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Tarp tikslo ir tikslelių
Peržengę Naujųjų metų slenkstį, palydėti įvairiau

sių linkėjimų, atsistojame prieš lūkesčių ir neįgyvendintų 
sumanymų, gražių vilčių bei beribių galimybių plotus, 
išraizgytus keliais keleliais, takais takeliais. Tai laiko ir 
apsisprendimo labirintas: kaip eiti, kad nepaklystum ir 
pasiektum tikslą?

O ŽMOGAUS gyvenimo tikslas iš tikrųjų yra vi
siems vienas ir tas pats, nepriklausomai nuo tos 
tiesos pripažinimo ar nepripažinimo, kaip nėra 

klausimo dėl mirties tikrovės. Bet tas didysis tikslas, kaip 
savaime'suprantama amžinybės bei visatos sąrangos dalis, 
dažnai paliekamas nuošaly, kai į kiekvieną veržiasi šimtai 
pilkos kasdienybės judinamų tikslelių, būtinų, svarbių, 
padidinamų. Apie juos daugiausia ir kalbama. O susilieję 
į vieną visumą, jie sudaro tarsi gyvenimo ašį, apie kurią 
sukasi ir laimingieji, ir nelaimingieji. Tai žmogiškoji bui
tis. Ir ji šviesi, jei šalia visų tikslelių ir planų nepamiršta
mas nė tas didysis tikslas, visada išsiryškinantis gyvenimo 
prasmės klausimuose, padedantis mažiau klaidžioti. Tuo 
būdu su tokiu vedliu einant bet kokie siekiai ar poreikiai 
neatrodys neįmanomi. Pradedant naujus metus, peržiū
rint įvairių vertybių pakopas, nuo tų tikslų - didžiųjų ir 
mažųjų - derinimo priklausys ir pasekmės. Tai neišven
giamai ir vienodai paliečia kiekvieną žmogų - ir naujai iš
rinktą Lietuvos prezidentą, ir geresnio gyvenimo siekiantį 
eilinį valstybės pilietį, ir laisvėje gyvenantį gerai įsikūrusį 
išeivį. Tikslų derinimas yra teigiamas atoliepis į nekintan
tį dėsningumą, kurio ignoravimas baigiasi fiziniais bei 
dvasiniais griuvėsiais. Netolima praeitis pasaulio istorijon 
įrašė daug šiurpių pavyzdžių.

KĄ DARYTI, kad daugiau taip nebebūtų, kad bė
gantis laikas - metai po metų - pasaulin neštų 
daugiau stipresnės dvasinės šviesos, pastovesnės 
taikos ir ramybės? Įvairiomis progomis tie klausimai vis 

iškyla. Jie vis stūkso kaip nepajudinamos uolos ar neįvei
kiami milžinai. Užtat ir svarstymų ta amžinąja tema ne
trūksta, tačiau praktiškai mažai kas pasikeičia ar juda. Su
kamės vis tame pačiame rate ir dažnai tik stebimės - ko
dėl? Nūdien pasigirsta ir drąsesnių balsų, teigiančių, kad 
tų nurodymų turime pakankamai, trūksta mums tik gyve
nimiškų aiškesnių pavyzdžių, liudijančių, jog galima ki
taip gyventi ir tikėtis laukiamo prašviesėjimo. O kai kam 
atrodo, kad viskas beviltiška, nes niekas nenori nieko nuo 
savęs pradėti. Ir taip gyvenimo sritys, slegiamos demago
gijos bei silpnumo, praranda patrauklumą, sumaišo verty
bes, ir dažnas pradeda jaustis kaip scenoje, kur tik gera 
vaidyba aukščiausiai vertinama. Gi rimčiau žvelgiantis į 
gyvenimą, bent kiek stengdamasis suprasti tikrą jo esmę 
ir tikslą, turi pirmiausia šalintis nuo to netikrumo. Pirma
sis žingsnis būtų - atvira tiesa sau, didesnė meilė kitam. 
Tai labai svarbu. To nepaisant griūva šeimos, sustabarėja 
visuomenė. Bandoma apsitverti mažame savo plotelyje ir 
nebežiūrėti, kas už tvoros. O pasidairius plačiau nesunku 
įžvelgti, kaip įdomiai ir įspūdingai šnekama apie lygybę, 
žmoniškumą ir žmogaus teises. O iš tikrųjų tautos ir vals
tybės praktiškai tėra tiek vertinamos, kiek jos turtingos ir 
gerai ginkluotos. O šalia viso to kaip būdingą priedą Nau
jųjų metų išvakarėse didžiojoje spaudoje skaitėme aiški
nimus, kad, girdi, Dievo įsakymai tesą tik patarimai - at
seit gali jais naudotis ar nesinaudoti. Sensacijų bei naujo
vių gaudytojams tai puikiausia naujiena, ne vienam gal 
pateisinanti ir sąžinės priekaištus. Šv. Tėvo paskelbti 
Šventosios Dvasios metai prasideda. Tai kvietimas kiek
vienam plačiu ir visuotiniu būdu atkelti savo užtvarų var
telius, kad galėtume įsileisti ir kitokių poveikių, kylančių 
virš kasdienybės. Č.S.

Savaitė Lietuvoje
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KANADOS ĮVYKIAI

Krito Kanados doleris
Kanados doleris nukrito iki 

69.88 JAV centų gruodžio 20 d. 
Tai žemiausia jo vertė per 11 
metų. Perkant JAV dolerį kai
nuoja $1.43 (Kan). Dolerį pa
veikė Azijos bankų krizė, atsi
liepusi viso pasaulio rinkose.

Finansų ministeris Paul 
Martin tvirtina, kad Kanados 
ekonominė padėtis vis dėlto yra 
pastovi, nors Kanados prekybos 
likutis nukrito iki $581 mln. 
spalio mėnesį, pirmą kartą per 
ketverius metus. “Statistics 
Canada” duomenimis, valstybės 
infliacija lapkričio mėn. nukrito 
iki 0.9%. Tikimasi, kad doleris 
atsigaus per šiuos metus.

Kanados premjerų susitiki
mas įvyko gruodžio viduryje 
Otavoje. Pagrindinis konferen
cijos tikslas buvo aptarti socia
lines programas, nustatyti gai
res jų administravimui ir finan
savimui. Visi premjerai, išsky
rus Kvebeko Lucien Bouchard, 
sutiko rengti naują sutartį šiuo 
klausimu.

Federacinė valdžia vis dėlto 
pasiliko galutinio nuosprendžio 
teisę dėl sveikatos draudos 

(Medicare), kurią provincijos 
administruoja. Tuo klausimu 
premjerai nesutiko su minis- 
teriu pirmininku Jean Chretien.

Sutarta, kad Kanados prem
jerai peržiūrės Kyoto konferen
cijoje nustatytos emisijos kont
rolės kainą ir pasekmes prieš 
sutarties įsigaliojimą, nes Kana
da buvo pasiruošusi likti prie 
3% kenksmingų dujų sumažini
mo, o ne 6% kaip pažadėta 
tarptautinėje konferencijoje.

Kvebeko premjeras teigė, 
kad ministerių konferencijoje 
buvo stengiamasi centralizuoti 
federacinės valdžios galią ir at
imti Kvebeko teises. Vis dėlto 
visi kiti premjerai tvirtino, kad 
iš tikrųjų konferencijoje laimėję 
daugiau teisių.

Prancūziškai kalbančių ka
nadiečių skaičius yra nukritęs 
iki 23.5% visų gyventojų, ma
žiausias skaičius Kanados isto
rijoje. Kitakalbių, kurių pirmoji 
kalba nei prancūzų, nei anglų, 
yra 16.6%. Tarp 1971 ir 1996 m. 
angliškai kalbančių gyventojų 
skaičius pakilo 33%, o prancū
ziškai kalbančių - tik 16%. Ši

Kalėdų eglutė Toronto Maironio mokykloje 1997 m. gruodžio 13 d. Dainuoja mokyklos darželinukai

Toronto Maironio mokyklos III ir IV skyriaus mokiniai dainuoja Kalėdų eglutės renginyje 1997 m. 
gruodžio 13 d. Nuotr. R. Paulionio

Rytų Europa atsigauna
Ryški Baltijos valstybių, ypač Lietuvos, ekonominė pažanga. Tai matyti 

tarptautiniame Europos atstatymo bei plėtros banko pareiškime

VYTAUTAS P. ZUBAS
“European Bank for Re

construction and Develop
ment” (EBRD) yra tarptautinė 
institucija, kurios tikslas - padė
ti į rinkos ekonomiją pereinan
tiems kraštams, parūpinant už
sienio kapitalą atskiriems verslo 
vienetams. Institucijos veikla 
apima Rytų Europą, Nepriklau
somų valstybių sandraugą (bu
vusias sovietų respublikas) ir 
Baltijos kraštus. Šių metų duo
menys rodo, kad visame regio
ne, įskaitant Rusiją, būklė jau 
yra nusistovėjusi ir GDP vidur
kis 1997 m. buvo 1.7%, o sekan
čiais metais bus 3.5%.

“Visi kraštai jau turi pagrin
dinius elementus, reikalingus 
rinkos ekonomijai plėstis, - sa
ko Nick Stern, vyriausias 
EBRD ekonomistas, - bet prieš 
akis dar didelis ir svarbus dar
bas laukia. Reikės sukurti atsa
kingas institucijas, nustatyti 
ekonominės politikos kryptį ir 
viską įgyvendinti”.

Ne visi kraštai vykdė refor
mas tuo pačiu pagreičiu ir dėl 
to matyti didelių skirtumų. Pvz. 
Gudija, Slovakija ir Uzbekista
nas reformas lėtai vykdė, o Uk
rainoje jos beveik nė iš vietos 
nepajudėjo. Pareiškimo autorių 
nuomone, skirtingas reformų 

statistika pranašauja prancūzų 
kalbos nuosmukį Kanadoje.

Kvebeke prancūziškai kal
bančiųjų skaičius nukrito puse 
nuošimčio (nuo 82% iki 
81.5%), daugiausia dėl padidė
jusio skaičiaus kitakalbių imi
grantų, kurių yra 9.7% visų gy
ventojų. Angliškai kalbančių gy
ventojų skaičius toje provinci
joje dabar yra 8.8% (1991 m. 
buvo 9.2%).

(Nukelta į 9-tą psl.) 

pagreitis yra ne koks nors praei
ties ilgesys ar palikimas, o są
moningai pasirinkta krašto eko
nominės politikos linija.

Nesigilindamas į priežastis, 
pareiškimas pastebi, kad perei
nant į rinkos ekonomiją gyven
tojų tarpe atsirado dideli paja
mų skirtumai, ir neturtas išaugo 
visame regione. Vakariniuose 
kraštuose būklę švelnina pavel
dėta geresnė socialinė globa, 
bet Nepriklausomų valstybių 
sandraugoje ši problema labai 
aštri ir jaučiama ne tik sociali
niame gyvenime, bet ir gyvento
jų sveikatingume.

Kraštų pažanga
Septynių kraštų ekonomi

nių rodiklių lentelė aiškiai pa
vaizduoja būklę nuo 1990 m. iki 
1997 m. Eiliniam skaitytojui 
įdomiausia trečioji lentelės eilu
tė, rodanti bendrą vidaus pro
duktą (GDP) vienam krašto gy
ventojui. Jei 1992 m. Estijoje 
vienam gyventojui iš GDP teko 
632 JAV doleriai, tai 1996 m. - 
3,000 dolerių. Per penkerius 
metus GDP padidėjo 4.75 kar
tus. Latvijoje per tą patį laiką 
nuo $525 pakilo iki $2,010, t.y. 
padidėjo 3.83 kartus. Lietuva 
padarė didžiausią šuolį: 1992 m. 
pradėjusi su $511 (2,044 Lt), 
1996 m. užbaigė su $2,700 (10, 
800 Lt). GDP paaugo daugiau 
kaip penkeriopai (5.28) ir lat
vius pralenkė jau 1994 m., pri
artėdama prie Europos Sąjun
gos pakviestosios Estijos.

Iš tikrųjų per tą patį laiko 
tarpą nė vienas kitas kraštas ne
pasiekė baltiečių augimo pa
greičio. Čekai nuo $2,903 1992 
m. pasiekė $5,940 1996 m. 
Vengrai nuo $3,617 pakilo iki 
$4,357. Lenkai nuo $2,197 iki 
$3,459 1995 m. Slovėnai - nuo 
$6,261 iki $9,279. Visi šitie kraš

tai, nors ir būdami sovietų įta
koje, vis dėlto turėjo daugiau 
laisvės ir turbūt dėl to jų perėji
mas į rinkos ekonomiją buvo 
lengvesnis. Tačiau būtų klaidin
ga manyti, kad ir baltiečiai pa
kartos paskutinių penkerių me
tų augimo pagreitį. (“The Baltic 
Times, 1997.XI.8-12).

Šuolis į šalį
Kur tik tų lietuvių nėra. 

Paskutinėmis pavasario viešna
gės Lietuvoje dienomis kalba
mės su jaunu giminaičiu, šalia 
kitų pareigų, dirbančiu patarėju 
ir EBRD, ką tik grįžusiu iš ko
mandiruotės Budapešte. “Mano 
viršininko žmona yra lietuvaitė 
iš Montrealio - Regina Siniutė. 
Gal pažįstat?” Kur nepažinsi, 
tame pačiame Ville LaSalle 
priemiestyje gyvenom. Prieš ke
letą dešimtmečių pavėžinom ją į 
besikuriančią Montrealio lietu
vių vasarvietę Dainavą. Žmonai 
naujo žurnalo “Aidai” prenu
meratą įpiršo. Jauna, energinga 
mergina iš Montrealio greitai 
dingo, rodos, persikėlė į Niujor
ką studijų tęsti.

Sekančią dieną pažįstamą iš 
Montrealio “EXPO-67” laikų 
aplankėm Lietuvoje. Vilniaus 
universiteto anglų kalbos dėsty
tojas džiaugiasi šiemet išleidęs 
pirmąją vertėjų laidą su magist
ro laipsniu. “Iš kur ‘TŽ’ pažįs
ti?”, paklausiau, kai užsimezgė 
kalba apie laikraščius. “Kolegė 
gauna ir atneša į paskaitas”. To
liau jau nesunku buvo atspėti. 
Regina Siniutė, Ph.D., jau ke
linti metai dėsto Vilniaus uni
versitete ir aktyviai reiškiasi 
ekspatriantų tarpe, populiarin
dama savo gimtojo krašto kul
tūrą. Erdvus jų butas tautinių 
švenčių proga buvo pilnas Vil
niuje besidarbuojančių diplo
matų.

Prezidento rinkimai
Eltos pranešimu, 1997 m. 

gruodžio 21 d. prezidento rin
kimuose dalyvavo 71.54% visų 
krašto rinkėjų. Buvo įregistruo
ta 2.612.553 balsuotojai. Pirmi
niais duomenimis Artūras Pau
lauskas surinko 45.35%, Valdas 
Adamkus - 27.89%, Vytautas 
Landsbergis - 15.85%, Vytenis 
Andriukaitis - 5.72%, Kazys 
Bobelis - 3.96%, Rolandas Po
vilionis - 0.86%, Rimantas 
Smetona - 0.36% balsavime da
lyvavusių rinkėjų balsų. Vyriau
sios rinkimų komisijos pirm. 
Zenono Vaigausko teigimu, rin
kimų dieną neužregistruota jo
kių pažeidimų, dėl kurių būtų 
galima suabejoti balsavimo re
zultatais ir pripažinti juos nega
liojančiais. Antras rinkimų ratas 
įvyks 1998 m. sausio 4, sekma
dienį. Jame varžysis du dau
giausia balsų gavę kandidatai.

Liuksemburge nutarta 
plėsti ES

Gruodžio 13 d. buvo paskelb
tas Liuksemburge įvykusio 15 
kraštų viršūnių susitikimo nuo
sprendis dėl Europos sąjungos 
(ES) plėtros. Jame teigiama, 
jog “Europos Taryba ... nu
sprendė pradėti plėtimosi pro
cesą, kuriame dalyvaus visos 10 
Rytų bei Vidurio Europos šalių 
ir Kipras”. Kovo mėnesį prasi
dės “formalios” derybos dėl na
rystės su visomis kandidatėmis, 
tačiau tikrosios derybos vyks tik 
su šešiomis - Lenkija, Čekija, 
Vengrija, Slovėnija, Estija bei 
Kipru. Europos taryba (ET) 
stojimo proceso pradžia laiko 
visų ES narių ir kandidačių-val- 
stybių užsienio reikalų ministe
rių reguliarius susitikimus. Pir
mas toks susitikimas gali įvykti 
1998 m. kovo 30 d. Londone.

Lietuvos politikų teigimu, 
Danijos ir Švedijos pastangomis 
pavyko sušvelninti daugumos 
ES vadovų nuostatą griežtai at
skirti Kiprą ir penkias dery
boms “tinkamas” valstybes ir 
joms dar nesubrendusias Lietu
vą, Latviją, Bulgariją, Rumuniją 
ir Slovakiją. Tikrųjų derybų pra
džią nulems Europos komisijos 
įvertinimas 1998 m. pabaigoje.

Liuksemburgo susitikime taip 
pat nutarta visoms narystės sie
kiančioms valstybėms skirti dau
giau lėšų, kurių trečdalis tektų 
valdymo bei administravimo re
formoms.

Lankėsi Lenkijos seimo 
vadovas

“Lietuvos ryto” žiniomis, 
gruodžio 15 d. Kaune lankėsi 
Lenkijos seimo maršalas Macie- 
jus Plažynskis. Svečias susitiko 
su Lietuvos seimo pirmininku 
Vytautu Landsbergiu, Kauno 
apskrities viršininku Kazimieru 
Starkevičiumi ir miesto meru 
Henriku Tamulių. Lenkijos de
legacija nesipriešino Lietuvos 
ketinimui per jų valstybės teri
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Akį džiugina šviesi ir švari Laisvės aikštė 
“Viešoji diplomatija”

Esant ribotoms materialinėms galimybėms pasiekiama pergalių
Vakarietiškas Vilniaus planavimas

Rengiamos programos valdininkų kokybei kelti
Naujieji ateiviai Montrealyje 1947-1997

Įsteigus naują parapiją, senasis klubas buvo likviduotas 
Savo tautos naikintojų ieškotojas

Manoma, kad S. Wiesenthal’is buvo privilegijuotų sąraše

toriją eksportuoti elektros ener
giją į Vakarų Europą. Taip pat 
buvo pristatytas Lietuvos pro
jektas tiesti europinės vėžės ge
ležinkelio liniją iki Kauno. Pasi
tarta dėl Lietuvos ir Lenkijos 
sienos pralaidumo, siekiant jį 
padidinti. Sausio mėnesį Varšu
voje įvyks Lietuvos ir Lenkijos 
tarpparlamentinis susitikimas.

Susitiko žinybų atstovai
Kaip praneša ELTA, gruo

džio 9 ir 10 d.d. Vilniuje vyko 
Lietuvos - Rusijos ministerijų 
ir žinybų atstovų susitikimas 
konsuliniais klausimais. Lietu
vos diplomatai perdavė Rusijos 
atstovams lietuvių parengtą 
tarpvyriausybinės sutarties pro
jektą dėl asmenų grąžinimo ir 
priėmimo (reądmisijos). Sausio 
mėnesį rengiamas žinybų atsto
vų susitikimas, kuriame prasi
dės derybos dėl sutarties teksto. 
Tikimasi, kad susitarus šiuo 
klausimu su Rusija, bus galima 
pasirašyti anksčiau parengtą su
tartį su Gudija, iš kurios į Lietu
vą patenka daugiausia nelegalų.

Nereikės vizų ES diplomatams
Lietuvos vyriausybė gruo

džio 17 d. patvirtino nutarimą 
vienašališkai panaikinti vizų re
žimą Europos sąjungos (ES) 
valstybių piliečiams, turintiems 
diplomatinius pasus. Tuo tiki
masi palengvinti derybas dėl vi
siško bevizio režimo su ES na
rėmis. Numatoma, kad nuo 
1998 m. sausiu 1 d. nebereikės 
vizų 15 ES valstybių diplomati
nius pasus turintiems asme
nims, atvykstantiems į Lietuvos 
teritoriją ir pasiliekantiems ne 
ilgiau kaip 90 dienų per metus 
ar vykstantiems tranzitu per 
Lietuvą.

Grįžo nelegalūs migrantai
BNS praneša, kad gruodžio 

11 d. 58 nelegalūs migrantai iš 
Vilniaus išskrido į Pakistaną. 
Gruodžio mėn. iš viso numatyta 
išsiųsti daugiau kaip 450 nele
galių migrantų. Didėja skaičius 
norinčių grįžti savanoriškai, nes 
mažėja galimybių patekti į Va
karų Europą. Grįžimą finansuo
ja Tarptautinė migracijos orga
nizacija Helsinkyje. Užsieniečių 
registravimo centre Pabradėje 
liko beveik 800 nelegalų.

Neperduos JAV ginkluotės
“Lietuvos rytas” skelbia, 

kad gruodžio 17 d. Lietuvos vy
riausybė įpareigojo Krašto ap
saugos ministeriją suteikti ga
rantijas JAV-ėms, kad tos val
stybės pagaminta ginkluotė, ku
rią Norvegija žada perduoti 
Lietuvai, bus tinkamai naudoja
ma ir saugoma. Gauta įranga 
bus naudojama tik gynybai, “re
gioniniuose arba kolektyvi
niuose renginiuose arba tarp
tautinėse JT operacijose”. Gin
kluotė nebus perduota trečio
sioms šalims be JAV vyriausy
bės išankstinio sutikimo. RSJ
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“Pauliau, ką padarei Lietuvai?”
Toks klausimas iškilo minint popiežiaus Pauliaus VI šimtąsias 

gimimo metines Vatikane 1997 metų lapkričio 21 dieną

Pavėluotas, bet 
sveikintinas kreipimasis

Šeštadienį, lapkričio 21 die
ną, Vatikane, Pauliaus VI au
diencijų salėje, dalyvaujant po
piežiui Jonui Pauliui II, įvyko 
iškilmingas popiežiaus Pauliaus 
VI šimtųjų gimimo metinių mi
nėjimas. Kalbą apie popiežiaus 
Pauliaus VI gyvenimą ir darbus 
pasakė buvęs artimas Pauliaus 
VI bendradarbis ir buvęs ilga
metis popiežiaus Jono Pauliaus 
II valstybės sekretorius kardi
nolas Agostino Casaroli.

Jisai suminėjo visus žymiuo
sius Pauliaus VI darbus bei tu
riningą jo dvasinį paveldą. Ry
šium su Velionies atliktais dar
bais lietuviams rūpėjo jo ryšiai 
su Lietuva. Buvo prisimintas 
anuomet keltas klausimas: “Pau
liau VI, ką Tu padarei Lietu
vai?” Toks klausimas kilo ži
nant kaip glaudžiai Lietuvos Ti
kinčiųjų Bendrija yra susijusi su 
Apaštalų Sostu ir kaip sunku 
abiem pusėm buvo palaikyti bet 
kokius ryšius pokario ir šaltojo 
karo metais. Išsamaus ir visapu
siško atsakymo nerasime, kol 
nebus parašyta Apaštalų Sosto 
santykių su Lietuva istorija.

Antra vertus, klausimas bu
vo keliamas dar Pauliaus VI 
pontifikato metais. “Pauliau VI, 
ką Tu padarei Lietuvai?” - to
kio turinio užrašu italų kalba 
ant vieno pastato pačiame Ro
mos miesto centre 1972 m. ne
žinomi asmenys priekaištavo, 
jog Kristaus vietininkas žemėje 
per mažai dėmesio skiria oku
puotai Lietuvai ir persekiojamai 
Lietuvos Katalikų Bendrijai.

Savaime suprantama, tokia 
forma išreikštas klausimas su
kėlė polemikos ir pagrįsto kar
tėlio Vatikane. Popiežiui Pau
liui VI-jam Lietuvos reikalai 
buvo žinomi ir labai artimi dar 
gerokai prieš jo išrinkimą po
piežiumi. Paulius VI buvo bene 
pirmasis popiežius prabilęs lie
tuvių kalba. 1978 metų Velykų 
proga jis viso pasaulio akivaiz
doje išreiškė velykinius sveikini
mus lietuviškai.

Įsimintini jo susitikimai su 
Lietuvos vyskupais ir kunigais 
bei su užsienio lietuvių atsto
vais. Pauliui VI labai rūpėjo už
tikrinti Lietuvos hierarchijos 
tęstinumą. Jo rūpesčiu buvo pa
skirtas vyskupas Vakarų Euro
pos lietuvių katalikų sielovadai. 
Paulius VI pašventino Švento 
Petro bazilikoje 1970 m. pasta
tytą lietuvių koplyčią. Įsimintina 
1975 metų popiežiaus bendroji 
audiencija tikintiesiems iš viso 
pasaulio, kurioje taip pat daly
vavo užsienio lietuvių grupė. 
“Kur tie lietuviai? - klausė Pau
lius VI, pažvelgęs į tūkstantinę 
žmonių minią. - Štai, matau”, - 
sakė karštai plojančius lietuvius 
pamatęs popiežius.

“Visus jus nuoširdžiai svei
kinu. Jūs esate ištikimi atstovai 
tos lietuvių tautos, kurią visi pa
žįstame kaip ypatingai stiprią, 
atsparią tautą (forte stirpe li- 
tuana). Užtikrindami savo nuo
latinį tėvišką rūpestį, linkime, 
kad ištikimybė Kristui ir Baž
nyčiai jus stiprintų ir gaivintų 
jūsų viltis bei tikėjimą jūsų kraš
to ateitimi. Nuoširdžiausi linkė

• Ne nuo kitų peikimo, niekinime, 
žeminimo reikia pradėti Kristų.' 
atnaujinimo darbą, bet nuo įėjimo į 
patį save, gilesnio įsižiūrėjimo į savo 
gyvenimą ir pasielgimą, nuo savęs 
išsižadėjimo ...

ARKIV. JURGIS MATULAITIS

jimai jums visiems, jūsų gimi
nėms, visiems Lietuvos kuni
gams ir pasauliečiams, kurie 
mums visuomet yra labai bran
gūs. Jums visiems mūsų meilė, 
mūsų pagarba ir mūsų palaimi
nimas! visiems!...”

Gal būt Lietuvoje visai neži
nomas būsimo popiežiaus Pau
liaus VI-ojo, tuometinio Milano 
arkivyskupo kardinolo Giovan
ni Battista Montini pasisakymas 
apie Sibiro lietuvaičių malda
knygę “Marija, gelbėk mus”. 
1962 metais rašytame laiške sa
vo bičiuliui Alessandrini arki
vyskupas pasakoja, kokį neiš
dildomą įspūdį jam paliko lie
tuvaičių tremtinių sukurtos 
maldos.

Maldaknygė “Marija, gel
bėk mus” 1959 metais buvo 
slapta atvežta į Vakarus ir po
kario metais išleista visomis pa
grindinėmis pasaulio kalbomis. 
Maldaknygės itališkas vertimas 
susilaukė pakartotinio leidimo. 
Pasauliečių leidyklos 1984 me
tais išleistos trečios maldakny
gės laidos įvade yra pateikta 
kardinolo Montini laiško faksi
milė.

“Lietuvaičių tremtinių mal
daknygė yra aukščiausios vertės 
dokumentas. Maldaknygė, be 
jokios abejonės, turi savo vietą 
autentiškoje krikščioniškos lite
ratūros auksinėje knygoje, ku
rioje dvelkia slėpiningas Šven
tosios Dvasios alsavimas”.

Šiuo raštu apie Sibiro trem
tinių lietuvaičių sukurtas mal
das Giovanni Battista Montini 
užantspaudavo pontifikato me
tais daugel kartų kartotą savo 
gilų dvasinį artumą Lietuvai ir 
jos tikintiesiems. “Lietuviai mums 
yra labai artimi bei mieli ir dėl 
to - pasakė 1975 metais Paulius 
VI - kad ryšiai su jų kraštu 
šiandien nėra nei lengvi, nei 
dažni”.

Popiežius Paulius VI vado
vavo K. Bendrijai 15 metų, kai 
Lietuva buvo atskirta nuo pa
saulio. Viename susitikime su 
Romos lietuviais kunigais ir 
klierikais - Šv. Kazimiero kole
gijos vadovybe ir auklėtiniais - 
Paulius VI pasakė, kad lietuviai 
jam yra labai artimi bei mieli ir 
dėl to, kad ryšiai su Lietuva nė
ra nei lengvi, nei dažni.

Vienas retų ir neužmiršta
mų popiežiaus Paulius VI susi
tikimų su lietuviais įvyko 1970 
m. Šv. Petro bazilikoje, kai Šv. 
Tėvas pašventino Vatikano ba
zilikos grotose lietuvių pastatytą 
koplyčią. Ta proga popiežius 
aukojo Mišias centrinėje kripto
je ir pasakė trumpą kalbą.

