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Kaip pasiklosi...
Kabiname naujus kalendorius. Prieš akis vėl 365 

dienos - gal panašios j prabėgusias, gal kiek ir kitoniškos? 
Naujųjų metų slenkstis kaskart tarsi pabudina, iškelia 
klausimų, naujų pasiryžimų.

NUO to, kas buvo vakar, kas yra šiandien, nemažai 
priklauso ir tai, kas bus rytoj. Kaip pasiklosi, taip 
išmiegosi - jau nuo amžių kartojama nerašyta tai
syklė, sukurta paprasta, natūralia žmogaus išmintimi ir 

logika. Kalbėti apie šviesią ateitį pasitenkinant tūnojimu 
tamsoje geriausiu atveju yra tuščiažodžiavimas. Kalbėti 
apie savo laukų derlių į dirvas tik pro langą težiūrint - tai 
tik apgailėtinas niekada neatsitinkančių stebuklų lauki
mas. Taigi dažnai to geresnio pasiklojimo taip maža, o 
noro gerai išsimiegoti - nesuskaičiuojama gausybė. Žino
ma, kas gi nenorės be rimtesnių pastangų, be darbo viską 
gauti, viskuo naudotis, kaip įprasta sakyti “gerai gyventi”. 
To vadinamo gerojo gyvenimo nori pavieniai eiliniai 
žmonės, nori valstybių vadovai ir valdovai. Nėra abejo
nės, kad to nori ir visi pokomunistiniai kraštai. Jų tarpe - 
Lietuva. Lietuviams ji labiausiai rūpi, ir vis dairomasi, 
kaip ji klojasi, vis gaudomos žinutės apie darbus, statybas, 
uždarbius, pensijas ir atlyginimus. Vis pasigirsta balsų, 
kad vis tiek dar ne tuo keliu einama. Kai kas net drąsiau 
prasitaria, girdi, norime dirbti kaip rusai, o gyventi kaip 
švedai. Kitais žodžiais - nedaug ką arba ne taip dirbdami 
norime aukso kalnus susipilti. Apibūdinimas aštrokas, bet 
jeigu jis netoli tiesos, turėtume vieną kartą suprasti, kur 
klystame. Naujųjų metų sutikimo taurės, kaip jos iškil
mingai ir maloniai benuskambės, kokios tos naujos kalen
dorinės dienos bebus - iš tikrųjų juk nieko nepakeis. No
rint tapti “švedais” reikėtų priartėti prie vakarietiško 
mąstymo ir naujų pažiūrų į darbą ir naudą. Taikstantis j 
Europos sąjungą tas taipgi labai praverstų.

O KAIP “patalus” klojame šiapus Atlanto? Juk ir 
čia Naujųjų metų sutikimo garsai ir skambesiai 
nuvilnys, nuaidės per išeivių namus, rezidencijas 

ir sales. Pasakytos kalbos, išlieti kone visi įvairiausių lin
kėjimų žodžiai, tartum kokios nerašytos sutartys bus vie
šai paskelbtos. Po to ne vienas pagalvos - pasakyta, palin
kėta. Bet ar bus padaryta? Tas klausimas vėl įkyriai se
kios kaip pernai, kaip anuomet. Neseniai (ir dar daug 
kartų prieš tai) atidesniu būdu buvo panagrinėta mūsų 
Bendruomenės veikla. Nagrinėjimų tikslas labai nuošir
dus, reikalingas ir rodantis, kaip iš tikrųjų rūpi lietuvybės 
išlaikymas sudėtingoje išeivijoje, kaip Bendruomenės va
dovybė stengiasi prisiimti atsakomybę už tų kilnių pastan
gų pasekmes. Tačiau tų nagrinėjimų bei svarstymų išva
dose pasigirsta ir liūdnesnių sąskambių - pabrėžiama, 
kad žvelgiant į veiklą tuoj prasikiša nelemta tikrovė: susi
rinkimų siūlymai vis tie patys ir jų būna gana daug, bet 
vykdytojų visuomet per mažai. Ir taip tęsiasi jau 50 metų, 
nuo vieno susirinkimo iki kito, nuo vienos sesijos iki ki
tos. Išvados nemalonios, gal kiek ir per daug patamsintos, 
bet balansas tarp planavimo ir vykdymo daugelyje atvejų 
tikrai neišlaikomas. Peršasi klausimas - o kas gi yra tie 
vykdytojai, kurių arba per mažai, arba jie aplaidus? Atsa
kymas - visi, kuriems lietuviškasis gyvenimas rūpi. Taigi 
reikalas, rodos, nėra sudėtingas. Bet kad vykdymas šlu
buoja, turbūt yra dar ir kitų priežasčių. Viena jų būtų - 
tai nepakankamas savo jėgų pažinimas ir įvertinimas, 
kažkoks atotrūkis nuo tikrovės. Posėdžiuose ar susirinki
muose kartais keliami tokie siūlymai ar sumanymai, ku
riems įvykdyti per mažai lėšų, per mažai sugebančių ar 
laiko turinčių žmonių. Per daug diskutuojama, kaip turė
tų būti, per mažai svarstoma, kiek galime įstengti. Išeivi
jos telkiniai savo visokeriopu pajėgumu yra labai nevie
nodi. Mažai ką begalėtų padaryti ir organizacinės struktū
ros keitimas. Tik į tikrovę atremta apylinkių veikla gali 
nešti apčiuopiamesnių vaisių. Č.S.

Opieji įvykiai Lietuvoje j- p- kedys

KANADOS ĮVYKIAI
Kompiuteriai ir 2000 m.

Kompiuterių programos de
fektas “Y2K”, dažnai linksniuo
jamas žiniasklaidoje, vienur pri
statomas kaip visą pasaulinį 
kompiuterių tinklą paralyžiuo
siantis reiškinys, kiti tik patrau
ko pečiais - tai ne toks jau bai
sus dalykas ir jį galima bus leng
vai pataisyti. “Y2K” (“Year Two 
Thousand”) tai senas kompiu
terių pradžios laikų padarinys, 
kai kompiuterinė atmintis buvo 
labai brangi ir programuoto
jams buvo patariama (1968 me
tų JAV išleistose instrukcijose) 
viską kuo labiau trumpinti, da
tas rašyti šešiais skaitmenimis. 
Tuo būdu iš visų datų iškrito 
“19”, ir niekas tuo metu apie 
2000 metus negalvojo. Atėjus 
tiems metams kompiuteriai re
gistruos “01.01.00” ir nežinos, 
ar tai 1900 ar 2000 metai. As
meniškų kompiuterių (“PC”) 
atveju tai gali būti maža proble
ma, gal vidinis laikrodis suklys 
atėjus vasario 28 dienai. Bet di
džiųjų valdžios, kariuomenės, 
bankų, telefono ir kitų bendro
vių kompiuterių programų dalys 
turės būti atitinkamai pakeistos. 
Problema yra ne pats pakeiti
mas, bet surasti, kurios iš mili

jonų programos eilučių yra su
sietos su datomis. Kanados val
džia ir bendrovės jau dabar rū
pinasi “Y2K” ištaisymu. Todėl 
gąsdinimai, kad “01.01.00” pra
sidės didžiulis chaosas, pinigų 
perkėlimai, prekių ir maisto 
produktų užsakymai, pensijų ir 
kiti čekiai, palūkanų apskaičia
vimai ir kitos operacijos, lie
čiančios datas, nebus įmano
mos, atrodo, yra perdėti ir neiš
sipildys. Bet gali būti trumpalai
kių pertraukų bei klaidų kom
piuterių operacijose, kurios - 
sykį pastebėtos - bus ištaisytos.

Draudos bendrovės paskyrė 
$1.75 milijonų Ontario vieškelių 
saugumui pagerinti. Transporto 
ministeris T. Clement pagaliau 
pravedė bandomąjį (dviems me
tams) įstatymą, kuriuo leidžia
ma provincijos vietovėms pa
naudoti “video” aparatūrą la
biausiai rizikinguose skerske- 
liuose gaudyti vairuotojus, kurie 
nesustoja šviesoforui pasikeitus 
į raudoną šviesą. Bet prieš nau
dojant tą aparatūrą, vietovės tu
ri pasižadėti naudoti tam tikslui 
ir policininkus. Dalis draudos 
bendrovių padės vietovėms įsi-

(Nukclta į 6 psi)

Sulenkintame Vilniaus krašte sunkiai steigiasi lietuviškos mokyklos. 
Viršuje - Šumsko pagrindinės mokyklos mokiniai. Apačioje - 
Tabariškių mokyklos-darželio atidarymas 1998 m.

Savaitė Lietuvoje
Priimtas seimo pareiškimas

Gruodžio 10 d. Lietuvos 
seimas priėmė pareiškimą “Dėl 
komunizmo ir buvusių komunis
tinio okupacinio režimo struk
tūrų vertinimo”. Už jį balsavo 
68 seimo nariai, balsavime ne
dalyvavo Centro ir Socialdemo
kratų, frakcijos, praneša ELTA. 
Nors jos sutiko, kad komunisti
nė ideologija yra smerktina, jos 
priešinosi skubotam pareiškimo 
priėmimui, norėjo jį svarstyti 
partijose ir priimti bendru par
tijų sutarimu. Taip pat balsa
vime nedalyvavo LDDP frakci
ja, o jos seniūnas Česlovas Jur
šėnas pareiškimo priėmimą pa
vadino naujos raganų medžiok
lės pradžia.

Pareiškime teigiama, jog 
komunistinis SSRS režimas bu
vo nusikalstamas jo vykdytojų 
veiksmais ir siekiais, ir kad 
būtina morališkai ir teisiškai 
įvertinti SSKP-LKP vadovybės 
ir jos parankinių veiklą.

Sutartis su Australija
BNS žiniomis, lapkričio 24 

d. Vilniuje buvo pasirašyta Aus
tralijos ir Lietuvos investicijų 
rėmimo ir apsaugos sutartis. 
Tikimasi, kad ši bei 1993 m. 
pasirašytoji prekybos ir ekono
minio bendradarbiavimo sutar
tis skatins dvišalę prekybą ir 
investicijas. Lietuvoje yra įregis
truota 13 bendrų su Australija 
bendrovių. Praėjusiais metais 
Lietuvos eksportas buvo 700,000 
JAV dolerių, o importas - 5.6 mln.

Įsteigtas naujas teismas
Lapkričio 24 d. Lietuvoje 

įsteigtas Teisėjų garbės teismas, 
su 5 nariais. Jis nagrinės teisė
jams iškeltas drausmines bylas, 
turės teisę reikšti pastabas, pa
peikimus, siūlyti prasižengusį 
teisėją atleisti iš pareigų. Lietu
voje 1998 m. teisėjams iškelta 
apie 30 drausminių bylų, rašo 
“Lietuvos aidas”. Tikimasi, kad 
ši institucija padės atkurti vi
suomenės pasitikėjimą teismais.

Verslo plėtros įstatymas
Kaip praneša BNS, Lietu

vos seimas lapkričio 24 d. pri
ėmė Smulkaus ir vidutinio vers
lo (SW) plėtros įstatymą, nu
statantį paramą smulkiam ir 
vidutiniam verslui. Ligšiol ši pa
rama buvo nustatoma vyriausy
bės nutarimais. Ji bus teikiama 
pagal vyriausybės, apskričių ir 
savivaldybių SW plėtros pro
gramas, kurios bus finansuoja

mos iš šių institucijų SW skati
nimo fondų. ,

Didžioji dalis (42%) smul
kaus ir vidutinio verslo įmonių 
dabar yra prekybos įmonės, dar 
16% verčiasi gamyba. Pagal 
naują įstatymą smulkios įmonės 
bus, turinčios ne daugiau kaip 9 
darbuotojus, o vidutinės - ne 
daugiau kaip 49.

Nauja koalicija
ELTOS žiniomis, Lietuvos 

krikščionių demokratų sąjunga 
ir Ūkio partija sudarė koaliciją 
bendriems veiksmams ir nubrė
žė svarbiausius savo uždavinius. 
Partijos žada bendromis jėgo
mis siūlyti, kaip įveikti “gilią 
ūkio bei kultūros krizę” ir pa
keisti dabartinę “pragaištingą 
politiką”. Jos ketina bendradar
biauti ruošiantis savivaldybių ir 
seimo rinkimams. Krikščionių 
demokratų sąjunga turi 2,000 
narių, Ūkio partijoje yra apie 
1,500.

Žmogaus teisių sukaktis
Gruodžio 8 d. seimo posė

dis buvo skirtas Visuotinės 
žmogaus teisių deklaracijos 50- 
ųjų metinių minėjimui. Jame 
kalbėjo Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis, 
seimo Žmogaus ir piliečio teisių 
bei tautybių reikalų komiteto 
pirmininkas Emanuelis Zingeris 
ir kiti pareigūnai. V. Landsber
gis paskelbė seimo deklaracijos 
projektą, kuriame vertinamos 
komunizmo ir buvusių komunis
tinio okupacinio režimo struk
tūros, skelbia ELTA. Šio pro
jekto pagrindu galėtų būti pri
imtas įstatymas. Projekte skel
biama, kad “komunistinis totali
tarinis SSRS režimas, prievarta 
įvestas šios šalies 194-1941 m. ir 
1944-1990 m. okupuotoje Lietu
voje, buvo nusikalstamas jo vyk
dytojų veiksmais ir siekiais”.

Lankėsi I'VE atstovas
Tarptautinio valiutos fondo 

(TVF) valdančiojo direktoriaus 
pavaduotojas Shigemitsu Sugi- 
saki lapkričio 24 d. baigė kelių 
dienų vizitą Lietuvoje. Susitiki
me su prezidentu Valdu Adam
kumi jis teigiamai įvertino Lie
tuvos ekonominę pažangą. Jis 
vis tik pabrėžė, kad Lietuvai dar 
būtina tobulinti mokesčių siste
mą, vykdyti struktūrines refor
mas ir bent iki 2000 metų iš
laikyti valiutų valdybos modelį, 
praneša ELTA. rsj

“Lietuvos aido” krizė

“Lietuvos žinios” praneša, 
kad dienraščio gelbėti susirinko 
leidėjų bendrovės pirmininkas 
A. Bočiarovas, J. Vagnoriaus 
sekretorė Danguolė Gaigalienė 
ir kiti, bet vyr. redaktorius J. 
Vailionis ir pagrindinis akcinin
kas ministeris S. Šaltenis nesiro
dė. Dar likusiam mažam “LA” 
darbuotojų būreliui buvo pra
nešta, kad laukiama didelių in
vesticijų iš Amerikos...!

“LA” skolos siekiančios per 
6 milj. litų. Skaitytojų skaičius - 
16,000. Tėvynės sąjungos viršū
nės ieško būdų dienraščio krizei 
išspręsti. Vilniaus pirmosios 
apylinkės teismo sprendimu, 
uždėtas areštas dienraščio pas
tatui.

Bobelių premijos žurnalistams
Seimo narys K. Bobelis ir J. 

Bobelis paskyrė 9,800 litų pre
mijas žurnalistams, rašantiems 
teisėsaugos klausimais. Šios 
premijos buvo skirtos tiems žur
nalistams, kurie geriausiai at
skleidė įvairių valstybės parei
gūnų nusikaltimus. “Tikiu, kad 
tik Jūsų dėka per pastaruosius 
šešis mėnesius buvo atskleista 
įvairūs valstybės pareigūnų nu
sikaltimai” - kalbėjo seimo na
rys apdovanotiems žurnalistams.

