kieti viršeliai. Ats. red. Adol
fas Tautavičius. Išleido Pilių tyrimo 
centras “Lietuvos pilys”, Katedros 
aikštė 3; 2600 Vilnius. Spausdino 
Poligrafinių paslaugų įmonė. Tira
žas 2000 egz. Kaina sutartinė.

METMENYS, kūryba ir anali
zė, 71, 1996, 192 psl. ir viršeliai. 
Šiam numeriui didžiumą medžia
gos sukaupė redaktorius a.a. V. Ka
volis. Administracija: M. Paškevi- 
čienė, 306 55th place, Downers 
Grove, IL 60516. Leidžia AM & M 
Publications du kartus per metus. 
Metinė prenumerata $15 (JAV).

Juozas Grušys - Žilvinis, PA
MINKLAS MONSTRUI. Mažosios 
poemos, baladės, pasakėčios, eilė
raščiai. Penktoji autoriaus poezijos 
knyga. Atrinkti daugiausia sovieti
niuose konclageriuose rašyti eilė
raščiai. Redaktorius - Robertas 
Keturakis, dailininkas - Olgerdas 
Myza, viršelis - Olgos Svetikienės. 
Kaunas, 1996 m., 140 psl. mažojo 
formato. “Gabijos” spaustuvė, Vai
sių 30, Kaunas.

Algirdas Gustaitis, POTSDA
MAS IR LIETUVA DEGA. POTS-

Nes juk ir aš turiu likimo kryžių, 
Ir aš po juo daug kartų suklumpu, 
Bet vėl atsikeliu ir atsigavęs 
Aš vis einu, einu, einu... • 
Aš suprantu kaip Tu 
Jautiesi, Viešpatie, 
Aš suprantu...

galiaus tiesumą, beveik vaikišką 
gerumą, jo užsispyrimą, kantry
bę einant paties pasirinktu ke
liu, siekiant amžinumo savyje ir 
dievybėje.

Kokio Dievo Grigalius ieš
kojo ir kokį išpažino?

V. Bubnio romane yra daug 
tautosakinių ir istorinių ele
mentų. Antai Senis, kuris tam
pa Grigaliaus lyg ir mokytoju, 
lyg tėvu, dar tebegloboja žaltį, 
garbina senuosius lietuvių die
vus... Grigalius pamilstą Senį ir 
juo paseka. Tačiau jis išpažįsta 
ir vieną Dievą, Kristų, kurio 
kančios kelią jis nori savu su
gebėjimu įamžinti.

Grigaliaus asmenyje auto
rius tarytum nori pavaizduoti ir 
lietuvių tautos svyravimus tarp 
senųjų dievų ir krikščionybės.

Mylimos Gildos veidas atsi
kartoja Grigaliaus išdrožtoje 
medyje Marijos povyzoje. Jo 
kančiose Gildą perkeliama vaiz
duote į Monikos, irgi kenčian
čios gražios moters, paveikslą. 
Moteris - švelnumo, grožio sim
bolis, o ne gyvo žmogaus atvaiz
das.

Vytautas Bubnys, TEATSIVE
RIA TAVO AKYS. Romanas. 
Dailininkas - R. Grantas. “Va
gos” leidykla, Vilnius, 1993 m. 
Tiražas 20.000.

DAM AND LITHUANIA ARE 
BURNING. Aštuoniomis kalbomis 
apie Lietuvą. In eight languages 
regarding Lithuania. Sudarytojai ir 
leidėjai - Aniceta ir Pranas Saba
liauskai. Tiražas - 2500 egz. Antras 
leidimas. “Ryto” spaustuvė. 59 psl. 
Klaipėda, Tai rinkinys dokumentų 
ir spaudos ištraukų.

Algimantas Liekis, SIGNATA
RAI. VASARIO 16. Redaktorius 
koordinatorius - Antanas Drilinga, 
redaktorius konsultantas - dr. Liu
das Truska, dailininkas - Saulius 
Chlebinskas. Tai visų Vasario 16 
aktą pasirašiusių biografijos su ati
tinkamom nuotraukom. Leidykla 
“Džiugas” (Architektų g. 176-94, 
2049 Vilnius), 408 psl.

Pranas Gaida-Gaidamavičius, 
RAŠTAI. Išblokštasis žmogus. 
Milžinas, didvyris, šventasis. Didy
sis nerimas. Serija “Iš Lietuvos fi
losofijos palikimo”. Redagavo Ri
ma Dulkinienė. Viršelis - dail. Al
berto Brogos. Meninis redaktorius 
- Romas Dubonis. Techninė redak
torė - Danutė Navickienė. Rinko ir 
maketavo Nijolė Juozapaitienė. Ti
ražas - 2000 egz. “Minties” leidykla 
(Z. Sierakausko g. 15, 2600 Vil
nius), 1996 m., 620 psl.
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□ KUETMĖJE VEIKIOJE
Poeto Bernardo Brazdžionio 

devyniasdešimtojo gimtadienio pro
ga Lietuvos rašytojų sąjungos lei
dykla išleido jo naujų eilėraščių 
rinkinį “Šiapus ir anapus mūsų 
laiko”. Jame B. Brazdžionio eilė
raštis “Mūsų meto žodis”, pasak 
antrinės antraštės, tampa kalba 
Martyno Mažvydo žodžiams. Pa
grindinis B. Brazdžionio sukak
ties minėjimas išeivijoje buvo nu
matytas vasario 9 d. Los Angeles 
mieste. Į jį buvo pakviesti: Lietu
vių rašytojų draugijos pirm. Pau
lius Jurkus iš Niujorko ir Lietuvos 
rašytojų sąjungos pirm. Valenti
nas Sventickas iš Vilniaus. Abiejų 
pirmininkų dalyvavimu buvo no
rėta pradėti pokalbį dėl Lietuvos 
ir išeivijos rašytojų organizacijų 
susijungimo. Iniciatyvos šiam po
kalbiui ėmėsi Los Angeles Lietu
vių fronto bičiuliai su savo pirm, 
dr. Zigmu Brinkiu.

Išeiviai turėtų būti įdomus 
“B. Brazdžionio poezijos ir gyve
nimo pilnaties” aprašymas, kurį 
“Lietuvos ryto” atstovas Sigitas 
Parulskis pateikia to dienraščio 
skaitytojams: “Dėkingiausias lai
kotarpis savotiškam poeto atgimi
mui buvo Lietuvos laisvėjimo me
tai - tuo metu B. Brazdžionio re
torika buvo nepakeičiama (kaip ir 
kiti simboliai - trispalvė, tautinės 
giesmės etc.). Dabar tai tarsi nie
kam nebesvarbu, tačiau poezija 
turi ir pranašystės, ir liudijimo ga
lios - B. Brazdžionio poetinės 
pranašystės ir vizijos dažnai pildė
si, ir šito nereikėtų užmiršti. Ką 
dar galima pasakyti devyniasde
šimtmečio proga? B. Brazdžionio 
kūrybos likimas - fenomenalus. 
Ji įdomi literatūros specialistams 
ir drauge reikalinga masiniam ei
liuoto žodžio vartotojų sluoks
niui. Tai retai atsitinka, bet jeigu 
jau įvyksta, vadinasi, neatsitikti
nai”.