“Mums labai džiugu palai
minti šią koplyčią, kurią jūs, lie
tuviai, paskyrėte Dievo Motinos 
garbei ir kuri yra Šv. Petro bazi
likos grotose, prie pat kapo ir 
relikvijų to apaštalo, kurį mūsų 
Viešpats Jėzus Kristus, Bažny
čios įsteigėjas ir vienintelė bei 
aukščiausia Jos Galva, išrinko 
būti jos vienybės pagrindu. Su 
lietuvių koplyčios įrengimu 
kartojasi nepaprastai maldingas 
ir reikšmingas įvykis, daugelį 
kartų pažymėtas šios šventos ir 
palaimintos vietos šimtametėje 
istorijoje, kai iš tolimų šalių at
vykę tikintieji ir maldininkai pa
sistatydavo mažas šventoves 
prie šv. Petro kapo, kad paliu
dytų savo tikėjimą į Kristų, savo 
ištikimybę vienai ir katalikiškai 
Bendrijai, savo brolystę su viso 
pasaulio krikščionimis.

Vatikano radijas

Baltuos sostinių merai, pasirašę bendradarbiavimo sutartį su Torontu 1997 m. gruodžio 4 d. Iš k. “Canadian 
Urban Institute” prezidentas JOHN FARROW, Vilniaus meras ROLANDAS PAKSAS, Rygos meras ANDRIS 
BERZINS, Talino merė IVI EENMAA, Toronto merė BARBARA HALL, miesto tarybos narys CHRIS 
KORWYN-KUCZYNSKI Nuotr. R. S. Jonaitienės

Sunkiosios geopolitinės artilerijos ugnyje
Amerikos politikų svarstytos, kuriose buvo paliesta Lietuva, Latvija, Estja ir Ukraina

VILIUS BRAŽĖNAS

1997 m. spalio 30 ir 31 d.d. 
nuošaliame Floridos miestelyje 
DeLand netikėtai teko stebėti 
Lietuvos saugumą lietusias ir 
Lietuvą dažnai minėjusias aukš
to lygio svarstybas tema “ŠAS 
(NATO) ir Rusijos ateitis”. De 
Land (pusvalandis kelio auto
mobiliu nuo lietuviško telkinio 
Daytona Beach), nėra garsus 
vien tik augmenijos žalumu ir 
juodųjų meškų dažnu atsilanky
mu pamiškės sodybose. Svar
biausia - jis garsus vienu iš se
niausių ir berods brangiausiu 
Floridos universitetu “Stetson”.

Pasirodo, tai būta jau de
vinto tokio simpoziumo tarp
tautiniais klausimais, kuriuose 
tam pasiruošę klausytojai gali 
kelti ir Lietuvą liečiančius klau
simus. Tad savaime aišku, jog 
neseniai čia apsigyvenus, nebu
vo praleista ši proga, juolab, 
kad pagrindiniai paskaitininkai 
buvo iš JAV užsienio politiką 
formuojančių ar įtaigojančių 
sluoksnių, pradedant Valstybės 
departamentu ir baigiant priva
čiom organizacijom bei eliti
niais klubais.

Du iš keturių pagrindinių 
kalbėtojų buvo “pažįstami” iš 
seniau - iš laikraščių, TV politi
nių programų. Gary Crocker 
yra 30 metų dirbęs JAV Valsty
bės departmente, užsieniuose 
krizių lygintojas ir, pagal JAV 
dešiniuosius, kartais jų sukėlė
jas. Jis kalbėjo tema - “Nauja 
istorijos pradžia”. Jo pagrindinė 
mintis: ŠAS plėtimas į Rytus 
yra naudingas Amerikai, taikai 
ir demokratijos ugdymui. Jis 
tvirtai gynė Valstybės departa
mento SAS plėtimo liniją, įtiki
nėjo Rusijos taikingumu, bet 
miglotai apibūdino Baltijos kraš
tų ir Ukrainos narystę ŠAS. 
Prabėgom paminėjo apie “žmo
nių su vizija” siekį įjungti Rusiją 
į ŠAS. Paklaustas, ką “taikinga 
Rusija” daro Karaliaučiuje, ma
tyt nesitikėjęs tokio klausimo, 
sugebėjo neatsakyti, panaudo
damas žodžių srautą. Per per
trauką privačiai paklaustas, kas 
yra “su vizija” Vašingtone, pa
minėjo sekretorę Madeleine 
Albright. Anot Crocker, į ŠAS 
įstojusi Rusija būtų demokratiš
ka, jos kariuomenė būtų civilių 
priežiūroje. Gailiuosi pamiršęs 
jam priminti, jog ir Hitleris su

PADĖKA
A.a. vet. dr. BRONIUS KRAKAITIS 
mirė 1997 m. lapkričio 15 d., Čikagoje, JAV. Gimė 1920 
m. gegužės 12 d. Lankeliškių kaime, Vilkaviškio 
apskrityje. Po gedulinių Mišių Pal. Jurgio Matulaičio 
Misijos šventovėje, Lemonte, velionis buvo atlydėtas į 
Hamiltoną, Kanadą. Mišios buvo atlaikytos Aušros Vartų 
šventovėje Hamiltone, palaidotas Šv. Jono lietuvių 
kapinėse, Mississaugoje.

Nuoširdi padėka Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos klebonui kun. J Liaubai, OFM, už Mišias ir 
palydėjimą velionies į kapines. Ačiū muz. Aleksui 
Paulioniui už gražų giedojimą Mišių apeigose. Ačiū 
karsto nešėjams.

Dėkojame draugams, pažįstamiems už dalyva
vimą pamaldose, kapinėse ir aukas Mišioms, “Dainavos” 
jaunimo stovyklai, “Draugui”. Ačiū Juozui ir Gailutei 
Krištolaičiams, mus globojusiems tose liūdesio valan
dose. Taip pat dėkojame D. B. Mačiams už paruoštus 
pietus ir ponioms už pyragus.

Jūsų nuoširdumas liks su mumis.
Nuliūdę - sesuo Marytė, vyras Vacys,

Danutė, Edmondas su šeima Salikliai

Stalinu buvo “civiliai”.
Antra užsienio politikos ži

novų garsenybė buvo Michael 
Mandelbaum iš Johns Hopkins 
universiteto ir Paul Nitze aukš
tosios tarptautinių studijų mo
kyklos. Jo straipsnių dažnai bū
na politiniuose žurnaluose ir 
pasisakymų specialiose TV pro
gramose tarptautinės politikos 
klausimais. Kalbėdamas tema 
“ŠAS plėtimas - tiltas j XXI 
šimtmetį” stipriai kritikavo 
Clinton’o ir Albright sumanymą 
plėsti ŠAS, paliekant (praktiš
kai) už jos ribų labiausiai saugu
mo reikalingas valstybes - Uk
rainą, Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Mandelbaum teigė: Rusija 
dar ilgai negalės eiti į karines 
avantiūras Vakaruose; staiga, 
be viešų diskusijų, Clinton’o 
mesta ŠAS plėtimo mintis suer
zino visą Rusijos politinį spekt
rą - nuo demokratų iki nacio
nalistinių šovinistų; nesąmonė 
palikti nežiniai Baltijos kraštus 
ir Ukrainą, o įjungti į ŠAS bu
vusius satelitus, kuriems tikru
moje Rusija negresia; Europos 
valstybės atsisako mokėti SAS 
praplėtimo išlaidų dalį, padeng
ti viską tektų biudžetą spau
džiančiai Amerikai; tas projek
tas neturi amerikiečių daugu
mos pritarimo. Jo išvada: JAV 
senatas turėtų atmesti visą tą 
projektą.

Pažymėtina, jog šiose svarsty- 
bose nelauktai dažnai buvo ke
liamas Baltijos kraštų saugumo 
klausimas, neskaitant primini
mų iš publikos paklausimų 
metu.

Paliekant ateičiai kitus Lie
tuvą liečiančius tų svarstybų as
pektus ir jo detales, tenka susu
muoti įspūdžius ir padaryti išva
das vien ŠAS klausimu. Atrody
tų, tai nesąmoningai padariau 
paskutiniu savo paklausimu 
svarstybų uždaromoje progra
moje “Apvalaus stalo diskusi
jos”, kai auditorijoje buvo net 
rezervuotos vietos gausiai susi
rinkusiai universiteto profe
sūrai.

Buvo paklausta: remiuosi 
komunizmo ir nacizmo išgyve
nimu, Hitlerio-Stalino ir Jaltos 
sutarčių patirtimi; prof. Man
delbaum priminė, jog užsienio 
politika pirmiausia nuspren
džiama užsienid politikos elito 
viršūnėse ir po to sprendimą 

bandoma įtaigoti tautai; girdė
jome, kad ŠAS klausimas sieja
mas net su Rusijos naryste; ar 
turiu pagrindo įtarti, jog šios 
diskusijos vyksta globalizmo 
apimtimi ir dabartinės ŠAS plė
timo programos priešininkai gal 
tik siekia įtvirtinti Jaltos sutar
ties sienas, o ŠAS plėtimo šali
ninkai siekia naujo padalinimo, 
išmetant Ukrainą ir Baltijos 
valstybes vilkams?

Ir viena, ir kita pusė panei
gė tokį įtarimą. Per abi diskusi
jų dienas nė vienas dalyvis ne
panaudojo žodžio “globai”, 
nors spaudoje, televizijoje bei 
politikoje girdime “globalinį” 
priedėlį prie visko - pradedant 
ekonomija, baigiant kultūra. 
Tik prieš galą kažkas paklausi
me iš publikos tą žodį pami
nėjo.

Ir šiose diskusijose ir viešo
se politinėse svarstybose išryš
kėjo, kad Mandelbaum’o pami
nėtos “politikos elito viršūnės” 
dar tebesiginčija, kuris santykių 
su Rusija būdas būtų naudin
giausias jų tikslams. Įsidėmėti
na, jog ir Mandelbaum, ir Al
bright, ir Clinton, ir George 
Bush yra tos pačios “politikos 
elito” grupės “Council on Fo
reign Relations” (CFR) nariai.

Mums, lietuviams, belieka 
pasvarstyti ir apsispręsti, kurios 
pusės siūlymai gali būti naudin
gesni Lietuvos saugumui.

Retai sutinku su CFR narių 
nuomone, bet šiuo atveju, kai 
gana aišku, jog Lietuva gali būti 
“išmetama vilkams” ar, geriau
siu atveju, palikta nejaukioje 
“pilkojoje zonoje”, tvirtai tikiu, 
jog šiuo metu Lietuvai priimti
niausia būtų CFR grupės Man
delbaum’o ir garsiojo George 
Kennan pažiūra. Suprantama, 
Lietuvos vyriausybė turi reika
lauti narystės ŠAS, Europai ir 
pasauliui garsiai primenant savą 
egzistenciją ir saugumo proble
mą. Užsienio lietuviai, ypač lie
tuviškoji išeivija Amerikoje, tu
rėtų spausti JAV kongresą, 
ypač senatą ir jo Užsienio reika
lų komitetą, neratifikuoti tokios 
ŠAS plėtimo sutarties, kuri pa
liktų už durų Ukrainą ir Baltijos 
valstybes. Lietuvių ir, jei pavyk
tų suorganizuoti, bendras estų, 
latvių bei ukrainiečių spaudi
mas sustiprintų CFR Mandel
baum’o ir George Kennan sparną.

Turėtume garsiai skanduoti 
šūkį: “Arba visi į ŠAS arba nė 
vienas!”, kurį siūliau jau 
1996.VII.30 “TŽ” straipsnyje 
“Neapdairios politikos pavojai”.

Taip atrodo remontuojama Kauno Prisikėlimo šventovė, kurioje sovietmečiu buvo įrengta radijo reikmenų 
gamykla Nuotr. K. Dubausko, 1997 m.

J. P. KEDYS, Australija
Šešios Lietuvos partijos 

1997 m. paskelbė rezoliuciją į 
pasaulyje išsiblaškiusius lietu
vius. Jos tikslas - “kad Lietuva 
vėl taptų viso pasaulio lietuvių 
namai, kad neliktų jokių dirb
tinų kliūčių tarp lietuvių, gyve
nančių Lietuvoje ir užsienyje. 
Tesusilieja ‘Jūs ir ‘Mes’ į vieną 
žodį - Lietuva”. Štai jos tekstas.

“Lietuvos partijų apskritojo 
stalo dalyviai apsvarstė viso pa
saulio lietuvių, kuriuos išblaškė 
istorijos nulemtos politinės ap
linkybės, sugrįžimo į tėvynę ga
limybes. Apgailestaujant pripa
žinta, kad ši problema Lietuvoje 
deramai nesprendžiama. Lietu
vos valstybės likimas - lietuvių 
tautos išlikimo klausimas.

Todėl reikalaujame pripa
žinti visų Lietuvos Respublikos 
piliečių lygias teises: Lietuvos 
pilietybė turi būti suteikta vi
siems lietuvių kilmės asmenims 
nesudarant bereikalingų kliū
čių. Valstybė tuo paspartintų 
deportuotų ir prievarta emigra
vusių lietuvių teisėtą įsiliejimą į 
Lietuvos visuomeninį ir ūkinį 
gyvenimą. Būtina susitarti su 
užsienio valstybių vyriausybė
mis, kad būtų garantuotas į Lie
tuvą sugrįžtančių lietuvių nenu
trūkstamas socialinių garantijų 
tęstinumas.

Būtina visiems daryti visa, 
kas tik galima, kad Lietuva vėl 
taptų visų pasaulio lietuvių na
mai, kad neliktų jokių dirbtinių 
kliūčių tarp lietuvių, gyvenančių 
Lietuvoje ir užsienyje. Tesusi
lieja ‘Jūs’ ir ‘Mes’ į vieną žodį - 
LIETUVA”.

Pasirašė: Saulus Pečeliūnas, 
Lietuvos demokratų partija, 
Edvardas Kriščiūnas, Lietuvių 
nacionalinė partija “Jaunoji 
Lietuva”, Rūta Gajauskaitė, 
Lietuvos žalioji partija, Vaido
tas Antanaitis, Lietuvių tauti
ninkų sąjunga, Angelė Ragai
šienė, Lietuvos politinių kalinių 
partija, Valentinas Šapalas, Ne
priklausomybės partija, 1997. 
X. 08. Vilnius.

Tokia rezoliucija turėjo būti 
paskelbta 1990 m. tuojau po ne
priklausomybės paskelbimo ko
vo 11 d. Bet vietoje rezoliucijos 
buvo paskelbtas pilietybės įsta
tymas, kuriame buvo aiškiai pa
žymėta, kad užsienio lietuviams 
pilietybė bus suteikiama tik 
tiems, kurie yra labai nusipelnę 
Lietuvai... Šis pilietybės įstaty
mas dar ir dabar skamba pa
saulio lietuvių ausyse.

Čia pat dera paminėti, kad 
po šia rezoliucija yra tik 6 mažų 
partijų parašai. Tėvynės s-gos, 
Krikščionių demokratų, LDDP, 

Remontuojamos Kauno Prisikėlimo šventovės viduje įrengtas laikinas 
altorius, ir jau atnašaujamos Mišios Nuotr. K. Dubausko, 1997 m.

centristų, socialistų, demokratų 
partijų parašų nėra!

Kaip minėjau, vietoje atsi
šaukimo į užsienio lietuvius su
grįžti į tėvynę buvo išleistas pi
lietybės įstatymas, kuris grįžimą 
padarė neįmanomą ir tik po še- 
šerių metų per ilgas derybas pa
vyko jį sušvelninti.

Į konstituciją seimas įrašė 
specialų draudimą: kandidatas į 
prezidentus turi būti nuolatiniai 
gyvenęs trejus metus Lietuvoje. 
Vadinasi, užsienio lietuvis, net 
ir pasą turėdamas, dar Lietuvo
je pilnų teisių neturi! Nei Latvi
joj, nei Estijoj tokių draudimų 
nėra. Lenkijos prezidento rin
kimuose, kartu su Walensa 
prieš šešerius metus kandidata
vo lenkas iš Kanados, negyve
nęs prieš tai Lenkijoje!

Lietuvoje buvo įsteigta net 
17 ministerijų, daugiau kaip 
Amerikoj, 56 rajonai, kurių ad
ministracija yra rinkta, bet šalia 
jų dar įsteigta 12 apskričių su 
nerinkta administracija “prižiū
rėti” rajonams.

Pagrindinis reikalavimas 
įstoti į Europos s-gą yra ūkinis. 
Lietuvos gyventojo metinės pa
jamos sudaro tik vieną septin- 
tadalį ES gyventojo pajamų. Es
tija turi geresnį santykį, dėl to ji 
ir yra pakviesta.

Kauno Prisikėlimo šventovės 
bokštas jau su kryžiumi, kuris 
sovietmečiu buvo nuimtas, bet 
langai tebėra išdaužyti

Nuotr. K. Dubausko, 1997 m.
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Kelionės įspūdžiai
LIETUVA IŠ ARTI V

Suvalkijos lygumų liepa
A.a. Albina Štuopienė (1913-1997)

ANTANINA GARMUTĖ, 
Kaunas

Ruduo - gedėjimo metas. 
Bet aš nemaniau, kad šį rudenį 
išeisite ir Jūs, Albinute... Išėjo
te. Palikote šią ašarų pakalnę - 
nebuvo kur dingti nuo senatvę 
persekiojusių ligų ir skausmų.

Albina Treigytė-Štuopienė 
gimė 1913 m. Marijampolės ap
skrities, Kalvarijos valsčiaus, 
Menkupių kaime. Pasiturinčio 
ūkininko - kaimo seniūno dide
lėje šeimoje ji buvo pati jau
niausia ir vienmetė su savo vy
riausios sesers dukterim Irena 
(Ignaitiene, dabar gyvenančia 
Toronte).

Albina mokėsi Vilkaviškio 
gimnazijoje, tačiau jos nebaigė
- ištekėjo už tuomet kunigų se
minarijoje istoriją dėsčiusio Po
vilo Štuopio, kilusio nuo Prienų.

Bendraamžių prisiminimais, 
tai buvusi labai suderinta ir tin
kanti pora: “Jam pasisekė, kad 
vedė jauną ir labai gražią, o jai
- kad ištekėjo už išmintingo ir 
oraus profesoriaus”.

Iki karo šeima gyveno Vil
kaviškyje, Kaune, Kėdainiuose, 
Mažeikiuose, - kur Povilas 
Štuopis dirbo gimnazijos direk
toriumi. Būdamas tautininkų 
partijos narys, jis didelį dėmesį 
skyrė patriotiniam jaunimo auk
lėjimui. Todėl raudonajam ma
rui vėl veržiantis į Lietuvą, 
Štuopia'ms beliko trauktis į Va
karus. Labai sunkiai apsispren
dė, ir tik paskutiniu momentu, 
jau rusų bombomis krentant, 
Stuopiai pėsti, kaip stovi, pasi
ėmę mažą sūnelį Algiuką ir ke
letą knygų, perėjo Rytprūsių 
sieną.

Vakarų Vokietijoje kelerius 
metus vargo perkeltųjų asmenų 
stovyklose. Tolydžio vylėsi, tikė
josi, jog sąjungininkai privers 
Rusijos mešką atsitraukti iš už
grobtų kraštų į savo urvą, ir jie 
galės grįžti Tėvynėn. Deja, kaip 
sakydavo seni suvalkiečiai, “Li
kimo ir su arkliu neaplenksi!”

Laimei, atsišaukė brolis 
Vincas Treigys iš Kanados. Šis 
kilnus lietuvis, gerai šioje šalyje 
įsikūręs, atsiuntė iškvietimus ne 
tik savo giminėms, bet ir dau
geliui kitų tautiečių.

MUSŲ MIELAI NAREI

a.a. MONIKAI JURKŠIENEI
mirus,

jos dukrą ZUZANĄ ir žentą PETRĄ JONIKUS, 
vaikaitę RITĄ bei jos vyrą nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime -

KLK moterų dr-jos
Lietuvos kankinių parapijos skyrius

A. a. ALBINA TREIGYTĖ- 
ŠTUOPIENĖ (1913-1997)

Gyvendami laisvoje šalyje, 
Štuopiai, nors ir dirbdami pa
prastus darbus, prasigyveno. 
Lietuviškai augino sūnų. Kol 
leido sveikata, abu dalyvavo lie
tuviškoje veikloje. Nepamiršo 
vargstančios Tėvynės. Giminių. 
Artimųjų. Daugiau nei prieš de
šimtį metų iškeliavo amžinybėn 
Povilas. Dabar, Jam pavymui, ir 
Albinutė - 1997 m. lapkričio 14 
d. Palaidota lapkričio 17 d. lie
tuvių kapinėse Mississaugoje.

Mes vadinome Ją lietuviš
kąja Liepa. Iš Suvalkijos lygu
mų. Nepamirštama švelni jos 
šypsena. Gerumas. Ir intelektas, 
pranokstantis diplomus. Ji tuo 
nesididžiavo. Pasižymėjo tiesiu 
charakteriu. Nepakęsdavo veid
mainystės, melo, klastos. Jeigu 
jau ko neapkentė - tai ir ne
slėpė.

Šių eilučių autorei Albinutė 
beveik prieš 10 metų sudarė ga
limybę paviešėti jos namuose 
Kanadoje. (Nors jungiančioji 
grandis - Povilas - jau buvo mi
ręs, o giminystė nedidelė - esu 
tik jos vyro pusseserės duktė). 
Mus jungė lietuviškumas - pilna 
to žodžio prasme.

Esame giliai Jums dėkingi, 
Albinute! Už viską. Už tai, kad 
Jums tinka sparnuotas Gėtės 
posakis: “Prieš didelį protą aš 
nulenkiu galvą. Prieš gerą širdį 
- klaupiuosi!”

Tebus Jums atlyginta Aukš
tybėse! Ir Amžiną Jūsų sapną 
telydi tolimas gimtinės vėjų 
dvelksmas: “Aš namo pareinu! 
Nešk, sesut, balto pieno ąsotį. - 
Lietuvos negalėjo man niekas 
atstoti!”

JUOZAS ŽYGAS, Čikaga
Po vaikščiojimų grįžau su

prakaitavęs. Ir Vilniuje jau ne 
pirma diena. Tad prieš eidamas 
gulti norėjau nusiplauti. Bet kur 
tau! “Šiltą” vandens čiaupą pa
sukus, pradėjo bėgti šaltas ir 
rudas skystis. Gerai, kad aš pats 
po juo nepalindau. Vandens 
kainai gerokai pakilus, daugelis 
vilniečių jau turi karšto vandens 
skaitliukus. Nors ir šaltas rudas 
vanduo bėga, bet sąskaita bus 
gauta už “karštą” vandenį. 
Karšto vandens stoka ir yra ta 
negerovė, prie kurios norint ar 
nenorint reikia priprasti.

Bet žmonės prie visko pri
pranta ir, nepaisant visų nepri
teklių, gražiai ir švariai atrodo. 
Vaikštant Gedimino prospektus 
galima matyti daug moderniai 
apsirengusių žmonių, ypač jau
nesnės kartos. O moterys, dau
giausia merginos, tai galėtų net 
ir paryžiečius nustebinti. Yra la
bai daug merginų, dėvinčių “mi
ni” sijonukus. Bet Vilniaus 
žmonės prie to jau įpratę ir ne
atsisuka pažiūrėti vyresniems 
žmonėms keistai atrodančios 
aprangos. Tie “sijonukai” gal 
nebūtų didelė blogybė, bet ste
bint šaligatvių kavinaitėse sė
dinčius, tai su tokiais sijonukais 
kartu ir cigaretės eina. Apskri
tai, jaunimas rūko, rūko ir rūko. 
Nematyti jokių pastangų su to
kia žala kovoti.

Važiuoju į Kauną
Nors save galiu kauniečiu 

vadinti, bet dabar mane dau
giau Vilnius traukia. Gal iš da
lies ir dėl to, kad Vilniuje apsi- 
stoju Žvėryne. Gal už šimto 
metrų yra troleibusų sustojimas 
ir ten visuomet yra 4-5 taksiai. 
Su troleibusų linijomis esu jau 
gerokai susipažinęs. Tad pats 
kur noriu, ten ir važinėju. Žvė
rynas yra jau apie šimto metų 
senumo priemiestis ir su miestu 
suaugęs. Tereikia tiltą per Nerį 
pereiti ir jau esi Basanavičiaus 
prospekte. Jį su miesto centru 
jungia du tiltai, o trečiasis kiek 
žemiau - tai kabantis pėsčiųjų 
tiltas, jungiantis su Vingio parku.

Kaune apsistoju jau už 
miesto ribos, Domeikavos prie
miestyje, kuris yra gal pusantro 
kilometro į rytus nuo IX-to for
to. Nors gatvė pilnai apstatyta, 
bet, žiūrint į sodo pusę, daugiau 
namų nematyti. Tolumoje ma
tosi tik Citkūnų radijo siųstuvai 
ir lankose besiganančios karvės.

Paminėjęs Citkūnus, prisi
miniau 1940 metus, kai greta 
esančio Muniškių dvaro laukuo
se mūsų dalinys rengė naikin
tuvų aerodromą. Ten teko porą 
mėnesių gyventi palapinėje, o 
šalnoms prasidėjus - porą mė
nesių klebonijoje. Patalpa dali
nausi su saleziečiu kun. Antanu 
Sabaliausku. Man (raštinei) bu
vo paskirtas turbūt jo darbo 
kambarys. O jis per mano kam
barį vaikščiojo į savo miegamą
jį. Šugyvenome gerai, buvo la
bai įdomus žmogus. Manimi irgi 
skųstis negalėjo. Sukombinavau 
gal pusmečiui jo klebonijai ir 
šventovei žibalo. Taip pat ir 
malkų.

Tuomet jau buvo pradėti 
radijo stoties statybos darbai. 
Turėjo būti galingas, modernus 
siųstuvas. Dabartinė radijo sto
telė susideda gal iš šešių nelabai 
aukštų bokštelių. Galbūt užten
ka kokio 100-150 km spindulio 
plotui. Tuomet tas apylinkes te

PADĖKA

A+A
ALBINAI ŠTUOPIENEI

iškeliavus amžinybėn 1997 m. lapkričio 14 d., 
nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos klebonui kun. 
Augustinui Simanavičiui, OFM, kunigams už atnašautas 
Mišias, maldas prie karsto laidotuvių namuose bei kapinėse.

Dėkojame muz. Danguolei Radikienei už giedojimą 
ir vargonavimą Mišių metu, M. Povilaitienei už surinktas 
aukas. Nuoširdus ačiū giminėms, draugams ir pažįstamiems 
už dalyvavimą laidotuvėse, už pareikštas užuojautas, gražias 
gėles, užprašytas Mišias ir surinktas aukas: “Kovai su vėžio 
liga Lietuvoje”, “Tėviškės žiburiams”, Kauno “Caritas” 
skyriaus “Kartų namams”. Ačiū B. Stanulienei už paruoštus 
skanius pietus ir ponioms už atneštus pyragus.

Jūsų visų liūdesio valandoje parodytas nuoširdumas 
ir dėmesys ilgai išliks mūsų širdyse -

sūnus Algis su šeima

ko išvažinėti ir išvaikščioti. Da
bar viskas neatpažįstamai pasi
keitę. Be to, tuomet į Kauną 
buvo 16 km, o dabar Kauno pa
kraščiai prislinko ir yra gal už 4- 
5 km.

Ten kur buvau apsistojęs, 
girdėjosi šunų lojimai, kurių 
mano gyvenamajame priemies
tyje beveik negirdėti. Iš ryto pa
kelia gaidys, kuri?) giedojimas 
man visai netrukdo. Tas jo gie
dojimas tik sugrąžina į vaikystę. 
Nors augau vadinamuose mies
tu - Biržuose, bet tiek mūsų, 
tiek ir kaimynų kiemuose buvo 
vištų. O gaidys tai buvo tikras 
kiemo šeimininkas. Tad man 
tokioje nuošalioje vietoje apsi
stojus, kurios Kauno miesto au
tobusai nebesiekia, judėjimas 
buvo kiek suvaržytas. Bet skųs
tis negalėjau, nes kur norėjau, 
ten mane ir nuvežė.

Senamiestyje
Pernai pirmą sykį lankiausi, 

tai norėjau beveik viską iš karto 
pamatyti. O dabar jau žinojau 
ką norėjau geriau pažiūrėti. 
Kauno senamiestis, žinoma, nė
ra labai didelis, bet gana tvar
kingas. Beveik nesimatė apleis
tų ir apgriuvusių namų. Vaikš
tant buvusia Prezidentūros, 
Vilniaus, Valančiaus ir kitomis 
senamiesčio gatvėmis nereikėjo 
saugotis, kad plyta ar akmens 
gabalas ant galvos nenukristų. 
Gal kam nors keistai atrodys, 
bet man susidarė įspūdis, kad 
labiausiai apleista buvusi prezi
dentūra. Sodelyje beveik nesi
matė jokios gėlytės, langai už
kalti. O prezidentų statulos irgi 
aplinkos daug nepuošia. Prez. 
A. Smetonos statula stovi prieš 
buvusią prezidentūrą. O kiti du 
prezidentai - A. Stulginskis ir 
K. Grinius slapstosi tarpe me
džių, atrodo, lyg ko bijotų. Beje, 
prez. K. Grinius j medžių pa- 
unksmę įkištas taip, kad jokiu 
būdu neįmanoma nufotogra
fuoti. Nors jie visi trys buvo' 
skirtingų partijų žmonės, bet, 
manyčiau, kad mirusius reikėjo 
surikiuoti į vieną‘ grupę. Būtų 
buvęs Prezidentų paminklas.