Adamkus Marijampolėje
Prezidentas, aplankęs buvu

sio Lietuvos prezidento K. Gri
niaus paminklą Mikalavo miške 
ir padėjęs prie jo vainiką, nuvy
ko į Marijampolę susitikti su 
vietine valdžia ir visuomene. 
Prezidentas buvo paklaustas, ar 
atleistas susisiekimo ministeris 
A. Žvaliauskas gali dirbti seime. 
Jo atsakymas - tik marijam
poliečiai gali jį iš seimo paša
linti. Į klausimą, kada bus su
mažinti labai dideli valdininkų 
atlyginimai, atsakė: “Aš nesu 
svieto lygintojas”. Marijampo
liečiai Prezidentą išlydėjo su 
plojimais ir dainomis, kurias 
pertraukdavo šiurkštoki šūkiai 
apie mažas pensijas ir didelius 
mokesčius.

Tautžudystės komisija

Įvyko pirmas komisijos po
sėdis Prezidento sudarytos tarp
tautinės komisijos komunistų ir 
nacių nusižengimams įvertinti. 
Posėdžio dalyviai: komisijos 
pirm. E. Zingeris, vykdomasis 
pirm. L. Truska, nariai - J. Afa- 
nasjev - Rusija, A. Baker - 
JAV, T. Birmontienė - Lietuva, 
D. Kuodytė - Lietuva, N. Lane 
- JAV, V. Radžvilas - Lietuva, 
J. Šmulkštys - Lietuva.

Posėdį pradėjo jo steigėjas 
prezidentas V. Adamkus. Svei
kino V. Landsbergis, Seimo na
rys V. Dudėnas ir ministeris K. 
Platelis. Posėdžio svečiai - iš 
Austrijos dr. H. Nisser ir dr. H. 
Wohnout. Nutarta kitais metais 
sušaukti posėdį su panašia Eu
ropos komisija. Komisijos posė
dį aplankė 8 JAV senatorių de
legacija.

Sužinojęs apie šios komisi
jos įsteigimą, Wiesenthalio 
centro atstovas direktorius Zu
roff’as reikalavo, kad ši komisi
ja būtų perskirta į a) komunistų 
nuostolius tiriančią ir b) holi- 
kausto. Lietuvos komisija pa
kluso dr. ZurofPo reikalavimui 
ir tą komisiją padalino pagal jo 
reikalavimus.

Per devynerius metus to
kios komisijos nebuvo ir net dr. 
Zuroff’as jos steigimo nereika
lavo. Jis reikalavo tik bausti 
“žydšaudžius”. Prez. Adamkaus 
šios komisijos įsteigimas su 
daugelio tautybių asmenimis, 
kur vyraus sionistų reikalavi

mai, Lietuvą gali klampinti į di
delius politinius ir finansinius 
sunkumus. Tai pirmas prez. 
Adamkaus mostas, kuris gali 
skaudžiai atsiliepti ne tik prezi
dentui, bet ir lietuvių tautai, su
silaukti šmeižtų ir finansinių 
reikalavimų!

Panevėžio rinkimai
Šiuose rinkimuose dalyvavo 

visos didžiosios ir vidutinės sei
mo partijos. Tačiau didžiausias 
nustebimas, kad juose dalyvavo 
vos apie 30% balsuotojų. Taigi 
rinkimai nepavyko, nes reikalin
ga 40% visų turinčių teisę bal
suoti. Tai parodo, kad balsuoto
jai yra nusivylę pačiu seimu! Be 
to, pažymėtina, kad daugiausia 
balsų surinko ne didžiųjų parti
jų atstovai, o Antanas Terlec
kas, Lietuvos laisvės lygos va
das, organizacijos, kuri neturi 
seime savo atstovo! Tai rodo 
žmonių nusivylimą dabartiniu 
seimu.

Tautinių mažumų draugija
Lenkijos lietuviai pirmieji 

ryžosi steigti įvairių Lenkijoj gy
venančių tautybių draugiją. Mat 
ten kitataučiai visai neorgani
zuoti, neišgali kovoti už papras
čiausias žmogaus teises, kurios 
Lenkijoj yra valdžios paleidžia
mos. Lietuvių bendruomenės 
pirm. Algirdas Nevulis ryžosi 
įsteigti Lenkijos tautinių mažu
mų draugiją, kuriai priklausys, 

Vilniaus mokykloje “Lietuvių namai”, kur mokosi įvairių kraštų lie
tuvių mokiniai, ypač tremtinių vaikai iš Rusijos Nuotr. J. Dilio

Šiame numeryje
Kaip pasiklosi...

Per daug šnekama, kaip turėtų būti, per mažai - apie pajėgumą
Opieji įvykiai Lietuvoje

Tautžudystės komisija pakluso dr. Zuroff’o reikalavimui
Kalinių ir tremtinių pėdsakais

“Neliūdėkime, nukankintieji kovoja drauge su mumis”...
Plačiai spinduliuojantis židinys

Putnamo seserys padėjo sesėm Lietuvoje lėšomis ir patyrimu 
“Aš laisvės nesulaukiau”...

Partizanas A. Kraujelis po mirties apdovanotas Vyčio kryžiumi
Lenkijos lietuviai protestuoja

Sveikatos namai Punske statyti ne biudžeto lėšomis
Trijų chorų koncertas

Savam chorui statome didesnius reikalavimus
Didelio gyvenimo simfonija

A. Nyka-Niliūnas sueiliuoja psalmę ir mintį

pagal gyventojų surašymą šios 
tautybės: 800,000 vokiečių, 
350,000 ukrainiečių, 300 gudų ir 
apie 25,000 lietuvių, kurių dau
guma gyvena Punske.

Tautinė mokykla
Anksčiau esu minėjęs, kad 

Lietuvos švietimo ministeris pa
sisakęs ne už tautinę mokyklą, 
bet valstybinę. Dabar savo poli
tiką paskelbė švietimo ministe- 
rio pavaduotoja Gražina Palio
nienė. Ji spaudai pareiškė: 
“Pagrindinė mano darbo kryptis 
- socialinių mokymosi sąlygų 
sudarymas vaikams, moksleivių 
sveikata, įvairios socialinės ir 
kultūrinės programos”. Apie 
tautinę programą nė žodžio ne 
tik iš ministerio, bet ir iš jo pa
vaduotojo. Nėra ko stebėtis, 
kad daugumos jaunimo “kultū
ra” - rokas!

Grėsmė Punskui
Lenkija numato į Punską 

atkelti pasienio apsaugos dalinį 
su keliais šimtais lenkų ir tuo 
“atmiešti” lietuvių apgyventą 
nuo senų laikų miestelį. Prieš 
tokį Suvalkų vaivadijos planą 
pasipriešino vietos lietuviai - 
rašo protestus prieš vaivadijos 
planą. Punsko lietuviai kovoja 
prieš tokį Suvalkų vaivadijos 
planą jau nuo 1992 m. Pažymė
tina, kad Lenkijos lietuviai ne
randa paramos savo protestams 
Lietuvos valdžioje.
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Kalinių ir tremtinių 
pėdsakais

Lietuviški “skrajojantys olandai“

JUSTINAS BALTRUŠAITIS

Gražioje aplinkoje prie 
šventinių stalų susirinko į savo 
metinį ataskaitinį susirinkimą 
Šakių rajono Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos nariai. Pa
sveikino ir įžanginį žodį tarė 
Arvydas Pyragas, atsiskaitė 
bendrijos pirmininkas Pranas 
Endriukaitis. Jis priminė, kad 
sąjunga gausi narių skaičiumi - 
sąraše 500 narių. Neseniai du 
nariai buvo palydėti į amžinojo 
poilsio vietą. Sąjunga nesuma
žėjo - keturi tremtiniai pasipra
šė priimami į sąjungą. Susirin
kusieji tylos minute pagerbė žu
vusius kovoje, mirusius tremtyje 
ir sugrįžusius į namus.

Išrinkta dvejiem metam są
jungos taryba surengė išvyką į 
Ariogalą, paskui į Vilnių, kai 
buvo reikalaujama desovietiza
cijos įstatymo. Prieš Vėlines 
tvarkė partizanų kapus žuvimo 
vietose, kurių rajone yra per 20. 
Buvo pastatytas kryžius partiza
no Basčio žuvimo vietoje. Pla
nuojama įamžinti žuvimo vietą 
ir tėviškę partizano kapitono 
Valčio, kad paminklas neliktų 
vienišas laukuose. Ruošiamas 
paminklų albumas, jau padaryta 
20 nuotraukų, reikia padaryti 
dar 15. Užsakyta perplanuoti 
memorialinę lentą su 42 parti
zanų pavardėmis, o jų rajone 
buvo per 200. Visus reikia įam
žinti. Pradėtas vienas svarbes
nių darbų - remontuojamas Po
litinių kalinių ir tremtinių pa
minklas.

P. Endriukaitis supažindino 
ir su raštu, gautu iš Genocido 
tyrimo centro. Šiame rašte nu
rodyta, kad dabar, norint statyti 
paminklą, reikia prašyti to cent
ro leidimo - jis ir projektą pa
ruoš, ištyrinės, koks tas partiza
nas buvo. Toks nurodymas labai 
nepatiko kai kuriems partiza
nams, labiausiai Edvardui Guo- 
gai, kuris sakė, kad toks nuro
dymas nereikalingas, nes turi 
teisę statyti paminklą savo ko
vos draugui žuvimo vietoje be 
jokio leidimo. Buvo paaiškinta, 
kad reikia laikytis nurodymo. 
Pritarė ir kiti - nebūtinai statyti 
žuvimo vietoje, netoli kelio ar 
gyvenvietėje. Tai praeivis pasi
žiūrės ir pamąstys, atsiras ir kas 
prižiūri. Jeigu laukuose žymėsi
me kiekvieną kruviną pėdą, ne
bus kur su plūgu apsisukti.

Po diskusijų prie šventinių 
stalų prasidėjo antroji šventės 
dalis, kuri praėjo iškilmingai. 
Bibliotekininkė Lina Eringienė 
pristatė šiemet pasirodžiusią 
buvusio tremtinio, Kaimo rašy
tojų sąjungos nario Vinco Kor
sako poezijos knygą “Niekas 
neužmiršta”. Tai jau penktoji 
V. Korsako knyga. Ją vertinęs 

lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojas Vytautas Armonavi- 
čius sakė, kad ši knyga labiau
siai reikalinga jaunuomenei. 
Mokytoja poetė Janina Marcin
kevičienė įvertino knygą kaip 
brangų įnašą į literatūros loby
ną - kančios ir tremties kūrinį. 
Pavadino šį 174 puslapių leidinį 
geriausia ir brandžiausia auto
riaus knyga. Kiti stebėjos, kiek 
reikėjo valios pastangų paruoš
ti. Juk eilėraščiai lageriuose bu
vo rašomi ant popieriaus skiau
telių, kurių dalis nusimetė, buvo 
kuriama ir mintyse, viską reikė
jo atkurti. V. Armonavičius pa
vadino V. Korsako kūrybą kan
čios ir kovos poetiniu žodžiu. 
Knygoje sudėta poezija, parašy
ta 1945-1962 m.

Pirmutiniame puslapyje po
etas savo knygą eiliuotai taip 
pristato:

Šiuose lapuose viskas sudėta 
Be užuominų, be paslapčių, 
Visuomet, kad Tėvynę mylėta, 
Nors ir drauge patirta kančių.
Tai istorijos saugomas vaizdas, 
Ir kalėjimai, ir tremtis,
Tos negyjančios kruvinos žaizdos 
Ir ta tūkstančių brolių mirtis.
Mes tikrai neužmiršime nieko, 
Kokia rūsti buvo praeitis, 
Tegul viskas per amžius išlieka, 
Tegul saugo tautos atmintis.

Originaliai įamžinti kovotojai
Plokščių miestelyje per vi

sus negandų metus išliko pa
minklas kritusioms 1918 m. ne
priklausomybės kovose savano
riams. Aštuoniolika pavardžių 
buvo iškalta kuklaus paminklo 
plokštėje. Tiek aukų pareikala
vo tada kova iš Plokščių krašto. 
O ką matė šis paminklas, žvelg
damas pro jį paslėpusių mede
lių šakas, dabar viskas įamžinta. 
Prie šio paminklo atsirado į pie
tus surikiuota dviejų eilių siene
lių kolona, kuriose marmoro 
plokštėse įrašai: “Durbė 1260”, 
“Saulė 1230”, “Žalgiris 1410”, 
taip pat su datomis - Širvintos, 
Giedraičiai, Kėdainiai ir t.t. Ga
linėse sienelėse - plokštė su 
Vilniaus televizijos bokšto si
luetu ir įrašu: “Vilnius 1991.1. 
13”, kitoje - “Medininkai 1991. 
VII.31”.

Takas iš tų sienelių veda į 
Kalno papėdę, prie paminklo 
tremtiniams. Jo plokštėje - 
Maironio ketureilis: “Jei po am
žių kada...” Takas padarytas į 
abi puses kalno papėdėje (ant 
to kalno Plokščių parapijos 
šventovė). Take akmenys su iš
kaltais įrašais “Vorkuta”, “Igar
ka”, “Inta” ir daugelio kitų Sibi
ro vietovių vardais, kuriuose 
buvo ištremti Plokščių gyvento
jai. Eidami tuo taku į kairę, ra
sime rūsį, prie kurio įrašas me
na, kad čia buvo kalinami, kan
kinami ir iš čia tremiami šimtai 
gyventojų, kurių daugelio kaulai 
liko išbarstyti Sibiro platybėse 
nuo Laptevų jūros iki Kazachs
tano. Stogastulpio su Rūpinto
jėliu plokštėje vyskupo M. Rei
nio kalbos ištrauka: “Neliūdėki- 
me, nukankintieji kovoja drau
ge su mumis... Jie gyvens am
žinai”.

Grįžkime atgal taku ir eiki
me iki galo, kol rasime namą. 
Čia lentoje įrašas informuoja, 
kad pastato rūsyje ir gretimame 
name, buvusioje valsčiaus val
dyboje kalino ir kankino žmo
nes. Čia buvo sprendžiamas jų 
likimas, sudaromi dokumentai.

Sienos padengtos plokštė
mis su kaimų pavadinimais ir 
datomis, gyventojų pavardėmis.

(Nukelta i 3-čią psl.)

Nekaltai Pradėtosios Marijos seserų vienuolijos rėmėjų sąskrydžio vadovė sesuo PAULĖ SAVICKAITĖ - 
provincijole, ELONA MARIJOŠIUTĖ-VAIŠNIENĖ - paskaitininke, iš Lietuvos kun. SIGITAS ŽILYS - atna
šavęs šv. Mišias ir pasakęs pamokslą Nuotr. A.P.

Plačiai spinduliuojantis židinys
Vargdienių seserų vienuolijos 80-tis rėmėjų suvažiavime

N. Pradėtosios Marijos se
serų vienuolijos rėmėjų sąskry
dis įvyko Putname 1998 m. lap
kričio 1 d. Mišias atnašavo ir 
pamokslą pasakė jaunas Telšių 
vyskupijos kunigas Sigitas Žilys, 
Romoje baigęs studijas, dabar 
jas gilinantis katalikų universi
tete Vašingtone.

Platūs darbai
Šis rėmėjų sąskrydis buvo 

susietas su vienuolijos veiklos 
80-čiu. Buvusi šios vienuolijos 
auklėtinė dr. Elona Marijošiū- 
tė-Vaišnienė savo paskaitoje 
apžvelgė praeities darbus. Ji pa
pasakojo N. Pr. Marijos seserų 
vienuolijos įsteigimo Lietuvoje 
ir Amerikoje istoriją, iškėlė pal. 
Jurgio Matulaičio, vienuolijos 
steigėjo, būdinguosius gyveni
mo momentus ir sovietų okupa
cijos vienuolijai padarytą žalą. 
Kai 1940 m. sovietai užėmė Lie
tuvą, iš vienuolijos atėmė cent
rinį namą - vienuolyną Mari
jampolėje, 14 vaikų darželių, 11 
senelių prieglaudų, 5 našlaity- 
nus, 3 bendrabučius, 2 mokyk
las, knygyną, spaustuvę, žurnalą 
“Liepsnos”. Užimant sovietams, 
buvo 88 įžadus padariusios se
serys. Jos liko be patalpų, be 
darbo, be išteklių, kai kurios 
buvo tardomos, išvežtos į Sibi
rą. Vienuolija buvo pasmerkta 
mirti. Bet Apvaizda lėmė kitaip. 
1936 m. penkios seserys jau bu
vo Amerikoje! Ta maža šakelė 
prigijo. Pirmiausia Thompsone 
“Villa Marija”, šalia marijonų 
vienuolijos, o nuo 1943 m. Put
name.