Netikėta staigmena tapo 
“Lietuvos aido” korespondento 
Leono Peleckio-Kaktavičiaus pra
nešimas “Bernardo Brazdžionio 
kūrybos rinkiniai Vorkutos ir 
Mordovijos lageriuose”. Jis supa
žindina skaitytojus su ten kalintu 
vilniečiu Algirdu Kavaliausku, 
Dzūkijoje gimusiu Alytaus gim
nazijos auklėtiniu, vadovavusiu 
gimnazijos literatų būreliui. Pasi
rodo, literatas A. Kavaliauskas, 
suimtas 1949 m. lapkričio 6 d. 
prie Vilniaus Aušros Vartų, ke
lionę į juos tegalėjo užbaigti po 
penkiolikos metų Vorkutoje ir 
Mordovijoje. Esą septynias savai
tes dienomis ir naktimis trukusia
me tardyme jėgų jis rasdavęs tik 
maldoje ir B. Brazdžionio eilė
raščio žodžiuose: “Žus visam pa
saulyje komuna / Iš vergijos stos 
išlaisvintas žmogus...” Tuos žo
džius jis po tardymo kartodavo 
kameros draugams. Jų neužmiršo 
ir su kitais kaliniais dvidešimt 
penkeriems metams išvežtas Vor- 
kuton. Tada ir kilo mintis minti
nai išmoktus B. Brazdžionio eilė
raščius slapta užrašyti, kad juos 
galėtų išmokti ir kiti. Taip persi- 
rašinėjimais ir buvo sudaryti B. 
Brazdžionio poezijos rinkinėliai, 
papildyti keliais V. Mykolaičio- 
Putino, J. Aisčio ir K. Bradūno 
eilėraščiais. Šis slaptas poezijos 
perrašinėjimas buvo tęsiamas ir 
Mordovijos lageryje. Ten A. Ka
valiauskas parašė ir B. Brazdžio
niui skirtą studiją “Poetas, Pra
našas ir Karys”. Tą studiją su jo 
eilėraščiais jis netgi parodė ir ka
linamam vysk. Vincentui Borise- 
vičiui.

Australuos lietuviai sekan
čiais mokslo metais savo artimuo
sius bei kitus lietuvių tautai nusi
pelniusius asmenis galės įamžinti 
jų vardo stipendijomis, kurios bus 
paskirtos geriausiems IV kurso 
studentams, ruošiantiems diserta
cijas apie Lietuvą ar lietuvius. 
Tokios stipendijos varžytinių bū
du yra skiriamos geriausius pažy
mius turintiems studentams. Ta 
stipendija, gaunama tik vienerius 
metus - 4.500 dolerių arba 3.500 
JAV dolerių. Šią stipendiją iško
vojo Tasmanijos universitete 
įsteigtas Lietuvos studijų sambū
ris. Jis surinktomis aukomis turi 
padengti lietuvių įamžinimui skir
tų stipendijų išlaidas. Aukų če
kius reikia rašyti tik TASMANIA 
UNIVERSITY FOUNDATION 
TRUST vardu. Kitan laiškelin 
reikia pridėti “Donation for Li
thuanian Honours SCHOLAR
SHIP”. Abu laiškelius siųsti tuo 
pačiu adresu: Tasmania Universi
ty Foundation INC., GPO Box 
252C, Hobart, Tas 7001 (Aust
ralia).

Sidabrinės bitės ženklo pre
miją yra įsteigusi Varėnos rajono 
kultūros taryba. Šis ženklas kas
met M. K. Čiurlionio gimtadienio 
minėjime bus įteikiamas labiau
siai šio rajono kultūrai nusipel
niusiam žmogui. 1996 m. M. K. 
Čiurlionio gimimo minėjime rug
sėjo 22 d. Sidabrinės bitės ženklas 
už ilgametį etninės kultūros puo
selėjimą buvo įteiktas gamtinin
kui Henrikui Gudavičiui.

Antano Musneckio nuotrau
kų parodą “Senosios kapinės” su
rengė Šiaulių fotografijos muzie
jus. Jai buvo sutelkta daugiau 
kaip šimtas nuotraukų šio miesto 
kapinėse, kur dabar jau niekas 
nelaidojamas nuo 1959 m. Tad 
ten esantys antkapiai ir įrašus tu
rintys kryžiai jau yra tapę istori
niais paminklais. Kapinėse yra 
apie 70 kapų, kuriuose ilsisi žu
vusieji už Lietuvos laisvę. Šiose 
kapinėse taipgi palaidoti drau
džiamos lietuviškos spaudos pla
tintojas J. Miliauskas-Miglovara, 
filosofas prof. Stasys Šalkauskis, 
visuomenininkai advokatai Stasys 
Lukauskis ir Kazimieras Venc- 
lauskis. Labiausiai lankomas net 
ir sovietmečiu buvo kun. Igno 
Štarkos kapas, apie kurį keliais 
eidavo moksleiviai, prašydami, 
kad padėtų išlaikyti egzaminus.

Etnografininko ir kraštotyri
ninko Balio Buračo (1897-1972) 
šimtosios gimimo metinės sausio 
18 d. buvo prisimintos Šiauliuose 
ir Kaune. Fotomenininko A. Ma
cijausko iš B. Buračo negatyvų 
atgaivinto nepilno šimto nuotrau
kų parodą surengė Lietuvos fo
tomenininkų sąjunga ir Šiaulių 
fotografijos muziejus. Kauniečių 
laukė ne tik paroda, bet ir minė
jimas. Apie B. Buračo nuopelnus 
etnografijos mokslui kalbėjo prof. 
V. Milius, jį laikantis etnografinės 
ir aplamai žanrinės fotografijos 
pradininku Lietuvoje. Po visą 
Lietuvą pusšimtį metų keliavusio 
B. Buračo palikimą sudaro apie 
30.000 nuotraukų, 11.000 negaty
vų, pusketvirto tūkstančio užrašy
tų liaudies dainų bei papročių ir 
beveik tiek pat velykinių margu
čių turintis rinkinys. Didžiąją B. 
Buračo palikimo dalį dabar saugo 
Kauno Vytauto Didžiojo karo 
muziejus. Tam palikimui atstova
vo ir Kauno M. K. Čiurlionio dai
lės muziejuje surengta paroda. B. 
Buračas jau 1937 m. pasaulinėje 
Paryžiaus parodoje už etnografi
nes nuotraukas buvo laimėjęs 
aukso medalį, bet dėl lėšų stokos 
negalėjo nuvykti Paryžiun jo atsi
imti. Sukaktuvininko B. Buračo 
palikiman įtrauktos ir pastarai
siais metais išleistos dvi jo straips
nių rinktinės - “Lietuvos kaimo 
papročiai”, “Pasakojimai ir pada
vimai”. Tačiau jam didelės 
skriaudos padarė leidyklų aplai
dumas, Fotografijos meno sąjun
gos abejingumas. Tik prieš pat 
mirtį jis susilaukė V. Juodakio 
paruošto kuklaus savo etnografi
nių nuotraukų albumėlio, išleisto 
1971 m. B. Buračo didelis darbas 
galbūt dėl Lietuvos sovietinimo 
nesusilaukė jam tinkamo dėme
sio.