Dariaus-Girėno paminklas
Kadangi pradėjau apie pa

minklus rašyti, tai dar paminė
siu Dariaus-Girėno paminklą. 
Jis yra Ąžuolyne, prieš buvusio 
Valstybinio stadiono vartus. Pa
minklas gana įspūdingas ir pa
minklo vardo vertas! Stadionas 
yra žymiai padidintas ir panašus 
į Vakaruose esančius stadionus. 
Tai yra tik paviršutinis įspūdis, 
nes viduje neteko būti. Buvusie
ji Kūno kultūros rūmai beveik 
trigubai padidinti. Bet aplinka 
niūri, trūksta gėlynų, o ir žmo
nių beveik nesimatė. Seniau 
Ąžuolyne žmonių visą laiką bū
davo. Prieš rūmus yra buvę me
taliniai elektros stulpai su ke
liomis lempomis, bet dabar vi
sos lempos sudaužytos. Aiškiai 
matyti, kad trūksta tvarkos.

Vaižganto ir Perkūno gat
vėse gražių namų padaugėję ir, 
atrodo, kad visi gerai prižiūrimi. 
Žaliakalnyje buvusieji valdinin
kijos dviaukščiai namai, kurių 
dauguma buvo mediniai, dabar 
gana skurdžiai atrodo. Jie dings
ta tarpe didesnių namų. Norė
jau pasivaikščioti po Vytauto 
parką tais takais, kuriais seniau 
vaikščiodavau, užlipti Kauko 
laiptais, bet man patarė to ne
daryti. Turbūt nėra saugu tokio
mis vietomis vaikščioti. (B.d.)

Kauno arkikatedra-bazilika senamiestyje. Nuotrauka daryta 1990 m. K Požerskio

Šviesėja gyvenimas dzūkų sostinėje
ALDONA BALTULIONIENĖ, 

Alytus

Juodos dienos...
Pokario dešimtmečiai smar

kiai pakeitė buvusį jaukų Ne
muno krantuose ir tarp pušynų 
įsikūrusį kurortinį miestelį. Jis 
tapo pietų Lietuvos pramonės 
centru. Gigantiškos gamyklos, 
daugiabučių namų virtinės, ne
jaukūs bendrabučiai priglaudė 
pačius aktyviausius vakarykš
čius kaimiečius, bėgusius iš kol
chozų, kur nieko neuždirbdavo. 
Todėl ir klausdavo žmonės vie
ni kitus, ar išraustas ir plačiai iš
sidriekęs Alytus dabar miestas, 
ar didelis kaimas. Vėjas nešiojo 
šiukšlių debesis, sovietinei val
džiai nerūpėjo pušynai, į Nemu
ną plūdo grėsmingos juodos ga
myklų teršalų upės. Vienadienis 
gyvenimas, kai nieko neužsidir
bi, nesutaupai, nenusiperki, ne- 
pasistatai ir juo labiau vaikams 
nepalieki, niokojo žmogaus sie
lą, stūmė į neviltį, girtuoklystę.

...jau praeityje!
Kasdien gražėja Alytus. 

Puošia gatves privačios parduo
tuvės, bankai, vienbučių užima

Partizanų dainos kasetėse
ARVYDAS BRUNIUS, 

Kaunas
Esu Arvydas Brunius iš 

Kauno. Mano specialybė - bu
vęs pedagogas. 1964 m. esu bai
gęs Vilniaus pedagoginį institu
tą, dėsčiau istoriją ir geografiją.

Mano tėvas Klemensas 
Brunius buvo teistas sovietinio 
teismo 25 metams už veiklą 
VLIKe. Vokiečių okupacijos 
metais grįžęs iš Vokietijos į Lie
tuvą buvo Lietuvių nacionalistų 
partijos vado Škirpos pavaduo
toju. 1943 m. buvo vokiečių su
imtas ir išsiųstas į Vokietijos 
kalėjimą Bavarijoje. Amerikie
čiams užėmus Bavariją, buvo iš
vaduotas ir 1945 m. su Deksniu 
nelegaliai grįžo į Lietuvą. Tais 
pačiais metais buvo rusų val
džios suimtas ir nuteistas kalėti 
25 metams. Kalėjo Komi 
ATSR, Intoje. Tėvas turėjo in- 
žinieriaus-architekto specialybę.

1957 m. grįžo į Lietuvą ir su 
šeima gyveno Kaune. Visą laiką 
buvo persekiojamas Saugumo ir 
neaiškiomis aplinkybėmis žuvo 
automobilio nelaimėje 1976 m.

Mūsų šeimą norėjo išvežti į 
Sibirą, bet mums pavyko to 
išvengti, nes motina slapstėsi, 
gyveno pas gimines be jokių do
kumentų. Aš su seseria taip pat 
gyvenau pas gimines kaime.

Stalinui mirus, grįžome pas 
senelius į Kauną. Įstojau į pe
dagoginį institutą. Buvau pri
verstas stoti į komjaunimą, bet 
po pusės metų buvau išmestas. 
Kadangi buvau neblogas muzi
kantas, iš instituto neišmetė, 
bet paliko perauklėjimui.

Buvo prasidėję Chruščiovo 
atlydžio laikai. Kaip ir mano 
tėvas, taip ir aš, turėjau reikalų 
su sovietiniu Saugumu, buvau 
verbuojamas, šantažuojamas, 
bet neužverbuotas.

Jau tada pradėjau užraši
nėti lietuvių partizanų dainas. 
Kadangi dirbau Kauno istorijos 
muziejuje, tai galėjau važinėti 
po Lietuvą ir rinkti kraštotyrinę 
medžiagą. Kartu rinkau ir parti

mos dykvietės, tušti kampeliai. 
Daug platesniu žvilgsniu žvelgia 
į miestą jo valdyba, vadovau
jama jau antros kadencijos me
ro Dobilo Kurtinaičio, kuris 
šiuo metu yra Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) Aly
taus skyriaus pirmininkas ir 
kandidato į Lietuvos preziden
tus prof. Vytauto Landsbergio 
rinkimų štabo vadovas. Miestas 
didelis, daugybė reikalų, visų 
neįmanoma aptarti.

O dabar...
Visi pastebime, kad mažai 

mažylių suaugusių, pagyvenu
sių alytiškių srautuose. Miestas 
jų laukia. Šių metų vasarą buvo 
puikios įkurtuvės - atidengtas 
paplūdimys prie pagaliau išvaly
to Dailidės ežerėlio. Čia vaiku
čiams pušyno vėsa ir saulė, fon
tanai, tiltai ir smėliukas žaisti. 
Sava Palanga.

Neatsidžiaugia ir Suaugusie
ji, pagyvenusios poros, sužavėti 
miesto svečiai. Mačiau, kaip vi
sų senų alytiškių gerai žinomu 
Meilės taku tarp geltonų pušų 
žvakių tarytum lengvai plaukė 
vestuvių pulkelis, pasidžiaugė 
skaidriu ežero vandeniu ir nu- 

zanų dainas iš paprastų kaimo 
žmonių. Dėl to vėl buvau Sau
gumo sekamas.

Dabar jau septinti metai, 
kiek galėdamas ir kiek suge
bėdamas, dainuoju Lietuvos 
partizanų dainas. Išleidau jau 
keturias kasetes, kuriose įdai
nuota per 60 dainų. Planuoju 
surinkti ir įdainuoti dar daugiau 
dainų. Kadangi Lietuvą iki šiol 
valdo komunistų palikuonys, 
mano dainų per radiją ir televi
ziją netransliuoja. Esu privers
tas važinėti po Lietuvos rajonų 
turgus, ten dainuoti ir platinti 
savo kasetes.

Tarp kaimo žmonių turiu 
didelį pasisekimą. Per tuos me
tus esu pardavęs ir išplatinęs 
apie 30,000 kasečių.

Žymiausios mano dainos tai 
- “Brazausko maršas”, įvairios 
humoristinės dainos apie 
stribus ir kagėbistus. Savo ka
setes esu dovanojęs ir prez. A. 
Brazauskui, ir Č. Juršėnui, ir M. 
Šleževičiui. Kelis kartus buvau 
už juodą humorą baustas ne
didelėmis piniginėmis baudo
mis, nes dainavau sutinkant 
Kaune prez. Brazauską, Šleževi
čių ir kt. Dainavau dideliuose 
mitinguose, kurie vyko prie sei
mo rūmų Vilniuje, Kaune ir kt. 
Lietuvos miestuose. Neseniai į- 
rašiau dainą skirtą Čečėnijai, 
kuri laimėjo karą su rusais.

Tekstai lietuviškų partizanų 
dainų labai gražūs ir prasmingi. 
Dainos buvo kuriamos miš
kuose, bunkeriouse. Jos aplais
tytos mūsų krauju, ašarom ir 
kančiom. Noriu išleisti vieną 
kasetę anglų kalba, todėl reika
lingas kuo tikslesnis vertimas. 
Norėčiau, kad man padėtų spe
cialistai Amerikoje. Tiktų žmo
gus, gerai mokantis lietuvių ir 
anglų kalbas ir šiek tiek nusima
nantis muzikoje, kad išeitų rit
minis vertimas.

Nors pas jus visko yra, bet 
tokių dainų dar neturite.

Mano adresas: A. Brunius, 
Kaišiadorių g. 41, 3035 Kaunas, 
Lithuania 

bėgo naujuoju medžio tiltu pas
kui jaunąjį, baltą debesėlį.

Senieji alytiškiai, parvyks- 
tantys į gimtąjį miestą trum
pam, dar ryškiau pastebi pasi
keitimus į gera: vietoje gele
žinkelio su stūksančiais dulki
nais vagonais - pėsčiųjų takas 
per visą miestą veda šeimas, bė
gikus tiesiai į Dainų slėnį prie 
Nemuno, akį džiugina tvarkin
gas senasis parkas, pavyzdingai 
šviesi ir švari Laisvės aikštė, 
naujas bulvaras prie miesto ro
tušės, net lapkrityje mirguliuo
jantis gėlių kilimais. Kas galėjo 
tikėtis, kad pagaliau patys nu
stosime šiukšlinti ir važiuosime, 
vaikščiosime švariomis gatvė
mis?

Daug kas atstatyta
Mieste gerbiamas žmogus. 

Jo patogumui pušynuose ąžuolo 
suoleliai, dar patogesni baltu
čiai puošia Laisvės aikštę. Tie
siog traukte traukia pasėdėti ir 
pamąstyti apie tuos metus, kai 
troškome rasti rusų tankų nu
griautą ir kažkur paslėptą pui
kųjį Laisvės angelą. Kai atsta
tėme, verkėme iš džiaugsmo 
prieš tai apraudoję 91-jų aukas! 
Jų nemirtingumui čia pat pui
kus medžio kryžius, tremtinių 
motina Sibiro aukoms atminti.

Neužmiršti senieji Lietuvos 
savanorių kapeliai, karininko A. 
Juozapavičiaus ir 91-aisiais prie 
parlamento žuvusio Artūro Sa
kalausko kapai. Prie tilto per 
Nemuną puikuojasi paminklas, 
menantis pirmuosius mūšius su 
bolševikais. Mūsų miestas - 
mūsų istorija, dabartis ir ateitis. 
Be istorijos - nėra ateities.

Suprantama, turime labai 
nedidelius išteklius miestui 
tvarkyti, tačiau malonu, kad val
džia dažnai pasidairo, o pasidai
riusi tai šen, tai ten gerą darbą 
padaro. Štai Pušyno ir Lelijų 
gatvių santakoje staiga išnyko 
“vargo takelis”. Šitaip jis buvo 
vadinamas dėl to, kad nepraei
namu tapdavo apledėjęs žiemą, 
o be jo - ilgesnis kelias į šven
tovę. Ypač vargdavo močiutės. 
Neseniai buvo maloniai nuste
bintos: patogūs laiptai, aikšte
lės, tvirtos atramos. Vargo ta
kelio jau nėra!

Norisi tikėti, kad ateis lai
kas, kai tokius puikius takus tie
sime į senelį Nemuną, o jis mus 
pasitiks savo krištolo tyrumo 
akimis ir vėl gaivins kūnus ir 
sielas, stiprins dvasią ir norą 
džiaugtis gyvenimu Alytuje - 
puikioje dzūkų sostinėje.
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LAISVOJE TĖVYNĖJE
REKORDINIS VAPSVYNAS
Kazlų Rūdos miestelio gy

ventoja M. Liubinienė savo namo 
palėpėje rado beveik metro ilgio, 
pusmetrio pločio ir aukščio vaps
vų lizdą, sulipdytą iš jaunų mede
lių žievės plaušų, o viduje - dau
gybę korių. Tokio “širšyno” dar nie
kas nebuvo matęs. Jis gal bus 
įtrauktas Lietuvos rekordų knygon.

VĖL DEGĖ SMILTYNĖS MIŠKAI
Smiltynės miškų plotai gaisro 

buvo nusiaubti prieš porą metų, o 
dabar juos ištiko mažiau nuosto
lio atnešęs antrasis gaisras. Jis 
prasidėjo prie antrosios perkėlos 
per Kuršių marias. Ji buvo su
stabdyta, išskyrus “Žalgirio” kel
tą, aptarnavusį iš Klaipėdos, 
Gargždų, Priekulės, Palangos, 
Telšių atskubėjusius ugniagesius, 
jų techniką ir pareigūnus. Lieps
nos plitimas buvo sustabdytas po 
poros valandų. Ugnis buvo ap
ėmusi kilometro ilgio ir puskilo
metrio pločio miškų ruožą Kuršių 
marių pusėje. Gaisras Nidos plen
to nepasiekė. Eismas nebuvo su
stabdytas. Žmonės šiame gaisre 
nenukentėjo. Ugniagesius betgi 
nugąsdino netikėtai gaisravietėje 
sprogęs kažkoks II D. karo svie
dinys, žemėje pažadintas ugnies 
karščio. Smiltynė nuo 1963 m. yra 
Klaipėdos miesto dalis Kuršių ne
rijoje.

MIŠIOS PRIE ALTORIAUS
Pagrindinį altorių atstatomoj 

Prisikėlimo šventovėj Kaune 1997 
m. lapkričio 9, sekmadienį, pa
šventino ir iškilmingas Mišias prie 
jo atnašavo Kauno arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamkevičius, 
dalyvaujant Kauno, Panevėžio ir 
Šiaulių vyskupijų hierarchams. Iš
kilmėse dalyvavo Lietuvos seimo 
pirm. V. Landsbergis, Kauno 
miesto bei apskrities vadovai. Vi
dos Savičiūnaitės pranešimu 
“Lietuvos ryte”, 15.000 kauniečių 
giedojo “Aleliuja”. Pilną Prisikė
limo šventovės atkūrimą numa
toma užbaigti iki 2000 metų. Šiuo 
metu vis dar vykdomas kompar
tijos įrengtos Kauno radijo ga
myklos pėdsakų pašalinimas. In- 
žirtieriaus K. Rėisbno suprojek
tuotos Prisikėlimo šventovės sta
tyba buvo pradėta 1934 m. iš Je
ruzalės Alyvų kalno atvežto ker
tinio akmens pašventinimu. Pa
grindiniai statybos darbai Lietu
vos tikinčiųjų suaukotomis milijo
no litų lėšomis buvo baigti 1940 
m. Tačiau šventovės įrengimą ta
da sustabdė sovietinė Lietuvos 
okupacija. Okupantų nutarimu 
Prisikėlimo šventovėje buvo įreng
ta penkis aukštus turėjusi Kauno 
radijo gamykla. Jos pašalinimas iš 
šventovės ir okupacinių pėdsakų 
panaikinimas užtruko ketverius 
metus. Dar yra nebaigtas švento
vės bokšto ir terasų sutvirtinimas, 
lifto įrengimas. Tačiau dabar jau 
kiekvieną sekmadienį bus atna
šaujamos Mišios prie Prisikėlimo

šventovės pagrindinio altoriaus. 
Antrojo aukšto terasoje yra vieta 
koplyčiai, kurioje galės tilpti sep- 
tyni-aštuoni tūkstančiai Prisikėli
mo šventovės lankytojų.

NEAIŠKI ARCHYVO ATEITIS
“Lietuvos aido” atstovė Lore

ta Jastramskienė jau 1997 m. va
sario pabaigoje atkreipė skaityto
jų dėmesį į neaiškią Ukmergės 
apygardos archyvo ateitį. Pokary
je trisdešimt trejus metus šiame 
archyve buvo saugomi ir prižiūri
mi septynių Lietuvos rajonų po
kario institucijų dokumentai. Uk
mergės archyvo saugyklose yra 
sukaupta apie' tris šimtus tūkstan
čių bylų. Tačiau jo ateitis vis dar 
nežinoma ir devyniems jame dar
bus turintiems specialistams. Ne
aiškumai prasidėjo, kai Ukmergė 
netapo dabartinės Lietuvos ap
skrities centru, varžybas pralai
mėjusi Utenai. Tada buvo pa
skelbta, kad septynių rajonų ar
chyvus iš Ukmergės teks perkelti 
Utenon, nors Ukmergėje yra 
jiems tinkamos patalpos. Spėja
ma, kad Utenos, Zarasų ir Ig
nalinos rajonų archyvai iš Uk
mergės bus pervežti Utenon. Uk
mergės archyve siūloma palikti 
jos pačios, Molėtų ir Anykščių 
archyvinius dokumentus.
JAUNIMO NAKVYNĖS KALĖJIME

Šilutės vadovai šią vasarą ati
darė nakvynių namus miesto 
centre ištuštintuose kalėjimo rū
muose. Šios paslaugos bus ypač 
naudingos su ribotomis lėšomis 
keliaujančiam jaunimui. Iniciaty
vos ėmėsi buvusiame kalėjime jau 
įsikūrusi Šilutės turizmo mokykla, 
šiam tikslui pertvarkiusi vieną 
mokyklos bendrabučio aukštą. Ja
me kambariai yra apstatyti nau
jais lietuviškais baldais, turi 
įrengtus dušus. Mokykla šiam se
zonui atnaujino ir mokomąjį vieš
butį, vienu metu galintį priimti 14 
svečių. Kambariai, įrengti atnau
jintose kalėjimo kamerose, kai
nuoja 15-20 litų parai. Juos ap
tarnauja kambarinėmis dirban
čios moksleivės. Buvusiuose Šilu
tės teismo rūmuose, jau priklau
sančiuose mokyklai, šį sezoną 
pradės veikti kompiuterizuotas 
turizmo informacijos centras.

NAUJA TVARKA ELEKTRINĖJE
Lietuvos vyriausybė pakeis 

atominės elektrinės valdymą Ig
nalinoje, prisitaikydama prie Va
karų pasaulyje priimtos valdymo 
struktūros. Bus laikomasi visų 
grandžių teisės bei atsakomybės, 
valdymo struktūron įjungiant sa
vininką, valdytojų tarybą ir ad
ministraciją. Šiam tikslui bus su
daryta vyriausybei pavaldi devy
nių Ignalinos atominės jėgainės 
valdytojų taryba. Vyriausybė skirs 
ar atleis jos pasiūlytą generalinį 
direktorių. Panaudotam branduo
liniam kurui bus įrengta saugykla 
prie elektrinės su didesniu kaip 
vieno hektaro plotu. Elektrinėje 
panaudoto branduolinio kuro 
saugykloje lauks 72 Vokietijoje 
specialiai pagaminti bakai, skirti 
branduolinėms atliekoms. Jos bus 
saugomos pusšimtį metų. Išlaidas 
padengs pati atominė elektrinė 
Ignalinoje iš savo pelno. Saugyk
los aikštelės projektą bus leista 
patikrinti Vakarų pasaulio specia
listams. y. Kst.

Šiluvos Marįjos parapijos Londone, Ont. pensininkai su klebonu kun. K. KAKNEVIČIUMI

© LIETUVIAI PASAULYJE

Martynas Mažvydas 
šiapus Atlanto

AURELIJA M. 
BALAŠAITIENĖ

Užsienio lietuviai, gyvenda
mi daugelį metų po svetimu 
dangumi, dėjo visas pastangas 
išlaikyti lietuvybę ir priaugan- 
čiom kartom perduoti pasidi
džiavimą sava kilme. Lituanis
tinės mokyklos, spauda ir įvai
rūs minėjimai bei renginiai pri
sideda prie tų tikslų siekimo, ta
čiau pirmosios lietuviškos kny
gos Mažvydo “Katekizmo prasti 
žadei” 450 metų sukaktis yra iš 
tikro nepaprastas tų pastangų 
apvainikavimas. Būdami toli 
nuo gimtojo krašto, turime tik 
nuotrupas vadovėliuose ar enci
klopedijoje, bet į Amerikos že
myną atvykę du lituanistikos ir 
raštijos žinovai, su puikiai pa
ruoštomis paskaitomis ir paro
da, iš naujo sužadino susirūpini
mą mūsų kultūros paveldu ir jo 
istorine reikšme.

Vilniaus universiteto Kny
gotyros katedros vedėjas, Pir
mosios lietuviškos knygos 450 
metų sukakties minėjimo valsty
binės komisijos sekretorius 
prof. dr. Domas Kaunas ir Maž
vydo bibliotekos lituanistikos 
skyriaus Vedėja Silvija Vėlavi- 
čienė atvyko pasiruošę užsienio 
lietuvius supažindinti su tos 
knygos istorija ir autoriaus as
menybe tiek paskaitomis, tiek 
puikiai suruošta paroda.

Š.m. lapkričio 16 d. į Dievo 
Motinos parapijos salę Klivlan- 
de susirinko didokas būrys tau
tiečių, kurie su dideliu dėmesiu 
apžiūrinėjo parodą ir įsigijo 
specialius leidinius, paruoštus 
lietuvių ir anglų kalbomis, kad 
tokia garbinga sukaktis pasiektų 
ir tuos, kurie lietuviškai nemo
ka. Buvo taip pat įgyvendintas 
sumanymas išleisti pirmąją 
Amerikos lietuvišką knygą -

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

a 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais)

a Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros jrankiai

Mykolo Tvarausko “Žodyną 
mokytis anglų kalbos”, išleistą 
1879 m., kurią galėjome pa
vartyti.

LB apylinkės valdybos ko- 
pirmininkas dr. Viktoras Stan
kus, pasveikinęs svečius, pakvie
tė valdybos narį dr. Rimvydą 
Augį perskaityti LR seimo pir
mininko Vytauto Landsbergio 
sveikinimą, o garbės konsule 
Ingrida Bublienė trumpu žodžiu 
pasveikino paskaitininkus. Da
liai Puškorienei supažindinus 
dalyvius su dr. Domo Kauno 
darbu ir kvalifikacijomis, pasta
rasis su plačia šypsena prisi
artino prie podiumo. Tai buvo 
nepaprastai turininga, įdomi ir 
gyva paskaita, vietomis paįvai
rinta humoru. Jis kalbėjo apie 
pirmosios lietuviškos knygos is
toriją, ją pristatydamas tarptau
tinėje plotmėje, minėdamas ki
tų tautų pirmąsias knygas ir tą 
svarbų faktą, kad Mažvydui kilo 
įkvėpimas 1547 m. išleisti pirmą 
lietuvišką knygą, nesekant to 
meto mada rašyti lotyniškai.

Kadangi yra labai mažai 
biografinės informacijos, pa
skaitininkas iš paskirų nuobirų 
sėkmingai nupiešė tos nepa
prastos asmenybės gyvenimą ir 
darbus. Jis aiškino ir “Katekiz
mo” turinį, kad jame nėra vien 
religiniai tekstai, bet ir paties 
Mažvydo kūryba, poezija bei 
moraliniai patarimai.

Dr. Kauno paskaita buvo 
palydėta tokiais triukšmingais 
plojimais, kokių girdime tik po 
nuotaikingų koncertų.

Lygiai įdomiai ir gyvai apie 
šiuolaikinę lietuvišką knygą kal
bėjo Silvija Vėlavičienė, iškel
dama jos reikšmę kultūriniame 
tautos gyvenime. Ji parodė 
stambų leidinį “Aidai”, kuriame 
yra sutelkta visa tame žurnale 
spausdinta medžiaga, tačiau 
taip sumaniai sugrupuota, kad 
pakanka tik pasinaudoti rodyk
le, ieškant straipsnių ar autorių. 
Ji su dideliu pasididžiavimu pa
sakojo apie Lietuvos bibliote
kose ir archyvuose sutelktą 
spaudos ir literatūros turtą, 
įskaitant ir užsienio lietuvių lei
dinius. Paskaitininke pabrėžė 
knygų vertę ir visus skatino per
skaitytas knygas siųsti į Lietuvą 
bei dovanoti namuose esančią 
archyvinės vertės medžiagą. Jos 
entuziazmu persunkta paskaita 
skatino klausytojus atsidėkoti

(Nukelta į 5-tą psl.)

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tį, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

"Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /m 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

KAIRYS
BALTIC IXIIIII INC

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

Canada L8E 5A6 
Tel: (905) 643-3334 
Fax: (905) 643-8980

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m d dch

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

GRYBELIN1AI SUSIRGIMAI
► |AUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

8 VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

8 PLOKŠČ1APĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

8 PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

8 PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

8 STERILŪS ĮRANKIAI

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

♦Siuntiniai ♦ Standartiniai maisto siuntiniai ♦
♦ Valiutos pristatymas į Lietuvą ♦

Paslauga garantuota. Pakvitavimai su gavėjų parašais 
grąžinami paštu.

Dėl informacijų skambinkite:
Vytautui Kairiui (905) 643-3334

Bernardui Mačiui (905) 632-4558
Leonui Balaišiui (514) 366-8259

Užsakymai dėl šventinių pristatymų priimami iki 1997 m. gruodžio 1 d.

Sukursiu gražų paminklą 

pagal jūsų pageidavimus

Dailininkas Kęstutis Keparutis
Tel. fax 905 540-1705

238 Emerald Street North, 
Hamilton, Ontario L8L 5K8

London, Ontario
ŠILUVOS MARIJOS PARA

PIJOS pensininkų susirinkimas ir 
naujos valdybos rinkimai įvyko lap
kričio 19 d. Pirmininkui Stasiui Ke
rui atsistatydinus, jo pareigas perė
mė Jurgis Aušrotas. Valdybą suda
ro: A. Aušrotienė, S. Šilbajorienė, 
A. Kudirka, A. ir B. Zabulioniai, J. 
Aušrotas - pirm. Elena Kerienė ir 
toliau eina bibliotekos vedėjos pa
reigas.

Pensininkų klubo nariai dėkin
gi E. ir S. Kerams už daugelį metų 
vykdytą nenuilstamą veiklą, už su
ruoštas kas vasarą iškylas į jų nepa
prastai puikią ir jaukią sodybą 
(Delaware, Ont.). Reikia tikėtis, 
kad šitas paprotys tęsis ir ateity, ir 
kad liks plačiai atkelti vartai vi
siems apylinkės lietuviams į jų įvai
riausiais medžiais apsodintą kiemą.

“PAŠVAISTĖS” CHORISTAI 
pradeda repeticijas antradieniais, 7 
v.v. Vadovauja muz. A Petrašiūnas.

Viktorija St.

Hamilton, Ont.
NETEKOME VEIKĖJOS. 1997 

m. gruodžio 1 d. su šiuo pasauliu 
atsiskyrė Marija Tumaitienė, daug 
pasidarbavusi Aušros Vartų parapi
jai ir Kanados lietuvių katalikių 
moterų draugijai. Šios draugijos na
rės gražiai su ja atsisveikino, iš- 
puošdamos jos karstą gėlėmis, su- 
tikdamos ją su degančiomis žvakė
mis šventovėje ir palydėdamos į ka
pines. Po Rožinio laidotuvių na
muose katalikių moterų draugijos 
vardu su a.a. Marija Tumaitiene 
atsisveikino Magdalena Vaitonienė 
šiais žodžiais:

“Šiandien čia susirinkome atsi
sveikinti su viena iš pirmųjų Hamil
tono lietuvių gyventojų a.a. Marija 
Tumaitiene. Visi ją pažinojome, 
nes ilgoje mūsų gyvenimo kelionėje 
čia mūsų keliai vienaip ar kitaip 
kryžiavosi. Pažinojome ją kaip pa
vyzdingą, paprastą, kuklią ir visa
dos visiems pasirengusią padėti lie
tuvę moterį. Pirmoje eilėje ji buvo 
motina ir žmona. Tačiau visados at
rado laiko ir noro prisidėti savo 
darbu lietuvių organizacijose. Ilgą 
laiką buvo Kanados lietuvių katali
kių moterų draugijos Hamiltono 
skyriaus pirmininke, o vėliau sekre
tore. Paprastai tų pareigų daugelis 
kratosi, o ji sakydavo: “Kiek mano 
sugebėjimas ir jėgos leidžia, dirb
siu”. Kanados liet, katalikių moterų 
draugijos centro valdyba, įvertinda
ma jos darbus, suteikė jai Kanados 
lietuvių katalikių moterų dr-jos gar
bės narės vardą.