Putnamo seserų vienuolijos 
spaustuvėje šviesą išvydo “Laiš
kai lietuviams”, “Šv. Pranciš
kaus varpelis”, įvairios knygos ir 
mažesni leidinėliai, “Eglutė”, 
redaguojama sės. Onutės Mi- 
kailaitės ir jos puslapiuose pasi
rodęs “Puputis”, vėliau išleistas 
atskira knyga.

150 mergaičių suvažiuodavo 
į seserų vadovaujamą “Immacu- 
lata” stovyklą, kurioje mergai

Poetas KAZYS BRADUNAS su žmona KAZIMIERA ir dukra LIONE 
KAZLAUSKIENE prie savo brangaus bičiulio a.a. kun. STASIO YLOS 
kapo 1998 m. Vėlinių dieną “Dangaus vartų” kapinaitėse Putname, 
JAV Nuotr. A.P.

tes “švietė” poetas B. Brazdžio
nis, šokių mokė Kotryna Mari- 
jošienė, dainų - J. Petkaitis, F. 
Strolia ir ... čia rašančios brolis 
a.a. Bernardas-Benius Prapuo
lenis, M.A. 1970 m. stovykla 
persikėlė į Vermontą ir ten 
“Neringa” pavadinta patraukia 
ne tik Amerikos, bet ir Kanados 
mergaites bei berniukus. Pir
maisiais metais vadovavo sės. 
Paulė Savickaitė, o po jos 25 
metus - sės. Igne Marijošiūtė.

Toronte ir Montrealyje se
serys įsteigė vaikų darželius, 
ruošė vaikus pirmajai Komuni
jai, dėstė tikybą mokyklose. Le- 
monte ir Čikagoje moko vaikus 
tikybos. Jų darbų apimtis keitė
si. 1968 m. išdygo Matulaičio 
slaugos namai, centrinio vie
nuolyno pastatas, atsirado kapi
nės “Dangaus vartai”. Ten jau 
ilsisi daug dirbusios seselės, jų 
kapelionas kun. St. Yla, daug 
kunigų ir vienaip ar kitaip su jo
mis susiję pasauliečiai, rėmėjai 
- ir Marijošiai, J. Ambrazevi
čius, M. Avietėnaitė, dr. V. Vy
gantas, poetas kun. M. Vaitkus, 
ambasadorius St. Lozoraitis ir 
daugelis kitų brangių žmonių.

Dvi iš penkių seserų, kurios 
buvo atsiųstos 1936 m. pradėti 
veiklą Amerikoje, tebėra gyvos 
Aloyza ir Tercizija, o sesuo Au
gustina, Konsolata ir Apolonija 
ilsisi ramybėje.

Daug ko išmokom
Bendrabutyje išmokau atsa

kingai atlikti namų ruošos dar
bus, laikytis dienotvarkės, po 
vakarienės tyloje ruošti pamo
kas, o savaitgaliais su sės. Feli
cija, baigusia VDU Kaune litua
nistiką, studijuoti lietuvių kalbą. 
Išmokau vadovauti susirinki
mams, viešai kalbėti, pasakoti 
amerikiečiams apie Lietuvą, se
ną lietuvių kalbą, dalyvauti kon
kursuose ir ... laimėti 5 dol. 
premiją už straipsnį apie Šv. 
Kazimierą, kuris buvo išspaus
dintas “Ateityje”.

Klausėmės vakarienės metu 
šventųjų gyvenimų (užsiliko iki 
šios dienos “Jackus iš Šlavan- 
tės), dalyvavom auklėjimo po
kalbiuose. Tai nereiškia, kad 
buvom angeliukai. Sesuo Olive- 
ta po šiai dienai tvirtina, kad ji 
nuo mūsų pražilo. Seselės ugdė 
jaunas asmenybes ir paliko pėd
sakus visam gyvenimui.

Veikla Lietuvoje
Kalbėtoja palietė seserų 

veiklą ir okupuotoje Lietuvoje 
dar neatgavus nepriklausomy
bės, sės. Albinos Pajarskaitės, 
dabar vienuolijos vyriausios va
dovės, 1988 m. įsteigtą “Cari
tas”. Ji sutelkė labdaros dar
bams 5,000 moterų! Ji užmezgė 
ryšius su labdara Europoje, 
Amerikoje ir galiausiai su pa
sauliečių profesorių talka atida
rė Socialinės rūpybos fakultetą 
Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune!

Putnamo seserys padėjo se
sėm Lietuvoje lėšomis ir patyri
mu. 1995 m. jos kartu pastatė 
Pal. Matulaičio namus Kaune 
su patalpomis vienuolynui, kop
lyčia, salėmis. Ten prisiglaudė ir 
to pat vardo parapija, neturinti 
kol kas savo šventovės. 1999 m. 
pradžioje bus atidaryti slaugos 
namai Marijampolėje! Visa tai 
lėmė seselių ir jų rėmėjų lėšos 
bei seselės Bernadetos Matu- 
kaitės rūpestis.

Su paskaitom, katechizaci- 
ja, pagalba stovyklom keliavo 
seselės Margarita, Onutė ir 
Paulė. Steigiantis vyskupijų 
centrams, atgimstant krikščio
niškam gyvenimui daug pasidar
bavo ir tebesidarbuoja seselė 
Igne.

Lietuvoje ir užsienyje sese
rys dirbo ir tebedirba vieną ir tą 
patį didžiulio dvasinio atgimimo 
darbą. Visas suskaičiavus (!) 
šiandien jų yra 114.

Sąskrydžio pabaiga
Žvarbus rudens vėjas sklai

dė, o gal dangun nešė giedamą, 
beveik be perstojimo, “Amžiną 
atilsį”, kuri pertraukdavo kun. 
A. Diškevičiaus maldos už a.a. 
seseris, kunigus ir visus palaido
tus “Dangaus vartų” kapinaitė
se. Meldėmės ir už Sibire miru
sius, žuvusius partizanus. Sugie
doję “Viešpaties angelas” ir 
“Marija, Marija” ėjome į mišpa
rus už mirusius, kur mūsų prie 
vargonų laukė sesuo Teresė.

Kokia būdinga diena! 80 m. 
vienuolijos sukakties minėjimas, 
rėmėjų sąskrydis - Vėlinių die
ną! Bet argi mirtis nėra žingsnis 
į gyvenimą!? Tai primena 
mums, krikščionims, kad tikėji
mu, viltimi ir meile būtų pažy
mėta kiekviena mūsų gyvenimo 
diena.

Talkininkė Aldona

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P1A5 

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

VILIUS BRAŽĖNAS

Šių dienų akimis žiūrint 
nuostabu, kaip Lietuvos respub
likos pirmaisiais dešimtmečiais, 
po Pirmojo pasaulinio karo ne
priklausomybę atgavus, vyriau
sybės nariai, valstybės tarnauto
jai ir eiliniai piliečiai galėjo iš
likti nevažinėdami, neplaukio
dami, neskraidydami po visas 
pašvietęs, kaip dabartiniai ne
siliaujančio kelionių srauto lie
tuviški “skrajojantys olandai”. 
Ypač Amerikon.

Anuomet tokių nebuvo, o 
vis tiek valstybę, jos ūkį ir tauti
nę sąmonę atstatė po šimtmeti
nės maskolių okupacijos ir pa
saulinio karo nusiaubimo. Gal 
aniems buvo lengviau todėl, kad 
tada nebuvo nei Europos sąjun
gos, nei ŠAS, nei Pasaulinio 
banko, nei Tarptautinio valiutų 
fondo, kurie sistemingai stumia 
mažesnes ir net didesnes valsty
bes į socializmo kemsynus ir 
prasiskolinimo bankrotą. Tad, 
ūkiškai kalbant, tada reikėjo pa
sitikėti savimi, apsitvarkyti na
muose, tvartuose ir klojimuose, 
prieš važinėjant po “kermo
šius”. Nebent Lietuva dabar yra 
turtingesnė? Tačiau, kodėl ieš
ko užsienio paskolų ir net siekia 
išeivijos pagalbos?

Štai net tos pačios dienos 
spaudoje skaitome apie skraidy
mus dviejų valdiškų “skrajojan
čių olandų”. Gera bent tiek, jo, 
matyt, ir Lietuvoje įkyri vis žval
gytis į padanges. Kai kam nepa
tiko, kad susisiekimo ministeri
jos skrajūnai skrido į Švediją 
“susisiekimo ministerijos užsa
kytu ‘Lietuvos avialinijų’ lėktu
vu ‘Jet Star’, kurio skrydžiai 
kainavo 43,100 litų”. O seimo 
vicepirmininkas Ozolas jautėsi 
įžeistas dėl priekaištų seimo de
legacijos (irgi “Jet Star”) skry
džiams į Sankt Petersburgą, už
uot važiavus traukiniu - tai bū
tų buvę dešimteriopai pigiau.

Lietuvos prezidentai be- 
skraidydami dažniausiai gali ati
daryti daug durų Lietuvos eko
nomijai ir diplomatijai. Bet ir 
čia pasitaiko skrajūnų grūstis, 
kai, nepaisant įstatymo, tuo pat 
metu iš Lietuvos išskrenda ir 
prezidentas, ir Krašto apsaugos 
ministeris. Juk jau senokai iš
rastas telefonas, kurį galima pa
naudoti ryšiams tarp preziden
tūros ir ministerijų.

Neatsilieka ir žemesnieji 
valdžios tarnautojai, kurie vis 
dar pagarbiai “valdininkais” va
dinami. Dabartiniai biurokratai 
ir, pagal “patirtį”, buvę nomen
klatūrininkai šiandien šviečia iš
eiviją apie Landsbergio “nusi
kaltimus” ir net tampa pagrin
diniais kalbėtojais Baisiojo bir
želio minėjimuose. Mat išlikę 
Sibiro tremtiniai, politiniai kali
niai ir partizanai neturi dolerių 

A+A
VINCUI SIMANAVIČIUI 

iškeliavus amžinybėn,
savo gerajam dvasios vadui, skautininkui kun. 
AUGUSTINUI SIMANAVIČIUI, OFM, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime -

Toronto skautija

PAD ĖKA
A+A

STASYS POCAUSKAS
mūsų mylimas Vyras, Tėtis, Senelis iškeliavo 

amžinybėn 1998 m. spalio 22 d.
Nuoširdžiai dėkojame Aušros Vartų parapijos klebonui 

kun. Kazimierui Ambrasui, SJ, už sukalbėtą Rožinį, atnašautas 
gedulines Mišias ir palydėjimą j kapines.

Dėkojame sol. Ginai Čapkauskienei ir vargonininkui 
Lavrenti Djintcharadze. Nuoširdi padėka Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seselėms už maldas ir užprašytas Mišias Putname ir 
Montrealyje, sės. Juditai už skaitymą Mišiose ir altoriaus 
papuošimą.

Dėkojame KLK moterų dr-jos Montrealio skyriui už 
užprašytas Mišias, aukų rinkėjai G. Kudžmienei. Dėkojame už 
dosnias aukas velionies atminimui “Vaiko tėviškės namams”. 
Ačiū “Rūtos” klubui už užprašytas Mišias. Nuoširdi padėka 
visiems už pareikštas užuojautas žodžiu, laiškais, už užprašytas 
Mišias, gėles ir visiems, taip gausiai dalyvavusiems apeigose ir 
palydėjusiems velionį į amžinojo poilsio vietą.

Liūdintys -žmona Regina, duktė Rūta su vyru Rimu, 
vaikaičiai Ina ir Tomas, sūnus Algis su Martha

po pasaulį skraidyti. Be to, jie 
neturi gerų ryšių su Lietuvos 
valdžia ir su išeivijos galios vyk
dytojais. Dėl to užsienio lietuvių 
minėjimuose ar susirinkimuose 
nedaug rasi “nebuvusių” besi
dalinančių mintimis su išeiviais.

Nuo užsienio kraštų lanky
mo neatsilieka ir šiaip jau su
manūs piliečiai, neskaitant “ar- 
moškininkų”. Prieš kiek laiko 
“džiaugėmės” skaitydami apie 
lietuvius buriuotojus, nugalėju
sius Atlantą. Čia juos žinoma 
reikėjo “paremti” ir “sušelpti”, 
užmirštant, kad Lietuvos “Kai
mo vaikai” ir šiaip jau našlaičiai 
gal irgi norėtų šalpos. Pagaliau 
šiandien geru burlaiviu per
plaukti Atlantą tai dar ne anų 
laikų Dariaus ir Girėno skrydis. 
Ypač kai Atlantą net du kartus 
drąsuolis perplaukė iš Afrikos į 
Pietų Ameriką... baidare.

Neseniai spaudoje pasirodė 
žinia apie kitokį lietuvių žygdar
bį. Keli lietuviai dviračiais ke
liauja “aplink pasaulį”. Ir ne 
taip, kaip tas “Aplink pasaulį 
per 80 dienų” Filijas Fogas - 
tiesiausiai ir gerokai pazigza- 
guodamas keliavo. Jie vien Ka
lifornijoje matyti, mynė visu 
Ramiojo vandenyno pakraščiu, 
lyg ieškodami brastos ar kūl
grindos dviračiams per vande
nyną. Tikriausiai, neradę bras
tos per Atlantą, ir jie atskrido, 
ar atplaukė Amerikon.

Pažymėtina, jog tas dvirati
ninkų žygis buvo skirtas kilniam 
tikslui: “Peace” - taikai pasau
lyje. Nuotraukoje matėme ant 
dviratininkų marškinėlių nu
pieštą “vištos kojos” simbolį, 
kurį kadaise KGB suorganizuo
ti “pysnikai” Vakaruose vartojo 
demonstracijose Vakarams nu
ginkluoti. Tai rodo kai kurių 
Lietuvos aktyvistų atsilikimą 
nuo kairių madų Amerikoje. 
Dabar jau “environmentaliz- 
mas” yra priemonė Amerikos 
pramonei naikinti ir tuo pačiu 
JAV silpninti. Kai kam gali at
rodyti, jog lietuviams išeiviams 
būtų maloniau matyti ant “ap
link pasaulį” po Ameriką dvira
čiais bevažinėjančių tautiečių 
marškinėlių šūkius - “Freedom” 
ir “Laisvė”, į tarpą įspraustos 
lietuviškos laisvės statulos arba 
amerikietiškos statulos žibinto 
atvaizdą. Matyt, lengviau ir pi
giau nupiešti “vištos koją”.

Reikia bent tikėtis, kad ne 
visi “skrajojantys olandai” savo 
žygiams melžia Lietuvos iždo 
karvutę. Išeivijos lietuviai turė
tų apsidaryti, kam skirti grieti
nėlę, nugriebiamą nuo užsienio 
lietuvių finansinės pieno puody
nės. Juk ta grietinėlė samčiais 
nesamstoma. Tas pats galioja ir 
“pagerbimo” krepšiui reikia pa
galvoti, kam jį dalinti riešku
čiomis ir kam tik pirštų galais.

mailto:tevzib@pathcom.com


Prie laisvės kovotojo ANTANO KRAUJELIO-SIAUBŪNO paminklo Papiškių k, Utenos rajone. Tai jo žūties 
vieta. Už paminklo - namas, kurio pogrindyje slapstėsi A. Kraujelis. Dalyvių tarpe matyti ir Lietuvos seimo 
pirm. Vyt. Landsbergis

Vinco Kudirkos diena Šakiuose

“Aš laisvės nesulaukiau...
Pagerbtas Aukštaitijos partizanas

1998 m. spalio 25 d. Uteno
je buvo paminėtas Antano 
Kraujelio-Siaubūno gimimo 70- 
metis. Diena pasitaikė rudeniš
kai graži, todėl suvažiavo ir su
ėjo daug uteniškių, svečių iš 
Vilniaus ir kitų Lietuvos vietų. 
Už šį paskutinį žuvusį Aukštai
tijos partizaną šv. Mišias aukojo 
Dievo Apvaizdos šventovės 
koplyčioje kun. S. Sudentas. Čia 
ir kitur dalyvavo iš Vilniaus at
vykęs Mokslų akademijos miš
rus choras, vadovaujamas V. 
Versecko.