Kultūros ministerįja šiemet 
skelbia choreografo ir baletmeis
terio Juozo Lingio (1919-1984) 
premijos konkursą. Pagal 1990 m. 
gruodžio 20 d. patvirtintus nuo
status Juozo Lingio premija galės 
būti paskirta už lietuvių choreo
grafijos mokslinį tiriamąjį darbą, 
lietuvių sceninių šokių kūrybą, 
pedagoginę, choreografinę veiklą 
ir estetinį jaunimo auklėjimą. 
Juozas Lingys, ilgus metus dirbęs 
“Lietuvos” ansamblyje, profeso
riavęs Lietuvos konservatorijoje, 
yra vienas žymiausių lietuviškųjjų 
liaudies ir tautinių šokių kūrėjų. 
Kandidatus jo vardo premijai gali 
siūlyti: Lietuvos choreografų są
junga, Klaipėdos universiteto me
no fakulteto choreografijos ka
tedra, Lietuvos mokymo, mokslo 
ir tiriamojo darbo, miestų, rajonų 
kultūros ir švietimo skyriai bei ki
tos kultūros ir švietimo institu
cijos. Kandidatų kūrybinės veik
los charakteristikas ir darbus siū
loma pateikti Lietuvos liaudies 
kultūros centrui iki 1997 m. lie
pos 1 d. Komisija kandidatų są
rašą, praėjus mėnesiui po pateiki
mo, skelbs spaudoje, todėl visuo
menė irgi galės pareikšti savo 
nuomonę. Papildomos informaci
jos galima gauti Vilniuje, pa
skambinus į Lietuvos liaudies kul
tūros centrą S. Einikytei tel. 61 20 
11,61 47 06. V.Kst.
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pRISIKELIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 

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

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

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

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind................... 2.50%
180-364 d. term.lnd.................. 2.50%
1 metų term, indėlius............... 2.50%
2 metų term, indėlius............... 3.25%
3 metų term. Indėlius................3.95%
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%

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

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas čekių ir 
taupymo sąskaitose.

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

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

F}\/| ELECTRICAL Licence 

D V L ENGINEERING E 2392
Taisau senas ir įvedu naujas:

. ELEKTROS INSTALIACIJAS . VĖSINIMO SISTEMAS
Taisau visų rūšių

• ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES
. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS

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

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

Je/ 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

Gyvybės - verslo - namų — automobilių - sveikatos - 
kelionių - pensijų (RRSP, RRIF)

Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite 
JUOZUI EIMIUI RAMUI 

tel. 239-7733
namų 766-5857 FAX 234-5187

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

HomeLIfe/Realty 
One Ltd.

Realtor-Member
FAX 416 763-5097

2261 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 

patarnaus
NIJOLĖ B. BATES 

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

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

Toronto jurų skautų “Vaidoto” laivas su LSB jūrų skautų skyriaus vadovu j.v.s. Broniumi Juodeliu “Ro-
muvos” stovyklavietės penkerių metų sukaktuvinėje stovykloje 1967.VII.23

Jūrų skautams 75 metai
1997 m. kovo 12 d. sueina 

75 metai Lietuvos skautų broli
jos jūrų skautų veiklai, kuri sėk
mingai buvo išplėsta Lietuvoje, 
atkurta Vokietijoje ir užjūrio 
kraštuose, o dabar yra atkuria
ma ir laisvoje Lietuvoje.

Pirmasis jūrų skautų viene
tas - L.K. Algimanto vandens 
skautų draugovė - buvo įsteig
tas Kaune 1922 m. kovo 12 d. 
Kosto, Juliaus ir Petro Jurgele
vičių pastangomis. Pirmuoju 
draugininku buvo Julius Jurge
levičius. Draugovę sudarė “Ūd
rų” skiltis su skiltininku P. Jaru
ševičium ir “Vėbrų” skiltis su 
skiltininku Jonu Dainausku, ku
ris ir šiandien su ASS ‘laiveliu” 
plaukia į savo amžiaus šimtąjį 
gimtadienį.

Kaune išplitusi jūrų skautų 
veikla 1924 m. Velykų atostogų 
metu buvo Nemunu nuplukdyta 
į Klaipėdą, kur naujam vienetui, 
išaugusiam iki tunto 1936 m., 
vadovavo Martynas Brakas. 
Daugiausia jūrų skautų vadovų 
išugdė “Birutės” draugovė Kau
ne. Jos auklėtiniai Povilas La
banauskas, Algirdas Aglinskas, 
Kęstutis Aglinskas, Vladas Ša
rūnas, Vladas Petukauskas, 
Bruno Stundžia ir kiti vadovavo 
Brolijos jūrų skautų vienetams 
iki auksinės sukakties.

1925 m. pradžioje Panevėžy 
buvo įsteigta jūrų skautų “Šarū
no” laivas. Sekė nauji jūrų skau
tų laivai Jurbarke, Kėdainiuo
se, Kybartuose, Mažeikiuose, 
Palangoje, Šiauliuose, Telšiuo
se, Alytuje, Biržuose, Zarasuo
se ir kituose Lietuvos miestuose 
prie ežerų ir upių.Tvirčiausias 
jūrinis skautavimas buvo Klai
pėdoje, įsigijus jūrinį burlaivį 
“Budys”.

Sovietinė okupacija 1940 m. 
nutraukė visos Lietuvos skautų 
sąjungos veiklą. Antrasis pasau
linis karas 1944 m. išnešė į Vo
kietiją nemažą dalį Brolijos jūrų 
skautų vadovų ir todėl 1946-49 
m. Vokietijoje lietuvių stovyklo
se labai greitai buvo atkurtas jū
rų skautų veiklos tęstinumas, 
globojant Vakarų sąjunginin
kams. Vokietijoje pirmuoju 
Brolijos jūrų skautų skyriaus ve
dėju buvo j.s. Vladas Šarūnas.

1946-49 m. jūrų skautų lai
vai veikė: Hanau, Kasselyje, 
Liubecke, Schweinfurte, Seli-

genstate, Schw. Gmunde, Kemp- 
tene, Freiburge, Flensburge ir 
Diepholtze prie jūrininkystės 
mokyklos. Visų veiklą nutraukė 
emigracija į užjūrius 1949-50 m.