Savo dukras velionė augino ka
talikiškai, o ir visa šeima šiuo keliu 
ėjo. Buvo nuoširdi moteris. Kiek
vieną darbą, kurį ji pasižadėdavo 
atlikti, dirbo nepaprastai kruopš
čiai, sąžiningai, negailėdama laiko. 
Tad ne tik Hamiltone žinojome, 
kad gražiausiai lietuvaičių merginų 
tautinius drabužius pasiuva tik Tu
maitienė. O jeigu mūsų parapijos 
Velykų švenčių altorius būdavo iš
puoštas pirmosiomis ir gražiausio
mis pavasario gėlėmis, tai Marijos 
Tumaitienės nuopelnas, nes ji pati 
tas gėles ir išaugindavo. Ji valė mū
sų šventovę, plovė ir krakmolino al
toriaus uždangalus kartais net ir 
naktimis, nes jos darštumui neužte
ko dienos valandų. Į kiekvieną dar
bą ji įdėdavo daug meilės ir širdies 
ne tik savo dukras puošdama, bet ir 
kiekvienai draugei ar pažįstamai 
savo darbu pasitarnaudama.
Ilgos savo ligos metu ji nemažai 
kentėjo. Kartais giliai širdyje jau
čiame kaltę, kad gal per mažai ją 
lankėme, bet jautėmės bejėgės, ne
galėdamos jai padėti.'

Šiandien, atsisveikindami su ja, 
su dėkingumu prisimename jos pa
reigingumą, nuoširdumą ir ilgas 
darbo valandas paaukotas mūsų pa
rapijai, bendruomenei, o ypač kata
likių moterų draugijai. Prašome ir 
tikimės, kad Dievas bus jai gailes
tingas ir suteiks amžiną ramybę. 
Jos vyrui Adolfui, dukroms Teresei 
ir Nijolei, vaikaičiams ir žentams 
reiškiame gilią užuojautą”.

Palaidota 1997 m. gruodžio 4 
d. Mississaugoje lietuvių kapinėse. 
Aušros Vartų parapijos vardu kapi
nėse atsisveikino Juozas Krišto
laitis. G.B.

JA Valstybės
JAV generaliniame konsulate 

Krokuvoje vizų konsule dirba iš 
Čikagos kilusi lietuvaitė Rūta D. 
Elvikis. Žurnalisto E. Šulaičio 
pranešimu, ji yra dr. Jono Dai- 
nausko ir Virginijos Jūratės Elvi- 
kytės dukra, istoriko ir visuome
nininko Jono Dainausko dukrai
tė. Rūta yra baigusi politinių 
mokslų ir teisės studijas, konkur
siniu būdu patekusi diplomatus 
ruošiančion JAV valstybės de
partamento mokyklon. Trejus 
metus ji jau yra dirbusi Austra
lijos sostinėje Kanberoje. Iš ten 
persikėlė Krokuvon, arčiau Lie
tuvos, savo tėvų gimtosios žemės, 
kurią tik dabar jai teko pamatyti. 
Rūta, savo darbą Krokuvoje už
baigsianti 1998 m. gegužės mė
nesį, diplomatiniam darbui pla
nuoja persikelti Vašingtonan.

Švč. M. Marįjos gimimo pa
rapija, ilgai ieškojusi klebonu gerai 
lietuviškai kalbančio kunigo iš Lie
tuvos, praneša, kad po Kalėdų at
vyks jau anksčiau lankęsis Nau
jamiesčio klebonas kun. Rimas 
Gudelis, atstatęs šventovę Berčiū
nuose. Čikagiškė parapija dabar 
turi naujų iš Lietuvos atvykusių 
parapijiečių.

Jaunimo centro kavinėn nuo 
rugsėjo pradžios Čikagos lietuviai 
kviečiami pabendrauti ir papusry
čiauti. Sekmadieniais po 10 vai. 
Mišių Tėvų jėzuitų koplyčioje ka
vinėje jau antri metai rodomi iš 
Lietuvos gauti dokumentiniai ir 
kultūriniai filmai. Ten taipgi pri
simenamos valstybinės bei tauti
nės šventės, rengiami susitikimai 
su žymiaisiais lietuvių veikėjais.

Lenkija
Punsko lietuviai 1997 m. va

sarą keturias dienas šventė savo 
miesto įsteigimo 400 metų sukak
tį. Sukakties proga juos aplankė 
Lietuvos seimo pirm. Vytautas 
Landsbergis su žmona Gražina, 
grojusia akordeonu “Armonikos” 
ansamblyje. Sukakčiai buvo skir
tos iškilmingos pamaldos lietuvių 
ir lenkų kalbomis Punsko švento
vėje per Šv. Petro ir Povilo atlai
dus. Suvalkiečių draugijos pastan
gomis po pamaldų buvo atidengta 
lenkiško medžio lietuviška “Rū
pintojėlio” skulptūra. Net 80% 
Punsko gyventojų yra lietuviai. 
Tad savivaldybės tarybos posė
dyje buvo ir svečių iš Marijam
polės bei Alytaus savivaldybių. 
Punske buvo surengta iškilmei 
skirtų parodų, inscenizuotos net 
ir jo įsteigimo 1597 m. iškilmės. 
Keturių šimtų metų minėjiman 
įsijungė chorai, estrados daininin
kai, iš Lietuvos atvykę Klojimų 
teatrai, “Armonikos” ansamblis. 
Didelis šventinis koncertas įvyko 
prie Galadusio ežero

Vokietija
Naujuosius mokslo metus 

Vasario šešioliktosios gimnazijoje 
1997 m. rudenį pradėjo 85 moks
leiviai: 50 - iš Vokietijos, trys - iš 
Argentinos ir du - iš JAV- Abe
jotina, ar jie visi galės baigti Va
sario šešioliktosios gimnaziją. 
Mat federacinė Vokietijos vyriau
sybė ir Hesseno krašto vyriausybė 
2000 metais sustabdo lig šiol tu

rėtą šios gimnazijos finansinę pa
ramą. Oficialų pranešimą šiuo 
klausimu dabar jau paskelbė Va
sario 16 gimnazijos kuratorijos 
pirm. V. J. Damijonaitis ir gimna
zijos direktorius A. Šmitas. Lig 
šiol ta didelė parama buvo gauna
ma iš specialaus fondo II D. karo 
pabėgėliams.

Vasario šešioliktosios gimna
zija savo lėšomis negali išsilaikyti, 
o išeivijos lietuvių aukos suma
žėjo. Mat dabar didelė jų dalis 
nukreipiama pačion Lietuvon. 
Tautiečiai Lietuvoje jaučia, kad 
jiems geriau yra savo vaikus siųsti 
lietuviškon gimnazijon Vokietijo
je. Ten jie susipažįsta su užsienio 
gyvenimu, gerai išmoksta vokie
čių ir anglų kalbas. Aukas galima 
siųsti ir pačion gimnazijon jos ad
resu: Litauisches Gymnasium, 
Lorscher Str. 1, D 68623 Lam- 
pertheim-Huettenfeld, Germany. 
1997 m. dėl mažų aukų buvo už
baigti su didele skola.

Federacinės Vokietijos statis
tikos duomenimis, 1997 m. spalio 
31 d. Vokietijoje gyveno 6.529 
Lietuvos piliečiai. Šią grupę suda
rė 2.260 vyrų ir 4.269 moterys. 
Tarp jų buvo ir 615 vaikų, jaunes
nių kaip šešiolikos metų.

Australija
Adelaidės lietuvių pensinin

kų klubo vadovybę balandžio 17 
d. perėmė nauja valdyba: pirm. E. 
Dukas, sekr. Br. Launikaitienė, 
ižd. A. Kazlauskienė, nario mo
kesčio rinkėjas P. Andrijaitis, ren
ginių vadovas J. Rapševičius ir 
turto globėjas J. Stankevičius.

’Jonas Ozarskis, sulaukęs 
septyniasdešimt dvejų metų, mirė 
vėžiu Sidnyje 1996 m. gruodžio 
19 d. Buvo kilęs iš Pandėlio apy
linkės dabartiniame Rokiškio ra
jone. Dar Vokietijoj buvo vedęs 
estaitę Hiliją. Velionis sudegintas 
Rookwoodo kapinių krematoriu
me. Religines apeigas atliko vie
tinės Revesby parapijos kun. Ter
ry Bell. . “

Steponas Dabkus, gimęs 
1911 m. gruodžio 19 d. prie Ne
makščių, dabartiniame Raseinių 
rajone, mirė 1996 m. gruodžio 27 
d. Sidnio lietuvių sodyboje. Ten jį 
ligos metu slaugė ir prižiūrėjo 
našlė Paulina Strazdienė, iš Lie
tuvos išsikviesta jaunystės dienų 
bičiulė. Velionies palaikai po ge
dulinių Mišių Šv. Jokimo šven
tovėje buvo palydėti į Rook
woodo kapines, kuriose lietuviai 
turi savo skyrių, ir sudeginti tų 
kapinių krematoriume. 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 Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės į

Angelę 
Šalvaitytę, 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 -

UTAT TZ' LIETUVIŲ KREDITO
A /VL/lVzA 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. pat. čekių sąsk. iki....... 1.75% Asmenines nuo......... 6.25%
santaupas.............................. 2.25% nekiln. turto 1 m.........6.350%
kasd. pal. taupymo sąsk........1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius................... 2.75% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius........... ..3.00% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius.................. 4.00% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius.................. 4.25% pagal santaupų dyd/
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 RRIF 3 mil. dol. ir Kanados
(Variable).................  2.50% valdžios Iki $60,000
1 m. ind.....................................4.00% sumos draudimu
2 m. ind...................................4.25%
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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Atėjo laikas keisti veiklą
Kanados lietuvių bendruomenės krašto tarybos suvažiavimas, 

kuriame įvyko svarstybos, kuriose pasisakyta už veiklos 
reformą, jos atnaujinimą

KLARA STANKIENĖ, 
St. Catharines, Ontario

“Ką man reiškia būti Ka
nados lietuviu”? Tai KLB XVI 
krašto tarybos trečiosios sesijos 
tema, dalyvaujant PLB pirm. 
Vytautui Kamantui, Lietuvos 
ambasadoriui Kanadoje dr. Al
fonsui Eidintui, garbės konsului 
Toronte Hariui Lapui. Suvažia
vimas įvyko 1997 m. lapkričio 
29 d. Anapilyje.

Ši plati tema buvo suskai
dyta į eilę siauresnių svarstybų 
diskusinių temų bei darbo gru
pių: lietuviškai kalbantis jauni
mas, jaunosios šeimos, silpnai 
kalbantys lietuviškai, tolimųjų 
apylinkių veikla, Suvalkų tri
kampio ateiviai, naujeji ateiviai 
iš Lietuvos, ryšininkai su Ka
nados visuomene.

Po šių grupių atstovų pasi
sakymų išvardintosios temos 
buvo aptariamos svarstybų daly
vių, pasiskirsčiusių j grupes 
prie atskirų stalų. Tik mokyto
jai, atvykę tiesiai iš šeštadieni
nių mokyklų pietums, savo pro
blemas aptarė užsidarę atski
roje salėje.

Svarstybose nuskambėjo ga
na pesimistinė gaidelė dėl ryšių 
su Kanados visuomene. Tų ry
šių beveik nebėra, tad liekame 
nepastebimi ir nežinomi gyve
namajame krašte. Gana pesi
mistiškai, nors labai gyvai bei 
įdomiai ir realistiškai A. Šileika 
pavaizdavo jaunos lietuviškos 
šeimos likimą.

Išklausius tolimųjų apylin
kių atstovų pasisakymus dėl la
bai sunykusios jų veiklos, kiek 
optimistiškiau nuteikė lietuviš
kai kalbančio jaunimo entuziaz
mas bei naujieji ateiviai tiek iš 
Lietuvos, tiek iš Suvalkų tri
kampio, o taip pat silpnai kal
bančiųjų noras būti bendruo
menės nariais.

Susumuojant svečių pasisa
kymus bei svarstybų dalyvių dis
kusines išvadas, prieita beveik 
vieninga nuomonė: KLB turi 
atsinaujinti plačiausia žodžio 
prasme - suvienyti visas ateivių 
bangas į vieną darnią, žymiai 
pajėgesnę, jaunesnę amžiumi, 
veržlesnę darbais, brandesne ta
lentais bendruomenę, vienijan
čią visus lietuvius, kurie tik nori 
tokiais būti.

Žinodami, kad bendruome
nė yra platesnė sąvoka už pa
rapijas, kurios vienija vieno ti
kėjimo tikinčiuosius, platesnė

• Mokslo srityje skaityk naujau
sius veikalus, literatūroje— seniau
sius. Klasikinė literatūra yra visuo
met nauja (Bulwer-Yytton).

KLB tarybos suvažiavime 1997.XI.29 Anapilyje svarstant veiklos 
reformą Nuotr. R. S. Jonaitienės

Jaunimas pasisako veiklos klausimu KLB tarybos suvažiavime 
1997.XI.29 Anapilyje. Kalba - A. Rašymas Nuotr. R. S. Jonaitienės

už organizacijas bei partijas, 
vienijančias vienos ar kitos pa
saulėžiūros žmones, galime jos 
apimtį dar išplėsti neapriboda
mi lietuvių kalbos mokėjimu. 
Išeina, kad KLB uždavinys ir 
tikslas - vienyti visus lietuviškos 
dvasios žmones, nors lietuvių 
kalba ir toliau lieka labai svar
bus veiksnys, ryšys bei siekis. 
Tai laiko reikalavimas, mažos, 
išblaškytos tautos išlikimo būti
nybė ir garantas. Niekam nepa- 
slaptis, kad jau nebekalbančių 
ar silpnai kalbančių lietuviškai 
yra ir Sibire, ir Ukrainoje, ir 
Australijoje ir Kanadoje... Vie
nybės linkmėje turėtume laimė
ti visi: ir senieji, turėdami kam 
perduoti savo gražią patirtį, ir 
naujausieji ateiviai, turėdami 
kur gauti nesavanaudiškų pata
rimų ir paramos, galėdami iš jų 
pasimokyti.

Be abejonės, tai labai sudė
tingas ir sunkus uždavinys. Ne 
vienam teks išaugti virš savų 
ambicijų, siauresnio požiūrio, 
savotiškos konkurencijos bai
mės, ne vienam teks įsisavinti 
gyvenamojo krašto specifiką, iš
mokti pagarbos ir takto per
imant, įsijungiant ar šiek tiek 
keičiant iki šiol taip gražiai, pa
siaukojančiai ir išmintingai be
sitvarkančią bendruomenę. Kar
tu visiems teks ieškoti ir rasti 
tuos pačius giliausius ir svar
biausius ryšius, kurie jungia vie
nos tautos vaikus, ir atsisakyti 
to, kas skiria. Su gera valia ir 
“vardan tos Lietuvos...” viskas 
įmanoma. Toks vienijimasis Lie
tuvoje yra nepalyginamai sudė
tingesnis ir sunkesnis. Ten dar 
nemažai sėdinčių viršūnėse ir 
nenorinčių nusileisti karjeros 
laiptais buvusių kolaborantų 
(bei jų įpėdinių) ar pasekėjų, 
kurie žiauriai susitepę persekio
jimu, kankinimu, trėmimu bei 
žudymu savo tautiečių. Gal at
leisti daug kas ir gali, tačiau už
miršti neįmanoma. Todėl ir da
bartinėje Lietuvoje neretai tarp 
dešinės ir kairės - ištisa praraja. 
Dieve duok, kad KLB platėjam 
neatsirastų vandens drumstėjų.

St. Catharines miestas netu
ri daug naujų ateivių, visa bend
ruomenės veikla susijusi su lie
tuvių parapija. Neturime jokios 
patalpos ar salės, kur galėtų su
sitikti, bendrauti ir kito tikėjimo 
ar pažiūrų žmonės. Tačiau yra 
graži tradicija susirinkti visiems 
parapijos patalpose (kas tik ga
li) atsisveikinti ir išlydėti kiek
vieną lietuvį, ar su lietuviais su
sietą kokiais giminystės ryšiais, 
kitos tautybės žmogų į amžinojo 
poilsio vietą.

Vilniaus miesto meras Toronte po susitikimo su vietos lietuvių veikėjais. Iš kairės: KLB pirm. Algirdas 
Vaičiūnas, meras Rolandas Paksas, prel. Jonas Staškus, Kanados urbanistikos instituto Vilniaus skyriaus 
vadovė architektė Dana Bardauskienė, buvęs šio skyriaus vadovas prof. Romas Vaštokas

“Viešoji diplomatija”
Mintys perskaičius Lietuvos ambasadoriaus dr. Vytauto Dambravos leidinį tuo klausimu

Dr. ALFONSAS EIDINTAS, 
Otava

Pavadinimas tegul nesuklai
dina skaitytojo, nes šį kartą bus 
rašoma ne apie įdomų renginį 
kurioje nors Pietų Amerikos 
valstybėje, kuriame dalyvavo 
Lietuvos ambasadorius Vene- 
zueloje ir kitose Pietų Ameri
kos valstybėse Vytautas Damb- 
rava, o apie to paties ambasa
doriaus paskaitą “Viešoji diplo
matija”, skaitytą 1997 m. birže
lio 16 d. Vilniuje įvykusiame 
XVII Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos suvažiavime, išplės
tą iki 71 psl. knygutės, kurią at
skiru leidiniu išspausdino “Du 
ka” leidykla Vilniuje 1997 me
tais. Ją gavo visos Lietuvos am
basados užsienyje, taigi reiklus 
ir besidomintis skaitytojas šiam 
darbui jau yra. Knygutę gali įsi
gyti ir visi norintys, juoba kad 
tema daugeliui bus nauja arba 
girdėta tik senu propagandos 
pavadinimu.

Nesiimsime detaliai atpasa
koti V. Dambravos knygutės tu
rinio, apsiribodami tik pastaba, 
kad autorius rūpestingai pasirū
pino aptarti viešąją diplomatiją, 
nurodyti, kuo ji skiriasi (ar kar
tais nesiskiria) nuo propagan
dos. Jis aptarė JAV ir dar ketu
rių didžiųjų valstybių vykdomus 
darbus šioje srityje, praktinį jos 
pritaikymą bei viešosios diplo
matijos (VD) sritis ir jos sunkiai 
nutrūkstantį santykį su diplo
matija apskritai. Šioje netradici
nėje recenzijoje rūpėtų labiau 
praktinė VD sritis ir ką iš jos 
elementų galima pritaikyti Lie
tuvos diplomatinei tarnybai.

Iš tiesų VD jau nebegali 
rungtyniauti su žiniasklaida, 
anot paties autoriaus pripažini
mo, “diplomatai nėra labai vik
rūs šioje kovoje” (p. 10), tad sie
kia atvirai bendrauti su kitų ša
lių žmonėmis, stengiasi supažin
dinti juos su tautos mąstysena ir 
siekiais, institucijomis, kultūra, 
valstybiniais interesais ir vykdo
ma politika.

Interneto, CNN, kabelių ir 
apskritai greitos komunikacijos 
laikais svarbu jau nebe pateikti 
informaciją, o stengtis, kad kuo 
daugiau žmonių ja naudotųsi. 
Kiekviena valstybė rūpinasi sa
vo šalies propagavimu užsieny
je, tačiau propagandos terminą 
autorius ryžtingai atmeta kaip 
amerikiečių nemėgstamą, kaip 
istorijoje sugadintą diktatūrinių 
režimų (nacių ir sovietų). Ret
karčiais, teisybę pasakius, auto
rius to termino ir neišvengia 
(p. 18), rašydamas apie propa
gandos priemonę, kurią naudo
jant reikia taikyti mokslinį me
todą. Kokį konkrečiai mokslinį 
metodą reikia taikyti, autorius 
čia nepasako, palikdamas, ma
tyt, tai skaitytojo nuovokai. Tai 
bene būtų demokratija, bet ar 
demokratija yra metodas? Juk 
ir demokratijoje apie tą patį 
faktą turime įvairių interpreta
cijų, vieną ir tą patį dalyką trys 
dienraščiai neretai rašo gana 
skirtingai. Tai nėra ir melas, 
juoba meluodamas pasitikėjimo 
neįgysi, nes, anot autoriaus, 
“norint išlaikyti tą pasitikėjimą, 
kartais tenka pripažinti net ir 
savo negeroves” (p.24). Taigi 
pvz. mūsų diplomatui aiškinant, 
kad Lietuva turi būti tuojau pri
imta į ŠAS (NATO), nes viskas 
jau padaryta, XX a. pabaigoje 
nepasakyti, kad Lietuvos eko
nomika dar tik kyla, kriminoge

ninė situacija prasta, kariuome
nė tik kuriama ir pan., - būtų 
savęs, kaip diplomato ir apskri
tai Lietuvos diplomatijos, dis
kreditavimas apsišvietusios au
ditorijos akyse.

Gerai žinodamas JAV vie
šosios diplomatijos istoriją ir jos 
virtuvę, autorius knygutėje pla
čiausiai pateikia amerikiečių 
patirtį, JAV VD institucijų ap
rašymą, amerikiečių VD pasie
kimus šaltojo karo laikais. V. 
Dambrava taip pat pateikia 
įspūdingas amerikiečių, britų, 
vokiečių, prancūzų, japonų iš
laidų sumas viešąjai diplomati
jai, ir gal dėl to galimybių aki
vaizdaus skirtumo nebebando 
aptarti Lietuvos viešosios diplo
matijos laimėjimų, pastebėda
mas vienu sakiniu: “Kai kurie 
Lietuvos ir karjeros, ir paskir
tieji politiniai ambasadoriai dar 
gerai nesupranta viešosios dip
lomatijos reikšmės ir neįstengia 
efektyviai atlikti savo misijos”. 
Tiesa, tų ambasadorių, etikos 
sumetimais, konkrečiai nevardi
na, betgi visai be reikalo to tei-. 
ginio neplėtoja ir neskelbia tą 
teiginį patvirtinančių abstrak
tesnių duomenų. Be to, ar tik 
apie ambasadorių veikla reikia 
kalbėti, kai kalbame apie viešo
sios diplomatijos pasiekimus?

Ne paslaptis, kad Lietuvos 
ir net nedaug didesnių už ją 
valstybių, t.y. vidutinio dydžio 
valstybių, galimybės VD-joje 
yra kol kas labai skirtingos, ka
dangi Lietuvos ambasadose net
gi nėra atskirų pareigūnų vieša
jai diplomatijai: iki šiol net di
džiausiose valstybėse nėra at
stovų spaudai, kultūrai, nėra 
skiriama lėšų kultūriniams ren
giniams, išskyrus atskirus atve
jus, kaip pvz. Mažvydo knygos 
sukakties minėjimams. Nenuo
stabu, kad viskas Lietuvos VD 
srityje kol kas grindžiama jaunų 
diplomatų entuziazmu ir patrio
tizmu, pasitelkiant į pagalbą už
sienio lietuvius, ar netgi (atski
rais atvejais) dėl kvalifikuotų 
žmonių ambasadose stokos pri
verstinai aukojant kitas svarbias 
ambasados darbo sritis.

Tokiomis sąlygomis nesėk
mės yra neišvengiamos. Labiau
siai nevykusį viešosios diploma
tijos pavyzdį visi gerai prisime
name: bene už 370,000 JAV 
dol. 1994 m. tuometinė Lie
tuvos vyriausybė nupirko 
straipsnį apie Lietuvą žurnale 
“Newsweek”. Ji buvo paruošta 
su klaidomis, nevakarietiškai, 
įdėta tik į rytinio JAV regiono 
žurnalo puslapius. Efekto 
nesijautė. Įdomu, kad su am
basada Vašingtone Vilnius 
prieš sutarties pasirašymą net 
nepasitarė. Nors ne kartą buvo 
siūlyta, nepasinaudota ameri
kiečių specialistų paslaugomis. 
Taip teveikiant, deja, esame 
priversti pripažinti: pralaimėjo
me įvaizdžio kautynes estams, 
kurie veikė drąsiau, įvairiau (ir 
ne tik JAV, bet ir Europoje), 
turėjo gerai paruoštą programą, 
kurią kietai ir nuosekliai vykdė 
ir centre (Taline), ir ambasado
se užsienyje.

Tačiau netgi esant ribotoms 
materialinėms galimybėms bū
na pasiekiama ir tikrų pergalių. 
Po išsivadavimo kovų Lietuva 
vis mažiau minima didžiųjų ša
lių spaudoje. Ji jau tampa nor
malia valstybe. Spaudos atsto
vai, paprašius parašyti apie Lie
tuvą, paprastai atsako: “Kas ten 

pas jus sensacingai naujo, kad 
jūs prašote rašyti apie savo ša
lį?” O atkreipti spaudos dėmesį 
atskirais atvejais būtina. Net ir 
didžiųjų valstybių spaudos dė
mesio stokos atmosferoje kar
tais pavyksta tai padaryti. 1997 
m. balandžio 6-10 d.d. JAV vie
šėjo gerai šioje šalyje žinomas 
politikas, Lietuvos seimo pirmi
ninkas V. Landsbergis, kurio 
tikslas buvo, kiek įmanoma, pa
veikti busimąsias ŠAS konfe
rencijos Madride formuluotes, 
kad būtų minimos Baltijos vals
tybės, plėtimosi perspektyva ir 
mūsų narystės perspektyva, 
Ambasados Vašingtone, ALT- 
os, Tautos Fondo, JAV LB su
derintomis pastangomis, numa
tant didžiulį spaudos interesą 
V. Landsbergio asmeniui, be 
oficialių jo susitikimų su žy
miausiais JAV politikais, buvo 
specialiai koncentruotasi į vie
šosios diplomatijos sritį - suor
ganizuota dešimtys V. Lands
bergio pokalbių spaudai ir radi
jui, išsiuntinėti paties Landsber
gio straipsniai apie Lietuvos 
tikslus ir siekius.

Išspausdinti po vizito straips
niai, vienas po kito pasirodę po
kalbiai su seimo pirmininku 
apie Lietuvos siekius, tikslus, 
užsienio politiką, pasiekė apie 
15 milijonų amerikiečių (ne
skaitant pokalbio PBS radijui, 
jo paskaitų politikams, laikraš
čių redakcijoms). Vienas ameri
kietis, perskaitęs W. Safire 
straipsnį apie susitikimą su V. 
Landsbergiu “The New York 
Times”, man taip pasakė: “Pa
darėte didžiulį dalyką ŠAS na
rystės labui - tas straipsnis ver
tas milijono dolerių, bet tokio 
nenupirksi ir už du”.

V. Dambravos darbo vertę 
sustiprina praktiniai ambasadų, 
VD specialistų darbų pavyz
džiai. Tiesa, jų nėra labai daug, 
o kai kurie mums dar sunkiai 
pritaikytini. Štai autorius kaip 
gerą pavyzdį nurodo Austrijos 
ambasadoriaus Vašingtone Hel
mut Tuerk veiklą (jį turėjau 
progą pažinti per keturis darbo 
Vašingtone DC metus). Tuerk 
buvo vienas iš Vienos operos 
balių JAV organizatorių; amba
sadoje priėmė 75 šalių įžymy
bes, pats apvažiavo visas JAV 
valstijas, puikiai veikė kongrese 
ir t.t. Jei skaitytojas paklaustų, 
ar panašiai šiandien gali pada
ryti Lietuvos ambasadorius 
JAV, atsakyčiau aiškiai, išdrįs
damas pasiremti savo kuklia

(Nukelta į 6-tą psl.)

Dr. DOMAS KAUNAS taria žodį atidarant parodą Mažvydo katekizmo 
450 metų sukakties minėjime Toronto Lietuvių Namuose 1997 m. 
lapkričio 30 d. Nuotr. R. S. Jonaitienės

Vakarietiškas
Vilniaus planavimas

Kanados urbanistikos instituto veikla Lietuvos sostinėje
ROMAS VAŠTOKAS

Vilniuje nuo 1994 m. vyk
doma Kanados Urbanistikos in
stituto (Canadian Urban Insti
tute, CUI) programa. Ją remia 
Kanados užsienio reikalų mi
nisterija per Kanados Tarptau
tinės plėtros agentūrą (Cana
dian International Develop
ment Agency, CIDA). Progra
mos tikslas - diegti naujus ur
banistinio planavimo ir valdymo 
metodus, vartojamus Kanados 
miestuose, pagrįstus suintere
suotų pajėgų įtraukimu, bend
radarbiavimu tarp savivaldybių. 
Stengiamasi skleisti įgytą paty
rimą - rengti įvairias mokymo 
programas, seminarus, konfe
rencijas, leisti informacinius lei
dinius. Nuolatos keičiamasi 
specialistais, skatinami abipu
siai verslo ryšiai tarp Baltijos ir 
Kanados agentūrų. Pirmus dve
jus metus CUI Vilniaus skyriui 
vadovavo antropologas Romas 
Vaštokas. Nuo 1996 m. progra
mos vadove tapo architektė Da
lia Bardauskienė.

Naudojantis patirtimi, įgyta 
viešint Kanadoje, Vilniuje yra 
vykdomi parodomieji planavi
mo projektai: “Žalias žiedas” - 
nepramoninis ruožas aplink 
Vilniaus miestą, įkvėptas Ota
vos “Green Belt” modelio; Žir
mūnų gyvenamojo rajono atgai
vinimo projektas, remiantis Ka
nadoje įprastais planavimo me
todais, įtraukiant visuomenę; 
buvusio Raudonosios armijos 
“Šiaurės miestelio” pertvarky
mo projektas, pagal Toronto 
ežero pakrantėje atliekamus 
pertvarkymus.

Rengiant minėtus projektus 
dalyvavo aukšto lygio patarėjai 
iš Kanados: Toronto miesto vy
riausias planuotojas John Glad- 
ki, Toronto ekonominės plėtros 
korporacijos direktorius Erki 
Pukonen, Otavos savivaldybės 
ekonominio planavimo skyriaus 
viršininkas Eric McSweeney, 
buvęs Ontario provincijos tu
rizmo ministeris Tom Gibson, 
paminklosaugos specialistas prof. 
Herb Stovel ir daugelis kitų.