Po šv. Mišių padėtos gėlės 
ant simbolinio šio partizano ka
po Utenoje, važiuota į žūties 
vietą Papiškių kaime. Ant čia 
tebestovinčio kuklaus medinio 
namo aukšto 1965 m. kovo 17 
d. A. Kraujelis-Siaubūnas palei
do į save kelis automato šūvius, 
nenorėdamas gyvas arba sužeis
tas patekti priešams. Paskuti
niai jo žodžiai, pasakyti žmonai 
Janinai buvo: “Aš laisvės nesu
laukiau, bet žmonės vis tiek su
lauks”. Iki jos dar buvo likę 25- 
ri. Savo neeilinių sugebėjimų 
dėka būtų galėjęs išgyventi iki 
Sąjūdžio pradžios. Kad tai buvo 
įmanoma, savo pavyzdžiu įrodė 
švenčioniškis Stasys Guiga-Tar
zanas, miręs 1986 m. pradžioje.

A. Kraujelį išdavė asmuo, ku
riam savi asmeniški interesai 
buvo svarbiau už viską.

Apie šio partizano kovos 
reikšmę gražiai ir prasmingai 
kalbėjo seimo pirm. V. Lands
bergis. Labai nuoširdžiai apie 
paskutines jo gyvenimo valan
das pasakojo žmona Janina. Su
laukęs 95-rių metų jo tėvas Ste
ponas pasodino ta proga ąžuo
liuką. Uteniškiai, o galbūt ir vi
sos Lietuvos žmonės dar nebu
vo matę tiek daug susirinkusių 
pagerbti partizano.

Iš žūties vietos ilga autobu
sų ir lertgvųjų automobilių kolo
na sugrįžo prie Kultūros rūmų 
mieste. Čia skaitytame praneši
me buvo smulkiau papasakota 
apie A. Kraujelio veiklą, apie 
tai, kaip KGB įvairiausiais bū
dais rezgė voratinklį apie jį. Vi
sa tai liudija išlikę KGB opera
tyviniai dokumentai ir kelių to
mų byla, tikintis suimti jį gyvą.

Savo atsiminimus apie brolį 
pasakojo sesuo Vitalija Telks
nienė, dainavo pritardamas gi
tara sūnus Antanas Snukiškis, 
iki šiol negalįs gyventi savo tik
rąja pavarde. Kalbėjo seimo na
riai - A. Stasiškis, V. Cinauskas 
ir kiti Antaną pažinojusieji as
menys.

Aukštaitįjos laisvės kovotojas-par- 
tizanas ANTANAS KRAUJELIS- 
SIAUBUNAS 1950 metais

Vinco Kudirkos 140-ųjų gi
mimo ir 100-ųjų “Tautiškos 
giesmės” metinių minėjimo ren
giniai įvyko Šakiuose 1998 m. 
spalio 17 d. Prasidėjo V. Ku
dirkos biusto atidengimu cent
rinėje gatvėje, toje vietoje, kur 
stovėjusiame name dr. V. Ku
dirka gyveno ketverius metus. 
Rajono meras Rimantas Ven- 
cas pakvietė atidengti biustą 
Lietuvos seimo pirmininką Vy
tautą Landsbergį. Nukritus už
dangai padėta gėlių, sugiedotas 
Lietuvos himnas. V. Landsber
gis kalboje sakė, kad ši diena 
svarbi visai Lietuvai... Rajono 
savivaldybės kultūros skyriaus 
vedėja Eugenija Kasparevičienė 
įteikė gėlių ir padėkojo už bius
tą skulptoriui Štasiui Žirguliui.

V. Kudirkos sukaktys buvo 
iškilmingai paminėtos Šakių ra
jono pramogų ir kultūros cent
re. Daug garbingų svečių buvo 
atvykę ne tik iš sostinės, bet ir iš 
visos Lietuvos. Paskaitą apie dr. 
V. Kudirką skaitė mokytoja As
ta Urbaitienė. Kalbėjo Natalija 
Manikienė, V. Kudirkos muzie
jaus direktorė. Prisiminimais 
pasidalijo V. Kudirkos brolio 
Motiejaus vaikaitė Zita Ruoč- 
kuvienė, padėkojo už biustą ir 
gražų minėjimą.

Režisierė N. Manikienė pa
statė Kazio Inčiūros pjesę “Vin-

VINCO KUDIRKOS bareljefas 
(skulp. Stasys Žirgulis)

Nuotr. Alg. Žižiūno 

cas Kudirka”. Vaidino Kudir
kos Naumiesčio meras A. Da
mijonaitis, mokytojai, medikai, 
AB “Suvalkijos linai” fabriko 
darbininkai, vietos klierikas, 
zakristijonas ir dar kiti nau- 
miestiečiai.

1998 m. spalio 28 d. Šakių 
seniūnijos salėje buvo pristatyta 
visuomenei jau penktoji poetės 
šakietės Janinos Štrimaitienės- 
Marcinkevičienės poezijos kny
ga “Per meilės ižą”. Šia iškil
minga proga jai įteikė gėlių ir 
sveikino šakiečiai literatai, sve
čiai iš Kazlų Rūdos ir kitur.

Justinas Baltrušaitis

Lenkijos lietuviai protestuoja
Valdžia užsimojo apgyvendinti lietuviškame Punske 

pasienio apsaugos karinį dalinį su šeimomis

Tėviškės žiburiai • 1998.XII.29 • Nr. 52 (2547) • psl. 3

& —- PASAULIO LIETUVIŲ 4
1107 Pinewood Drive NW Grand Rapids Ml 49544-7969 

Tel. 616 791 -7333 Fax 616 791 -7888

BENDRUOMENĖ

MIELI PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
ŠEIMOS NARIAI, BRANGŪS TĖVYNĖS LIETUVOS 

SESĖS IR BROLIAI!

&
Dviem simboliais lietuvių tauta liudija savo dvasinį 

charakterį: Rūpintojėliu ir Vytimi. Rūpintojėlis - lietuvių 
dvasios žmoniškumo simbolis, juo kalba lietuviška ir žmoniška 
širdis. Vytis - lietuvio dvasios didvyriškumo simbolis, jis rodo 
lietuvio ryžtingą valią. Rūpintojėlis išreiškia skausmą dėl 
skriaudų pasaulyje, Vytis - ryžtingą viltį ir tikėjimą žmogumi. 
Pasaulio lietuvių bendruomenėje šventų Kalėdų metu 
didinkime širdį ir mažinkime skausmą tautoje ir tėvynėje. 
Žengdami į Naujuosius 1999 metus, skatinkime viltį ir
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Jį stiprinkime tikėjimą Lietuva ir lietuviu!

PLB VALDYBA
Vytautas Kamantus, Rimas Baltulis, 

Tomas Bartusevičius, Danutė Čomij, Regina Kučienė, 
Milda Lenkauskienė, kun. Edis Butrimas, Algis Rugienius, 

Audrius Šileika, prof. dr. Vytis Viliūnas,

&

Lenkų spauda apie tautines mažumas

Laisvės kovotojo ANTANO KRAUJELIO-SIAUBUNO atmintuvėse 
prabilo jo sūnus ANTANAS dainingu žodžiu

Šis išskirtinis minėjimas pa
rodė, jog galima gražiai pagerb
ti laisvės kovotojus partizanus, 
kai stengiamasi tai padaryti, ne
liekama nuošalėje. Didelę ini
ciatyvą ir paramą čia parodė 
Utenos apskrities viršininkas R. 
Dijokas, jos administracija, kul
tūros darbuotojai.

Nepaisant gražių įspūdžių, 
palikusių minėjime dalyvavusių 
atmintyje, reikia pasakyti, kad 
partizanų atminimo įamžinimui 
Utenos apskrityje daroma kol 
kas labai nedaug. Jei ne asmeni
nė paskirų žmonių iniciatyva, 
tai šis šventas reikalas judėtų 
pirmyn vėžlio tempais. Dar lai
mė, kad tuoj Sąjūdžio pradžioje 
Politinių kalinių ir tremtinių są
jungos skyriai spėjo daug kur 
pastatyti paminklinius akmenis. 
Į Kraujelio žūties vietą kol kas 
tik vienintelis kelrodis yra 
įrengtas valdžios lėšomis. Tro
boje, kur jis slėpėsi ir žuvo, de
rėtų įrengti nors kuklų muziejė
lį. Ten reikėtų atkurti autentiš
ką slėptuvę po krosnimi (jos 
maketą buvo pasidarę kagėbis
tai Maskvoje savo akademijoje, 
maketą, kurį naudojo kaip vaiz
dinę priemonę). Kodėl vienos 
gatvės mieste nepavadinus jo 
vardu? Tačiau prieš keletą me-

Lenkijos lietuvių bendruome
nės atstovų III suvažiavimo nu
tarimas dėl pasienio apsaugos 
užkardos įsteigimo Punske ir 
dalies valsčiaus sveikatos punkto 
perdavimo pasienio apsaugai.

Lenkijos lietuvių bendruo
menės atstovai, 1998.XII.6 posė
džiavę Punske, pareiškia:

1. Lenkijos respublikos admi
nistracijos organai yra numatę ar
timiausiu laiku įkurdinti Punske 
Pasienio apsaugos užkardą. Grin
džiama tai valstybės vidaus sau
gumo sumetimais bei būtinybe 
sustiprinti valstybės sienos su Lie
tuvos respublika uždarumą.

Lenkijos lietuvių atstovai ge
rai supranta vidaus saugumo 
problemą ir jokiu būdu neneigia 
galimybės padidinti pasienio ap
saugos užkardą Lenkijos-Lietuvos 
valstybinės sienos ruože. Tačiau 
kategoriškai protestuojame prieš 
tokio posto įkurdinimą Punske.

Punskas atlieka ypatingą 
vaidmenį Lenkijos lietuvių kultū
riniame ir visuomeniniame gyve
nime. Čia telkiasi labiausiai au
tentiškas ir spontaniškas visuome
ninis kultūrinis judėjimas. Čia 
veikia visai lietuviškajai bendruo
menei svarbios kultūros ir švieti
mo įstaigos: lietuvių kultūros na
mai, Kovo 11-osios bendrojo lavi
nimo gimnazija, pagrindinė mo
kykla lietuvių ir lenkų dėstomąja 
kalba, savivaldybės darželis lietu
vių ir lenkų dėstomąja kalba.

Punske veikia ir kitos, lietu
vių bendruomenei labai svarbios 
įstaigos: “Aušros” ir “Aušrelės” 
žurnalų redakcija, visuomeninis 
etnografinis Juozo Vainos muzie
jus, katalikų parapija su šventove, 
kurioje skamba lietuvių kalba.

zacinių poslinkių. Tokiu poslinkiu 
reikia laikyti Punske pasienio ap
saugos kariuomenės padalinio su 
šeimomis steigimą.

Tai gali sukelti tam tikros 
įtampos tarp vietos bendruome
nės ir tarytum “iš išorės” atvyku
sių žmonių. Punsko gyventojų at
mintyje vis dar gyvi nepalankūs 
praeities atsiminimai. Gali įtam
pą sukelti tarkim kad ir lenkų ar 
lietuvių kalbos vartojimas viešose 
vietose, kalbos, kuri skamba kul
tūriniuose renginiuose ir pan. 
Valstybinės administracijos orga
nai teigia, kad pasienio apsaugos 
posto įkurdinimas Punske nesu
kels šios vietovės gyventojų esmi
nio pokyčio tautinėje struktūroje, 
taigi ir nepažeis 1994 m. balan
džio 26 d. Lenkijos respublikos ir 
Lietuvos respublikos sutarties 15 
straipsnio nuostato dėl draugiškų 
santykių ir geros kaimynystės. 
Ten sakoma: “Dalys ... pagal 
tarptautinius standartus susilaikys 
veiksmų, kurie galėtų sukelti tau
tinių pokyčių tautinių mažumų 
gyvenamose teritorijose”.

Tai nėra tiesa, kadangi karei
viai kartu su šeimomis sudarys 
apie 10% Punsko gyventojų, o tai 
jau rimtas nuošimtis. Šiais sume
timais Lenkijos lietuvių bendruo
menės atstovų III suvažiavimas 
siūlo Respublikos administraci
niams organams apsvarstyti gali
mybę įkurdinti pasienio apsaugos 
postą Punsko valsčiaus teritorijo
je, bet kitoje vietoje.

2. Lenkijos lietuvių bendruo
menės atstovai labai pasipiktino 
Seinų rajono įstaigos sprendimu 
pusę Punsko valsčiaus sveikatos 
punkto patalpų perduoti pasienio 
apsaugai. Visa tai buvo atlikta

“Tygodnik Powszechny” 
1998 m. 49 nr. rašė: “Blogi rei
kalai su mūsų valstybės tautinių 
mažumų politika. Tai žinojo tie, 
kurie domėjosi tautinių mažu
mų problemomis, kalbėjo apie 
tai ir patys tautinių bendrijų at
stovai. Bet informacijos apie tai 
negalėjo prasimušti į platesnę 
lenkų visuomenę. Vis dėlto 
spaudoje laiks nuo laiko pasiro
dydavo nerimą keliančios žinu
tės. Taip buvo praėjusių metų 
pabaigoje, kai vyriausybė suma
žino dotaciją remontui Supras- 
lės cerkvei, kuri ortodoksams 
gudams turi simbolinę reikšmę. 
Taip buvo ir 1998 m. vasarą, 
kuomet Balstogės vaivada nesi
teikė dalyvauti seimo tautinių 
mažumų komisijos posėdyje, 
kuris vyko Balstogėje. Ypač 
pastarasis faktas, neturintis pre
cedento šiuolaikinėje istorijoje, 
sukėlė neigiamas reakcijas, bet 
vaivadai nė plaukas nuo galvo 
nenukrito.

Tikra bomba sprogo pra
ėjusią savaitę. Štai, sunerimęs, 
kad gudų vidurinei mokyklai 
Hajnuvkoje (Balstogės vaivadi
ja) buvo išjungta šviesa ir grėsė 
energijos atjungimas, 15 tūks
tančių frankų čekį iš Paryžiaus į 
Hajnuvką atsiuntė pats Jerzy 
Giedroyc. Kaip vėliau paaiškė
jo, nenuilstamas Paryžiaus “Kul
tūros” redaktorius jau anksčiau 
šiuo reikalu kreipėsi į švietimo 
ministerį, kuris pažadėjo gudų 
mokyklos finansavimo klausimą

išspręsti, bet to nepadarė.
Praėjusią savaitę gi vėl eilinį 

kartą sugrįžo pasienio posto, 
kurį Lenkijos pasienio sargyba 
primygtinai siūlo įsteigti Punske 
vadinamoje Lenkijos lietuvių 
“sostinėje”, klausimas. Pirmą 
kartą buvo planuojama tai pa
daryti 1992 m. Tuomet lietuvių 
protestai pasiekė savo tikslą, su
manymo buvo atsisakyta. 1995 
m. Punsko valsčiaus taryba 
nurodė kitą vietovę, Smalėnus, 
kurie yra 10 km nuo Punsko, 
kur galėtų įsikurti pasienio 
postas. Lietuviai yra viena iš 
mažiausių tautinių mažumų 
Lenkijoje. Jie bijo, kad pasienio 
užkarda turės neigiamos įtakos 
jų mažos visuomenės tapatu
mui. Ar jų balso neišgirs Var
šuvos politikai?