Užjūriuose pirmasis Broli
jos jūrų skautų vienetas atsikūrė 
1949 m. Toronte, Kanadoje. 
JAV 1950 m. pradžioje Čikago
je “Lituanicos” tunte buvo 
įsteigtas kpt. M. Kukučio jūrų 
skautų laivas. Australijoje 1949 
m. jūrų skautų veikla prasidėjo 
Melburne, Sydnyje ir Kanbero
je. Amerikoje 1951 m. jūrų 
skautų vienetai įsikūrė Klivlan- 
de ir Detroite. Kiek vėliau, Los 
Angeles, Bostone ir Hartforde. 
Pastoviai, iki šių dienų Brolijos 
jūrų skautų veikla reiškėsi Čika
goje “Lituanicos” tunte. Čia 
veikia jūrų skautų “Algimanto” 
laivas, jūrų jaunių “Šarūno” lai
vas, bebrų “Nemuno” laivas ir 
“Prezidento Smetonos” jūrų 
budžių įgula. Klivlande veikia 
bebrų vienetas, jūrų budžių įgu
la ir jūrų skautininkų grandis. 
Visiems Brolijos jūrų skautams 
vadovauja jūrų skautų skyrius, 
kuriam vadovauja j.v.s. dr. Algis 
Paulius.

Deimantinė Brolijos jūrų 
skautų sukaktis bus šią vasarą 
paminėta jūrų skautų 75 m. sto
vykla liepos 12-26 d.d. Rako 
stovyklavietėje, Custer, ML 
Drauge stovyklaus ir Seserijos 
jūrų skautės, kurioms 1996 m. 
suėjo 60 metų. Brolijos jūrų 
skautų sukaktuvinei stovyklai 
vadovaus jūrų skautų skyriaus 
vedėjas j.v.s. dr. Algis Paulius. 
Seserijos jūrų skaučių pastovyk- 
lei vadovaus j.ps. Taiyda Rudai- 
tienė-Chiapetta.

Neturint pilnų žinių, kur 
dar veikia jūrų skautų vienetai, 
jūrų budžiai ar jūrų skautinin
kai, visi kviečiami dalyvauti su
kaktuvinėje stovykloje. Regist
ruotis Brolijos jūrų skautų sky
riuje: dr. Algis Paulius, 109 
Shagbark Lane, Elgin, IL 
60120, USA. Tel. 630 584-5527.

LSB Jūrų skautų skyrius

Burlaivis “Vėtra” V tautinėje sto
vykloje atlieka jaunųjų paruoši
mą Rako (JAV) stovyklos ežere.

Nuotr. Br. Juodelio

Sporto žinios
Nelė Žilinskienė Čekijoje vy

kusiose lengvosios atletikos rungty
nėse pagerino Lietuvos uždarų pa
talpų šuolio į aukštį rekordą. Ji iš
šoko 1.95 m. Senas rekordas buvo 
1.94 m. ir priklausė jai pačiai.

Europos krepšinio taurės var
žybose Kauno Žalgiris du kartus 
pralaimėjo Paryžiaus Racing Bas
ket ir iškrito iš tolimesnių varžybų. 
Antrąsias rungtynes Kaune Žalgiris 
pralaimėjo TT.~I6 ir tas labai sukrė
tė Lietuvos krepšinio entuziastus.

Lietuvos lengvaatlečiai pradė
jo daug žadantį naują sezoną. Be 
anksčiau minėtos N. Žilinskienės 
P. Afrikoje treniruojasi V. Alekna 
ir R. Nazarovienė. Ten vykusiose 
varžybose V. Alekna nustūmė rutu
lį 19.99 m. S. Kleiza Panevėžyje vy
kusiose Lietuvos uždarų patalpų 
pirmenybėse rutulį nustūmė 19.89 m.

Atkurta LFLS. Kaune įvyko 
Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos 
veteranų posėdis, kuriame buvo 
priimti nauji įstatai ir išrinkta vado
vybė. LFLS 1920 m. įsteigė Stepo
nas Darius. A.S.

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).

TORONTO LIETUVIŲ 
GOLFO KLUBO 
naujai išrinktos valdybos 

PR A NEŠIMA S
įvyks pirmadienį, kovo 17, 7.30 v.v. Prisikėlimo parapijoje. 
Bus pristatytas turnyrų tvarkaraštis ir aptarti ateinančių metų 
einamieji reikalai. Visi nariai ir norintys įsijungti į klubo veiklą 
kviečiami dalyvauti.TLGK valdyba

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, FINNAIR. LUFTHANSA ir KLM, specialia 

sutartimi, geriausiomis luinomis parduoda skrydžius j Vilnių ir Europą. 1997 metais LIETUVOS AEROUNUOS 

lėktuvai skraidys 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 dėmesj Jūsų reikalams kreipkitės j mane kiekvieną trečiadienį tarp 11 ir 

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

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

ALG1S 
MEDELIS

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

lietuvių
KREDITO T Y T T

KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

MOKA:
2.00% už 30-89 dienų term. Indėlius 
2.25% 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. 
2.00% 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. 
2.00% už OHOSP (variable rate) 
2.25% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% 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.).

su keičiamu 
nuošimčiu
1,2 ar 3 metų.......4.95%

IMA:
už asmenines 
paskolas nuo......
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

..7.00%

1 metų................. ..5.00%
2 metų................. ..5.70%
3 metų................. ..6.20%
4 metų................. ..6.50%
5 metu................... .7.00%

(fixed rate)

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

/WasferCarrf

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

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

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

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

Telefonas: 416 207-9239

fSEDElEiDiaiSI

U

E

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

•SAMOGrtlA’ Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

L B !l

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

Suttac
GROUP!

. . . .;»

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



Toronto moksleiviai ateitininkai, paruošę kalėdinius sausainius. Iš 
kairės: Aura Rygelytė, Rima Puterytė, Paulius Goudie, Dainius Rygelis, 
Viktorija Barakauskaitė
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Dr. DAIVA NORKIENĖ
ŠEIMOS GYDYTOJA

Mielai priima naujus 
pacientus

(4/6) 767-7725
2150 Bloor Street West (prie 
Runnymede), Toronto, Ontario 

M6S 4V7, Suite 205 
(pirmame aukšte)

West Realty Inc.

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

Juozas (Joseph)

'^į NORKUS 
Re/max West įstaigoje 

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

pirkimo patyrimas.
- Namų nuomojimų ir nuomininkų 

reikalų specialistas.

A. a. Albino Bočkaus atmi
nimui pagerbti E. Lorencienė 
paaukojo tremtinių vaikaičių 
mokyklai “Lietuvių Namai” Vil
niuje $25.