Kanadiškės programos dė
ka iš Vilniaus į Kanadą buvo 
pakviesti 22 specialistai, kurie 
galėjo susipažinti su strateginiu, 
ekonominiu, turistiniu planavi
mu bei paminklosaugos spren
dimais Toronto, Otavos, Kvebe
ko, Kalgario ir Vankuverio 
miestuose.

Programa stengiasi įtraukti 
ir kuo daugiau vietinių pajėgų 
Lietuvoje. Labai glaudžiai bend
radarbiaujama su statybos ir ur
banistikos bei kultūros minis
terijomis, Vilniaus apskrities ad
ministracijos pareigūnais, Vil
niaus miesto turizmo ir ekono
mikos skyrių specialistais, Vil
niaus Gedimino technikos uni
versiteto bei Dailės akademijos 
dėstytojais, Lietuvos ekonomi
nio tyrimo centru bei kitomis 
organizacijomis. Siekiama įgyti 
visų suinteresuotų dalyvių pasi
tikėjimą ir perduoti jiems nau
dingas žinias bei profesinių ry
šių galimybes.

Pirmojo programos etapo 
rezultatas - leidinys “Vilniaus 
vizija 2015”, kuriame išdėstyta 
sostinės plėtros strategija. Taip 
pat išleistas informacinis leidi
nys “Vilniaus raida ‘95/96”, ku
riame rašoma apie miesto so
cialinę, kultūrinę, ekonominę, 
ūkinę raidą, miesto valdymą bei 
gyvenimo kokybės vertinimą 

skirtinguose Vilniaus gyvena
muosiuose rajonuose. Išverstas 
iš anglų kalbos ir išleistas leidi
nys “Europos urbanistikos char
tija” bei naujausias - “Vilniaus 
verslo veidas ‘97”, kuriame de
taliai apibūdinama investavimo 
aplinka sostinėje. Keletą kartų 
per metus išleidžiamas informa
cinis žiniaraštis “Vizija” apie 
vykdomus projektus, apie nau
jas idėjas pagal kitų šalių, taip 
pat ir Kanados, pavyzdžius. Vil
niaus bei respublikinė spauda 
daugelyje straipsnių rašo apie 
Kanados Urbanistikos instituto 
veiklą Vilniaus mieste.

Rengiamos mokymo pro
gramos savivaldybės valdininkų 
kokybei kelti. 1996 m. kursai 
“Teritorijų planavimas naujo
mis sąlygomis” buvo surengti 
architektūros ir statybos sky
riaus bei miesto planuotojams, 
o į sekančią regioninę konfe
renciją “Savivaldybės ekonomi
nė plėtra - investicinės aplinkos 
gerinimas”, įvykusią 1997 m. 
spalio 7-9 d.d., buvo pakviesti 
ne tik Vilniaus, bet ir visos Lie
tuvos savivaldybių darbuotojai.

1997 m. spalio 27-31 d.d. 
Nidoje įvyko CUI surengta tarp
tautinė konferencija, skirta ur
banistinio paveldo apsaugai. 
Dalyvavo specialistai iš Gudijos, 
Estijos, Kanados, Italijos, Lat
vijos, Olandijos ir Škotijos. 
Konferencijos rengėjams vado
vavo patarėjas iš Montrealio 
prof. Herb Stovel, UNESCO 
paminklosaugos sąjungos (ICC- 
ROM) Kanadoje direktorius. 
Paskaitose patirtimi dalinosi 
Lietuvos paminklosaugininkai 
kartu su šios, srities žinovais iš 
Vakarų.

Naujausias projektas, keletą 
metų rengtas kartu su Toronto 
savivaldybe - Baltijos šalių 
sostinių bendradarbiavimo su
tartis su Toronto miestu. Vil
niaus meras Rolandas Paksas, 
kartu su Talino ir Rygos merais, 
1997 m. gruodžio 4 d. Toronte 
pasirašė ekonominio ir kultūri
nio bendradarbiavimo sutartį su 
Toronto mere Barbara Hali. Su 
Vilniaus meru į Torontą buvo 
atvykę Kanados Urbanistikos 
instituto vadovė Dalia Bardaus
kienė ir Lietuvos verslininkų 
delegacija, kuri susitiko su vers
lo žmonėmis Toronte, pasakojo 
apie verslo plėtrą Lietuvoje, ap
tarė galimybes investuoti naujo
je Baltijos ekonomijoje.

Būdamas Toronte, Vilniaus 
meras Rolandas Paksas, kartu 
su visa delegacija, dalyvavo Ka
nados lietuvių bendruomenės 
surengtame priėmime, bendra
vo su Toronto lietuviais versli
ninkais. Lankymosi metu sosti
nės meras susitiko su Toronto 
miesto pareigūnais, domėjosi 
automobilių aikštelių įranga, tu
rizmo ir pramogų įmonių plėtra 
Toronte.

Programos finansavimas už
tikrintas dar vieneriems me
tams. Ji atlieka labai reikalingą 
darbą naujos demokratinės sa
vivaldybės plėtroje. Kanadoje ji 
vertinama kaip viena sėkmin
giausių CIDA programų Rytų 
Europoje. Jos tolimesnė ateitis 
priklausys nuo Kanados užsie
nio politikos požiūrio į poko
munistines Baltijos valstybes bei 
nuo Kanados baltiečių bendruo
menių pritarimo tokioms pro
gramoms.

Martynas...
(Atkelta iš 4-to psl.) 

audringais plojimais. Ir ji buvo 
apdovanota gėlių puokšte.

Po paskaitos Aida Bublytė 
O’Meara paskaitė Mažvydo 
poezijos ištraukas. Nutilus ploji
mams, LB valdybos ko-pirmi- 
ninkė Ada Stungienė pakvietė 
visus į parapijos svetainę pasi
vaišinti ir pabendrauti su sve
čiais.

Privačiame pokalbyje dr. 
Kaunas prisipažino, kad jis yra 
sužavėtas Amerikos lietuvių 
kultūriniu ir kūrybiniu gyveni
mu bei lygiu. Jis jaučiasi pratur
tėjęs įspūdžiais ir susipažinęs su 
užsienio lietuviais, ir visa tai 
perduos Lietuvoje. Dr. Kaunas 
yra dėkingas Vilniaus universi
tetui, jį išleidusiam į šitą visais 
atžvilgiais įdomią ir turiningą 
kelionę.



Amerikos lietuvių fondo stipendininkai. Iš kairės stovi stipendijas įteikę Pelno skirstymo komisijos pirm. dr. 
ANTANAS RAZMA ir LF tarybos pirm. ALGIRDAS OSTIS

“Viešoji diplomatija”

Naujieji ateiviai Montreaiyje 1947-1997 
Atlikę prievolės darbus miškuose, kasyklose, įmonėse, šio pokario tautiečiai apsigyveno 
įvairiuose Kanados miestuose. Žymi jų dalis susitelkė Montreaiyje, kur pasireiškė gyva 

lietuviškoji veikla
D, N. BALTRUKONIS

Pirmieji pokario ateiviai, at
vykę iš Ontario miškų bei ka
syklų, radome čia jau gerai įsi
kūrusį ankstyvesniosios ateivi
jos lietuvių telkinį su viena se
niausia Kanadoje Šv. Kazimiero • 
parapija ir “Vytauto Didžiojo 
nepriklausomu klubu”.

Apie Šv. Kazimiero parapi
ją spietėsi įvairios religinės 
draugijos, veikė geras choras, 
vadovaujamas muz. A. Žižiūno. 
Klubas buvo socialinių poreikių 
ir užeigos vieta. Čia buvo baras, 
vyko gana gyva politinė veikla. 
Kaip ir visur to laiko lietuviš
kuose telkiniuose, lietuviai buvo 
pasiskirstę į dvi pagrindines sro
ves - kairiuosius ir dešiniuosius. 
Tarp šių diametriškai priešingų 
pusių vyko aršios grumtynės dėl 
to klubo vadovybės ir tinkamo 
jo panaudojimo. Vėliau, nuse- 
nus ankstyvesniems lietuviams, 
o naujiems ateiviams įsteigus 
naują parapiją su nauja Aušros 
Vartų šventove ir erdvia poky
lių sale, šis klubas ėmė merdėti 
ir galutinai buvo likviduotas.

Tuo metu Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun. J. Bo- 
binas užsimojo perstatyti senąją 
šventovę. Jos vietoj iškilo puoš
ni šventovė su puikia pokylių 
salė.

Įsteigus naują Aušros Vartų 
parapiją, Montrealio lietuviai 
suskilo į dvi dalis: rytinio Mont
realio su Šv. Kazimiero parapija 
ir vakarinio Montrealio - su 
Aušros Vartų parapija. Gyviau
sia ir dinamiškiausią buvo vaka
rinė dalis. Čia telkėsi dauguma 
naujosios imigracijos lietuvių 
inteligentijos.

AV parapijoje buvo įsteig
tas naujas choras, sutraukęs pa
čias geriausias Montrealio lietu
vių balsines pajėgas. Šis choras 
tapo ne tik Montrealio, bet ir 
visos rytinės Kanados lietuvių 
pažiba. Jis koncertavo visuose 
didesniuose rytinės Kanados ir 
JAV lietuvių centruose. Šalia 
choro garsėjo ir gana pajėgus 
vyrų oktetas, su koncertais ap
lankęs daugumą rytinės JAV ir 
Kanados lietuvių telkinių.

Sporto srityje buvo gana pa
jėgus Montrealio “Tauro” klu
bas, keliolika metų labai sėk
mingai žaidęs Montrealio krep
šinio lygoj ir Š.A.L.S.F lygoje.

Montrealis buvo ir tebėra 
seniausio Kanados lietuvių “Ne
priklausomos Lietuvos” laikraš
čio būstinė. Jam ilgą laiką iki 
savo mirties vadovavo senasis 
Lietuvos publicistas Jonas Kar
delis. Po jo sekė visa eilė redak
torių iki dabartinės - Birutės 
Nagienės, 1996 m. mirusio poe
to Henriko Nagio našlės.

Kanados miško stovykloje Long 
Lac, Ont., 1947 m. rudenį ant 
medžių krūvos

Lietuviškoji veikla 1947-1997
Norint tiksliau apžvelgti 

Montrealio lietuvių veiklą 1947- 
1997 m. laikotarpyje, reikėtų 
parašyti išsamią naujosios poka
rio ateivijos istoriją. Tai parei
kalautų labai daug intesyvaus 
tyrinėjimo. Čia bus tiktai žvilgs
nis į praeities veiklą. O toji 
veikla galėtų būti maždaug taip 
suskirstyta:

1. Dainos vienetai (muzikai, 
chorai, solistai), 2. Tautinių šo
kių grupės, 3. Organizacijos, 4. 
Akademinis sambūris, 5. Vaidy
binė veikla, 6. Sportas, 7. Lietu
vių dainų renginiai, 8. Lituanis
tinės mokyklos, 9. Periodika, 
įvairūs leidiniai, 10. Finansinės 
ir verslo įstaigos, 11. Religinės 
institucijos, 12. Lietuviška radi
jo valandėlė.

Šių dvylikos sričių veikla 
dabar taip atrodo. Vis dar gy
vuoja Montrealio Aušros Vartų 
parapijos choras, remiamas pa
sišventusių veteranų - (ių), ke
leto jaunesnių choristų - (čių) 
bei iš Lietuvos atvykusių. Seno
kai jau nutilo J. Baltuonienės 
suburtas mergaičių “Pavasario” 
choras. Retsykiais dar sudai
nuoja jau nepilnos sudėties Vy
rų oktetas.

Dešimtmečiais visus žavėjęs 
mūsų jaunimo dainų ir liaudies 
instrumentų ansamblis “Ginta
ras” ir “Gintarėlis” jau kuris lai
kas nebeskamba. Jo energinga
sis dirigentas ir ilgametis vado
vas, muzikas Zigmas Lapinas, 
verčiamas amžiaus ir sveikatos 
sutrikimo, pasitraukė į ramesnį 
gyvenimą.

Iš organizacijų vis dar laiko
si Šiauliai, persitvarkę ir susijun
gę į bendrą kuopą. Jų veikla la
bai nukentėjo Lietuvon 1996 m. 
išvykus jų didiesiems šulams 
Aug. Mylei ir Juozui Šiaučiu- 
liui. Didžiulę ir neužpildomą 
spragą Montrealio lietuvių gy
venime paliko ypač Juozas 
Šiaučiulis. Tai buvo žmogus, be 
kurio neapsiėjo ne tik šaulių or
ganizacija, bet ir visa Montrea
lio Lietuvių bendruomenė. Tai 
buvo veikėjas, rašytojas, poetas, 
organizatorius, ilgametis “NL” 
valdybos pirmininkas ir auksi
nių rankų žmogus. Iš daugelio 
meno darbų jo projektuotas 
stovi Toronte šv. Jono kapinėse 
paminklas šauliams.

Skautų organizacija vis dar 
gyvuoja, papildoma naujo prie
auglio ir sumaniai vadovauja
mas veteranų - Romo Otto, 
Gintaro Nagio, brolių Piečaičių 
ir kitų.

Akademinis sambūris jau 
nutilo. Sambūris ypač buvo su
krėstas sunegalavus ir pagaliau 
negrįžtamai iškeliavus jo vie
nam iš didžiųjų šulų - akademi
kui, poetui dr. Henrikui Na
gini. Sambūris pasižymėjo savo 
metine Vinco Krėvės vardo pre
mija, skiriama iškiliausiam lie
tuvių rašytojui.

Kadaise kaip meteoras 
Montrealio padangėje nušvitęs 
teatrinis kolektyvas, dalyvaujant 
Birutei Pūkelevičiūtei, L. Ba
rauskui, Z. Lapinui, Vyt. Saba- 
liui, K. Veselkai, J. Akstinui ir 
daugeliui kitų aktorių, 1960 m. 
nustojo veikęs. Per 10-tį jie vai
dino veikalus: B. Sruogos “Mil
žinų paunksmę”, K. Borutos - 
“Baltaragio malūną”, B. Pūke- 
levičiūtės “Aukso žąsį”, A. Rū
ko “Bumbulį ir Dundulį” ir ki
tus veikalus.

Sporto srityje keliolika me
tų Montrealio lietuvių garbę gy
nė “Kovo” krepšininkai. Ilgai
niui jauni vyrai paseno. Kurį lai

ką mūsų vyrukai bandė net ir le
do ritulį žaisti. Deja, ir pačiūžas 
turėjo pakabinti.

Kanados lietuvių dienos - 
tie masiniai metiniai Bendruo
menės renginiai Montreal} pali
ko prieš 10 metų. O tai buvo 
laikai, kai kas 4 metai čia suva
žiuodavo chorai, šokių grupės ir 
šimtai senų draugų, giminių, pa
žįstamų iš Ontario lietuviškų 
telkinių ir net iš rytinių JAV. 
Tai buvo neužmirštamos, nepa
kartojamos dienos...

Šeštadieninė mokykla vis 
dar nepasiduoda laiko tėkmei. 
Nauji mokytojai pakeičia poil- 
sin pasitraukusius. Jauni tėve
liai vis dar atveža savo prieaug
lį, kad bent kiek pasimokytų sa
vo senelių lietuviškosios kalbos. 
Prieš kalėdas vis dar surengia
ma tradicinė eglutė, sutraukian
ti gerą būrelį mūsų jaunimėlio.

Periodinės spaudos darbą, 
kad ir sumažintu formatu, sure
tintu dažniu, vis dar tęsia Kana
dos lietuvių spaudos veteranė 
“Nepriklausoma Lietuva”. Ir tai 
daugiausia tik pasišventimu jos 
valdybos ir redaktorės Birutės 
Nagienės dėka. Minėtini Juozo 
Šiaučiulio redaguoti neperiodi
niai leidiniai Lietuvių dienų ar 
įvairių sukakčių progomis.

Vienintelė finansinė Mont
realio lietuvių įstaiga “Litas” 
prieš porą metų atšventė savo 
40 metų veiklos sukaktį. Tai ga
na tvirtai besilaikantis bankelis, 
gerai vadovaujamas Bruno Bu
lotos. Prieš keletą metų “Litas” 
įsivedė naujausią kompiuterių 
sistemą ir atlieka visus banki
nius patarnavimus.

Iš individualių įstaigų minė
tinos yra Petro Adamonio drau- 
dos agentūra ir Juozo Skučo 
įsteigta “Baltica Investment 
Corporation”. Broliai Aloyzas 
ir Liudas Stankevičiai (Stankė) 
išvarė plačias vagas televizijos ir 
radijo baruose. Aloyzas Stanke
vičius (Stankė) keliolika metų 
dirbo Montrealio prancūzų te
levizijoje ir turėjo savo knygų 
leidyklą, o Liudas Stankevičius 
nuo 1963.X.6 vadovauja lietu
viškam radijo pusvalandžiui. 
Abu broliai yra parašę ir išleidę 
knygų įvairiomis temomis.

(Nukelta į 9-tą psl.)

(taitiečių universitete Pinneberge 1946 m. rudenį. I iš k. J. Matulaitis, vidu
ryje J. Kudirka, III iš d. A. Daniliauskas, I iš d. B. Vingilis

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atmininio lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

Skambinti tel. 416 769-0674
Adresas: 349 Weston Road 

(tarp Eglinton ir St. Clair), 
Toronto, Ontario M6N 3P7

(Atkelta iš 5-to psl.) 
diplomatinio darbo patirtimi, - 
kol kas ne. Visų pirma vien už
simojęs aplankyti visas JAV 
valstijas Lietuvos ambasadorius 
susidurs su labai proziniu klau
simu: iš kur imti lėšų toms ke
lionėms?

Su vienu Skandinavijos ša
lių ambasadoriumi draugiškai 
besišnekučiuodami apžvelgėme 
ambasadų tiesioginio poveikio 
Vašingtone DC rezultatus: 1996 
m. vien jo rezidencijoje lankėsi 
ir buvo pavaišinti 7000 svečių... 
Taip, mes tokių galimybių netu
rime ir greitai neturėsime, todėl 
pastoviai reikia ieškoti PR 
(Public Relations) srityje kitų 
galimybių, ypač pabrėžiant kul
tūrinius renginius. Dirbdami 
Vašingtone, 1994 m. padarėme 
tyrimą: viena mūsų darbuotoja, 
prisistatydama laiške paprasta 
amerikiete-studente, paprašė 
dešimtį ambasadų atsiųsti jai li
teratūros apie jų atstovaujamą 
šalį. Neplonus siuntinius repre
zentacinės literatūros ji tuojau 
pat gavo. Mūsų nuostabai, po 3- 
4 leidinius klientams įdėdavo į 
voką ir latviai ir estai. Su neri
mu pranešėme apie tai vyresny
bei. Kadangi centralizuotai iš 
ministerijos leidinių interesan
tams (moksleiviams, studen
tams, verslininkams, turistams) 
ir toliau negaudavome, atosto
gų metu Vilniuje juos pirkdavo- 
mės iš privačių firmų patys, šim
tais tempdavome savo lagami
nuose į Vašingtoną ir platinda
vome; ant savo pečių gabenome 
ambasadai ne tik literatūrą, bet 
ir daiktus ambasados papuoši
mui: lietuviškus Lentvario kili
mus, Kauno tekstilininkų ga
mintas užuolaidas, Jiesios por
celiano indų servizus, lietuvių 
dailininkų tapytų paveikslų (be
je, taip neretai darome iki šiol, 
nes Lietuva dar neturi savo dip
lomatinio pašto).

Dabar būklė gerėja, pama
žu gauname vis daugiau leidinių 
reprezentacijai, kitais metais 
Lietuvos vyriausybė numatė pa
didinti lėšas ambasadoms šiai 
sričiai. Gėda pasakyti, bet reikia 
- juk prieš sovietų okupaciją 
Lietuvos atstovybė Vašingtone, 
DC, kiekvienam interesantui 
paprašius literatūros apie Lietu
vą išsiųsdavo tris storokas kny
gas kietais viršeliais anglų kal
ba. Taigi, kol kas dar tik artėja
me prie prieškarinio lygio 
(kompiuterinės informacijos čia 
nepriskaičiuoju, nes jos tada ne
buvo). Apskritai šiuo metu 
mums dar sunkiai pritaikomi 
net vidutinio dydžio valstybių 
VD taktiniai pavyzdžiai.

Ambasadų veiklos 
viešosios diplomatijos 
neretai diktuoja pats 
mas. Esant literatūros anglų 
kalba stokai, Lietuvos ambasa
da Vašingtone savo jėgomis pa
rengdavo leidinukus apie eko
nomiką, investavimo galimybes 
Lietuvoje. Parašiau knygutę 
apie Lietuvos ambasados rūmų 
Vašingtone istoriją, kurią padė
jo išleisti JAV lietuviai. Ją įtei- 
kinėjome kiekvienam ambasa
dos svečiui. Su kolegomis Vy
tautu Žaliu, Edvardu Tuskeniu, 

kryptis 
srityje 

gyveni-

padedant Wisconsin Madison 
universiteto prof. Alfred Erich 
Senn, parengėme knygą anglų 
kalba apie Lietuvos istoriją XX 
šimtmetyje tik gaila, kad jos 
pasirodymą St. Martin Press 
leidykla Niujorke, koreguoda
ma savo leidybinius planus, 
nukėlė iki 1998 m. sausio), nes 
dalinti interesantams leidinių 
apie mūsų šalies kelią į nepri
klausomybę nelabai buvo ką, o 
statistiniai leidiniai buvo išleisti 
labai prastos kokybės. Taigi 
sukomės. Manau, kad panašiai 
sukosi ir kitos Lietuvos atsto
vybės.

Svarbiausia V. Dambravos 
darbo vertė - teorinis viešosios 
diplomatijos svarbos iškėlimas 
lietuvių skaitytojui, supažindini
mas su jos abėcėle ir metodais. 
Lietuvių studentams ambasado
rius V. Dambrava, radęs laiko, 
tikiuosi paskaitys ne vieną pa
skaitą, kaip praktiškai rengti 
VD strategiją ir taktiką, kaip ją 
paveikiai įgyvendinti Lietuvos 
biudžeto ir galimybių skirtingo
se pasaulio šalyse rėmuose, nes 
jo leidinyje, suprantama, temos 
lituanizacijai liko nedaug vietos. 
Dėl to reikia tik apgailestauti, 
nes ambasadorių Vytautą 
Dambravą žinome kaip ameri
kiečių karjeros diplomatą, ne- 
apleidusį lietuviškų reikalų, Lie
tuvos laisvės klausimo, publicis
tą, kuris turi ką prisiminti ir ką 
palyginti, moka parašyti ir pa
pasakoti. Antra vertus, išsaky
tos čia kelios pastabos - ne 
kritika autoriui, nes negalima į 
ploną knygutę sudėti visko, o 
labiau pasiūlymai, kurie tegu 
bus paskata autoriui šį darbą 
tęsti, pildyti net iki vadovėlinio 
tipo knygos studentams- 
tarptautininkams.

Valstybės šiuo metu mažina 
lėšas VD, pertvarko struktūras 
(JAV, sakykime, viešosios dip
lomatijos įstaigos atsiduria po 
Valstybės departamento “sto
gu”), tačiau VD klausimas 
mums, siekiantiems saugumo 
garantijų, narystės ŠAS ir ES 
yra gyvybiškai svarbus, kad tai 
lemiamiems užsienio politi
niams sluoksniams būtų gerai 
žinomas ir suprantamas. Kokios 
gi yra mūsų galimybės? Diplo
matiniuose sluoksniuose savo 
pozicijas išdėstome, juose pa
stoviai veikiame. Viešojoje dip
lomatijoje jos galėtų būti dides
nės, todėl dėsningai kyla klausi
mas dėl didžiųjų ir mažųjų vals
tybių galimybių VD srityje, ir ne 
tik galimybių, bet ir jų priorite
tų nustatymo Lietuvos diploma
tijai.

Tai dilema, kurią reikia ir 
teoriškai (o specialistams ir 
praktiškai) aptarti, numatyti 
Lietuvos viešosios diplomatijos 
prioritetus, kas mums vienu ar 
kitu metu kokioje konkrečiai 
valstybėje yra svarbiausia, į ką 
pirmiausia kreipti dėmesį, nes 
visoms VD sritims Lietuvos dip
lomatijai tikrai neužteks jėgų. 
Gerai, kai ambasada turi išėji
mą į reziduojamos šalies radijo 
stotį (aptariamos knygutės epi
zodas p.61-62), tačiau ar visose 
šalyse tai gali būti prioritetas? 
Žinoma, krašto planai sudaro
mi kasmet, ambasada planuoja 
ir daro tai, ką yra metų pradžio
je numačiusi, tačiau reikalinga 
ir bendra strateginė pozicija, iš 
anksto išnagrinėta, pasverta ir 
aptarta.

Belieka tik ryžtingai pa
akinti autorių naujam prisėdi
mui prie rašomojo stalo, kad 
nenugrimztų užmarštin jo pa
ties darbai, matyti kitų šalių 
diplomatinių atstovybių rengi
niai, jų taktika, geri ir sektini 
viešosios diplomatijos pavyz
džiai - juos reikia kruopščiai 
rinkti, nagrinėti, iš jų mokytis. 
O kai jau turime apie šią svar
bią diplomatijos sritį parašytą ir 
išspausdintą pirmą darbą lietu
vių kalba, tai galime tik dėkoti 
ambasadoriaus V. Dambravos 
energijai, ryžtui ir jo nedžiūs- 
tančiai plunksnai. V. Dambra
vos darbas kaip ir M. Mažvydo 
“Katekizmas”, teigęs skaitymo 
ir mokymosi naudą, neabejoti
nai pasitarnaus lietuvių viešo
sios diplomatijos reikalui. Taigi 
autoriaus padaryta gera ir rei
kalinga pradžia.

• ISTORIJA moko, kad pirmoji 
emigrantų karta tik retai pasiekia 
tuos tikslus, dėl kurių paliko savo 
kraštą. Svarbu tad užkrėsti ir kitą 
generaciją savo idealų meile, uždegti 
įpėdinius. J. ERETAS
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Amerikos lietuvių fondo valdybos pirm. POVILAS KILIUS ir Pelno 
skirstymo komisijos pirm. dr. ANTANAS RAZMA

Milijoninis fondas 
parėmė 100 studentų

Amerikos lietuvių fondas yra sukaupęs apie devynis milijonus 
dolerių ir iš jų palūkanų remia lietuviškąją veiklą

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ, 
Čikaga

35-tasis Lietuvių fondo po
kylis įvyko 1997 m. lapkričio 8 
d., PLC didžojoje salėje, Le- 
monte. Jo metu studentams bu
vo įteiktos stipendijos.

Svečių buvo daug. Visi šne
kučiavosi šventiškoje nuotai
koje prieš vakarienę, grojant 
muzikai. Ramona Steponavičiū
tė, šio pokylio vedėja, su savo 
padėjėjomis kasmet išradingai 
išpuošiančiomis salę, pasveikino 
visus ir pakvietė Lietuvos gar
bės gen. kons. Vaclovą Kleizą 
tarti žodį.

Po to ji pakvietė LF v-bos 
pirm. Povilą Kilių tarti žodį. Ji
sai sveikino atvykusius į LF 35 
m. sukakties šventę ir vajaus už
baigimą. Kai prieš 35 m. keletui 
asmenų kilo mintis steigti mili
joninį fondą, buvo manoma, 
kad tai sapnas. Šiandien LF be
veik jau 9 milijonai dolerių!

Tai nuopelnas tų asmenų, 
kurie tą mintį puoselėjo - dr. 
Antanas Razma, sakė P. Kilius, 
tą mintį iškėlė. Jis suminėjo ir 
kitus LF to meto talkininkus ir 
dabar tebesidarbuojančius LF: 
tai dr. F. Kaunas ir dr. G. Ba- 
lukas. Jis taip pat išvardijo ano 
meto LF tarybos ir valdybos na
rius, išreiškė padėką jiems ir vi
sai lietuviškajai visuomenei.

LF kasmet gali skirti per 
pusę milijono dolerių lietuviš
kiems reikalams, o šiemet jau 
buvo paskirta 600,000 dol. Taip 
lietuvybės išlaikymo parama yra 
užtikrinta.

P. Kilius paminėjo pagrin
dinius LF laimėjimus: sukaupta 
jau beveik 9 milijonai dol.; per 6 
milijonai jau paskirta lietuvybei 
ir Lietuvai (per 1 mil.); lietuviš
kai veiklai išlaikyti per 35 m. 
buvo skiriama LF parama, bet 
jos kasmet vis daugiau reikia. 
Už tai turime sutelkti 10 milijo
nų, kad galėtume ir toliau sėk
mingai remti. Jis dėkojo R. Ste
ponavičiūtei ir jos talkininkėms, 
Alei ir dr. A. Razmoms, St. Ba
rui ir kt., prisidėjusiems prie šio 
pokylio suruošimo. Po to R. 
Steponavičiūtė pristatė p. Gra
žiną Landsbergienę.