Bet blogiausias dalykas dar 
prieš akis. Štai vėl girdime, kad 
valstybės biudžete tautinėms 
mažumoms skiriama kitiems 
metams trečdaliu mažiau dota
cijų nei šiais metais.

Ponai politikai, ar laukiate 
kažkokio sankirčio, kad supras
tumėte, jog jūsų neveiksmin
gumas ne tik žeidžia mūsų kraš
to piliečius, bet ir kenkia Lenki
jos įvaizdžiui pasaulyje?

Bogumila Berdychowska”.
Vertėjo prierašas. B. Ber

dychowska pirmoje T. Mazo- 
wieckio vyriausybėje buvo Len
kijos kultūros ministerijos tau
tinių mažumų departamento di
rektore. Z.M.

Beglobiai vaikai, radę tėviškę
Rašo “Vaiko tėviškės namai”

Drauge su kalėdiniais svei
kinimais ir naujametiniais linkė
jimais “Vaiko tėviškės namų” 
gyventojai, globotiniai ir globė
jai - nuoširdžiausiai dėkoja Ka
nados lietuviams už nuolatinę 
pagalbą. Kaip tik šiomis dieno
mis mūsų einamąją sąskaitą 
Lietuvos taupomajame banke 
pasiekė Kanados lietuvių auka 
10,000 dolerių. Esam nepapras
tai dėkingi visiems aukotojams, 
ypač Kanados lietuvėms katali
kėms moterims ir jų vadovei p. 
Angelikai Sungailienei, kurių 
pastangomis aukos buvo surink
tos. Nors “Vaiko tėviškės na
mų” geradarių dėka pasiekti re
zultatai yra labai džiuginantys, 
bet jiems išsilaikyti visada bus 
reikalinga gerų žmonių pagalba. 
Kanados lietuvės katalikės mo
terys buvo pirmosios, kurios 
nuo pat pradžios motiniškai su
prato beglobių vaikų dalią Lie
tuvoje ir parėmė “Vaiko tėviš
kės namų” projektą. Įvertinda
mi ištvermingą jų rūpestį, “Vai
ko tėviškės namų” brolijos na
riai savo visuotiniame susirinki
me 1998 m. spalio 23 d. Kana
dos lietuves katalikes moteris 
paskelbė šio vaikų kaimo garbės 
šeimininkėmis. Tai nebuvo pre
mijavimas už nuopelnus, kurie

yra tikrai dideli. Tai buvo tikro
vės pripažinimas.

Brangios Kanados lietuvės, 
Jūs nuo pat pradžios labai 
konkrečiai rodote nuoširdžią 
motinišką meilę beglobiams 
Lietuvos vaikams. Jūs drauge su 
mumis ir su kitais geradariais 
kuriate šį unikalų vaikų kaimą, 
kuriame gatvės vaikai atranda 
tai, ką jie yra praradę: motiną, 
tėvišką globą, šeimą, tėviškės 
namų šilumą. Tuo mes visada 
įsitikiname, kai “Vaiko tėviškės 
namus” su gausiomis dovano
mis aplanko Jūsų atstovės. Šie
met čia apsilankė ir su vaikais 
pabendravo Regina Choro- 
manskytė iš Hamiltono, mūsų 
didžioji geradarė iš Montrealio 
Elena Bernotienė, Montrealio 
lietuvių katalikių moterų atsto
vė Danutė Staškevičienė, atsiųs
ta pirmininkės G. Kudžmienės, 
ir kt. Jūsų apsilankymas ir pa
galba yra didelis padrąsinimas 
VTN motinoms-auklėtojoms ir 
visiems darbuotojams. Žinoki
te, kad čia esate visada laukiami 
ne tik kaip viešnios ir svečiai, 
bet ir kaip namiškiai, šeimų na
riai, bendradarbiai.

Tėviškės vaiko namų vardu -
Mons. V. Kazlauskas,

1998.XII.12.

tų, kai tai buvo pasiūlyta miesto 
savivaldybei, kilo toks triukšmas 
ir pasipriešinimas, jog rodės, 
kad “banditai” buvo ne kagėbis
tai, o tik vienas jis.

A. Kraujelis-Siaubūnas 1998 
m. pavasarį Prezidento dekretu 
buvo po mirties apdovanaotas 
III laipsnio Vyčio kryžiaus ordi
nu. Tai bent iš dalies atstatė tik
rąją tiesą. Jis yra antrasis asmuo 
apskrityje, užsitarnavęs šį gar
bingą apdovanojimą.

Algirdas Siukščius

Taigi per dešimtmečius Puns
ke susiklostė tam tikras visuome
ninis sluoksnis, tam tikri vietos 
papročiai, leidžiantys taikiai sugy
venti vietos lietuvių tautinei dau
gumai ir vietos lenkų mažumai. 
Vienas tokių gerų įpročių, niekur 
neužprašytų, bet daug metų puo
selėjamų, yra lenkų tautybės at
stovo kėlimas į valsčiaus savival
dybės (Valsčiaus tarybos) pirmi
ninko pavaduotojus.

Tačiau šis sluoksnis yra taip 
pat trapus ir gali būti sunaikintas 
neapgalvotų politinių bei organi-

Taip atrodo Kiaukliuose (Kaišiadorių vyskupijos) statoma nauja 
šventovė vietoj sovietų sunaikintosios. Jei bus pakankamai lėšų, 1999 
m. vasarą bus uždengtas stogas

skandalingai. Sprendimas per
duoti patalpas padarytas be jo
kios konsultacijos, net nežinant 
vietos savivaldybės organams - 
valsčiaus tarybai, valsčiaus valdy
bai ir Punsko valsčiaus viršaičiui. 
O juk vietos valdyba yra įpareigo
ta sudaryti sąlygas gyventojų svei
katos tinkamai globai.

Administracijos organų poel
gis akivaizdžiai kertasi su nuolat 
Premjero Jerzy Buzek kartojama 
politine deklaracija: “Paėmėme 
valdžią tam, kad ją perduotume 
savivaldoms”. Nepaisant politinių 
deklaracijų, kurias pagaliau gali
ma pripažinti konjuktūrinėmis, 
reikia čia priminti, kad Punsko 
valsčiaus sveikatos namai statyti 
ne biudžeto lėšomis, bet Sveika
tos apsaugos visuomeninio fondo 
lėšomis bei valsčiaus gyventojų 
privačiomis lėšomis (piniginė 
rinkliava, darbas ir kitokie įna
šai). Nepaisant formalios teisės, 
visuotinai pripažintų moralinių 
normų požiūriu sveikatos punktas 
yra Punsko valsčiaus bendruomenės, 
ne valstybės iždo, nuosavybė. Nei 
rajono įstaiga, nei kuris nors kitas 
valstybinės administracijos organas 
neturi moralinės teisės savintis turtu.

3. Lenkijos lietuvių bendruome
nės atstovų III suvažiavimas labai 
sunerimęs stebi čia minėtus vals
tybinės administracijos poelgius. Tai 
nepadės stiprinti Punsko valsčiaus 
gyventojų pasitikėjimą valstybės or
ganais. Nesame tikri, kad jie pasi
tarnaus ir gerai suprastiems Lenldjos 
valstybės interesams.

Prie Kiaukliuose (Kaišiadorių vyskupuos) statomos šventovės 
vyskupas J. MATULAITIS ir parapijos klebons kanauninkas J. 
ANDRIKONIS 1998 m. vasarą

Kalinių ir tremtinių...
(Atkelta iš 2-ro psl.)

O tų pavardžių - 328. Labai vy
kusiai surikiuota lankytojų pa
togumui. Prie kiekvienos pavar
dės pridėti ženkliukai (sutarti
niai): kalintas, miręs tremtyje, 
gimęs ar likęs tremtyje, žuvo 
partizanaudamas, nukankintas 
ar nušautas namuose ir t.t. 
Ženkliukų reikšmės - atskirame 
sąraše. Po sąrašu - žvakidė ir 
lenta su įrašu: “Mūsų rūpestis 
jau sunkiai atkūrė. Ar viską su
rašėme? Ar nepamiršome ko 
nors?” Toks paminklinis an
samblis vienintelis zanavykų 
krašte, o gal ir visoje Lietuvoje. 
Jį galima laikyti pavyzdžiu, kaip 
reikia įamžinti žuvusius nuo 
okupantų rankų savo kraštie
čius. O kas to paminklinio an
samblio autorius? Tai žmogus,

1998 m. gegužės 16 d. Plokš
čiuose po ilgos ir sunkios ligos 
miręs mokytojas Vytautas Va- 
lunta. Jis gimė 1930 m. spalio 
13 d. Svėdasuose, Anykščių ra
jone. Baigęs mokslus 1955 m., 
pradėjo dirbti lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytoju Raudonės 
vidurinėje mokykloje. Nuo 1970 
m. mokytojavo Plokščių viduri
nėje mokykloje. Čia sukūrė šei
mą, užaugino vaikus. Mylėjo 
Plokščius ir rūpinosi jų istorija. 
Tai jo rūpesčiu buvo įrengtas 
paminklinis ansamblis, surinkta 
ir parašyta Plokščių istorija. 
Sunkiai sirgdamas dar parašė 
Svėdasų istoriją, užbaigė ir savo 
šeimos istoriją. Buvo garbingas 
žmogus, garbingas ir mokytojas 
visiems. Taip buvo parašyta 
nekrologe.
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LAISVOJE nvn ĖIL e LIETUVIAI PASAULYJE
NAUJOS MONETOS

Lietuvoje prieš Kalėdas į apy
vartą buvo išleistos naujos 1, 2 ir 
5 litų metalinės monetos, kurios 
pakeis popierinius banknotus. 
Vieno lito moneta yra nikelio bal
tumo, 22.3 mm skersmens. Dviejų 
litų pinigas, 25 mm. Skersmens, 
turi geltono metalo žiedą su nike
lio spalvos šerdimi, o penkių litų 
moneta - atvirkščiai, nikelio žie
das su geltonu metalu viduryje. 
Kolekcinė sidabrinė 5 litų moneta 
“Pasaulio vaikai” bus parduoda
ma po 150 Lt. Lietuvoje jos bus 
išleista tik pora šimtų, kitas gaus 
ir pardavinės visame pasaulyje 
Jungtinių Tautų Vaikų fondas 
(UNICEF), skelbia ELTA. Taip 
pat išleistas naujas penkiasdešim
ties litų banknotas, atspausdintas 
Vokietijoje.

SKOLOS ŽEMDIRBIAMS
Kaip praneša “Valstiečių laik

raštis”, žemės ūkio gaminius per
dirbančios įmonės žemdirbiams 
skolingos per pusantro šimto mi
lijono litų. Labiausiai jiems įsis
kolinusios buvo pieno ir mėsos 
perdirbėjos. Marijampolės, Šiau
lių, Alytaus, Utenos ir Vilniaus 
pieninės iš viso skolingos daugiau 

* kaip 36 mln. litų. Mėsos perdirbi
mo įmonės skolingos per 20 mln. 
litų, o cukrinių runkelių auginto
jams cukraus fabrikai skolingi 
apie 27 mln. litų. Skolos daug di
desnės, negu 1997 m. rudenį, pa
didėjusios dėl maisto produktų 
prekybos sutrikimo po ekonomi
nės krizės Rusijoje.

ŪKININKŲ GAMYBA MIŠRI
Žemėtvarkos ir teisės depar

tamento prie Žemės ūkio minis
terijos duomenimis, pagal apklau
są, į kurią atsakė 5% įregistruotų 
ūkininkų, 82% ūkininkų verčiasi 
mišria žemės ūkio gamyba. Auga
lininkystėje specializuojasi 12%, 
o gyvulininkystėje - 4%. Ūkinin
kai dirba savo ūkyje, žemės ūkio 
bendrovėse, uždarosiose akcinėse 
bendrovėse, privačiose įmonėse, 
įstaigose ir organizacijose. Minis
terija taip pat praneša, kad iš 
1940 m. valdytos 4,5 mln. hektarų 
žemės, buvo pateikti prašymai 
sugrąžinti arba kompensuoti 3.7 
mln. hektarų. Iki 1998 m. spalio 1 
d. buvo patenkinti prašymai 2 
mln. hektarų.

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

ĮTAIKYS
I ALIIC EXPEDITING

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦
$11 už vieną kubinę pėdą
$18 pristatymas iki 31 kg

**Papildomai $5 už 10 kg
Prašome pasiskambinti dėl daugiau 

informacijos ir prieš atvažiuojant:

Vytautui Kairiui (905) 643-3334
Bernardui Mačiui 
Leonui Balaišiui 
Andriui Usvaltui 
Petrui Šturmui 
Algiui Trumpickui

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m.d.d.ch.

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ nagai
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SEN1ORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

ATIDARYTAS BANKO SKYRIUS
Kauno centre atidarytas nau

jas, keturių aukštų Vilniaus ban
ko skyrius, vienas moderniausių 
banko pastatų. Sklypas, kuriame 
anksčiau buvo “Orbitos” restora
nas ir “Nemuno” viešbutis, įsigy
tas 1994 m. Patalpų remontas 
kainavo 22 mln. litų. Vilniaus 
bankas iki 1998 m. lapkričio mėn. 
gavo 48.8 mln. litų pelno, klientų 
indėlių apimtis padidėjo nuo 
1087.9 iki 1362.2 mln. litų. Kaip 
skelbia BNS, bankas pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį su vie
nu stipriausių Švedijos bankų - 
“Skandinaviška Enskilda Ban- 
ken”, kuris taps Vilniaus banko 
strateginiu investuotoju, įsigys 
32% Vilniaus banko akcijų su
teiks jam galimybių sėkmingai il
galaikei plėtrai. SEB investicija 
sudarys daugiau kaip 220 mln. litų.

PERLAIDOTI ARKIVYSKUPO 
PALAIKAI

Lapkričio 28 d. Kauno arki
katedroje bazilikoje buvo atlaiky
tos iškilmingos laidotuvių Mišios 
ir kriptoje perlaidoti arkivyskupo 
Juozapo Skvirecko palaikai. Arki
vyskupas (g. 1873 m.) buvęs Kau
no arkivyskupijos ganytojas bei 
administratorius. Jo pastangomis
1926 m. buvo patvirtintas Lietu
vos bažnytinės provincijos struk
tūrinio sutvarkymo projektas,
1927 m. pasirašytas konkordatas 
tarp Lietuvos vyriausybės ir 
Apaštalų sosto. Jis buvo Teologi
jos-filosofijos fakulteto steigėjas 
Vytauto Didžiojo universitete, 
vienas iš Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos iniciatorių bei vado
vų, pasižymėjęs Šventojo Rašto 
vertėjas į lietuvių kalbą. Arkivys
kupas J. Skvireckas mirė ir buvo 
palaidotas Austrijoje 1959 m.

EKSPORTUOJA SVIESTĄ
Biržų, Panevėžio bei Mari

jampolės pieno perdirbimo įmo
nės eksportui paruošė po 165 
tonas sviesto. Iš viso Uzbekijai 
parduota 1300 tonų sviesto, su 
Kazachstanu pasirašyta sutartis 
dėl 1600 tonų. Yra 11 Lietuvos 
pieno įmonių, kurios turi pažymė
jimus, leidžiančius dalį gaminu 
eksportuoti į užsienio rinkas, rašo 
“Valstiečių laikraštis”.