A. a. Albino Bočkaus atmi
nimui Zosė Styrienė ir Bronius 
Urbonavičius “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

A. a. Albino Bočkaus atmi
nimui žmona Elena Bočkienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Petro Balčiūno atmi
nimui Paulė Balčiūnienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Angelei Česnulienei 
mirus, užjausdami vyrą Petrą ir 
dukteris su šeimomis, “Tėviškės 
žiburiams” aukojo: $25 - Stasys 
Matulionis; $20 - Aldona Fali- 
kauskienė, Brantford, Ont.

A. a. Veronikos Kalendrie- 
nės šviesiam atminimui pagerb
ti, užjausdama Kazilių ir Ka
lendrų šeimas, Valentina Bal
sienė “Tėviškės žiburiams” au
kojo $20.

A. a. Jono Rusecko atminimui 
“Tremtinių grįžimo fondui” auko
jo: $20 - M. Tamulaitienė, L. E. 
Bugardai, B. V. Paliulioniai, B. J. 
Greičiūnai, A.L. Monsvilai, N. P. 
Puidokai; $10 - J. Červinskas su 
šeima, B. Sapijonienė, J. O. Jacikai; 
$5 —N.N.

Lietuvos našlaičiams “Vaiko 
tėviškės namai” Vasario 16-sios 
proga $100 aukojo A. J. Paškevi- 
čiai. Visiems aukotojams dėkoja

KLKM draugijos centro valdyba

Iš Rumšiškių gautas ilgas 
naujo ūkininko laiškas, kuriame 
jis aprašo visus naujakurio var
gus ir prašo Kanados lietuvius 
finansinės pagalbos papildomai 
žemės, ūkio technikai įsigyti. 
Adresas: Mykolas Obelevičius, 
Marių g., Rumšiškės, Kaišia
dorių rajonas, Lietuva. Panašių 
laiškų “TŽ” gauna ir daugiau, 
bet tokiais atvejais laikraštis 
niekuo negali padėti. Minėtasis 
prašymas perduotas KLB kraš
to valdybai.

Atitaisymas. “TŽ” 8 nr. buvo 
išspausdinta: A.a. Bronės Žukaus
kienės atminimui Petronėlė Dums 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $10. 
Turi būti a.a. Bronės Kažukauskie- 
nės atminimui.

Paieškojimas
Krolytė-Požėlienė Teklė, An

tano duktė, gimusi 1910 m. rugpjū
čio 6 d., ieško savo brolio Krolio 
Apolinaro (Apaliaus), gimusio apie 
1912 metus Telšių apskr., Milkaičių 
kaime. Jis 1944 m. pasitraukė iš 
Žemaičių Naumiesčio į Vakarus. 
Ieškomasis arba žinantieji apie jį 
prašomi atsiliepti šiuo adresu: Tek
lė Krolytė-Požėlienė, Sausio 15-sios 
ll4- _ 22, 5800 Klaipėda, Lithuania. 
Tel. 370-6-29-45-02.

Kanados lietuviams
MIELI TAUTIEČIAI KANADOJE,

Daug girdime apie Jūsų 
judrią organizacinę ir kūrybinę 
veiklą, apie Jūsų pastangas išlai
kyti lietuvybę užjūryje. Daug 
girdime ir apie Jūsų solidžias 
pastangas padėti atsistatančiai 
Lietuvai - tiek materialiniu įna
šu, tiek asmenišku darbu valsty
bės struktūrose.

Susirinkę ir šiemet į savą
sias Lietuvių Dienas, sveikina
me Jus, broliai ir sesės Kana
doje, linkėdami Jums ryžto, 
kantrybės ir ištvermės lietuviško 
gyvastingumo išlaikyme. Lietu
va dar eina politiniais zigzagais, 
tačiau vėl stiprėja viltis, kad 
patriotizmas ir idealizmas nėra 
visiškai užgožti - iš tiesų, kad jie 
palengvėle laimi ir grąžina Lie
tuvą į vakarietiškojo mąstymo 
valstybių tarpą. Dirbkime ir to
liau bendram tikslui.

Dr. Vytautas Doniela, 
Australijos lietuvių bendruomenės 

krašto valdybos pirmininkas

Įvairios žinios
Tikybos mokytojams Lietu

voje trūksta mokymo priemo
nių. Todėl Anglijoje gyvenan
tis Paul Knight parengė dvi ka- 
teketines knygas “Kalėdų žai
dimai” ir “Velykų žaidimai”, 
kurias prieš dvejus metus išlei
do Tarpdiecezinis kateketinis 
centras Kaune. Dabar, su savo 
lietuve žmona Solveiga, jis 
įsteigė projektą “Širdis”, per 
kurį renka aukas katekizacijos 
priemonių (kortelių, plakatų ir 
sąsiuvinių) tiekimui Lietuvos 
švietėjams. Aukas siųsti Paul 
Knight, “Woodmead”, Bishop’s 
Hull Road, Taunton TAI 5EP, 
England.

Dienraštis “The Ottawa 
Citizen” 1997 m. sausio 29 d. 
laidoje išspausdino žurnalisto 
M. Trickey pranešimą iš Mask
vos apie naująjį Čečėnijos pre
zidentą Aslan Maschadov. Pas
tarasis esąs gimęs Kazachstane, 
kur buvo ištremti jo tėvai su 
daugybe kitų čečėnų. Į savo 
kraštą grįžo su tėvais 1957 m. 
būdamas 6 metų amžiaus. Bai
gęs karinius mokslus sovietinėje 
sistemoje, pradėjo kilti karjeros 
laiptais Raudonojoje armijoje 
Tolimuose Rytuose ir Vengri
joje. Minėtasis Otavos laikraštis 
pastebi: “Maschadov buvo va
das artilerijos divizijos, kuri nu
žudė 15 lietuvių, paėmusių Vil
niaus televizijos bokštą, kai vy
ko Baltijos respublikos kova už 
nepriklausomybę 1991”. Netru
kus po to Maschadovas prisi
jungė prie čečėnų sukilėlių ir 
buvo jų karinių dalinių štabo 
viršininku, vadovaujant D. Du
dajevui.

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

“TŽ” leidėjai

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P1A5 

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

OAKVILEJE
NUOSTABIAI ŽEMOS KAINOS

Tik EDEN OAK namas patenkins Jūsų norus

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

Statybininkai Albertas ir 
Romas Kartavičiai

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

PENKTADIENIAIS susitarus telefonu: 
905 257-4034

----------- —
“The Winston III” nuo S231.9S0

EdenūOak

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
ŠĮ SAVAITGALI
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t.

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

Priima pasientus pagal susitarimą

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

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

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

Tel.: 416 530-1070

Dantų gydytoja

ASTA E. GRINIS-VAIDILIENĖ, p.p.s.
3101 Bloor Street West, Suite 308,
Toronto, Ontario M8X 2W2
(trys blokai į vakarus nuo Royal York)

Telefonas 416 237-1273
______________________________________________

Dantų gydytojai
Dr. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.

Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.