>TEY1SKES ŽIBURIAI
“*7^ THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $42.00, 

rėmėjo - $52.00, garbės - $62.00
Naujam prenumeratoriui pirmiems metams - $35.00 

(JAV-se amerikietiškais)

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

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga, 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti "Tėviškės žiburiai" siunčiami 
nemokamai šešias savaites. Prašome pranešti tokių asmenų 
adresus. ADMINISTRACIJA

Po Aldonos Šoliūnienės 
skanios, kelių patiekalų vakarie
nės antrajai pokylio programos 
daliai vadovavo V. Kirvelaitis. 
P. Kilius pristatė TCF National 
Bank (buv. Federal Standard) 
pirmininką Michael Johnstone, 
kuris, pasisveikinęs lietuviškai, 
išreiškė viltį, kad lietuviai ir at
eityje bendradarbiaus su jo ban
ku, kaip su “Federal Standard” 
ir įteikė LF 1000 dol. čekį.

P. Kilius įteikė Pasaulio lie
tuvių centrui 50,680 dol. (ma
tching fund). Anksčiau buvo 
pažadėta iki $100,000 “match
ing fund”, bet PLC iki šiol su
rinko per 50,000 dol., tai tiek 
pat pridėjo ir LF. Priimdamas 
čekį, A. Bakaitis dėkojo LF už 
paramą PLC planams - salės at
naujinimui. Salė PLC yra labai 
reikalinga. Salės atnaujinimo 
planavimas prasidėjo jau prieš 
keletą metų. Pernai padaryti ar
chitektūriniai planai ir pradėta 
telkti pinigus. Jis sakė, kad ti
kisi, jog LF pokylis kitais metais 
galės būti jau naujoje PLC sa
lėje.

Po to sekė stipendijų įteiki
mas pokylyje dalyvavusiems stu
dentams (nedalyvavusiems jos 
bus pasiųstos paštu). Stipendi
jas įteikė LF tarybos pirm. A. 
Ostis ir Pelno skirstymo komi
sijos pirm. dr. A. Razma. Pas
tarasis sakė, kad paskirta sti
pendijų beveik 100 studentų, 
kurių 60 yra iš Lietuvos, 36 iš 
JAV ir kitų šalių. Paskirtų sti
pendijų suma - beveik 90,000 
dol. Jis džiaugėsi, kad gali pa
remti studentus. LF tarybos pir
mininkas visa tai paaiškino ang
lų k. pokylyje dalyvavusiems 
svečiams.

R. Steponavičiūtė išvardijo 
šio pokylio talkininkes: Judy 
Sidrienę, Daivą Majauskienę, 
Liną Žliobienę, Sigitą Balzekie- 
nę ir Lidiją Rasutienę. Joms pa
dėkojo ir įteikė po gėlę.

Po stipendijų įteikimo pra
sidėjo šokiai, grojant šauniam 
“Nemuno” orkestrui. Šokantieji 
dar ilgai sukosi, skambant lietu
viškoms melodijoms, o nešo
kantieji šnekučiavosi ir dalinosi 
įspūdžiais.



“Misionieriaus laiškai” - “Laiškai lietuviams”
Tų leidinių pradininkas - kun. JONAS BRUŽIKAS, žymusis misionierius, gimęs prieš šimtą metų 
Lietuvoje, miręs Pietų Amerikoje 1973 metais ir palikęs ryškius pėdsakus lietuvių tautos gyvenime
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d KULTIMEJE VEIKLOJE
KUN. K. J. AMBRASAS, SJ, 

Montrealis
Pageltusiuose nuo pusšim

čio metų lapuose įrašyta: “Šai 
jau ketvirtas iš eilės laiškas žen
gia per Jūsų slenkstį. Prašyčiau 
šiuos laiškus skaityti atidžiai, 
neišsiblaškius, parinktu laiku, 
sakysim, grįžus iš bažnyčios, kai 
širdis pakelta prie Dievo, o pro
tas rimtai nusiteikęs. Galima 
skaityti ir kitu laiku, tik reikia 
pasišalinti nuo triukšmo ir kitų 
išsiblaškymų. O jeigu laiškas 
skaitomas šeimoje arba draugų 
būrelyje, tuomet visi turi ati
džiai klausyti. Prieš skaitymą 
reikėtų pasimelsti, pvz., sukal
bėti ‘Tėve mūsų’ arba bent 
pakelti širdį prie Dievo...” - 
1947 m. balandžio 21 d. iš 
Miuncheno rašė T. J. Bružikas.

Tada tas kuklus, vos aštuo- 
nių puslapių leidinėlis neturėjo 
net pavadinimo, todėl tiesiog ir 
buvo vadinamas laišku. Tiktai 
vėliau, gal jau nuo 13-ojo sąsiu
vinio, išleisto po metų, t. y. 1948 
m. balandžio 1 d., atsirado rė
meliuose apvedžiotas pavadini
mas “Misionieriaus laiškai”.

Šitaip uolus Kristaus karys, 
atsidūręs Vokietijoje, kaip ir 
tūkstančiai kitų, kurie iš gimto
sios žemės bėgo nuo raudonojo 
siaubo į Vakarus, mėgino su
rasti kelią į savo tautiečių šir
dis. Ypač tų, kurie dėl įvairių 
priežasčių negalėdavo pasiekti 
šventovės , tų, kurie ieškojo, bet 
negalėjo rasti Dievo.

Tokie laiškai galėjo būti pa
siųsti, parnešti į namus kitų, 
perduoti ir kitokiais keliais pa
siekti kur kas didesnį skaitytojų 
skaičių, negu galėdavo sutalpin
ti pabėgėlių barakai, laikinos 
šventovės ar lauko koplyčios.

Jau penkiasdešimt metų su
kako nuo tų dienų, kai įkyrus 
rūpestis savo tautiečių vidiniu 
gyvenimu, nuo Lietuvos atplėš
tųjų šeimomis, vaikais, jaunimu 
ir visais, kurie pakliuvo į negai-

Atsiųsta
Algirdas Šerėnas, VORKU

TOS MIRTIES LAGERIAI, seriji
nis Lietuvos kovų ir kančių istorijos 
leidinys, 674 psl. ir kieti viršeliai. Iš
leido Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centras Vil
niuje 1997 m. Redagavo D. Kuody
tė, dail. A. Žvilius; spausdino P. 
Kalibato įmonė “Petro ofsetas”, 
Žalgirio g. 90, 2600 Vilnius. Tiražas 
1500 egz. Dokumentacinė medžia
ga, susidedanti iš straipsnių, statis
tikos duomenų, nuotraukų, brėži
nių, sąrašų. Autorius, pats patyręs 
kalinimą ir tremtį, rinko šiai knygai 
medžiagą Komijos srityje, kur ne
buvę lengva prieiti prie archyvų. 
Užtat ir savo įvadiniame žodyje 
įspėja: “Žmonės, būkite budrūs - 
raudonasis maras dar suka lizdą”. 

Trįjų kryžių kalnas Vilniuje, žvelgiantis aukštyn
Nuotr. A. Biliūnienės, 1997 m.

lestingą karo verpetą, privertė 
jėzuitą kun. Joną Bružiką grieb
tis plunksnos: ne tik žodžiu, bet 
ir raštu, nuoširdžia malda vie
nyti lietuvius prie altoriaus, bur
ti į maldos ratelius, lankyti ge- 
mižines pamaldas, neužmiršti 
po sovietiniu padu kenčiančios 
Lietuvos.

Tuo metu, kai jėzuitas kun. 
J. Bružikas rašė pirmuosius sie
lovadinius savo tautiečiams laiš
kus, jau buvo penkiasdešimties 
metų (gimęs 1897. V. 20, Kauno 
apskr., Garliavos valsč., Tvar- 
kiškių km.). Taigi šiemet jo šim
tosios gimimo metinės.

J. Bružikas, baigęs kaimy
ninėje parapijoje įsteigtą Veive
rių mokytojų seminariją, įstojo į 
Žitomiro kunigų seminariją, bet 
ten neilgai mokėsi. Netrukus 
grįžęs namo, 1922 m. baigė Že
maičių kunigų seminariją Kau
ne ir tais pačiais metais buvo 
įšventintas kunigu. Įstojęs į Lie
tuvos universiteto Filosofijos- 
teologijos fakultetą, po trijų se
mestrų išvyko užsienin, kad 
Olandijoje ir Austrijoje galėtų 
gilinti mokslus.

1926-1931 m. buvo Kauno 
jėzuitų gimnazijos direktorius ir 
įsteigė Vyrų apaštalavimo są
jungą. Šešerius metus pabuvęs 
Amerikoje, vėl sugrįžo tėvynėn 
ir dirbo ligi 1940 m., kai Sasna
voje jį suėmę bolševikai įkalino 
ligi gyvos galvos Marijampolės 
kalėjime. Vokiečių metais Lie
tuvoje padirbėjęs, 1944 m. turė
jo pasitraukti į Vakarus, kur ka- 
pelionavo, leido jau minėtus 
“Misionieriaus laiškus”, darba
vosi Brazilijoje, Argentinoje lie
tuviškose bendruomenėse, o 
Urugvajuje (Montevideo mies
te) kartu su kun. V. Mikalausku 
įsteigė lietuvišką parapiją, kurią 
mūsų dienomis tvarkė kun. Jo
nas Giedrys, SJ, neseniai išėjęs 
pensijon.

Kun. J. Bružikas Lietuvoje 
redagavo “Žvaigždę”, “Misijas”, 
rašė j “Tiesos kelią”, spausdino

paminėti
“GIMINĖS”, muzika iš šio vi

deofilmo ir kompozitoriaus Tomo 
Leiburo dainos (1982-1996 m.), pa
gamino Garsų pasaulis Vilniuje.

DEVINTASIS PASAULIO LIE
TUVIŲ BENDRUOMENĖS SEI
MAS, apžvalginis leidinys, 98 psl. ir 
viršeliai. Redagavo: Br. Nainys, Pr. 
Naris, A. Vitkus. Išleido PLB val
dyba remiant Lietuvių fondui; 
spausdino “Petro ofsetas” Vilniuje.

Mykolas Tvarauskas, PIRMO
JI AMERIKOS LIETUVIŠKA 
KNYGA, 228 psl. ir kieti viršeliai. 
Išleido “Minties” leidykla, Z. Siera
kausko 15, 2600 Vilnius; redagavo 
R. Brastavičienė, dail. A Žvilius; 
spausdino “Aušros” spaustuvė Kau
ne. Tiražas 2000 egz. Kaina sutarti
nė. 1000 egz. numeruoti.

Švč. Jėzaus Širdies devyndie- 
nius, vertė lietuvių kalbon lite
ratūros jaunavedžiams.

Dar, regis, taip neseniai 
pats mažas būdamas girdėjau 
kun. J. Bružiko pamokslus gim
tojoje Sasnavos parapijoje, kur 
jis buvo sovietų saugumo suim
tas ir pasodintas kalėjiman. 
Nors jo jau nėra gyvųjų tarpe, 
bet likę jo “Misionieriaus laiš
kai”, vėliau pavadinti “Laiškai 
lietuviams”, kun. J. Vaišnio rū
pestingai redaguojami, tebelei
džiami Čikagoje.

Suprasdamas opiausius anų 
dienų gyvenimiškus reikalus, 
kun. J. Bružikas gyva, sklandžia 
sūduvietiška kalba rašė pirmuo
siuose “Misionieriaus laiškuo
se” įvairiomis religinėmis temo
mis. “Mūsų Didžiai Gerbiamas 
Tautinis Delegatas kan. F. Ka
počius jau gegužės pradžioj at
siuntė savo pastoracinį laišką, 
ragindamas visus tremtinius 
branginti Moterystės sakramen
tą... Moterystė - klausimas šiais 
laikais, ypač tremtyje, pasidarė 
toks opus, kad nuolat ir nuolat 
iš įvairių pusių reikia apie tai 
kalbėti ir rašyti...” (1947. V. 20), 
- sielojosi kun. J. Bružikas.

Ypatingai šis uolus ir my
lintis gimtąjį kraštą sūnus rūpi
nosi ir skatino Lietuvos prisi
kėlimo viltį: “Jei Tau brangi Tė
vynė, nenustok vilties, nenuleisk 
rankų, bet tinkamiausiomis 
priemonėmis rimtai pradėk ko
vą už ją ir laimėsi! Visiems aiš
ku, kad patys vieni negalime lai
mėti kovos už laisvę. Esame per 
silpni. Į pagalbą turime kviesti 
tokius talkininkus, kurie būtų 
galingesni už mūsų priešus. Ar 
yra tokių? Taip, yra! Tai Jėzaus 
ir Marijos Širdys. Jodvi pirmo
sios siūlo sudaryti sutartį su mu
mis. Ši sutartis yra vadinama: 
meilės sutartimi, arba asmeniš
ku pasiaukojimu Švč. Jėzaus ir 
Marijos Širdims” (Miunchenas, 
1947. VI. 15).

Tokie reikalavimai ir kovos 
ginklai, kuriuos anuomet prieš 
50 metų pabrėžė kun. J. Bruži
kas Vokietijoje susibūrusiems 
lietuviams tremtiniams, tebega
lioja ir šiandien.

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Vilniaus katedroje
Palūžo spinduliai marguos vitražuos 
ir ėmė žaisti plaukuose Madonos.
Šventieji, atsirėmę į kolonas, 
Pasilenkia prie Kūdikėlio mažo.

Aukštai voratinklius užgavo piano 
ir leidosi ant spindinčio altoriaus...
Tarp statulų ir marmuro piliorių 
kažkas vis ieško švento talismano.

Išblyškęs angelas baltais sparnais plasnoja 
ir marmuro žiedai jo rankose pražydo, 
jų kvapas, kaip gėlės kvapios, pasklido 
ir Kūdikėliui leidosi po kojų.

Virš kopulos balandis sidabrinis 
ieškoti ėmė stebuklingo veido, 
tyliai plasnodamas, kaip sapnas, nusileido 
ant Kūdikėlio spindinčios krūtinės.

Skaisčiai pražydo akmeninės gėlės, 
o marmuro šventieji ėmė eiti.
Vargonų aido sidabrinės fleitos 
akimirkai visus gyvent prikėlė.

Staiga Mokytinių suvirpo lūpos 
ir galvą lenkė Dievo Avinėlis, 
lelijų taurės saulėn pasikėlė 
ir jų žiedai ties Ostija suklupo.

Šventųjų kankinių pabunda akys, 
o kraujas sunkias, kaip šventi rubinai, 
ir meldžias dangiškieji cherubinai 
lyg didelės, palaimintos plaštakės.

Kaip debesys šventi, lėtai iškyla, 
pakvipę mira ir sakais smilkalų dūmai...
Ekstazėje paskendę Dievo rūmai 
lyg šventos arfos Dovydo prabyla...

Bet jau anapus kryžiaus saulė leidžias, 
akordai nuskamba ir pamažu numiršta, 
o rūkas mėlynas, kvapus ir tirštas 
sugrįžta į gėlių maldingus veidus.

Taip pamažu, kaip tos benamės vėlės, 
šventieji grįžta prie baltų kolonų, 
o virš akorduose dar virpančių vargonų 
skrajoja juokas Švento Kūdikėlio.

Sustingo rožės, užsičiaupė lūpos, 
vitražuose saulėlydis paraudo.
Balandį grįžtantį dar šviesos gaudo, 
o angelai ir vėl sustingę klūpo.

(Po koncerto Vilniaus katedroje)

Dr. KOSTAS OSTRAUSKAS, gavęs Lietuvių rašytojų draugijos literatū
rinę premiją už draminį veikalą “Ketvirtoji siena” Ntr. Vyt. Maželio

Kostus Ostrauskas - laureatas
Kasmet Lietuvių rašytojų 

draugija skiria premiją už pra
ėjusių metų geriausią grožinės 
literatūros veikalą, kurio auto
rius gyvena .už Lietuvos ribų. 
Premija - 2000 dol. Jos mece
natas - Lietuvių fondas.

Dėl susidėjusių techniškų 
aplinkybių paskyrimo procedū
ra susivėlino. Buvo sunku suda
ryti ir 1996 m. išleistų knygų są
rašą, nes tuo nesirūpina nei au
toriai, nei knygų leidyklos. Da
bar, paprašius LRD valdybai, 
tokį knygų sąrašą sudarė “Tė
viškės žiburių” redakcija.

Deja, išleistų knygų sąrašas 
buvo kuklus, neš nėra lietuviš
kos institucijos, kuriai rūpėtų iš
eivijos literatūros būklė, kuri ją 
organizuotų, skatintų, paremtų. 

LRD valdyba sudarė vertinimo 
komisiją iš trijų asmenų, kurie 
pareigom pasiskirstė: pirminin
kas Leonardas Andriekus, sek
retorė Albina Staknienė, narys 
Algirdas Landsbergis.

Susipažinusi su esama būk
le ir su kūriniais, vertinimo ko
misija savo telefoniniame posė
dyje 1997 gruodžio 12 d. visais 
balsais 1996 m. grožinės litera
tūros premiją paskyrė rašytojui- 
dramaturgui dr. Kostui Ost
rauskui už jo knygą “Ketvirtoji 
siena” (išleido Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondas).

Šiame trumpų dramų, kriti
kos straipsnių ir pokalbių rinki
nyje autorius savitai gvildena 
santykius tarp literatūrinės ir 
neliteratūrinės tikrovės, išplečia 
kritinio literatūros tyrimo ribas.

Kas tas laureatas?
Dr. Kostras Ostrauskas yra 

daugelio veikalų autorius. Jis gi
mė 1926 m. balandžio 5 d. Vei
veriuose. Gimnaziją lankė Šan
čiuose, Kaune. Baigęs 6 klases, 
1943 m. įstojo j Kauno Jaunimo 
teatrą, kur buvo aktorius ir 
drauge lankė dramos studiją. 
Vokietijoje 1946 m. baigė Liu
beko lietuvių gimnaziją, iki
1949 m. lituanistiką studijavo 
Baltijos universitete Pinneber- 
ge, kartu lankydamas dainavi
mo studiją.

Į JAV atvyko 1949 m. Nuo
1950 Pensilvanijos universitete 
Filadelfijoje studijavo baltistiką 
ir slavistiką, specializavosi lietu
vių literatūroje pas Vincą Krė
vę. Studijas magistro laipsniu 
baigė 1952 m., o filosofijos dak
taro laipsnį gavo 1958 m. Bend
radarbiavo spaudoje, nuo 1954 
m, - Lietuvių enciklopedijoje. 
Rašė daugiausia apie muziką ir 
lietuvių literatūrą. Nuo 1952 m. 
dirbo universiteto bibliotekoje 
Filadelfijoje, nuo 1958 m. buvo 
Muzikos bibliotekos vedėjas.

Jo dramos “Kanarėlė”, “Pyp
kė” statytos Amerikos lietuvių 
teatruose. Išleido keletą knygų, 
kur vyrauja trumpi dramos vei
kalai. Jiems būdinga kūrybinių 
priemonių taupumas, glaudi 
kompozicija, ribotas veikėjų 
skaičius. Temos įvairiausios, 
ypač literatūrinės, pvz. “Vaiž
gantas”, kur yra tik vienas vei
kėjas. Ieško naujų kelių, naujų 
staigmenų ir sprendimų. Jo dra
mų stiliuje daug humoro.

Ilgą laiką gyvenęs Filadelfijos 
artumoje, 1997 m. pradžioje dr. 
Kostas Ostrauskas persikėlė gy
venti į St. Petersburg Beach, FL.

• RAŠYTOJAS negali nematyti, kad 
religijos jėga, ypač tikėjimo į ap
reiškimą, šiandieną yra silpnesnė 
kaip betkurioje žmonijos istorijos 
epochoje. Vis daugiau ir daugiau 
vaikų auga be tikėjimo į Dievą, be 
tikėjimo į atlygį ir bausmę, į sielos 
nemirtingumą ir net etikos galioji
mą (Nobelio laureatas Isaac Bashe- 
vis Singer).

Sol. Juoze Augaitytė (1906- 
1996), Lietuvos operos lyrinis so
pranas, mirusi ir palaidota Fi
ladelfijoje, pirmųjų mirties meti
nių proga 1997 m. spalio 6 d. bu
vo prisiminta jos vardo metinės 
premijos įsteigimu geriausiai Sta
sio Šimkaus konservatorijos dai
navimo klasės studentei. Tūkstan
čio litų stipendijai fondą išeivijoje 
įsteigė velionės vyras inž. Česlo
vas Tamašauskas, artimos bičiu
lės Salomėja Narkeliūnaitė, Valė 
Buininienė, Ona Mikulskienė bei 
kiti jos talento gerbėjai. Premijai 
buvo pasirinkta Klaipėdos kon
servatorija, nes ją įsteigė ir jai va
dovavo kompozitorius St. Šimkus, 
kai joje 1925-27 m. mokėsi busi
moji solistė J. Augaitytė,' o jis rū
pinosi ja kaip savo dukra. Ji daly
vavo jo laidotuvėse ir surengė tik 
jo kūrinių koncertą pirmosioms 
mirties metinėms. Klaipėdos kon
servatoriją dabar puošia St. Šim
kaus portretas, o iš Filadelfijos su 
premijai skirta tūkstančio litų sti
pendija Klaipėdon buvo atvežti ir 
du velionės J. Augaitytės portre
tai. Vienas jau pakabintas toj pa
čioj salėj priešais St. Šimkaus 
portretą.

Pirmajai J. Augaitytės premi
jos laureatei išrinkti buvo sureng
tas Klaipėdos konservatorijos dai
navimo studenčių koncertas. Ver
tintojų komisija, neįstengusi iš
rinkti pačios geriausiosios, stipen- 
dinę premiją, padalytą po 500 li
tų, paskyrė dviem ketvirtokėm: 
Daivai Kusaitei (pedagogės V. 
Balsytės klasė) ir Reginai Šiau- 
linskaitei (pedagogo Vytauto Kliu- 
kinsko klasė). Premijos buvo įteik
tos konservatorijos salėje spalio 6 
d. vakarą. Jas atvežė Ona Mi
kulskienė, iš Vilniaus atvykusi su 
Lietuvos kultūros ministerijos at
stovu Vaciu Juodpusiu, “Lietu
vos” dainų ir šokių ansamblio 
meno vadovu Pranu Budriumi. 
Vakaro programą atliko laureatės 
Daiva Kusaitė ir Regina Šiau- 
linskaitė, Audronės Purlienės va
dovaujamas merginų choras ir 
kanklių ansamblis su vadove Vida 
Zeleniene. Antroji šio vakaro da
lis konservatorijos menėje, užde
gus žvakutes, buvo skirta vaišėms 
ir J. Augaitytės prisiminimui bei jį 
atspindinčiai parodėlei.

Suvalkuos dailės galerija 
Vilkaviškio rajono Paežerių dva
ro rūmuose jau atidaryta čika- 
gietės dail. Magdalenos Stankū
nienės batikos darbų ir dail. 
Napoleono Ordos (1807-1883) 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys
tės pilių bei rūmų litografijų pa
roda. Sovietmečiu šie rūmai buvo 
paversti sandėliu. Atgimstančioje 
Lietuvoje juos bandė atsiimti bu
vusio savininko J. Vailokaičio už
sienyje gyvenančios giminaitės. Jų 
bandymas buvo nesėkmingas. Pa
galbinėse patalpose gyvenusios 
kelios šeimos dabar jau iškraus
tytos. Pats pastatas atiduotas dva
ro rūmų muziejaus reikalams. 
Tuose rūmuose veikiančią Suval
kijos dailės galeriją papildys jau 
steigiamas Vilkaviškio krašto mu
ziejus. Rūmuose taipgi rengiami 
koncertai.

Baigiantis M. Mažvydo “Ka
tekizmo” išleidimo 450 metų su
kakties minėjimams, Remigijus 
Misiūnas “Lietuvos aido” 1997 m. 
spalio 7 d. laidoje priminė anks
tesnę “Katekizmo” 400 metų su
kaktį 1947 m. Tada dar buvome 
pokarinės Vokietijos DP stovyk
lose. Tad M. Mažvydo “Katekiz
mo” pasirodymo 400 metų sukak
čiai paminėti buvo pasitenkinta 
Dilingene ėjusio laikraščio “Mū
sų kelias” leidėjo ir vyr. red. Do
mo Peniko (1907-1969) išleistu 
Fausto Kiršos poezijos rinkiniu 
“Tolumos”, turėjusiu sukaktuvi
nių 1547-1947 metų datą. Di
džiausio dėmesio tada susilaukė 
du F. Kiršos eilėraščiai - “Smui
kelis” ir “Laiškas obelaitėms”, 
pasižymėję nuotaikos vientisumu 
ir išraškos paprastumu. Pasak R. 
Misiūno, pagrindinis “Tolumų” 
motyvas buvo Lietuva, o pats rin
kinys - tarsi netektos tėvynės sim
bolis. Fausto Kiršos eilėraščius 
praturtino grafiko Viktoro Petra
vičiaus (1906-1989) dvidešimt aš- 
tuonios iliustracijos. Didžiosios jų 
dalies tematika buvo suderinta su 
F. Kiršos eilėraščių turiniu. Poe
zijos rinkinys “Toluma” buvo iš
leistas 3.000 egzempliorių tiražu, 
500 egzempliorių atspausdinus 
ant geresnio popieriaus. Jų 300 
buvo numeruoti, su poeto ir daili
ninko autografais ir specialiu V. 
Petravičiaus linoraižiniu “Mes ke
liaujame”.

ELTOS trumpame praneši
me, paskelbtame “Lietuvos aido” 
1997 m. lapkričio 7 d. laidoje, ra
šoma: “Vyriausybė pritarė Kūno 
kultūros ir sporto departamento, 
Lietuvos tautinio olimpinio komi
teto, seimo ir JAV lietuvių bend
ruomenės atstovų komisijos siūly
mui surengti antrąją Lietuvos 
tautinę olimpiadą ir šeštąsias pa
saulio lietuvų sporto žaidynes 
Lietuvoje 1998 m. birželio pabai
goje ir liepos pradžioje”.

Poetas Justinas Marcinkevi
čius 1997 m. gruodžio pradžioje 
buvo apdovanotas specialia Len
kijos rašytojų PEN klubo premija 
už talentingai atliktą Adomo Mic
kevičiaus “Pono Tado” vertimą 
lietuvių kalbon. Premiją iš Varšu
vos atvežė ten viešėjęs Vilniaus 
universiteto polonistikos katedros 
vedėjas Algis Kalėda. Esą ten įvy
kusiame pokalbyje su Lenkijos 
PEN klubo pirm. Jaceku Bo- 
chenskiu buvo džiaugiamasi, kad 
šį A. Mickevičiaus kūrinį taip to
bulai yra išvertę du Lietuvos poe
tai - Vincas Mykolaitis-Putinas ir 
Justinas Marcinkevičius. Buvo 
apgailestaujama, kad pastarasis 
negalėjo pats atsiimti premijos 
Varšuvoje. Tikimasi, kad jis Var
šuvon galės atvykti kitą kartą į sa
vo poezijos rečitalį. Juk dabar tų 
puikių vertimų dėka Adomas 
Mickevičius iš tiesų tampa bend
ru lenkų ir lietuvių poetu.

Premijas Lietuvos žurnalis
tams už jų pastangas, išaiškinan
čias ekonominius bei kriminali
nius nusikaltimus, 1993 m. įsteigė 
dr. Kazys Bobelis ir Jurgis Bobe
lis. Joms kasmet litais panaudo
jama 2.000 JAV dolerių. Šiemet 
tos Bobelių premijos žurnalistams 
buvo paskirtos jau trečią kartą. 
Pirmąją 2.800 litų premiją lai
mėjo “Kauno dienos” korespon
dentė Audronė Kanapickienė, pa
ruošianti ekonomijos priedą “Ar
gumentai”, antrąją 1.200 litų - 
Marijampolės “Suvalkiečio” žur
nalistas Vytautas Karsokas, tre
čiąją 1.000 litų - “Gyvenimo šalti
nių” žurnalistas Juozas Šiupšins- 
kas. Premijos po 800 litų paskir
tos žurnalistams: “Akistatos” at
stovei Virginijai Grigaliūnienei, 
Kėdainių rajono “Sargo” atstovui 
Vincui Ramanauskui ir Molėtų 
rajono “Vilnies” atstovei Nijolei 
Antanavičienei. Tokia 800 litų 
premija įteikta ir Marijampolės 
policijos kriminalinio skyriaus vir
šininkei Genutei Snapkauskienei 
už jos veiklą, padėjusią išaiškinti 
kriminalinius nusikaltimus.

Lituanistikos vasaros kursus 
užsieniečiams Lietuvoje dabar jau 
rengia Vilniaus universitete 1990 
m. įsikūrusi Lituanistikos studijų 
katedra, jame organizuojanti ir 
metines studijas. Šiemetiniams 
vasaros kursams vadovavo Virgi
nija Stumbrienė, administracinius 
jų reikalus tvarkė Loreta Vilkie
nė. Vasaros kursai pradedantiems 
ar jau pažengusiems truko mėnesį 
arba dvi savaites. Už mėnesį rei
kėjo mokėti 2.000 litų, už dvi sa
vaites - 1.280. Pažengusieji galėjo 
pasirinkti ir tik kalbinį kursą, o 
kalbantys lietuviškai - paskaitas 
etnokultūros, literatūros, mitolo
gijos temomis. Daugelis kursantų 
buvo apgyvendinti Vilniaus Sau
lėtekyje esančiuose studentų 
bendrabučiuose. Savaitgaliais jų 
laukė apsilankymas Trakuose, 
Rumšiškėse, Kaune, Kryžių kalne.