BOKŠTAS PRIE ROTUŠĖS
Iki 2000 m. Vilniuje šalia ro

tušės ketinama pastatyti bokštą 
su apžvalgos aikštele, praneša 
“Lietuvos aidas” (nr. 233). Bokš
to projektuotojų kūrybinės gru
pės vadovas Juozas Palaima tei
gia, kad bokštas taps amžių san
dūros ženklu, savarankiškumą ir 
nepriklausomybę atgavusios tau
tos kelio simboliu. Jo viršų nu
matyta užbaigti kokios nors istori
nės figūros skulptūra, bet dar ne
nuspręsta kurios. Naujasis bokš
tas bus 54 metrų aukščio ir 5 
metrų skersmens. Apžvalgos aikš
telėje galės tilpti apie 70 žmonių. 
Bokšto statyba kainuos 2.5-3 mln. 
litų, tačiau nebus naudojamos 
Vilniaus miesto biudžeto lėšos. 
Tam reikalui bus įsteigtas specia
lus fondas. RSJ

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

(905) 632-4558
(514) 366-8259
(519) 773-8007
(905) 271-8781
(705) 429-2156

Toronto Maironio mokykloje pamokos metu šeštadienio rytą

Jaunimo sąjungos suvažiavimas
Kanados lietuvių jaunimo 

sąjungos 1998 m. suvažiavimas 
įvyko Kanados sostinėje Otavo
je, parlamento rūmuose, spalio 
23 d. Grupė jaunimo važiavo 
Otavos link su įvairiomis minti
mis KLJS veiklai pagerinti. Bu
vo gaila, kad tiktai Toronto ra
jono jaunimas rado laiko daly
vauti tame svarbiame suvažia
vime.

KLJS metiniame suvažiavi
me peržiūri nuveiktus darbus ir 
planuoja kitų metų veiklą. Šeš
tadienį, 1998 m. spalio 23 d., su
važiavimo dalyviai susirinko Ka
nados parlamento rūmuose. 
Pradžioje kun. E. Putrimas su
kalbėjo invokaciją ir prasidėjo 
suvažiavimo darbai. Apibūdino
me suvažiavimo struktūrą ir iš
rinkome prezidiumą: Oną Sta
nevičiūtę, Rimą Pečiulį ir sekre
torių Darių Sondą. Daina Bat
raks, praėjusių metų visuomeni
nių reikalų vadovė pasveikino 
suvažiavimo dalyvius. Mike Mi- 
kolaitis, JAV-bių LJS pirminin
kas, raštu pasveikino KLJS su
važiavimo dalyvius.

Savo pranešimuose valdy
bos nariai papasakojo, kokius 
renginius jie suorganizavo per 
praėjusius metus. Matas Stane
vičius, KLJS pirmininkas, per
skaitė visas atliktas ir neatliktas 
praėjusių metų rezoliucijas. 
KLJS stengiasi stiprinti ryšius 
su Lietuva ir su Lietuvos jauni
mu, juos bando finansiškai pa
remti. Kun. E. Putrimas padė
kojo už finansinę pagalbą Klai
pėdos jaunimo centrui. Buvo 
nutarta tęsti šią finansinę pagal
bą. Kanados lietuvių bendruo
menė vėliau mus pakvietė daly
vauti diskusijoje dėl Lietuvos 
kandidatavimo į ŠAS (NATO).

Pirma darbo sesija prasidė
jo Lietuvos chartos skaitymu. 
Chartoje apibūdinta lietuvių 
tauta ir jos kova už laisvę bei 
nepriklausomą gyvenimą. To
liau nagrinėjome KLJS statutą, 
kuriame yra apibūdinta LKJŠ 
kaip organizacija. Diskusijos te
ma keitėsi. Iškilo ir 2000 metų 
jaunimo kongresas, kuris įvyks 
Australijoje. Visi KLJS valdy
bos nariai ir visas Kanados lie
tuvių jaunimas kviečiamas daly
vauti ateinančiame Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongrese.

Vytautas Kamantas, Pasau
lio lietuvių bendruomenės pir
mininkas, ir Scott McCready, 
Derrek Konrado (Prince Albert 
M.P.) parlamentaro padėjėjas, 
aplankė mūsų suvažiavimą. V. 
Kamantas padėkojo KLJŠ už 
jos atliktus darbus ir skatino, ir 
siūlė mūsų organizacijai stiprin
ti ryšius su Lietuva ir JAV, pra
šė stiprinti Lietuvos bei Šiaurės 
Amerikos lietuvių jaunimo 
veiklą. Scott McCready nurodė, 
kaip stiprinti KLJS įtaką Kana
dos parlamentui. Esame labai 
dėkingi svečiams už pasiūlymus 
ir apsilankymą KLJS suvažia
vime.

KLJS stengiasi sukurti 
“Mission Statement”, t.y. saki
nį, kuris tiksliai apibūdintų mū
sų organizaciją. Grupėse disku
tavome įvairius pasiūlymus, bet 
pagaliau buvo nutarta palikti 
naujai valdybai galutinai sufor
muluoti apibūdinimą.

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

Suvažiavimo pabaigoje bu
vo pranešta ir apie du svarbius 
renginius, kuriuose dalyvaus 
Kanados KLJS. Pastaroji pasky
rė du savo atstovus dalyvauti 
Lietuvių tautinių šokių šventės 
2000 metais rengėjų komitete. 
KLJS organizuoja vadovavimo 
stovyklą 2000 m., prieš tautinių 
šokių šventę. Detalės bus vėliau 
praneštos spaudoje. Suvažiavi
mo pabaigoje buvo išrinkta 
nauja 1998-1999 metų valdyba.

Po suvažiavimo turėjome 
progą aplankyti Lietuvos amba
sadą Otavoje. Ambasadorius dr. 
A. Eidintas pakvietė KLJS na
rius kartu su Kanados lietuvių 
bendruomenės tarybos atstovais 
į priėmimą ambasadoje. Buvo 
labai įdomu dalyvauti ir pasikal
bėti su kitais svečiais Otavoje. 
Tiek ten žmonių buvo, kad net 
ir temperatūra ambasadoje pa
kilo gerokai virš 30° 1

KLJS daug pasiekė praėju
siais metais, ir planuoja dar 
daugiau pasiekti ateinančiais 
metais. 1998 m. svarbiausia re
zoliucija - jungti visos Kanados 
lietuvių jaunimą į tautinę veiklą, 
sustiprinti ryšius su Lietuva ir 
JAV. Norėtume iki sekančio su
važiavimo būti oficialiai regist
ruoti kaip lietuviška Kanados
«’• ■*?«&. '■&.

Hamilton, Ont.
SVEIKINDAMA DRAUGUS ir 

pažįstamus su praėjusiom šventėm 
ir linkėdama viso geriausio Nau
jiems metams, Pagalbai Lietuvos 
vaikams $50 aukojo Regina Pakal
niškienė. Dėkingas PVL k-tas

VYSK. M. VALANČIAUS MO
KYKLA 1998 m. gruodžio 13, sek
madienį, Hamiltono Jaunimo cent
re, padedant “Aukuro” teatro akto
riams, režisuojant ir pačiai aktyviai 
dalyvaujant rež. Elenai Kudabienei, 
suvaidino Ant. Rūko keturių pa
veikslų pjesę “Svajonių šalis”. Vai
dinimo pasižiūrėti prisirinko pilna 
salė tėvų bei svečių, jų tarpe - ir 
mokyklos globėjas klebonas kun. J. 
Liauba, OFM.

Pirmame paveiksle knyginin
kas Barzdyla (Vyt. Taseckas) išlei
do j kelionę vaikus, ieškančius sva
jonių šalies. Antrame paveiksle 
“Besočių žemėje” keliautojai pa
tenka į kiaulių karalystę, kur vy
riausius vaidmenis atliko Besotis 
didysis (E. Kudabienė), Besotis il
gasis (Ged. Smetona) ir Kiaulių ka
ralaitė (R. Valaitytė). Trečiasis pa
veikslas - “Velnių karalystė”. Vel
nių karalius (K. Kalvaitis, rež. pa
dėjėjas) savo balsu, apranga ir iš
vaizda vertė mažuosius žiūrovus 
glaustis arčiau prie savo mamų; jam 
įspūdį sudaryti padėjo Velnių bo
butė (O. Stanevičiūtė), velniukai ir 
kitokie tos karalystės sutvėrimai. 
Pagaliau - linksmas atokvėpis ket
virtajame paveiksle. Čia jau išsvajo
toji šalis - Lietuva. Čia visi malo
nūs ir geri: mama (M. Kalvaitienė), 
Audronė (M. Kėliaučiūtė), Jurgis 
(A. Raudys) ir daugybė linksmų 
vaikų bei gerasis Kalėdų senelis 
soste.

Vaidinimas dėka rež. E. Kuda
bienės, darbštaus tėvų komiteto bu
vo gerai paruoštas ir paliko ne tik 
malonų įspūdį, bet ir aiškią išvadą: 
galima įtraukti ir pačius mažiau
sius, jei tik renginys jiems pritaiky
tas. Muzika pasirūpino E. Kudabie
nė ir Ir. Čerškienė, aprangomis - 
Z. Bersėnaitė-Cers, dekoracijomis 
- V. Tirilienė, S. Erickson ir kiti tė
vai. Dekoracijos ir vaikų apranga 
(paršiukai, velniukai, angeliukai) 
labai prisidėjo laukiamam įspūdžiui 
susidaryti. Vaidinimui pasibaigus 
visiems dėkojo mokyklos vedėja R. 
Kamaitytė, linkėjo linksmų švenčių, 
kvietė pasivaišinti tėvų paruoštais 
užkandžiais ir kava. S.

Delhi-Tillsonburg, ON
KLKM DR-JOS METINĖ 

ŠVENTĖ gruodžio 6 d. prasidėjo 
pamaldomis Šv. Kazimiero švento
vėje. Mišias aukojo kun. K. Ralys. 
Skaitinius atliko J. Pargauskienė, 
tikinčiųjų maldą - A. Aleliūnienė. 

organizacija. Vienas iš projektų 
bus aktyviai dalyvauti KLB 
veikloje ir kartu rūpintis Lietu
vos priėmimu į ŠAS (NATO). 
Šiame suvažiavime priėmėm 
daug nutarimų, juos visus pla
nuojam įvykdyti. Kitais metais 
tikimės turėti daugiau įtakos ir 
daugiau atstovų iš kitų Kanados 
vietovių. Planuojame sekančia
me suvažiavime skirti daugiau 
laiko savo veiklai plėsti.

KLJS nuoširdžiai dėkoja 
mus rėmusioms organizacijoms, 
Kanados lietuvių bendruome
nei, Toronto “Paramai”, Lietu
vių Namams už finansinę pa
galbą.

Nauja 1998-1999 metų Ka
nados lietuvių jaunimo sąjungos 
valdyba: pirmininkas - Matas 
Stanevičius, vicepirmininkės - 
Irena Žukauskaitė, Daina Bat
raks, Indrė Ramanauskaitė, iž
dininkė - Sonia Houle, kores
pondentas - Darius Sonda, ryši
ninkas - Taras Chornamaz, so
cialinių reikalų vadovai - Vytas 
Ruslys, Paulius Goudie, projek
tų vadovai - Larisa Svirplytė, 
Arvydas Jonušonis, nariai - Ri
mas Pečiulis, Viktoras Kušlikis, 
Justas Šimonėlis, Lukas Ginio- 
tis. Adresas: Kanados lietuvių 
jaunimo sąjunga, 1573 Bloor St. 
W„ Toronto, ON M6P 1A6, 
Canada Inf.

Po pamaldų visi rinkosi į para
pijos salę, papuoštą kalėdinėmis 
žvakėmis ir pušų šakelėmis. Dr-jos 
pirm. A. Ratavičienė pasveikino vi
sus dalyvius ir priminė, kad ši šven
tė sutampa su keturiasdešimtmečiu 
nuo dr-jos skyriaus įsteigimo šioje 
apylinkėje. Ji pasidžiaugė, kad sve
čių tarpe buvo centro valdybos 
pirm. A. Sungailienė, M. Povilaitie- 
nė - šios apylinkės skyriaus įstei
gėja - ir Hamiltono atstovės: E. 
Kairienė ir D. Garkūnienė. Per ke
turiasdešimt metų sumažėjo sky
riaus narių skaičius, bet skyrius dar 
aktyviai veikia ir toliau. Kun. K. 
Raliui sukalbėjus maldą, visi buvo 
pakviesti vaišintis valdybos rūpes
čiu paruoštais įvairiais valgiais. Po 
vaišių, visiems sugiedojus giesmę 
“Graži Marija Tu esi”, jaunos sky
riaus narės J. Pargauskienė ir Salo
mėja Comeau skaitė tai dienai pa
rinktus eilėraščius iš Lietuvos ir 
išeivijos poetų kūrybos. Visi da'y- 
viai labai atidžiai išklausė ką sakė 
viešnia iš Toronto - pirm. A. Sun
gailienė. Ji gražiai apibūdino dr-jos 
veiklą ir jos tikslus. Priminė, kad ši 
dr-ja ir toliau dirba išeivijos ir Lie
tuvos gerovei. Lietuvoje stipriai re
mia našlaičių namus ir tremtinių 
fondą.

M. Povilaitienė papasakojo, 
kaip šis skyrius buvo įsteigtas pa
dedant a.a. kun. Rickui. Vėliau dir
bo sėkmingai globojant a.a. kun. dr. 
J. Gutauskui. Hamiltono skyriaus 
vardu sveikinimą skaitė E. Kairie
nė. KLB Delhi apylinkės vardu svei
kino T. Pargauskienė. Pirm. A. Ra
tavičienė padėkojo narei O. Šiurnie- 
nei, kuri nuoširdžiai rinko šios drau
gijos veiklos nuotraukas ir paruošė 
net kelius albumus, kurie liks pri
siminimui. Viešnios ir visos buvu
sios šio skyriaus pirmininkės apdo
vanotos rožėmis. Užbaigiant šią šven
tę sugiedota “Marija Marija”. B.V.

Vancouver, B.C.
TREMTINIŲ GRĮŽIMO FON

DUI aukojo: $100 V. ir S. Dailydės, 
Victoria, B.C.; $50 - St. ir A. Žal- 
dokai, Kelowna, B.C.

KLK moterų dr-ja

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

JA Valstybės
Santaros - šviesos suvažiavi

mas rugsėjo 10-13 d.d., vyko Lie
tuvių centre, Lemonte. Jame da
lyvavo apie 100 asmenų. Svars
tytos literatūros, kultūros ir lietu
vybės temos. Aušra Velickaitė, 
Ilinojaus universiteto Lituanisti
kos katedros magistrante, vertino 
Kosto Ostrausko dramą “Stasiu
kas” - pagrindinis jos veikėjas 
Stanislovas Augustas Poniatovs
kis, paskutinis Lietuvos ir Lenki
jos valdovas. Rimvydas Šilbajoris 
dalyvius supažindino su A. 
Mackaus leidimo fondo išleistais 
Alfonso Nykos-Niliūno “Dieno
raščio frangmentais”. Leonidas 
Donskis iš Lietuvos skaitė paskai
tą “Vytauto Kavolio palyginamų
jų civilizacijų teorija”. Italas Piet
ro Dini, mokąs lietuvių, latvių ir 
lenkų kalbas, kalbėjo apie baltų 
kalbų ir kultūrų istoriografinius 
tyrimus renesanso Europoje. Ty
rimai apėmė ir jotvingių, prūsų, 
lietuvių ir žemaičių kalbas bei jų 
tarmes. Pasak kalbininko Pietro 
Dini, Italijoje veikia dvi baltisti
kos katedros - Pizos ir Florenci
jos universitetuose. Tose katedro
se reiškiasi apie dešimt italų bal
tistų, kurių pusė stažavosi Lietu
voje ar Latvijoje. Pietro Dini pa
rašyta knyga “Baltų kalbos istori
ja” yra vartojama kaip įvadas į 
baltų studijas. Jis yra parašęs ir 
išvertęs baltistikos klausimais ir 
kitų knygų, tarp jų žemininkų 
poezijos tomą. Jis suvažiavime 
itališkai ir lietuviškai skaitė A. 
Nykos-Niliūno eilėraštį “Vyno 
stebuklas”. A. Samalavičius, dės
tantis Vilniaus Technikos univer
sitete, savo paskaitoje aiškino 
“Post kolonializmą lietuvių litera
tūroje”. Algimantas Gureckas 
nagrinėjo temą “Liberalizmo per
galė ir kas toliau”. Ilona Mazi- 
liauskienė vadovavo pašnekesiui 
“Lietuvybė mano kasdienybėje”. 
Filosofas Algis Mickūnas gvil
deno temą “Dvilypė ištikimybė: 
išeivijos savimonės sandara”. 
Buvo rodomi trys iš Lietuvos 
atvežti filmai: dokumentiniai “Je
ruzalės pasakos”, “Gyva kontra
banda” ir vaidybinis “Rojuje irgi 
sninga”.