Dr. R. KARKA, d.d.s. M.S. Dip. Orth.
(Orthodontist)

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

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS,

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

27 John St., Second Floor 
Weston, Ontario M9N 1J4 
(arti Lawrence ir Weston Rd.)

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

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

PACE, JOHNSON
2 Jane Street, Suite 500 

(Bloor ir Jane gatvių kampas) 

Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. 416 762-7393
Fax 416 762-0231

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

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

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

Chamney McWilliams Inc.

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

DRESHER Appraisal Ltd.
....... .............. '

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

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

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

’GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

fl/DTL -
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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Anapilio žinios
- Ateinantį sekmadienį bus 

švenčiama Tikinčiosios Lietuvos 
diena. Ta proga bus renkama ant
roji rinkliava Tikinčiosios Lietuvos 
šalpai.

- Kovo 2, sekmadienį, 11 v.r. 
Mišių metu smuiku grojo iš Mek
sikos atvykusi lietuvaitė smuikinin
kė Audra Šarpytė.

- Vasario 28, penktadienį, pa
laidota a.a. Angelė Česnulienė, 78 
m. amžiaus.

- Kovo 7 yra pirmasis mėnesio 
penktadienis. Tą dieną 7 v.v. bus 
Mišios, o po Mišių - Šventoji va
landa prie išstatyto Švenčiausiojo.

- Gavėnios susikaupimas bus 
kovo 13-16 d.d. Jį praves iš Lie
tuvos atvykęs kun. Sigitas Jurčys, 
OFM. Susikaupimo dienų tvarka: 
kovo 13 ir kovo 14 - 10 v.r. ir 7 v.v. 
Mišios su pamokslu; kovo 15- 
Mišios su pamokslu 10 v.r. ir 6 v.v.; 
kovo 16 - pamokslai įprasta sekma
dienio Mišių tvarka.

- Anapilio autobusėlis susikau
pimo proga veš Anapilin maldinin
kus nuo Islington požeminių trau
kinių stoties ketvirtadienį, penkta
dienį ir šeštadienį 9.30 v.r, o po su
sikaupimo pamaldų parveš atgal j 
stotį. Sekmadienį autobusėlis veš 
maldininkus įprasta sekmadienio 
tvarka ir, reikalui' esant, parveš 
žmones po Religinės šalpos popietės.

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

- Kovo 23, Verbų sekmadienį, 
po 9.30 v.r. Mišių parapijos salėje 
Tautodailės instituto Toronto sky
rius praves vaikučiams kiaušinių 
marginimo valandėlę. Vaikučiai ga
lės patys paruošti lietuviškus vely
kinius margučius.

- Mišios kovo 9, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Alfonsą Skrebūną, 
11 v.r. už parapiją; Wasagoje 2 v.p. 
p. už a.a. Stasį Šidlauską.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, kovo 2, popie

tėje dalyvavo 195 asmenys. Prane
šimus padarė LN moterų būrelio 
narė V. Augienienė.

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

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

- Kovo 8, šeštadienį, “Lokyje” 
bus “Lietuviška muzikinė valandė
lė” nuo 2 v.p.p. iki 4 v.p.p. Progra
mą atliks L. Turūtaitė.

- 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 2, 1 v.p.p., LN sekly
čioje įvyko LN vyrų būrelio metinis 
susirinkimas. Susirinkimą atidarė 
pirm. T. Stanulis, paprašydamas 
pagerbti mirusius būrelio narius ty
los minute. Buvo išklausyti pirmi
ninko, išdininko, ūkvedžio praneši
mai. Vyko diskusijos ir pasiūlymai 
pagerinti būrelio veiklą ir rengi
nius. Valdyba perrinkta aklamaci- 
niu būdu: pirm. T. Stanulis, vice- 
pirm. A. Sukauskas, sekr. Z. Rėvas, 
ūkvedys B. Laučys, baro tarnyba - 
A. Kairys. Vietoje išdininko E. 
Bartmino išrinktas V. Lucas. Į re
viziją perrinkti: Br. Mackevičius, V. 
Gražulis ir išrinktas J. Gudavičius. 
Nutarta aktyviau dalyvauti LN vi
suomeninėje veikloje ir narių ver
bavime. Sekretoriavo Z. Rėvas.

- Dar yra likę 2 stalai į LN 
vyrų būrelio renginį kovo 15 d. Va
karienę paruoš LN virėjas Vytau
tas Birštonas. Bus įdomi programa 
ir kitos įvairenybės. Stalus rezer
vuoti LN raštinėje tel. (416) 532- 
3311, pas Valterį Drešerį 233- 
3336, A. Sukauską (416) 614-7739, 
T.'Stanulį (416) 769-1616.

- Kovo 16, sekmadienį, 2 v.p. 
p., Lietuvių namuose šaukiamas 
metinis medžiotojų ir žūklautojų 
klubo “Tauras” narių susirinkimas. 
Su pranešimu dėl ginklų registraci
jos, medžioklės ir žūklavimo pro
blemų atvyksta Ontario federacijos 
(OFAH) zonos “G” pirmininkas 
Dave Dixon. Susirinkimas atviras 
visiems medžioklės ir žūklavimo 
mėgėjams, ne tik nariams. Kviečia
mi visi gausiai dalyvauti.

- 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 $50 aukojo 
Aldona Gibbons. Aukos Slaugos 
namams 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 iškilmin

gai buvo atšvęsta Tikinčiosios Lie
tuvos diena ir paminėta Šv. Kazi
miero šventė. “Rambyno” ir “Šatri
jos” skautų tuntai organizuotai da
lyvavo Mišiose, o po Mišių vyko 
Kaziuko mugė parapijos salėse. Per 
Mišias giedojo parapijos jaunimo 
choras su gitarų palyda. Antroji 
rinkliava buvo padaryta pagal KLK 
centro nurodymus religinei veiklai 
Lietuvoje paremti. Kas negalėjo 
paaukoti sekmadienį, gali tai pada
ryti iki kovo mėnesio galo bet kada.

- Gavėnios seminaras šį trečia
dienį vyksta įprasta tvarka. Mišios - 
7 v.v., po Mišių seminaro tema kal
bės teologijos studentė Indrė Ču- 
plinskaitė. -

- Gavėnios rekolekcijos vyks 
kovo 20-23 d.d. Rekolekcijų tvarka: 
ketvirtadienį ir penktadienį, kovo 
20 ir 21 d.d., Mišios ir pamokslas 
9.30 v.r. ir 7 v.v., šeštadienį, kovo 
22 d. - Mišios ir pamokslas 9.30 v.r. 
ir 4 v.p.p., kovo 23 d. - įprasta sek
madienio tvarka. Rekolekcijas pra
ves T. Benediktas Jurčys, OFM.

- Pirmajai Komunijai ir Su
tvirtinimo sakramentui pasirengi
mo pamokų ryšium su mokyklų žie
mos atostogomis kovo 9 ir 16 d.d. 
nebus.