Išeivijos architekto Jono Mo
loko (1907-1983) premiją jaunie
siems Lietuvos architektams yra 
įsteigęs Kalifornijoje gyvenantis 
jo architektas sūnus Rimas Mo
lokas. Ją paskiria speciali vertin
tojų komisija, konkursiniu būdu 
įvertinusi viešai apžiūrai pateik
tus Lietuvos aukštųjų mokyklų 
busimųjų architektų diplominius 
darbus. Premija paskiriama ge
riausiojo diplominio darbo auto
riui. Šiemetinė peržiūra įvyko 
Vilniaus dailės akademijoje. Per- 
žiūron su savo auklėtinių geriau
siais diplominiais darbais įsijungė 
Vilniaus Gedimino technikos uni
versitetas, Vilniaus dailės akade
mija, Kauno dailės institutas ir 
Vytauto Didžiojo universitetas. 
Vertintojų komisija, vadovaujama 
Lietuvos architektų sąjungos 
pirm. Leonardo Vaičio, geriausiu 
pripažino ir Jono Muloko premiją 
paskyrė Vilniaus dailės akademi
jos magistrantui Ramūnui Mika- 
lauskiui už Šv. Jono Bosko sale
ziečių centro Vilniaus Lazdynuo
se projektą. Šio darbo vadovas - 
Vilniaus dailės akademijos prof. 
Vytautas Čekanauskas. v. Kst.
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999 College St., Toronto, Ontario M6II L\8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

PRISIKĖLIMO
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

3aw tautos naikintojų ieškotojas
Naujas leidinys apie Simoną Wiesenthal’}, kurį laiką dirbusį 

naciams, vėliau tapusį jų medžiotoju

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...................2.25%
180-364 d. term.ind..................2.75%
1 metų term, indėlius................3.25%
2 metų term. Indėlius................3.75%
3 metų term, indėlius................4.25%
4 metų term, indėlius............... 4.50%
5 metų term, indėlius................5.00%
1 metų GlC-mėn.palūk............. 3.00%
1 metų GlC-met. paiūk............. 3.75%
2 metų GlC-met. paiūk............. 4.00%
3 metų GlC-met. paiūk.............4.50%
4 metų GlC-met. paiūk............. 4.75%
5 metų GlC-met. paiūk............. 5.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP............. 2.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind......3.75%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind..... 4.00%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 4.50%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind..... 4.75%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind......5.25%
Taupomąją sąskaitą..................2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.ikl.......... 2.00%
Amerikos doĮ kasd. pal.

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

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

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

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................5.75%
2 metų......................6.25%
3 metų......................6.50%
4 metų......................6.60%
5 metų......................6.75%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............5.45%

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 mortglčius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Nelmame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

BVL ELECTRICAL 
ENGINEERING

Licence 
E-2392

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

Taisau visų rūšių
• ŠALDYTUVUS • SKALBIMO MAŠINAS • ELEKTRINES PLYTELES

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

LEDAS HE FIUGEIIATIOA
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 arba 416 740-9650 Toronte
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

KAZYS BARONAS, Vokietija
Vokietijos knygų lentynose 

pasirodė Simono Wiesenthal’io 
biografija, parašyta Heilą Pick 
(vertimas į vokiečių kalbą), ku
rioje jo veiklą kritiškai vertina 
buvęs Izraelio slaptosios tarny
bos Mossad viršininkas Isser 
Hazel, tvirtindamas, kad S. W. 
net piršto nepridėjęs prie Eich- 
man’o gyvenamos vietos sura
dimo. I. Hazel yra didžiausias 
S.W. kritikas, bet ir pasaulinė 
žydų organizacija abejoja S.W. 
veikla, o jos kaikurie nariai tie
siog jį laiko nepatikimu.

Viena S.W. biografija buvo 
anksčiau parašyta Alan’o Levi, 
tačiau lordo Weidenfeld’o pa
prašyta Heilą Pick žymiai nuo
dugniau aprašė S.W. gyvenimą, 
pasinaudodama iki šiol nežino
ma archyvine medžiaga. Autorė 
teigiamai vertina S.W. darbą, 
tačiau mato ir dėmes.

S. W. gimė mažame Bucač 
m. (apie 100 km į pietus nuo 
Lvivo). Šis miestelis iki Antrojo 
pasaulinio karo priklausė Len
kijai (Galicijoje gyvena dau
giausia ukrainiečiai, K.B.). Jau
nystę S.W. praleido Lvive, kurį 
1941 m. užėmė Vokietijos ka
riuomenė. S.W. pateko į darbo 
stovyklą - geležinkelių dirbtu
ves. Turėdamas dipl. inžinie
riaus ir architekto profesijas, jis 
buvo žymiai geresnėje padėtyje 
už kitus internuotus žydus ar 
lenkus. Tai ir sukelia daug abe
jonių dėl jo veiklos. Pvz. Bruno 
Kreiski (žydų tautybės, Austri
jos užsienio reikalų min. ir vė
liau kancleris, K.B.) įtaria jį 
bendradarbiavimu su Gestapo.

Su darbo stovyklos viršinin
ku Adolfu Kohlrautz S.W. su
darė “tylią sutartį”, - braižė ge
ležinkelių dirbtuvių planus, ku
riuos A. Kohlrautz pasirašydavo 
kaip savus. Taip jie tapo beveik 
draugais, o S.W. buvo apsaugo
tas nuo išvežimo į Dachau ar

Auschwitz kone, stovyklas. Tei
singai H. Pick pažymi: S.W. bu
vo privilegijuotų sąraše. Rango
vai piniginiais kyšiais bei maistu 
stipriai jį remdavo. S.W. nie
kuomet nejautė bado. Ar jis pa
remdavo kitus žydus, autorė 
nieko nesako. Rangovai jam 
įteikdavo dideles pinigų sumas, 
kurių dėka jis turėjęs įtaką ir į 
savo viršininką, užtikrinęs ir 
jam pastovų darbą, nes dirbtu
vės buvo plečiamos kiekvieną 
savaitę. S.W. darbas nacinėje 
Vokietijoje buvo išskirtinis. Tai
gi čia ir yra jo tamsioji dėmė.

Iš kitos pusės, dirbtuvių vir
šininkas širdyje nebuvęs didelis 
nacis, vengė susikirtimų su žy
dais ar lenkais. Jis net perspėjęs 
S.W. kad gyvenimas stovykloje 
paaštrėsiąs ir patarė jam bėgti. 
Pats A. Kohlkrautz 1944 m. žu
vo rytų fronte.

S.W. paklausė vokiečio pa
tarimo ir įsijungė į lenkų par
tizanų eiles. 1944 m. pateko į 
vokiečių rankas, patyrė kelių 
koncentracijos stovyklų gyveni
mą. Pagaliau rado “pastovią” 
vietą Matthauzen stovykloje.

1945 m. jį išlaisvino ameri
kiečiai. Netikėtai S.W. perėjo į 
naują profesiją - nacių ir jų 
bendradarbių paiešką. Jo dar
bas kirtosi su Izraelio Mossad 
žvalgyba, kuri nacius bei jų 
bendradarbius “tyliu keliu” žu
dydavo. S.W. Linz’e, Austrijoje, 
įsteigė dokumentų centrą. Au
torė Heilą Pick pažymi, kad tik 
S.W. sumanumo dėka Argenti
noje buvo sugautas Eichman’as, 
o tą visą “darbą” užbaigusi 
Mossado žvalgyba.

Pagarsėjo S.W. tuo savo 
darbu, ypač kai perkėlė savo 
įstaigą iš Linz’o į Austrijos sos
tinę. Taip pat H. Pick aiškina, 
kodėl iki 1970 m. Eichman’o 
suėmimas priskiriamas vienam 
asmeniui. Esą Ben Gurion 
(Lenkijoje gimęs Izraelio poli-

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

TTTT
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

royal

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

1)15 Kl Ilk
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 

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

JUOZUI EIMIUI RAMUI
tel. 239-7733

namų 766-5857 FAX 234-5187
INSURANCE BROKERS LIMITED

GHOLKATS 3836 BLOOR ST w etobiCOKE, ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Į Skautų 'oei^Ca.

SIMON WIESENTHAL
BfaitnjcaKJCiJMirfflOTVaiKfflcrffliiaiKOiuinviiiBinBuiuu 
tikas, buvęs min. pirmininkas, 
K.B.) nenorėjęs kompromituoti 
Izraelio žvalgybos Mossado ir 
priskyręs visą “darbą” S.W. Tik 
1975 m. slaptosios tarnybos vir
šininkas Hazel galėjęs viešai 
atidengti visas Eichman’o su
ėmimo paslaptis, visą žvalgybos 
atliktą darbą. Tad visai su
prantama, kodėl H. Pick kiek 
mažiau vertina S.W. darbą na
cių medžioklėje.

Gan platų žvilgsnį autorė 
meta į Bruno Kreiski’o ir S. 
Wiesenthal’io ginčą. Tai savos 
rūšies dvikova, kuri tęsėsi iki 
pat Austrijos kanclerio B. 
Kreiski’o mirties. Žydų kilmės 
B. Kreiski visai kitom akim žiū
rėjo į nacius ir jų bendradarbius 
- jisai stengėsi juos įjungti į de
mokratinės Austrijos respubli
kos gyvenimą, atidarė jiems du
ris net į politinę veiklą. S.W. ėjo 
kitu keliu. Keista betgi, kad jis 
pritarė B. Kreiski’o norui K. 
Waldheim’ą padaryti Austrijos 
prezidentu. Mat Austrijos so
cialdemokratai skandavę dide
liais antinacizmo šūkiais, o B. 
Kreiski ėjęs Austrijos socialde
mokratų pirmininko pareigas! 
Tuo būdu S.W. norėjęs B. 
Kreiskį sukompromituoti. (K. 
Waldheim’ą žydai kaltino jų 
tautiečių išvežimu iš Graikijos į 
koncentracijos stovyklas. Mat 
K.W. ten buvo aukšto laipsnio 
karininkas, K.B.). Tik po dvejų 
metų jis pakeitęs savo nuomonę.

Biografijos autorė S.W. pri
skiria prie žmogaus bei mažu
mų teisių kovotojų. Iš kitos pu
sės, S.W. garbina dešinieji radi-

MOKA:
2.25% už 30-89 dienų term, indėlius
2.50% už 90-179 dienų term, indėlius
2.75% už 180-364 dienų term, indėlius
3.25% už 1 m. term, indėlius
3.75% už 2 m. term, indėlius
4.25% už 3 m. term, indėlius
4.50% už 4 m. term. Indėlius
5.00% už 5 m. term, indėlius
3.00% už 1 m. GIC mėn. paiūk.
3.75% už 1 m. GIC invest, pažym.
4.00%.už 2 m. GIC invest, pažym.
4.50% už 3 m. GIC invest, pažym.
4.75% už 4 m. GIC invest, pažym.
5.25% už 5 m. GIC invest, pažym.
2.00% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
3.75% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
4.00% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
4.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
4.75% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. ind.
5.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
2.00% už OHOSP (variable rate)
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda)
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortglčius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortglčius

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

...7.50%

nuošimčiu (fixed rate)
1 metų................. ..5.75%
2 metų................. ..6.25%
3 metų................. ..6.50%
4 metų................. ..6.60%
5 metų................. ..6.75%

su keičiamu 
nuošimčiu.......... ..4.95%

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

[MasterCard] TtPLUS
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) j 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

• “Rambyno” ir “Šatrijos” tun
tai Toronte, Prisikėlimo parapijų 
salėj, gruodžio 14 d. gražiai atšven
tė tradicines skautiškas Kūčias. 
Programai vadovavo ps. Puzerytė. 
Visiems (apie 300 dalyvių) susėdus 
už gražiai kalėdiškai paruoštų stalų, 
ji pakvietė Kanados rajono vadę 
v.s. fil. R. Žilinskienę perskaityti 
LSS tarybos pirmininkės v.s. B. Ba
naitienės įsakymą, kuriuo “Geleži
nio vilko” ordinu apdovanota ilga
metė skaučių veikėja, buvusi vy
riausios skautininkės pavaduotoja 
j.v.s. M. Vasiliauskienė. Pakviestas 
ordiną įteikė v.s. Č. Senkevičius. Po 
to pagerbti knygos “Lietuviškoji 
skautija 1945-1985” rėmėjai: Kana
dos rajono vajaus organizatorius ir 
vedėjas v.s. V. Skrinskas ir stam
biausias rėmėjas, paaukojęs $1000, 
s. S. Kuzmas ir jo žmona. Jiems bu
vo įteikti padėkos pažymėjimai ir 
V. Jonyno paveikslai. Po pagerbi
mų vyko draugovių pasirodymai. 
Pirmos išėjo paukštytės, po jų vil
kiukai, skautės-tai, prityrę skautės

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)

-tai, j.sk. -tės - visi nuo bebro-udry- 
tės iki budžio-gintarės. Pastarie
siems vadovavo j.b. Ant. Šileika. 
Paskutinis ir geriausiai paruoštas 
buvo skaučių “Vaidilučių” d-vės 
pasirodymas - amerikietiškos gies
mės lietuviška interpretacija.

Tuntų dvasios vadas s. kun. 
Aug. Simanavičius, OFM, sukalbė
jo maldą, paskaitė ištrauką iš Šv. 
Rašto, paminėjo plotkelės reikšmę 
ir pakvietė ja dalintis. Besidalinda
mi vieni kitiems pareiškė šventiškus 
linkėjimus. Po to visi vaišinosi tra
diciniais Kūčių valgiais. Bendras 
giesmes pravedė “Vaidilutės” su 
vadove j. ps. Z. Nausėdiene. Atke
liavęs Kalėdų senelis, (j.b. P. Beke- 
ris) pradžiugino mažuosius atneš
tomis ir padalintomis dovanėlė
mis.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun- 
tininkai dėkoja už Kūčių renginį: 
“Birutės” vyr. skaučių dr-vei, ma
mytėms už suneštą maistą, B. Sta
nulienei už maisto paruošimą, 
“Vaidilučių” dr-vei už programos 
tvarkymą ir visą ruošą pavedant 
skautininkėms, sk.-vyčiams už eglu
tės paruošimą ir kt. darbus. Ypatin
ga padėka Prisikėlimo parapijos 
klebonui s. kun. A. Simanavičiui, 
OFM, už salę ir dalyvavimą. F.M.

kalai sionistai. Jis niekuomet 
neužstojęs palestiniečių trėmi
mų, nesmerkęs išpuolių. Autorė 
ypač vertina jo kovą su naciona
listų siautėjimu Europoje, ta
čiau nesupranta jo reiškiamų 
simpatijų tautiniam bei sionisti
niam sąjūdžiui Izraelyje.

Spėju, kad autorė yra izrae
lite, nes savo 506 psl. studiją už
baigia tokiais sakiniais: “S.W. 
yra pavyzdys ir gal net gyvenimo 
didvyris. Ir ne tik žydų didvyris, 
bet ir didvyris mūsų laikotar
pio”.

(Pasinaudota Miuncheno 
“Sueddeutsche Zeitung” dien
raščiu). 

-O———

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).

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

‘8AMOGTĮM*

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741 
6č Mimico Avė., Toronto Ont., M8V1R3 

Savininkas Jurgis Kuliešius

-----GROUP

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais 

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

Į Lietuvą su Nordland Express

BLOOR & HAVELOCK PARDUOTAS j namas - $219,900. 
DUPONT & ANNETTE - 8 kambariai, 2 virtuvės - $159,900.

Skambinti

TEODORUI STANUUUJ
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

ALGIS 
MEDELIS

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

Kelionės i visus kraštus, visomis oro linijomis!
Į Vilnių: nuo spalio 1 d. specialia sutartimi su Lietuvos avialinija 

nupigintos žiemos sezono kainos ir pritaikomos skrendantiems 
iš Halifakso, Montrealio, Otavos, Toronto, Edmontono, 
Kalgario ir Vankuverio.

REMKIME SAVĄJĄ ORO LINIJĄ!
Tik mes išrašom bilietus ant LAL bilietų šaknelių!
Tikimės, kad šios kainos yra tikrai geriausios visoje Kanadoje!

Pasitikrinkite - ir tada skambinkite ALGIUI MEDELIUI. Pas mane 
atvažiuoti nėra būtina - kelionę sutvarkysim telefonu, bilietus pristatomi

Asmeniškai susitikti su manimi Queen Travel įstaigoje galite trečiadieniais 
tarp 11 vai. ryto ir 5 vai. vak., arba kitu Jums tinkamu laiku, iš anksto susitams.

ALGIS MEDELIS

Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai 

pervežimai

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

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

Toronto 416 535-5000

MEDELIS CONSULTING
45 Forest Heights Str., Whitby, Ont. L1R 1T7

Tel. 1-905-666-9086 FAX 1-905-666-9183
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!

Skyrius: North York 164 Willowdole Ave., North York, Ont. 
416 222-4021

Hamilton Alfredas Zorkus 
905 522-9966

London Jonas ir Marytė Narusevičiai 
1055 Guildwood Blvd. 
519 657-1751

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

Už Toronto ribų 1 -800-561 -3113



Toronto Maironio mokyklos tėvų komitetas (dalis) prie kalėdinių vai
šių. Iš kairės sėdi: J. Sederavičius, R. Rusinienė, I. Petrauskienė, V. 
Punkrienė, pirm. B. Batraks; stovi - A. Vanagas, A. Paulionis, P.
Šarūnas Nuotr. R. Paulionio
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m SCMDWIAN1TravelCentre KELIONĖS Į LIETUVĄ 1997/98
Teiraukitės apie mūsų žemas SUPER SAVING kainas

*** Sutvarkome keliones į visus pasaulio kraštus *** 
(Lėktuvų bilietai išrašomi mūsų įstaigoje)

*** Parūpiname kelionės, sveikatos ir lapkytojų draudas *** 

Skambinkite Audronei arba Leenai, tel. 416 483-0555 (Toronte) 

Tel. (iš kitų Kanados miestų) 1-800-263-7454, faksas 416 440-4179
191 Ęglinton Avė. E. Toronto, Ont. M4P IKI 

Registracijos # 02556148

Dr. DAIVA 
NORKIENĖ 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

Mielai priima naujus pacientus 
(416) 767-7725

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

M6S 4V7, Suite 205 
(pirmame aukšte)

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS
*40r Re/max West įstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas
♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ Dau
giau kaip 12 metų pardavimo-pirkimo paty
rimas ♦ Namų nuomojimų ir nuomininkų rei
kalų specialistas.

West Realty Irto.

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

Nemokamas namų įvertinimas

stra Travel
& Services Inc.

1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus j vakarus) 
Ontario, Canada, M6P 1A7

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:
* Keliones į Lietuvą * Keliones į šiltus kraštus * Draudą *

K Bilietus atvykstantiems iš Lietuvos (pristatymas į namus per vieną parą)
* Dokumentų vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą *

* Dideles nuolaidas dažnai keliaujantiems *
* Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas *

Kreipkitės visomis darbo dienomis
TEL: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

Prieš norėdami pirkti ar parduoti 
namus, kreipkitės į

RUBY REAL ESTATE LTD., Broker |

27 John St., City of York, Ontario M9N 1J4

Tel. (416) 249-RUBY(7829)
Profesinis nekilnojamos nuosavybės reikalų tvarkymas

SKAMBINKITE:

Victor E. Rudinskas, Chief Broker,
B.Eng., M. Eng., P.Eng., B.C.L., LL.B., M.B.A.

ARBA
Dr. Leona Rudinskas, Associate Broker

Jūs galite sutaupyti už teisinį patarnavimą

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 FONDA !

(Atkelta iš 6-to psl.)

Du pagrindiniai veiksniai
Iš dviejų Montrealio lietu

viškų parapijų liūdniausioje 
būklėje yra atsidūrusi Šv. Kazi- 
miero, - seniausia ir pirmoji lie
tuviška parapija Kanadoje. Jos 
1956 m. pastatyta neogotiško 
stiliaus šventovė galėtų būti pa
sididžiavimu bet kurios lietuviš
kos bendruomenės. Gaila, kad 
ši šventovė yra neperkeliama... 
Jau seniai nutilo jos choras. 
Maldininkų vis mažiau susiren
ka. O ši šventovė yra labai puiki 
giedojimui su gera akustika. Jo
je 1987 m. buvo atlikta H. Na- 
gio ir A. Stankevičiaus (Slan
kęs) sukurta kantata - “Kryžių 
ir Rūpintojėlių Lietuva”. 
Kantatoje giedojo jungtinis 
Montrealio lietuvių choras su 
mūsų solistais - Gina Čapkaus- 
kiene, Ant. Kebliu, a.a. Vaclovu 
Verikaičiu ir S. Žiemelyte.

Šv. Kazimiero parapijos 
jaunatviškai atrodantis klebo
nas kun. dr. F. Jucevičius vis 
dar išmaningai tęsia šios bend
ruomenės gyvavimą. Šis malo
nus žemaitis yra puikus pa
mokslininkas, filosofas, kelių 
knygų autorius... Gaila, kad to
kia puiki švnetovė yra vis ma
žiau aplankoma ir jos talentin
gas klebonas vis mažiau girdi
mas...

Aušros Vartų parapija
Ši 1950 m. įsteigtoji parapi

ja su 1955 m. pastatyta šventove 
gyvuoja, palaikoma keleto 
veiksnių. Jos išmintingasis stei
gėjas ir statytojas kun. dr. Jonas 
Kubilius, SJ, parinko gerą vietą, 
labai patogią geografiniu atžvil
giu: prie greitkelių ir prie Joli- 
coeur požeminio stoties.

Antra - šventovė ir parapi
jiečiai telkiasi dar gyvastingame 
vakariniam Montrealio prie
miesčių rajone ir sutraukia tau
tiečius iš visų keturių pusių.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mopsl.)

Kanadoje dvikalbiškumas 
oficialiomis kalbomis yra pa
kilęs iki 17% (1991 m. - 16%), 
tačiau daug daugiau prancūzų 
(41%) praktikuoja dvikalbišku- 
mą negu anglų (tik 9%).

Kanados aukščiausiojo teis
mo sprendimu (gruodžio 12 d.) 
čiabuviai turi konstitucinę teisę 
į savo protėvių žemes, dėl kurių 
nebuvo pasirašytos sutartys. Šis 
klausimas yra opiausias Atlanto 
pakraštyje ir Britų Kolumbijoje. 
Sprendimas gali pakenkti miško 
ruošos (logging) ir kalnakasy
bos pramonėms.

Britų Kolumbija skiriasi 
nuo kitų provincijų čiabuvių rei
kalavimais dėl žemių klausimu, 
nes joje mažai žemės paskirta 
pagal sutartis. Provincinė ir 
federacinė valdžia dalyvauja de
rybose su atstovais iš 75% visų 
102,000 provincijos čiabuvių.

Teismo sprendimas reiškia, 
kad Britų Kolumbijos čiabuviai 
turės teisę pareikšti savo nuo
monę prieš valdžiai išduodant 
leidimus pvz. dėl miško ruošos 
pramonės arba ekonominės 
plėtros ir gamtos išteklių sri
tyse. Jie taip pat dalyvaus gam
tos išteklių tvarkyme.

Vienas iš svarbiųjų šio 
nuosprendžio pasekmių yra, 
kad teisiškai bus priimami čia
buvių parodymai, “oral history” 
pasakojimai, galintys įrodyti, 
kad žemė istoriškai priklauso 
čiabuviams.

Naujosios Toronto “mega- 
city” meras Mel Lastman kal
tina Ontario premjerą Mike 
Harris dėl nenumatytų išlaidų, 
kurias provincija užvertė savi
valdybėms. Ontario finansų mi- 
nisteris Ernie Eves gruodžio vi
duryje pranešė, kiek savivaldy
bės turės perimti paslaugų iš 
provincijos. Jo teigimu, joms 
nieko nekainuos, bet jos turės 
sumažinti biudžetus $565 mln. 
Torontui 1998 m. teks nukirpti 
3.2% biudžeto - $163.6 mln.

Provincija perims švietimo 
išlaidas, bet savivaldybėms rei
kės sumokėti už socialines pa
šalpas (welfare), patalpas (so
cial housing), vaikų globą, 
transportą (GO transit), poli
ciją ir kitas sritis, kurias anks
čiau finansuodavo provincija. E. 
Eves teigia, kad tai yra įmano

Trečia - klebonijos patalpose 
yra įsikūręs bankelis “Litas” 
įneša daug gyvastingumo ir pa
pildomų pajamų parapijai. Čia 
pat seselių namuose ir Mont
realio šeštadieninė mokykla su 
“Rūtos” klubu ir biblioteka.

Nuo 1950 m. AV parapijos 
choras čia išgyveno savo didy
bės laikus. Choras, tuomet va
dovaujamas A. Keblio, diriguo
jamas Mme M. Roch ir vėliau 
jauno kompozitoriaus Alekso 
Stankevičiaus (Stankės) su gast
rolėmis apvažinėjo Ontario lie
tuvių centrus, Bostoną, Niujor
ką. Aplankė ir net Lietuvą, kur 
1991 m. atliko kantatą “Kryžių 
ir Rūpintojėlių Lietuva” Žemai
tijoje.

Šioje parapijoje gimė ir mi
rė mergaičių “Pavasario” cho
ras, jaunimo sambūris “Ginta
ras” ir “Gintarėlis”, scenos mė
gėjų grupė ir sporto klubas 
“Kovas”. Deja, visi šie kolekty
vai liko tik prisiminimuose.

Laikas neigiamai veikia ir 
visą parapiją. Kas metai per Vė
lines klebonas paskaito vis ilgė
jantį mirusiųjų parapijiečių są
rašą, Štai jau ir garbingo am
žiaus sulaukęs jos klebonas kun. 
J. Aranauskas, SJ, tyliai pasi
traukė į altaristo gyvenimą. Jo 

Grupė lietuvių laive, plaukiančiame Kanadon, su laivo virtuvės darbininkais

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)
Telefonas

2373 Bloor Street West 416 763-5677

ma be nuosavybių mokesčių pa
kėlimo, tačiau M. Lastman ne
sutinka, pasipiktinęs, kad prem
jeras “melavo”.

“Imperial Tobacco” bend
rovė nutarė neberemti meno ir 
kultūrinių renginių nuo 1998 m. 
spalio mėn., kai turi įsigalioti 
tabako kontrolės įstatymas Bill 
C-71. Šis įstatymas leis sporto 
arba kultūros renginių reklamo
se užimti tik 10% vietos tabako 
produktų skelbimui. Taip pat 
neleidžiama tabako produktų 
reklamuoti per radiją, kioskuo
se, didžiosiose iškabose (bill
boards), autobusuose ar par

SKAITYTOJAI PASISAKO
KONKURSAS MOKINIAMS

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos Varėnos sky
riaus taryba dėkoja, kad “TŽ” iš
spausdino straipsnį “Kalba pirmieji 
partizanai”, užrašytą Varėnos I vi
durinės mokyklos XI klasės moki
nės Giedrės Tamulevičiūtės.

Sunku Lietuvoje surasti šeimą, 
nepaliestą bolševikinio genocido. 
Vieni, karo nuniokotais keliais bė- 
go į vakarus, kitus sunaikinimui ve
žė į Sibirą, grūdo j kalėj imus-konc- 
lagerius. Likusius Lietuvoje “savo 
noru” bruko į kolchozus - amžiną 
baudžiavą. Tik maža dalis prisipla
kėlių purvinais batais kartu su oku
pantais braidė kančių, ašarų ir 
kraujo jūroje skęstančioje mūsų tė
vynėje, džiaugėsi bolševikų “ro
jumi”.

Laikas apgydė tautos fizinio 
genocido žaizdas. Deja, dvasinio 
genocido poveikis daug skausmin- 
gesnis. Bolševikų ideologai nuo pat 
kūdikystės nuodijo kiekvieną per 
mokyklas, organizacijas, formuoda
mi naują “homo sovieticus” asme
nybę.

LPKTS Varėnos skyriaus tary
ba atkreipė ypatingą dėmesį į jauni

THiju Valiuškienė, 
diplomuota pianistė-pedagogė, pri
ima mokinius nuo 4 m. amžiaus 
fortepijono, dainavimo, teorijos pa
mokoms. Taip pat ruošia konserva
torijos egzaminams. Moko visomis 
savaitės dienomis, gali atvažiuoti į 
mokinio namus.

Tel. 416 53I-1WO6
Adresas: 12 Bartlett Ave (Bloor ir 
Dufferin), Toronto, Ont. M6H 3E6.

Fax 531-1906

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

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

•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

vietą užėmė iš Lietuvos atvykęs 
kun. K. Ambrasas, SJ.

Tačiau, ar pavyks naujajam 
klebonui sulėtinti parapijos ma
žėjimo tempą? O ir jaunųjų pa
rapijos šeimų vis mažiau atsi
randa. Be to, vienas po kito vis 
kitur išvažinėja veiklūs ir labai 
reikalingi jauni ir net vidutinio 
amžiaus žmonės.