Gudija
Gervėčių, Rimdžiūnų, Pele

sos ir Gardino lietuviai iki šiol 
mėgo tarp savęs bendrauti, daly
vauti susitikimuose. Minint Žal
girio mūšio metines ir tautos 
šventes dažniausiai suvažiuodavo 
į Gardiną. Švenčiant Švč. Trejybės 
atlaidus suplaukdavo į Gervėčius, 
o į Šv. Lino atlaidus - Peleson. 
Šiemet, kaip rašoma “Vorutos” 
37 nr., Gardine Žalgirio mūšio 
diena buvo švenčiama tik gudų ir 
lenkų, be lietuvių. Tas pats 
atsitiko ir Balstogėje. Atšventė tik 
lenkai su gudais. Šiais metais 
iškilmingai Šv. Lino atlaidai buvo 
švenčiami Pelesoje. Šventovę pri
pildė daugybė maldininkų: lietu
vių, gudų ir lenkų. Mišias atna
šavo penki kunigai, atvykę iš 
Gervėčių, Lazdijų ir kitų Lietuvos 
vietovių. Anksčiau šiuose atlai
duose gausiai dalyvaudavo lietu
vių iš Minsko ir Gardino. Šiemet 
taip nebuvo. Būkštaujama, kad 
tokių susibūrimų jau yra menkėji
mo pradžia.

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

iiTTAT LIETUVIŲ KREDITO
* CX-L/XVCX 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. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki.........2.25%
santaupas....................................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk..........2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius........................3.40%
180 dienų indėlius..................... 3.40%
1 m. term, indėlius.................. 4.00%
2 m. term, indėlius.................. 4.25%
3 m. term, indėlius.................. 4.45%
4 m. term, indėlius.................. 4.60%
5 m. term, indėlius.................. 4.75%
RRSP ir RRIF
(Variable)..................................... 2.50%
1 m. ind.........................................4.00%
2 m. ind.........................................4.25%
3 m. ind......................................... 4.45%
4 m. ind......................................... 4.60%
5 m. ind.........................................4.75%

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

INTERAC KORTELĖ

Australija
Tasmanijos universitete veikia 

Lietuvos studijų sambūris (LSS), 
kuriam šiuo metu vadovauja huma
nitarinių mokslų studentas Vincas 
Taškūnas. Šis sambūris privačiomis 
pastangomis buvo įsteigtas 1987 
metais. Šiam sambūriui trūksta vie
tinių lietuvių užnugario. Nors Tas- 
manija savo plotu prilygsta Lietu
vai, bet per paskutinį gyventojų su
rašymą užsiregistravo tik 40 lietu
vių. Sambūris išsilaiko, nes ateina 
pagalbos iš kitur, ir verčiasi iš aukų. 
Jis veikia jau 12 metų. Leidžia savo 
leidinį “Lithuanian Papers”. Jame 
išspausdinta anglų kalba per šimtą 
originalių mokslo darbų apie Lietu
vą. Išleistos 4-rios knygos, taipgi 
leidinys - “Nereikalingų svetimžo
džių rinkinys”. Per 200 šio leidimo 
padovanota Lietuvai. LSS pastan
gomis Tasmanijos universitete už
baigtos 4-rios disertacijos apie Lie
tuvą ir lietuvius, dvi dar ruošiamos. 
Universitete tapogi vyksta lietuvių 
kalbos kursai.

Lenkija
Punsko Kovo 11-sios gimna

zijoje rugsėjo 4 d. vyko istoriko 
dr. Broniaus Makausko parašyto 
vadovėlio “Lietuvos istorija” su
pažindinimas. Autoriaus susitiki
mą su moksleiviais ir mokytojais 
suorganizavo gimnazijos direkto
rė Marytė Čerkelienė ir vietinės 
Lietuvių bendruomenės pirm. 
Juozas S. Paransevičius. Renginy
je dalyvavo ir Lietuvos konsulas 
Seinuose Regimantas Gecevičius 
bei Lietuvos istorijos instituto di
rektorius prof. Antanas Tyla iš 
Vilniaus. Vadovėlį vertino istori
jos mokytoja Irena Bobilienė. 
Pasak jos, toks vadovėlis reikalin
gas ne tik moksleiviams, bet ir 
visai Lenkijos lietuvių visuome
nei, juo labiau, kad pateikiami iš
samūs duomenys iš Lenkijos lie
tuvių praeities. Pats vadovėlio au
torius dr. Br. Makauskas džiau
gėsi suteikta galimybe sugrįžti į 
savo buvusią mokyklą. Nesąs pir
mas iš šios mokyklos ėmęsis šio 
darbo. Vadovėlių ruošime kaip 
tik esą pasižymėję jo pirmtakai 
šios mokyklos mokytojai. Taip 
lemta, sakė jis, kad “mes patys 
turime pasigaminti savo darbo 
įrankius” (“Aušra” 17 nr.). Vado
vėlį išleido Lenkijos edukacijos 
ministerija. Jį gali šiuo metu gauti 
tik mokyklų direktoriai. Šiaip pla
čiau dar nėra platinamas. J. Andr.

į ' Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį į

Jis mums duoda"

[ Lougheed Funeral |
Home Į

i Žmonės, kurie atjaučia kitus į
!

Sudbury Ontario I

PASKOLAS
Asmenines nuo...........7.15%
nekiln. turto 1 m..........6.150%

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



Trijų chorų koncertas nuolėbenotienė
Estų, lietuvių ir suomių chorų jungtinis pasirodymas Toronte

Toronto suomių, estų ir lie
tuvių chorų koncertas, pavadin
tas “Dovanojame dainą” (The 
Gift of Song”), įvyko 1998 m. 
gruodžio 1, antradienį, garsiaja
me “Ford Centre for the Per
forming Arts” salėje. George 
Weston rečitalių salė, talpinanti 
per 1000 klausytojų buvo pilnu
tėlė. Prieš įeinant į salę visiems 
buvo išdalintos vakaro progra
mos, kurioje buvo išspausdintos 
vadovų nuotraukos, jų darbo ir 
veiklos nuopelnai, asmeninis iš
simokslinimas, dalyvaujančių so
listų pagrindinio akompaniato
riaus J. Govėdo, chorų nuotrau
kos ir aprašymai. Sprendžiant iš 
šios informacijos buvo aišku, 
kad vadovai ir jų kolektyvai ak
tyviai reiškiasi savo bendruome
nių kultūriniame ir kūrybiniame 
gyvenime, palaiko glaudžius ry
šius su savo kraštu, kurio meną 
puoselėja išeivijoje.

Koncertą pradėjo jungtinis 
mišrus choras, jungiantis 110 
choristų. Jo sudėtyje buvo estų 
choras “Estonia”, suomių choras 
“Vox Finlandiae” įsteigtas prieš 5 
metus, 24 nariai ir didžiausias 
skaičiumi bei darbo stažu To
ronto lietuvių choras “Volun
gė”. Visi daininkai vilkėjo savo 
krašto tautiniais darbužiais. 
Ypatingo estetinio sceninio 
vaizdo aprangos margumynas 
nesudarė. Vyrų drabužiai buvo 
paprastesni ir vienodesni, tačiau 
netvarkingą vaizdą paliko marš
kiniai, kurių vieni buvo užsegti, 
o kitų kaklai atsegioti, vieno 
juosmenis buvo apjuosę juosto
mis, kiti ne. Tačiau vaizdinis 
pristatymas tokiam vienkarti
niam koncertui buvo antraeilis.

Pirmoji jungtinio choro at
likta suomių kompozitoriaus I. 
Kuusisto daina “Muzikos kraš
tas (“Land of Music”), buvo at
likta anglų kalba. Tai ramaus 
charakterio, lėtai plaukianti 
daina, kurią dirigavo suomių 
choro vadovas Pieter Sigmundt. 
Sekančios dvi dainos, atliktos 
jungtinio choro, buvo lietuvių 
kompozitorių kūriniai - J. Ta- 
mulionio “Saulelė motulė” ir L. 
Vilkončiaus “Ai, rūksta rūksta”. 
Abi dainos buvo atliktos lietu
vių kalba ir “a-capelja” (be inst- 
ruminės palydos). Žodžių tari
mas buvo labai aiškus. Daini
ninkai pakluso dirigentės D. 
Viskontienės mostams, steng
damiesi reikštis dinamiškai su 
muzikiniais akcentais, gražiai 
užbaigti žodžių galūnes.

Po šių trijų jungtinio choro 
atliekamų dainų, tolesnę kon
certo programą tęsė estų choras 
“Estonia”, o visi likusieji choris
tai susėdo scenos pakraščiuose. 
Toks režisūrinis sprendimas - 
palikti choristus scenoje, saky
čiau, sudarė labai šeimyninę 
nuotaiką, rodė draugiškumą ir

“Degu kaip žvakė”
Kazio Inčiūros sibirinėpoezija “Nelaisvės psalmės”
“Degu...” Tai pirmosios 

psalmės pavadinimas Kazio In
čiūros tremtiniškoje knygoje 
“Nelaisvės psalmės”. Šis “San
taros” leidyklos Kaune leidinys 
yra nepaprastas, nes liudija, 
kaip net skaudžioje nelaisvėje- 
tremtyje poetai sugebėjo meniš
kai užrašyti giliausius išgyveni
mus ir, su gerų žmonių pagalba, 
išsaugoti bei perduoti jau lais
viems skaitytojams.

Ar galima tokį leidinį ver
tinti kritiškai? Tai labiau mal
dos, o ne eilėraščiai. Septynios 
psalmės - pasikalbėjimai su 
Viešpačiu, kai tremties kančios 
beveik “gesino žvakę”, o nebu
vo aplink su kuo pasikeisti pa
guodos žodžiu. Kaip Antano 
Miškinio “Psalmės”, kaip Sibiro 
tremtinių maldaknygė, taip ir 
Kazio Inčiūros ranka rašytos, 
tremtyje sukurtos ir poeto arti
mo bičiulio kun. J. K. Matulio
nio išsaugotos psalmės-eilėraš-

pagarbą vieni kitiems, o kartu 
leido būti ne tik atlikėjais, bet ir 
koncerto klausytojais.

Estai atliko keturias origi
nalias dainas, estų kalba. Labai 
pravertė vakaro programose Iš
rašyti paaiškinimai anglų kalba 
apie kiekvieną dainą ir jos min
tį. Pirmosios dainos “Lauki mo
ju (“Dainos galia”, kompoz. R. 
Toi) ir “Leelo” (Estų liaudies 
daina, aran. M. Saar) nuskam
bėjo gana silpnokai, girdėjosi iš
siskiriantys atskiri balsai, trūko 
susidainavimo, nors dainos at
rodė gana paprastos, posmeli- 
nio pobūdžio su besikartojan
čiais priedainiais. Estai atsigrie
bė sekančiose dainose “Ma kon- 
disin vainul” (’’Kai aš klajoju po 
pievą”, kompoz. C. Kreek) ir 
“Kangakudumise laul” (“Audi
mo daina”, kompoz. E. Oja), 
kurios buvo ypač žaismingos, 
greito tempo, įdomios intrepe- 
tacijos trumpi kūrinėliai.

Scenoje jų vietą užėmė suo
mių choras “Vox Finlandiae’. 
Tai palyginti labai jaunas viene
tas, savo veiklos istoriją skai
čiuojantis tik penkmečiu. Visi 
dainininkai - jaunesnio amžiaus 
žvalūs ir energingi. Jie atliko tik 
vieną kūrinį “Mull’ on heila iha- 
na” (“Aš turiu vieną mylimąją- 
jį”). Tai buvo kelių dainų pynė, 
aranžuota kompoz. P. Kostiai- 
nen apie meilę, intrigas, prišly- 
bas ir visokius kitokius su šia te
ma susijusius nuotykius. Choro 
vyrai sustojo kairėje scenos pu
sėje, o merginos dešinėje, pasi
sukę vieni į kitus, ir taip atrodė, 
kad kūrinio atlikimas buvo pa
grįstas merginų ir vaikinų hu
moristiniais pajuokimais, pasi
šaipymais, viliojimais. Šie daini
ninkai savo artistiškumu ir sce
nine išraiška labai vykusiai per
davė dainos charakterį, tačiau 
muzikinių klaidų buvo gana 
daug. Matėsi, kad kūrinys nėra 
galutinai paruoštas, keičiantis 
dainų tempui, ritmui ir charak
teriui jautėsi dainininkų netik
rumas, o klausantis nebuvo gali
ma pajusti pilno kūrinio vaizdo. 
Salėje girdėjosi juokas, o dai- 
ninkams pabaigus kūrinį, pasi
girdo gausūs plojimai. Matyt, iš
dainuotas tekstas tiems, kurie 
supranta kalbą, ir dainininkų en
tuziastinga vaidyba nustelbė bet 
kokius muzikinius trūkumus.

Toronto lietuvių choras 
“Volungė” - ilgas veiklos tradi
cijas turintis choras, lietuvių vi
suomenės pasididžiavimas. Vo- 
lungiečiai pasirinko dvi dainas 
“Žemaičių plentas” (kompoz. 
A. Martinaitis) ir “Subatos va
karėlį” - liaudies dainų pynę, 
aranžuotą J. Govėdo. Gražu 
buvo žiūrėti į pasitempusius, 
pažįstamus “Volungės” daini
ninkus, kuriuos sutinki bet ku-

Tremtinys KAZYS INČIURA, tik 
sugrįžęs 1956 m. iš Sibiro

Nuotr. Jono Lalo

čiai, maldos yra unikali kūryba, 
mus pasiekusi tik jau poetui mirus.

Įdomi knygos (nedidelės, 
bet svarios įvairiopa prasme) 
metrika:

Kazys Inčiūra, NELAISVĖS 
PSALMĖS. Faksimilinis leidinys. 
“Santara”, Kaunas, 1998 m. Redak
toriai: Aleksas Dabulskis, Robertas 
Keturakis. Meninis redaktorius Al
girdas Jurėnas. Maketavo Rūtenis 
Norkus. Paties autoriaus ranka ra
šyti tekstai. Iš leidyklos pozityvų 
spausdino SPAB spaustuvė “Spin
dulys”, Gedimino 10, 3000 Kaunas. 
Knygos pradžioje - Kazio Inčiūros, 
tik sugrįžusio iš tremties, nuotrau
ka ir įvadiniai žodžiai - Jono Lalo, 
kun. J. K. Matulionio ir Alekso Da- 
bulskio. A.R. 

rioje lietuvių visuomeniškoje 
veikloje ir kurie dabar stovėjo 
ne kurioje nors įprastoje para
pijos salėje, o plačiai žinomoje 
miesto koncertų salės scenoje. 
Pirmoje dainoje “Žemaičių 
plentas” solo dalį atliko D. 
Radikienė, o skudučių intarpą - 
M. Sungaila, T. Pabrėža ir K. 
Keparutis.