- Pakrikštyti: Tomas-Victor, 
Kristinos (Norkutės) ir Andrew Py- 
lypiv sūnus; Tristan-Laurence, Mi
chelle (Plučaitės) ir Erichard Evans 
sūnus.

- Palaidotas a.a. Juozas Drąsu- 
tis, 78 m. Lenkijoj mirė Onos Kirši- 
nienės sesers vyras a.a. Juozas Čer- 
nelis.

- Pirmą ir trečią mėnesio sek
madienį renkasi “Sekmadienio 
draugai”, tarp 3 ir 6 metų amžiaus, 
salėje po 10.15 v.r. Mišių.

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

- Mišios sekmadienį, kovo 9,
8.15 v.r. už a.a. Onutę Balsienę,
9.15 v.r. J.D. Didžbalių intencija,
10.15 v.r. už a.a. Praną Pusdešrį, a. 
a. Alfredą Stulginską, a.a. Vytautą 
Stanislovaitį, 11.30 už parapijiečius.

ELVYRA JANINA MISEVIČIŪTĖ- 
KUNEVIČIENĖ gimusi 1939 m. 
Kėdainių apskrityje, Kazokų 
kaime, dar visai jaunutė mergaitė 
su tėvais buvo išvežta j Sibirą. 
Visus mokslus baigė Rusijoje. E. 
Kunevičienė yra kovo 11-sios akto 
signatarė, seimo narė, seimo biudžeto 
ir finansų komiteto pirmininkė. 1991- 
1992 m. vyriausybėje buvo finansų 
ministerė

Kovo 11 d. Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo minėji
mas Toronte įvyks sekmadienį, 
kovo 9, 4 v.p.p., Prisikėlimo pa
rapijos salėje. Pagrindinė kalbė
toja - Elvyra Kunevičienė. 
Meninę programą atliks L. Tu- 
rūtaitės vadovaujamas choras 
“Aras”. Minėjimą rengia Tėvy
nės sąjungos Toronto židinys. 
Minėjimas, rengiamas Tėvynės 
sąjungos Hamiltono grupės, 
įvyks Hamiltono parapijos pa
talpose antradienį, kovo 11. 
Tėvynės sąjungos Delhi židinys 
minėjimą rengia sekmadienį, 
kovo 16, po Mišių. Visuomenė 
maloniai kviečiama minėjimuo
se dalyvauti.

Atsisveikinimas su Elvyra 
Kunevičiene įvyks penktadienį, 
kovo 14, 7 v.v., Prisikėlimo pa
rapijos parodų salėje. Rengia 
Tėvynės sąjungos Toronto židi
nys. Visi kviečiami dalyvauti.

Toronto mėgėjų teatras 
“Aitvaras” balandžio 20, sek
madienį, 4 v.p.p., rengia popietę 
su vaidinimu (vieno veiksmo 
komedija “Uošvė į namus”) ir 
vakariene. Visi kviečiami pasi
žymėti šią datą ir kartu su aitva- 
riečiais atšvęsti šio teatro veik
los 25-metį.

Anapilio vaikų darželiui 
aukojo: $300 - J. Bakis (a.a. 
Ilonos Bakienės atminimui).

t

1997 m. balandžio 5, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje
Dalyvaukime visi ir paremkime savo laikraštį!

MENINĘ PROGRAMĄ atliks Montrealio moterų 
dainos vienetas “Aušra” ir vyrų dainos vienetas 
vadovaujami muz. Aleksandro Stankevičiaus.

PRAMOGINĖJE DALYJE galėsite pasidžiaugti 
smagia orkestro “Žagarai” šokių muzika.

DALYVAUSITE dviejose loterijose - didžiojoje ir 
mažojoje (su įėjimo bilietais).
PASIVAIŠINSITE B. Stanulienės gamintais valgiais 
ir įvairiais baro gėrimais.

Vakaro pradžia - 6.00 v.v., 
meninės programos - 6.30 v.v.

STALAI (po 8 asmenis) bei vietos užsakomi iš anksto 
šiokiadieniais “TŽ” administracijoje telefonu 905 275- 
4672 arba parapijose po pamaldų sekmadieniais.
BILIETO KAINA - $10 asmeniui, studentams po 
programos - šokiams įėjimas nemokamas ir vietos 
nerezervuojamos.

Visus dalyvauti kviečia -
“Tėviškės žiburių” leidėjai

PRANEŠIMAS JAUNIMUI
Toronto Lietuvių namų švietimo fondas “Labdara” skiria stipendijas jaunimui

TIKSLAS. Remti stipendijomis studijuojantį jaunimą, skatinti premijomis lietuvių kalbos ir kultūros pažinimą, 
ugdyti jaunosios kartos dalyvavimą visuomeninėje-kultūrinėje veikloje ir remti visa tai, kas tarnauja lietuvių išeivijos 
siekiams.
KVALIFIKACIJOS. Komisija, skirstydama stipendijas atsižvelgs į šias sąlygas: a) turi būti lietuviai arba lietuvių 
kilmės, b) studijuojantieji aukštesniosiose mokslo institucijose, c) Vasario16 gimnazijos mokiniai, d) lituanistinių 
kursų ar institucijų studentai, e) lituanistinių mokyklų mokytojai bei studentai, studijuojantys lietuvių kalbą ir jos 
dėstymo metodiką.

Prašymą rašant duoti kuo daugiau žinių apie save, studijas, pažymius, lietuvišką veiklą, dalyvavimą 
lietuviškose organizacijose, anksčiau gautas stipendijas ar premijas. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis 1573 
Bloor Street West, Toronto, Ont. M6P 1A6, Canada, darbo valandomis tel. 416 532-3311, arba skambinti dr. 
G. Ginčauskaitei tel. 416 532-7115. Prašymai pristatomi iki 1997 m. kovo 12 d.

Stipendijos bus įteiktos metiniame Toronto Lietuvių Namų susirinkime kovo 23 d. Jei yra įmanoma jame 
dalyvauti, prašome pranešti.

TLN švietimo fondas “Labdara"

Maloniai kviečiame atsilankyti / RELIGINES
IP’OlP’IIEįTrE

kovo 16, sekmadienį, 12.30 valandą po pietų, (punktualiai) 

Anapilio 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

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 
pranešė, kad

metinis nariŲ susirinkimas
įvyks 1997 m. kovo 23 dieną, sekmadienį, 3.30 val.p.p.,
Prisikėlimo parapijos salėje,1021 College St., Toronto,Ontario

Dalyvaujančių registracija prasidės 2.30 v.p.p. Valdyba

f rašau atsiliepti turinčius bajorišką 

kilmę ir norinčius patvirtinti
Lietuvos bajorų sąjungos nariais gali būti visi Lietuvos respublikos piliečiai ir užsienio 

pilnamečiai ir pilnateisiai amžinieji Lietuvos karalystės — Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės 
bajorai ir jų tikros motinos, seserys, teisėtos žmonos ir dukterys, jų palikuonys, nežiūrint jų 
dabartinės gyvenamosios vietos, galintys pateikti dokumentus, įrodančius jų bajorišką kilmę ir 
tampa jais patvirtinus Legitimacijų tarybai.