Šiek tiek vilties tiekia gru
pelė iš Lietuvos atvykusių jaunų 
šeimų ir pavienių vaikinų bei 
merginų. Deja, tik maža dalelė 
jų aktyviai jungiasi į mūsų veik
lą. Daug jų yra labai abejingi 
lietuvybės išlaikymui bei anks
tyvesnių ateivių sukurto pavel
do išsaugojimui.

Lieka tik viltis, kad šis 50 
metų klestėjęs lietuvybės židi
nys ir visos kitos jo institucijos 
dar ilgai gyvuos Montrealio pa
dangėje....

Red. prierašas. Šie straips
niai, kaip ir pats autorius paste
bėjo, tėra trumpi žvilgsniai į 
plačią montrealiečių veiklą. Vis 
dėlto reikėtų pažymėti, kad ak
tyviai reiškėsi ir tebesireiškia 
KLK Moterų draugijos AV pa
rapijos skyrius, pasižymėjęs 
svariais renginiais.

Gintautas Tumosa 
tel. 416 769-1616 
Nemokamas namų įvertinimas

I Perkat ar parduodat namą ?
Patikėl<it rūpestįman- 

Owiif Aš jums sąžiningai patarnausiu.

OtrZįl West Realty Inc., REALTOR*
1678 Bloor Str. West, Toronto, Ont. M6P 1A9

Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t.

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

Priima pacientus 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

duotuvėse.
Paramos sustabdymas pa

kenks “Du Maurier” džazo fes
tivaliui, pernai pritraukusiam 
daugiau kaip 700,000 žiūrovų į 
Torontą, taip pat “Du Maurier” 
teniso turnyrams, “Harbour
front” šokio festivaliui bei golfo 
turnyrams.

Dr. Mark Taylor “Physi
cians for a Smoke-Free Cana
da” organizacijos pirmininkas 
sakė, kad pakeliant cigarečių 
kainą 2 centais galima atgauti 
tabako firmų $60 mln. paramą.

Ministeris pirmininkas Jean 
Chretien pareiškė, kad valdžia 
neketina panaikinti tabako kont
rolės įstatymo, nors kai kurie 
pakeitimai gali jį sušvelninti. RSJ 

mo patriotinį auklėjimą. 1994-1995 
m.m. Varėnos raj. dešimtyje viduri
nių mokyklų 10-12 klasių moki
niams paskelbė “Laisvės kovų ir 
kančių istorija” konkursą. Jis jau 
tapo tradiciniu. Šiais m.m. įvyks 
trečią kartą..

Mokiniai noriai dalyvauja, išsa
miai atsakinėja j pateiktus klausi
mus. Raštu pateikia savo kūrybos 
darbus bei užrašytus tėvų ar senelių 
pasakojimus. Komisija sudaryta iš 
vidurinių mokyklų lietuvių kalbos ir 
istorijos mokjiojų, konkurso orga
nizatorių, pirmininkaujant istorikui 
seimo nariui Algiui Kašėtai, vertina 
mokinių darbus. Geriausieji apdo
vanojami piniginėmis premijomis 
bei vertingomis knygomis. Konkur
są remia Kanados Hamiltono “Sen
jorų klubas”, radijo laidų “Gintari
niai aidai” vedėja L. Stungevičie- 
nė, Kanados lietuvių fondas ir kt.

Šiais metais konkursą mėginsi
me praplėsti visoje respublikoje, 
tikimės paramos iš švietimo ir 
mokslo ministerijos.

V. Kaziulionis,
LPKTS Varėnos skyriaus 

tarybos pirmininkas

Advokatas

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

Tel. 416 240-0594
27 John St., Second Floor Lengvai pasiekiamas autobusu 
Weston, Ontario M9N 1J4 nr. 79 (Scarlett Road) nuo
(arti Lawrence ir Weston Rd.) Runnymedepožeminio stoties.

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, B.Sc., LLB.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

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

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

CMD Insurance Services 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 
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Ačiū sveikinusiems
KRISTAUS GIMIMO IR NAUJŲ METŲ proga “Tėviškės 

žiburių ” darbuotojus daug kas sveikino iš Lietuvos, Kanados, IAV 
ir kitų kraštų, linkėdami geriausios sėkmės laikraščio leidyboje. 
Negalėdami padėkoti atskirais atsiliepimais, reiškiame šiomis 
eilutėmis nuoširdžiausią padėką visiems sveikinusiems ir linkime 
gausios Viešpaties palaimos bei geriausios sėkmės Naujaisiais 
metais. Jūsų sveikinimai - tai malonus dėmesys šiam savaitraščiui 
ir padrąsinimas toliau darbuotis spaudos srityje, kad ir sunkė
jančiomis sąlygomis.

, “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”

10 TORONTO"
Anapilio žinios

- Mūsų šventovėje buvo puikus 
kalėdinis koncertas prieš Bernelių 
Mišias. Programoje dalyvavo: smui
kininkė Audra Šarpytė su kameri
niu ansambliu, solistai - Slava Žie- 
melytė ir Rimas Paulionis, ir mūsų 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. Jono Govėdo. Kalėdų rytą 
puikiai giedojo ir visus žavėjo “An
geliukai”, vadovaujami muz. Nijo
lės Benotienės. Visiems jiems nuo
širdi parapijos padėka.

- Per praeitus metus mūsų pa
rapijoje buvo pakrikštyta 19 vaiku
čių, Pirmąją Komuniją priėmė 9, 
buvo sutuoktos 6 poros ir įvyko 42 
laidotuvės.

- Gruodžio 24, trečiadienį, pa
laidota a.a. Eugenija Čižikienė, 72 
m. amžiaus. Nuoširdi užuojauta ve
lionės dukrai su šeima, velionės 
broliui dr. A. Valadkai su šeima ir 
visiems giminėms bei artimiesiems.

- Gruodžio 26, penktadienį, 
palaidota a.a. Monika Jurkšieriė, 
100 m. Nuoširdi užuojauta velionės 
dukrai su šeima ir visiems gimi
nėms bei artimiesiems.

- Anapilio vaikų darželis svei
kina visus Kalėdų proga, džiaugiasi 
erdviomis patalpomis, suaukotais 
žaislais ir geromis mokytojomis. 
Rūpestį kelia mažokas vaikučių 
skaičius. Nežiūrint finansinių sun
kumų, stengiamasi šį vienintelį lie
tuvių šeimoms skirtą vaikų darželį 
ugdyti. Įvertinama kiekviena net ir 
mažiausia kalėdinė auka.

- Mišios sausio 4, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Petraičių ir Vanagų 
mirusius, 11 v.r. už parapiją; Wasa- 
goje 2 v.p.p. už a.a. Romą Lenkaitį.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, sausio 4, 11.15 

v.r. pamaldos su Šv. Komunija.
- Trečiadienį, sausio 7, 7 v.v. 

parapijos valdybos posėdis.
- Svarbus visuotinis parapijos 

metinis susirinkimas įvyks sausio 
25, po 11.15 v.r. pamaldų Lietuvių 
Namų patalpose. Alg.Ž.

“Angeliukų” chorui $50 au
kojo S. M. Jokūbaičiai.

Anapilio sodybai $4,000,00 
aukojo I. Gabalis.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - J. Valiukienė, E. 
Čepienė; $50 - A. Z. Stančikai.

Keltuvo vajui aukojo: $200 
- dr. S. Čepas; $100 - P. V. Ga
lindos, J. J. Zenkevičiai.

Išeivijos klierikų studijoms 
Romoje $100 aukojo M. Kara- 
siejienė.

“Vaiko tėviškės namams” 
$50 aukojo A. Vaišvilienė.

A. a. Albinos Štuopienės at
minimui pagerbti Kauno “Cari
tas” organizacijos “Kartų na
mams” B. S. Sakalai, A. R. Jonai
čiai ir dr. V. V. Mikėnai aukojo 
$50.

Lietuvos kankinių šventovėje, Mississaugoje, A Kazanavičienė (mirusi 
1997 m. spalio 10 d.) prie savo šiaudinukais papuoštos Kalėdų eglutės

Prisikėlimo parapijos žinios
- Atnaujink (Renew) - dvasi

nio ugdymo programa jau pradėta 
organizuoti. Bus pravesta šį rudenį. 
Norintys prisidėti yra prašomi 
skambinti religinės sekcijos pirm. J. 
Neimanienei, tel. 416 231-8350.

- Sekmadienio aukų vokeliai 
yra išdėstyti alfabetine tvarka ant 
stalų'salėje. Labai prašom vokelius 
pasiimti ir tuo sutaupyti parapijai 
pašto išlaidas. Nepaimti vokeliai 
bus išsiuntinėjami paštu po Naujų 
metų.

- “Volungė” Toronto lietuvių 
choras, vadovaujamas muz. D. Vis- 
kontienės, giedos per 10.15 v. Mi
šias Trijų Karalių šventėje, sausio 4 d.

- Pakrikštyti: Martynas-Jonas, 
Audronės (Danaitytės) ir Laisvio 
Širvinskų sūnus ir Thomas, Susan ir 
Scott Kariūnų sūnus. Sveikinam!

- Prisikėlimo parapija “Vakar, 
šiandien ir rytoj” - lietuvių/anglų k. 
paruošta A. Kaknevičiaus, vaizda
juostė platinama salėj sekmadie
niais, kitu laiku parapijos raštinėje. 
Už ją gautos pajamos eina parapi
jos persikėlimo vajui.

- Mišios sekmadienį, sausio 4:
8.15 v.r. už a.a. Steponą Gintvainį 
(V. O. Marcinkevičiai); 9.15 v.r. - 
už a.a. Aleksą Petrylą ir a.a. Albiną 
Čibirskaitę - 1 met. (B. Petryla);
10.15 v.r. - už a.a. Vincą Radžiūną 
(A. M. Radžiūnai), a.a. Kęstutį Žu
lį - 1 met. (J. Žulienė), a.a. Rimą 
Juknevičių (A. V. Adomoniai); 11. 
30 v.r. už parapijiečius.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, gruodžio 21 

popietėje dalyvavo 179 asmenys. 
Svečių knygoje pasirašė Diana Jo
nušaitė iš Mažeikių. Pranešimus 
padarė ir su svečiais supažindino 
LN valdybos vicepirm. T. Stanulis.

- LN valdybos posėdis - sausio 
mėn. 15, ketvirtadienį, 7 v.v.

- Sekmadienio, gruodžio 28 
popietėje dalyvavo 153 asmenys. 
Svečių knygoje pasirašė Birutė 
Tompauskienė iš Los Angeles, Dai
na Augaitytė iš Vankuverio, BC, 
Vankuverio meno galerijos kurato
rius, Kęstutis Paškauskas iš Čika
gos, Vann Moeun, Andrius Karpa
vičius iš Fairfax, VA. Pranešimus 
padarė ir su svečiais supažindino 
LN valdybos narys H. Sukauskas.

- Kviečiame “Lokio” svetainės 
lankytojus pasinaudoti pasiūlymų 
bei pageidavimų dėžute. Nauji su
manymai pagyvina veiklą.

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

Vysk. Paltaroko vidurinei 
mokyklai Panevėžyje $30 auko
jo J. Lapavičius.

Kauno arkivyskupijos 
“Vaikų dienos centrams” auko
jo: $50 - P. B. Kalpokai (a.a. 
Kristinos Kalpokaitės atmini
mui).

Nuotr. A. Augaitienės

Lietuvos piliečių 
dėmesiui

(Dėl prezidento rinkimų)
Kadangi iš 7 kandidatų nė 

vienas nesurinko pakankamai 
balsų, L. R. prezidento rinkimai 
bus pakartoti sekmadienį, sau
sio 4. Varžysis du kandidatai, 
surinkę daugiausia balsų, t.y. 
Valdas Adamkus ir Artūras 
Paulauskas. Balsavimas vyks 
paštu, grąžinant užpildytus biu
letenius į L.R. ambasadą Ota
voje. Balsuoti galima bus ir as
meniškai, atvykus į L.R. genera
linį konsulatą Toronte (1573 
Bloor St. W.) sekmadienį, sau
sio 4, tarp 1 vai. ir 4 vai. po pie
tų. Balsuojant konsulate, reikia 
būtinai atsinešti galiojantį L.R. 
pasą ir, jeigu gauta, balsavimo 
dokumentus, atsiųstus iš amba
sados Otavoje.

Haris Lapas, 
garbės generalinis konsulas

Lietuvos prezidento rinki
muose 1997. m. gruodžio 21 d. 
konsulate, Toronte, balsavo 69 
asmenys: už V. Landsbergį 38, 
už V. Adamkų 28, už K. Bobelį 
2, už R. Pavilionį 1.
Maironio mokyklos žinios

- A. a. Reginai Juraitienei iš
keliavus amžinybėn, jos dukrą Živi
lę Žeimienę užjaučia ir kartu liūdi 
Toronto Maironio mokyklos moky
tojai ir mokiniai.

- Tėveliai prašomi atkreipti 
dėmesį, kad sausio 17 d. bus daro
mos mokinių nuotraukos mokyklos 
leidiniui. Prašome, kad visi moki
niai dalyvautų tą dieną ir atrodytų 
tvarkingai.

- Maironio mokyklos kankli
ninkių ansamblis dėkoja Pirmosios 
lietuviškos knygos 450 m. sukakties 
minėjimo organizaciniam komite
tui už suteiktą piniginę dovaną 
($100).

Muziejaus-archyvo žinios
- Anapilyje veikiančiame Ka

nados lietuvių muziejuje atidaryta 
nauja paroda apie pirmąją lietu
višką knygą ir kitas retas knygas. 
Ši paroda buvo parengta Lietuvo
je ir buvo rodoma Martyno Maž
vydo minėjimo metu Toronte. 
Dabar yra proga dar jos nemačiu
siems sužinoti daugiau apie lietu
viškos raštijos pradžią. Muziejuje 
yra ir biblioteka, iš kurios galima 
pasiskolinti knygų apie Lietuvos 
literatūrą, istoriją, liaudies papro
čius ir t.t.

- Kanados lietuvių muziejus- 
archyvas dėkoja visiems, atsiliepu
siems į mūsų aukų vajų. Aukojo: 
“Talka” kredito kooperatyvas $2, 
000, A. Bumbulis $200, Pr. Sakalas 
(vietoje kalėdinių sveikinimų) 
$100, dr. V. Kadis (Edmonton) 
$100, A. Daniliauskas (Verdun, 
PQ) $100, M. Vasiliauskienė $100, 
A. Rūta $100, V. Normantas $60, 
S. Repšys ir A. Valaškevičienė - 
$55, E. Radavičiūtė $50, A. Laju- 
kas $50. Ačiū.

Hamiltono lietuvių kredito 
kooperatyvo “Talka” valdyba 
nutarė “Tėviškės žiburius” pa
remti $1000 auka. Savaitraščio 
leidėjai nuoširdžiai dėkoja.

A. a. Julijos Liutkienės 
mirties prisiminimui Kotryna 
Meškauskienė iš Floridos “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Baliui Arūnui mirus, 
užjausdami jo žmoną Adą ir gi
mines, D. ir M. Norkai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $25.

A. a. Jono Petrausko atmi
nimui Izidorius ir Mirga Pri- 
kockiai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

A. a. Jono Tamoliūno atmi
nimui Danutė ir David Račkai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$25.

A. a. Eugenijai Čižikienei 
mirus, užjausdama jos dukras 
Nijolytę, Janytę, brolį dr. A. 
Valadką su šeimomis Bronė Sa- 
pijonienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

A. a. Algio Meškausko mir
ties metinių ir a.a. Adelės Meš
kauskienės dvejų metų mirties 
prisiminimui Liucija ir Kostas 
Meškauskai, dukros ir sesuo 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$100.

Sudbury apylinkės lietuviai 
Tikinčiajai Lietuvai suaukojo 
$2,435.00. Stambesnes sumas 
aukojo: $100 - J. Petrėnas, P. 
M. Venskai; $50 - A. Rukšys, 
L. Kulnys. Pasirinktoms įstai
goms aukojo: J. Jonaitis $1,000. 
00 - “Vaiko tėviškės namams”; 
P. M. Venskai $1,000.00 - Kau
no arkivyskupijos “Vaikų die
nos centrams”.

Toronto Maironio mokyklos administracija dėkoja Kalėdų seneliui už 
vaišes. Iš kairės: vedėja G. Paulionienė, Kalėdų senelis, tėvų komiteto 
pirm. B. Batraks; stovi vedėjos padėjėjai - D. Puterienė, A. Šimonėlienė 
ir A. Rašymas Nuotr. R. Paulionio

Dainininko iš Lietuvos VslentiflO CepkaUS 
ko ne e nu ai -

1998 m. sausio 4, sekmadienį, 4 v.p.p.
Toronto Prisikėlimo parapijos salėje

1998 m. sausio 11, sekmadienį, 12 v.d.
Londono Šiluvos Marijos šventovės salėje

Programoje: I dalis - arijos iš Bizet operos “Karmen”, Dž. Verdi 
“Traviata", Mocarto “Figaro vedybos”, V. Klovos “Pilėnai", J. 
Karnavičiaus “Gražina" ir kt. II dalis - R. Šuberto, Š. Guno, 
lietuvių kompozitorių St. Šimkaus, M. Petrausko ir paties 
autoriaus sukurtos dainos.

Visus maloniai kviečiame apsilankyti - Rengėjai

Vietoj kalėdinių sveikinimų at
virukais įsirašė į bendrą sveikinimą 
ir paaukojo “Tėviškės žiburiams”:

$25 - Liucija ir Kostas Meš
kauskai, Hamilton, Ont.; $20 - 
Eleonora ir Antanas Šiškai, Fort 
Erie, Ont., Ona Linčiauskienė, Ha
milton, Ont., R. Bekerienė; $15 - 
Birutė, Jonas Lukšiai ir šeima, Till- 
sonburg, Ont.; $10 - Elena Juod- 
valkienė, Oshawa, Ont.

Jim Edgar, JAV Illinois 
valstijos gubernatorius, Kalėdų 
švenčių proga pasveikino “Tė
viškės žiburius”, pastebėdamas 
jų leidimo 48-tuosius metus. 
Sveikinimą atsiuntė Pat Mi
chalski, gubernatoriaus patarėja 
tautinių grupių spaudos reika
lams.

Antanas Gvildys iš Jurbar
ko “TŽ” pasveikino šiais žo
džiais: “Brangūs “Tėviškės ži
burių kūrėjai, ačiū už kalėdi
nį laikraštį. Laimingų Naujųjų 
metų!”

A. a. Eugenijai Čižikienei 
mirus, užjausdami jos dukras 
Nijolę, Janę, brolį dr. A. Valad
ką su šeimomis, Eugenijus ir 
Genė Kuchalskiai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $30.

A. a. Eugenijos Čižikienės 
ir a. a. Onos Eidimtienės atmi
nimui pagerbti tremtinių vai
kaičių mokyklai “Lietuvių Na
mai” Vilniuje E. Lorencienė pa
aukojo $40. Ačiū labai.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai “Lietuvių Namai” Vil
niuje aukojo: $100 - N.N.; $50 - 
Prisikėlimo parapijos Gyvojo 
rožinio draugija; $20 - L. Našlė
nienė, R. Žiogarys. Nuoširdus 
ačiū už paramą mūsų tautos at
žaloms.

Mokyklos rėmėjai 
(416 233-8396)

PADĖKA
Šios Kanados lietuvių finansi

nės institucijos ir pavieniai asme
nys 1997-taisiais metais dosniai 
parėmė Vilniaus krašto skurstan
čias mokyklas ir jų mokytojus: 
Hamiltono lietuvių kredito ko
operatyvas “Talka” - $3000; To
ronto Prisikėlimo parapijos kredi
to kooperatyvas - $1000; Toronto 
lietuvių kredito kooperatyvas 
“Parama” - $1000; Kanados lie
tuvių fondas - $1000; Tautos fon
das Kanadoje - $600; Alfredas 
Bražys - $1000; Stasys Kuzmickas 
- $100; Linas Balaišis - $100.

Šie visi pinigai perduoti “Vil
nijos” draugijai Vilniuje, kuri pa
skirstė juos labiausiai reikalin
goms Vilniaus krašto mokykloms 
bei jų mokytojams. Vilniaus kraš
to lietuvių sąjunga yra dėkinga vi
siems rėmėjams už dosnumą 1997 
m., tikėdamasi ir ateity paramos 
Vilniaus krašto atlietuvinimo rei
kalams.

Bronius Saplys, 
VKLS centro valdybos pirmininkas

IEŠKOME moters prie 3 vaikučių 
5, 3, ir 1,5 metų, gyvenančios kartu 
Mississaugoje. Tel. 905 848-9628.

Naujųjų ateivių iš Lietuvos 
susipažinimo vakaras įvyko gruo
džio 13 d. Prisikėlimo parapijos 
parodų salėje. Susirinko apie 
100 žmonių. Rengti šį vakarą 
pritarė ir puikias vaišes suruošė 
KLB krašto valdyba.

Naujus ateivius sveikino 
KLB valdybos pirm. A. Vaičiū
nas, Toronto apylinkės valdybos 
pirm. D. Garbaliauskienė, “Pa
ramos” kredito kooperatyvo ve
dėjas L. Zubrickas, KLKK dr- 
jos atstovas A. Rašymas.

Nuoširdžiai dėkojame KLB 
valdybai, ypač visuomeninės 
veiklos komiteto pirmininkei R. 
Žilinskienei, kuri taip aktyviai 
rėmė šį sumanymą!

Ačiū naujiems ateiviams už 
atsilankymą. Džiaugiamės, kad 
naujieji randa bendrą kalbą su 
karo meto išblaškytais ir čia įsi
kūrusiais tautiečiais. O ji labai 
reikalinga norint išlaikyti ir stip
rinti lietuvybę išeivijoje, kad 
mūsų lietuviškos mokyklos, sto
vyklos, parapijos, kultūra ir visa 
kita nenyktų, o stiprėtų ir plės- 
tųsi. O tas įmanoma dirbant tik 
bendrom jėgom, nesiskaldant.

Ačiū už puikią muziką Vik
torui Remisat. “Naujakurių 
centro vardu - S. Pabricienė

Dainų ir muzikos vakaras 
įvyko gruodžio 14 d. Toronto 
Lietuvių Namuose. Gausūs dai
nos meno mėgėjai galėjo pasi
džiaugti vyrų choro “Aras” ir 
“Vilniaus” rūmų vieneto “Dai
na” jungtiniu koncertu, per kurį 
abiejų tų vienetų dirigentė L. 
Turūtaitė parodė, kaip galima 
atjauninti vyresnio amžiaus mo
terų ir vyrų balsus. Ir tai jai pa
vyko padaryti per penkerius 
metus. L. Turūtaitė pasirodė 
kaip gabi chorų vadovė bei or
ganizatorė.

Programoje girdėjome liau
dies dainų, įvairių kompozitorių 
ir pačios dirigentės sukurtų da
lykėlių. Klausytojams patiko ir 
L. Turūtaitės - O. Krasauskie
nės duetas. Kartu su chorais 
skambėjo ir akompanuojančiųjų 
muzika: E. Morkūnienės ir V. 
Ramanausko, M. Gabrio ir A. 
Gaulės. Pastarasis vieną dainą 
atliko solo; taip pat solo smuiku 
pagrojo M. Gabrys.

Koncerto metu dirigentei 
“Aro” vardu dėkojo V. Pečiulis, 
o vieneto “Daina” - A. Biškevi- 
čienė.

Staigmeną padarė iš Vil
niaus atvykęs “Ąžuoliukų” cho
ro jaunuolis, kuris irgi solo atli
ko vieną dainą. Koncertui pasi
baigus, dirigentei, chorų daly
viams, muzikams, už tokį malo
nų muzikos vakarą padėkojo 
KLB Toronto apylinkės valdy
bos pirmininkė D. Garbaliaus
kienė. B. Stundžia

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Labai gera kokybė. Skambin
ti bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.
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B MONTREAL
Kalėdinė vaikų šventė įvyko 

gruodžio 14 d. Pamaldoms į Aušros 
Vartų šventovę susirinko Montrea- 
lio lietuvių mokyklos mokiniai su 
mokytojais ir tėvais. Mišias aukojo 
ir pamokslą pasakė klebonas kun. 
Kazimieras Ambrasas, SJ. Šv. rašto 
skaitinius skaitė, šalia nuolatinio 
skaitovo dr. Jono Mališkos, moky
toja Inga Giedrikienė ir mokytojas- 
pagalbininkas Juozas Piečaitis. Au
kas nešė Linas Staškevičius su duk
rele Alina. Trūko tik giesmių.

Po pamaldų visi rinkosi Kalėdų 
eglutei į salę, kuri buvo skoningai 
išpuošta. Suėjo mokiniai, jų mažes
nieji broliukai ir sesutės, tėveliai, 
seneliai ir kiti, kurie domisi lietuvių 
mokykla. Atėjo ir šeimos su busi
maisiais lietuvių mokyklos moki
niais.

Programoje buvo gražiai mo
kytojų paruoštas vaidinimas “Jė
zaus Kristaus gimimas Betliejuje”, 
kurį atliko visi mokiniai. Atitinka
mais drabužiais apsirengę jie pui
kiai buvo išmokę savo vaidmenis ir 
drąsiai kalbėjo, deklamavo ir gie
dojo giesmes. Kalėdų senelis, girdė
jęs vaidinimą, bet nesirodęs, atėjo 
su dideliu maišu ir pagyrė vaikus. 
Dovanų užteko ne tik mokiniams, 
mokytojams, bet ir visiems salėje 
esantiems vaikams. Vėliau maži ir 
dideli buvo pavaišinti užkandžiais ir 
pyragais. Taip pat pravesta loterija 
ir padėkota organizacijoms bei pa
vieniams asmenims, auka parengu
siems mokyklą.

Aušros Vartų šventovėje Ber
nelių Mišios buvo 12 vai. naktį. 
Prieš pamaldas 11.30 vai. nuotaikai 
labai tiko religinės muzikos pusva
landis. Kitais metais numatyta Ber
nelių Mišias laikyti Kūčių vakare 
9.30 vai.

Aušros Vartų parapijiečių vi
suotinis metinis susirinkimas šau
kiamas 1998 m. sausio 11 d. po pa
maldų parapijos salėje.

A. a. Bertha (Jurkšaitė) Mac- 
kevic mirė, sulaukusi 80 m. am

Svečias iš Lietuvos solistas VAIDAS VYŠNIAUSKAS Montrealio Auš
ros Vartų parapijos patalpose domėjosi vietos lietuvių muzikine veikla. 
Prie vargonų - EUGENIJA KUPRYTĖ Nuotr. A. Mickaus

LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827

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

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

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

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

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). 

žiaus. Po pamaldų Aušros Vartų 
šventovėje gruodžio 12 d. palaidota 
Notre Dame dės Neiges kapinėse. 
Liko duktė ir du sūnūs su šei
momis.

Visiems šių žinelių skaityto
jams linkiu sėkmingų 1998 metų.

B.S.

LANKYTOJAI. Antrojo pasau
linio karo audrų atblokštas į Mil- 
fordą mane iškvietė pasisvečiuoti 
jaunystės laikų kaimynas Viktoras 
Vaitkūnas (Weidkunus). Savo au
tomobiliu jis panūdo pavežioti ir po 
Klevo lapo šalį.

Palikę rudens padabintą Ver- 
montą, sėkmingai pasiekėme Auš
ros Vartų šventovę Montrealyje. 
Tėvišku kun. Kazimiero Ambraso, 
SJ, rūpesčiu porai naktų priglaudė 
ir tarsi motina globojo geraširdė 
Elena Benotienė. Ankstų rytą daly
vavome kun. Kazimiero Ambraso ir 
besisvečiuojančio kun. Izidoriaus 
Sadausko, SDB, koncelebruotose 
šv. Mišiose, priėmėme šv. Komuni
ją. Vadovaujant kun. L Sadauskui, 
įvairiu transportu aplankėme to 
didmiesčio itin brangias katalikams 
vietas: Šv. Juozapo oratoriją, kated
rą ir neapsakomo grožio baziliką. 
Gėrėjomės ir požeminiu miestu su 
daugybe parduotuvių.

Kitą dieną šv. Mišias aukojo 
kun. Juozas Aranauskas, SJ. Atsi
sveikinę visus tris dvasininkus ir 
kaimyninio vienuolyno seseles, lei
domės greitkeliu Toronto link. Jau 
temstant pagal rekomendacinį laiš
ką gerb. prelatui Pranui Gaidai pa
galiau suradome Lietuvos Kankinių 
bažnyčią Mississaugoje. Aukščiau
siajam padedant puikią nakvynę su
teikė gerb. klebonas prelatas Jonas 
Staškus.

(Red. Šie keleiviai, aplankę 
Hamiltoną, grįžo į Milfordą. Iš ten 
J. Š. grįžo į Lietuvą).

Jeronimas Šalčiūnas,
Marijampolė

FAX: 766-1349

FAX 514 722-3546
DONNA SVRAKA, A. LB.

Res. 514 256-5355

IŠNUOMOJAMAS kambarys ant
rame aukšte ir butas vienam 
asmeniui rūsyje Eglinton ir Duffe- 
rin gatvių rajone. Tel. 416 652- 
1401.
ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio sis
temos įvedimo (plumbing) darbus. 
Įrengiu pirtis (saunas), dengiu sto
gus. Skambinti Algiui tel. 905 272- 
8323. Pager 416 715-4783.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą

Tel. 416 532-7115
Susitarus priima 

pacientus ir vakarais