Lietuvos bajorų karališkosios
sąjungos atstovas Kanadoje —
Antanas Savickas

Prašau kreiptis: 1700 Bloor Street, West, B - 10, Toronto, Ont. M6P 4C3, Canada

Tel. 416 766-0231
“Tėviškės žiburių” prenu

meratoriai, norintys atsiimti 
savaitraštį iš “Paramos” kredito 
kooperatyvo naujo skyriaus, 
2975 Bloor St. W., Etobicoke, 
prašomi skambinti “TŽ” admi
nistracijai tel. 905-275-4672 nuo 
9 v.r. iki 5 v.p.p.

Vysk. K. Paltaroko viduri
nei mokyklai Panevėžyje auko
jo: $30 - J. Lapavičius (a.a. Vin
co Bielskio atminimui).

A. a. Veronikos Kalendrie- 
nės atminimui Rasa ir Henrikas 
Miklai iš Great Neck, N.Y., 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $65.

A. a. Kazimiero Mankaus- 
ko atminimui duktė Aldona Fa- 
likauskienė, Brantford, Ont., 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $20.

Š. m. kovo 13 d. sukanka 10 
metų kaip iškeliavo iš šio pasau
lio a.a. dr. Klemensas Liutkus. 
Jo atminimui žmona Julija Liut- 
kienė “Tėviškės žiburiams” au
kojo $50.

Toronto lietuvių pensininkų klubo narių
METINIS SUSIRINKIMAS

šaukiamas 1997 m. kovo 19, trečiadienį, 1 v.p.p., 
“Vilnius Manor” pensininkų namuose, III aukšte, 

1700 Bloor St. W., Toronto, Ontario. Registracija nuo 12 vai.

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas:

a) susirinkimo pirmininko ir sekretorių;
b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijų

3. Praeitų metų susirinkimo protokolo skaitymas ir priėmimas
4. Pranešimai: a) valdybos pirmininko, b) iždininko, c) revizijos 

komisijos, d) revizoriaus (auditor)
5. Diskusijos dėl pranešimų
6. 1996 metų apyskaitų tvirtinimas
7. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas 1997 metams
8. Rinkimai: 5 narių į valdybą, 1 nario į revizijos komisiją
9. Einamieji reikalai

10. Susirinkimo uždarymas
Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas įvyks 

po pusės valandos. Jis bus teisėtas, nežiūrint dalyvaujančių narių 
skaičiaus.

VALDYBA

MONTREAl?®
Aušros Vartų parapijos klebo

nas kun. Juozas Aranauskas, SJ, 
grįžo iš ligoninės. Galimai daugiau 
ilsisi namuose ir atlieka terapeutinį 
gydymą. Tikisi netrukus sustiprėti 
ir prisėsti prie parapijos darbų bei 
susitikti su parapijiečiais.

Nepriklausomybės šventės mi
nėjimui vasario 22 d. į Otavą su pa
skaita buvo nuvykęs montrealietis 
Donaldas Giedrikas. Meninę dalį 
atliko Montrealio vyrų dainos vie
netas (buvęs oktetas), vedamas 
muz. Aleksandro Stankevičiaus. 
Minėjimas praėjo sėkmingai.

Jūrų šaulių “Neringos” kuopa 
rengia Juozines kovo 16 d. po pa
maldų Aušros Vartų parapijos sa
lėje. Numatoma trumpa meninė 
programa ir pietūs.

A. a. Leono Grigelio laidotuvių 
proga “Vaiko tėviškės namams” 
buvo surinkta 860 dol. Šios sumos 
dalį (285 dol.) suaukojo velionio sū
naus Jono kolegos mokytojai. B.S.

Dvidešimt penktosios “Visų

tautų Mišios”, atlaikytos kar
dinolo Jean-Claude Turcotte 
š.m. sausio 12 d. Pasaulio Ka
ralienės Marijos katedroje, su
silaukė Montrealio spaudos dė
mesio. “The Montreal Gazette”, 
“Montreal Catholic Times” ir 
prancūzų “L’Eglise de Montreal” 
išspausdino šių tradicinių Mišių 
nuotraukas ir aprašymus. Pažy
mėta, kad lietuvių Aušros Var
tų parapijos choras, diriguoja
mas Aleksandro Stankevičiaus, 
sugiedojo keletą giesmių. Laik
raščio “Montreal Catholic Times” 
straipsnyje trumpai aprašytas 
AV parapijos įsteigimas 1951 
m., pokaryje atvykus imigran
tams iš sovietų okupuotos Lie
tuvos. Paminėta, jog pradžioje 
lietuvių parapija veikė St. Willi- 
bord’s parapijos patalpose, AV 
šventovė pastatyta ir pašventin
ta 1954 m., o choras, įsteigtas 
1951 m. turi 40 narių, išleidęs 
šešias juosteles.

LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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

Tel. 514 722-3545
JOANA ADAMONYTĖ, A. LB.

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

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

Res. 514 256-5355

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

IEŠKAU DARBO - galėčiau pri
žiūrėti vaikus, slaugyti senelius 
ir kit. Skambinti Rasai telefonu 
416 537-9528.__________________
IŠNUOMOJAMAS vieno miegamo 
butas rūsyje Tomken ir Rathburn 
gatvių rajone Mississaugoje. Pato
gus susisiekimas su miestu. Yra 
automobiliui pasistatyti vieta arba 
garažas. Kreiptis tel. 416 536-9348 
bet kuriuo laiku._______________
NORĖČIAU SUSIRAŠINĖTI su 
55-70 m. inteligentišku, rimtu lie
tuviu. Esu med. sesuo, nuoširdi, 
paprasta. Mano išvaizda ir būdas 
Jūsų neapvils. Rašyti Onutei Suba- 
čiūtei, Antakalnio 92-9, Vilnius 
2040, Lithuania.
CLEAN FOREVER. Valome idlL 
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.

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

m vnaai i *.«.

BANGA RENOVATIONS, aamų 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.

Punia Construction 
Ltd.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 
atlieka įvairiausius 

statybos-remonto darbus.
Įvedame dujotiekius, oro ir van
dens šildymo sistemas, atliekame 
visus elektros bei vandentiekio dar
bus, nusausiname rūsius, den
giame stogus ir t. t. Garantuoja
me gerą darbo kokybę. Skambinti
Alvydui tel. 905 848-9628 

416 609-5108 (pager).

INCOME TAX 
PARUOŠIMAS

Kaina nuo $20
Skambinti tel.

416 234-9696
Kristina Genienė, 

baigusi H&R Block 
Income Tax kursą

THE PORCUPINE'S QUILL 
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.) 

jėjimas nemokamas. Veiks baras.