Įdomi savo atlikimo tech
nika ir interpretacija daina “Že
maičių plentas”, sakyčiau, vo- 
lungiečiams nelabai pavyko. 
Jautėsi aukštų balsų persvara 
(galėjo būti kalta scena arba 
mikrofonai). Choras nenuskam
bėjo pilnu savo pajėgumu tiek 
techniniu tiek meniniu požiūriu. 
Antrasis kūrinys “Subatos vaka
rėlis” taip pat paliko pilką spal
vą. Tai drąsiai galiu teigti, nes šį 
kūrinį teko girdėti keletą kartų 
atliekant tiems patiems dainin- 
kams žymiai geriau ir įspūdin
giau.

Galbūt savam chorui sta
tome didesnius reikalavimus, 
nes jie yra mūsų atspindys, ne 
tik mūsų, bet ir visos mūsų tau
tos chorinės muzikos skleidėjas, 
juo labiau, kai jie pasirodo ne 
saviveiklinėje salėje, o prestiži
niame miesto meno centre. Pa
rinkti kūriniai buvo panašaus 
stiliaus ir nuotaikos, arba bet 
jau tokį įspūdi paliko klausyto
jams.

Pirmąją koncerto dalį baigė 
jungtinis choras, atlikdamas dvi 
estų ir vieną suomių dainas. 
Paskutinioji suomių kalba atlik
ta daina “Aurington noustessa” 
(“Saulėtekis”, kompoz. T. Kuu- 
la) nuskambėjo sodriai, ramiai 
ir galingai. Ši daina, kuri buvo 
rašyta 1883-1918 m. laikotarpy
je^ išreiškė prasmingą mintį: 
“Žiūrėk, siela mana, po dauge
lio šimtmečių buvusio melo, 
kančios ir neteisybės skverbiasi 
ryškus saulėtekis”. Tai kūrinys, 
jungiantis mūsų kaimynių tautų 
chorinės muzikos bruožus, cha
rakterį ir tautų troškimą būti 
laisvomis.

Antroji koncerto dalis buvo 
skirta A. Vivaldžio kūriniui 
“Gloria D”, kurį dirigavo kvies
tinis dirigentas Jerzy Cichocki. 
Šis dirigentas-menininkas yra 
labai gerai žinomas chorinės 
muzikos gerbėjams, kaip vargo
nininkas, chorvedys, vargonų 
muzikos žurnalo redaktorius ir 
įvairių seminarų - muzikos bū
relių vadovas. Šiam kūriniui 
atlikti buvo pakviesta styginių 
instrumentų grupė, trys solistės 
(du sopranai ir altas), o elektri
niais vargonėliais lydėjo J. Go- 
vėdas.

A. Vivaldžio “Gloria D” su
sideda iš dvylikos atskiras tona
cijas turinčių dalių. Tai lotynų 
kalba parašytas ir atliekamas 
kūrinys, pagrįstas bibline tema 
pagal Luko 2,14, kur pagrindinė 
mintis yra “Garbė Dievui aukš
tybėse, o žemėje ramybė jo my
limiems žmonėms”. Nors tai la
bai plačiai žinomas kūrinys, ta
čiau jungtinis estų, suomių ir 
lietuvių choras sugebėjo atlikti 
šį nuostabų kūrinį gana muzika
liai. Žinoma, buvo ir netiks
lumų, kaip pvz. solistės - alto 
(R. Lindau) visiškas nusigie- 
dojimas.

Visas šis trijų chorų kon
certas vertas didelio dėmesio ir 
įvertinimo. Tai pagrindiniai 
žingsniai kryptimi, kuri pratęstų 
mūsų chorinės muzikos tradici
jas nuo lietuviško lopšio į dau- 
giakultūrę mūsų miesto ir kraš
to visuomenę. Muzikos ir meno 
žinovai, kritikai, švietėjai šiuo 
metu yra labai susirūpinę, kaip 
sukurti švietimo ir meno pro
gramas, kaip išsaugoti, kad į šį 
kraštą atvežtoji etninių grupių 
kultūra nesunyktų kartu su grei
tai “tirpstančiais” jų šaltiniais. 
Niekas neturi atsakymo, kaip 
tai padaryti, bet visi yra susirū
pinę. Reikia tikėtis, kad “Vo
lungės” ir jos vadovės D. Vis
kontienės padaryti pirmieji 
žingsniai duos pradžią užmo
jams, kad mūsų dainos skambė
tų svetimtaučių chorų repertua
re, kad mokyklų klasėse svetim
taučiai bandytų priemenėlių ra
liavimus ar unikalias mūsų kraš
to sutartines.

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

(J. Augustaitytė-Vaičiūnienė)

Solistės NELĖ PALTINIENĖ ir NIJOLĖ TALLAT-KELPŠAITĖ po 
koncerto Čikagoje lapkričio 22 d. kartu su muziku ARVYDU PALTINU

Nuotr. E. Šulaičio

LIETUVOS POETŲ PORTRETAI

Didelio gyvenimo simfonija
Naujoviška Alfonso Nykos-Niliūno poezija

ALEKSANDRAS ŠIDLAUSKAS, 
Vilnius

Lietuvių poezijos medis be
veik niekuomet nebuvo nudžiū
vęs. Žiauriais pokario metais šis 
medis nustojo lapojęs, neleido 
naujų šakų, nė ūglių, o laukė 
tiktai tokios dienos, kai saulė, 
vanduo, oras ir žemė vėl atgai
vins medį, šakas ir žodį, tąją po
ezijos duoną, vėl sužadins mintį, 
tą gyvybingąją versmę.

Ilgainiui taip ir įvyko. Tiktai 
laimei, Užatlantėje, tas žodis 
puikiausiai vešėjo, skleidėsi, au
go ir žmones augino, laisvino, 
tikino. Tiktai, laimei, kad toji 
talentinga emigracijos poetų 
karta - banga nenutiko, o kal
bėjo, sujungusi abu Atlanto 
krantus - Lietuvą ir Ameriką. 
Kalbėjo sodriu poetiniu žodžiu, 
kuris suvaidino itin ženklų vaid
menį naujosios poezijos gimi
mui. Juk poezija, atrodo, buvo 
ir pasiliko - su labai retomis iš
imtimis - brandžiausia lietuvių 
literatūros šaka (ne šakele), 
svarbiausiu žanru ir kituose kraš
tuose reprezentuojančia rūšimi.

Vardų nereikia minėti, nes 
juos visi gerai žino. Tai tie po
etai, kurie gimė, augo ir mokėsi 
bei subrendo Lietuvoje, o spar
nus lyrikos skrydžiui jau išsklei
dė ten, Amerikoje, Kanadoje, 
Australijoje. Pasirodo, ir poezi
ja, kaip tautos ir žmonės, turi 
savo likimus, (ne tiktai knygos), 
turi savo skersgatvius, takus ir 
plačias išbėgines vieškelių juostas.

Tokį kelią nuėjo Alfonsas 
Nyka-Niliūnas (Alfonsas Čip- 
kus, uteniškis), aukštaitiškos re
gos žmogus, atnešęs į mūsų po
eziją nepaprastai daug naujovių. 
Jis išlaisvino eilutę nuo tam tik
ro klasikinės eilėdaros stingulio. 
Jis ėmė žodį filosofiškai įpras
minti ir įasmeninti. Lietuvių li
teratūroje to iki A. Nykos-Ni
liūno dar nebuvo. Į poeziją drą
siai įžengė naujas mąstymas ir 
matymas.

Prie įvairesnės poezijos ne
įpratęs skaitytojas gali pareikšti, 
jog tai sausokas eiliavimas, la
bai sudėtingi sakiniai, išplėtotos 
asociacijos. Taip, yra tiesos, bet 
visa tai slepia didžiulę gelmę, į 
kurią panirti tegali išprusęs 
žmogus, nebūtinai inteligentas, 
turintis poetinio žodžio nuojau
tą, nevengiantis verlibro ir įvai
resnių žodžių prasmių atsklai- 
dos. Tai dvasinga poezija, laiko 
ir erdvės pajautomis subtiliai 
prakalbanti labai visuotinai ir 
universaliai. Tokia poezija susi
rastų nemažą atgarsį ir kitose 
poeziją mėgstančiose šalyse. O 
kur tie vertėjai? Apskritai, kada 
pasaulis sužinos apie lietuvių 
poeziją, kada Europos ir Ame
rikos poezijos mylėtojai džiaug
sis naujuoju dvasios žemynu - 
lietuvių poezija?

A. Nykos-Niliūno lyrika “tar
si gimė vieną dieną pati iš savęs 
ir auga pagal jai vieną duotą gy
vybės kodą iki ‘Vyno stebuklo’ 
ir ‘Žiemos teologijos’ filosofinių 
meditacijų ir tylos. Ji nušvinta 
sidabriška, dulsva rudenine gim
tųjų Nemeikščių laukų spalva, o 
lietingi sodybos beržai tebelydi 
poetą jo dvasios kelionėse”. Tai 
poeto Marcelijaus Martinaičio 
pabaigos žodis “Prisipažini
mai”, išspausdinti 1989 metų A. 
Nykos-Niliūno eilėraščių rinkti
nėje (“Būties erozija”, Vilnius. 
“Vaga”, 368 psl„ 10,000 eg
zempliorių tiražas). O kur pra
dingo šiandieniniai dešimtūks- 
tantiniai tiražai? O kur tas akty

vusis skaitytojas, išpirkęs visą 
“Būties eroziją?”

Alfonsas Nyka-Niliūnas žy
miai praplėtė poezijos sampra
tą, pagilino jos turinį, atskleidė 
dideles ateities perspektyvas. 
Konkretumas siejasi su vizijo
mis, kasdienę buitį perpina atsi
minimų alkis, o kultūrų savastis 
tapo pačiu esmingiausiu poeto 
lyrikos bruožu. Į Tėvynę sugrįžo 
ne kalinys, ne tremtinys, o didis 
poetas ir žmogus, seniai sufor
mavęs savo kūrybos veidą, paro
dęs didžias savo poetines galias.

A. Nykos-Niliūno poezijo
je, šalia sudėtingų eilėraščių 
(suvokimo ir eilėdaros prasme) 
blyksteli trumpas kūrinėlis, lyg 
vienas atodūsis ar ašara. Šalia 
asociatyvių vaizdinių išnyra 
graudokas gimtojo kaimo peiza
žas. Štai septynių dalių eilėraš
tis poemėlė “Pavasario simfoni
ja”. Joje poetas aistringai karto
ja gėlių vardus, jam giria atsilie
pia patetiška niauria simfonija 
(galbūt M. K. Čiurlionio įtaka), 
jis regi, kaip giriomis baltais žir
gais jaunikiai šaunus joja, kaip 
vaikšto tyloje sunki dalia, jam 
vis dingojasi, kad naktį nerimas 
nuodais užlieja, kad nimfos ke
lia seno fauno vestuves. Poeto 
laikrodis tiksi kimiai. Poetas 
praveria uždraustas namų duris, 
jis vis regi, kad padangėje blaš
kosi galingas beržas. Tokie 
įvaizdžiai sukelia nenumatytą 
skaitytojo estetinę pagavą, kuri 
jį nuveda nežinomais toliais į ki
tus laikus ir erdves.

A. Nyka-Niliūnas rašo sim
foniją ir maldą, kuria apsakymą 
ir viziją, sueiliuoja psalmę ir 
mintį, išsako dieną ir naktį, mė
nesieną ir vienatvę, jam pasi
girsta pasaka ir recenzija, lopši
nė ir monologai. Poetas neretai 
dalyvauja koncerte ir sapne, 
jam vis menasi baladė ir peiza
žas, diptikas ir laiškas. Lyrikas 
mėgsta fugą ir dainelę, poemą 
ir svajonę.

Tokia žanrinė eilėraščių 
įvairovė rodo poeto potencines 
galias, ieškojimų aistrą ir atradi
mų džiugesį. Jis visuomet nera
mus, nestovi vietoje, jis nemoka 
išdainuoti paprastos liaudiškos 
dainelės, bet sugeba žvelgti 
daug plačiau ir giliau. Poeto 
universalumas - gili mintis, 
jautrus žodis, raiškus sakinys - 
atrodo kaip svarbiausia jo poe
tinės paletės spalva, labai įvai
ruojanti ir visą pasaulį nuskaid
rinanti. Sujungęs abu Atlanto 
krantus, vaikystę ir dabartį, Al
fonsas Nyka-Niliūnas nesikarto
ja temomis ir meniniais vaiz
dais. Jo poetinė vaizduotė neiš
semiama, o žodžio šaltiniai at
rodo esantys begaliniai, neišse
miami. Poeto mintis skvarbi, 
įtaigi, paslaptinga ir gelminga.
ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS 
Malda
Viešpatie,
Suteik laimingą mirtį 
Hesiodo ąžuolams.
Trakijos vėjas, Viešpatie, 
Trakijos vėjas 
Atėjęs išraus juos.
Viešpatie,
Visa, kas turi šešėlį, 
Neturi paslapties: 
Gyventi ir maitintis 
Šviesa, kuri neturi 
Šešėlio, ir mirti 
Savo paslaptim.
Viešpatie,
Suteik laimingą mirtį tiems, 
Kurie neturi paslapties: 
Ne mums.

BŪTIES EROZIJA. Vilnius. “Vaga”. 
1989, 284 psi. Washington, 1972
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□ h II I IlilM II VEIKLOJ!
Prof. dr. Vytautas Pavilanis, 

ilgametis montrealietis, mikrobio
logas, virusologijos specialistas, 
prieš trylika metų išėjęs į pensiją, 
apie savo gyvenimą ir veiklą papa
sakojo “Dienovidžio” (1998.XI.20- 
26) skaitytojams. Ilgas ir gana 
greitai tarptautinę plotmę pasie
kęs mokslininko kelias nuvedė jį į 
medicininių tyrimų aukštumas ir 
pasaulinio masto pripažinimą. 
Baigęs mediciną 1942 m. Kauno 
VD un-te, kurį laiką ten dirbo 
asistentu, pasitraukęs į Vokietiją 
karo gydytoju, po karo 1945 m. 
Paryžiaus Pastero institute staža
vosi, apgynė tris diplomus, buvo 
išrinktas to instituto nuolatiniu 
asistentu. Persikėlęs į JAV, dirbo 
Brown universitete, pagaliau 
Montrealyje virusologijos profe
soriumi iki 1985 m. Apie savo 
mokslinius pasiekimus paskelbė 
apie 130 straipsnių, skaitė apie 
150 pranešimų. Jo darbais domė
josi ir rusų profesoriai, 1954 m. jį 
lankę ir net siūlę grįžti į Lietuvą. 
Artimai bendravęs su prancūzų 
virusologais. Pirmieji prancūzų 
poliomielito skiepai buvo pava
dinti Pavilanis-Lėpine vardu. Įvai
riems tyrimams ir išbandymams 
tekę paskirti ne tik daug laiko, 
bet ir lėšų. Ne viskas ir pasisekę.

Dar sovietmečiu V. Pavilanis 
keletą metų su pertraukomis 
skaitė paskaitas Vilniaus universi
tete, bendravo su Toronto, Kve
beko, Niujorko, Romos ir kitais 
universitetais. Kaip skiepų žino
vas aplankė Egiptą, Libaną, Indi
ją, Meksiką, Kiniją, Ispaniją. Esąs 
daugelio valstybių mikrobiologi
jos draugijų narys. Apie šiuolaiki
nę technologiją sakė, kad ji pa
greitinanti susižinojimą, bet neiš
sprendžianti problemos. Pastebi
ma žmonijos degradacija. Šeima 
nustojanti savo reikšmės, nyksta 
vertybės, ir vaikai nebežino, ką 
gali daryti ir ko negali. Išauga 
dauguma tokių, kurie nebejaučia 
atsakomybės. Bet profesorius op
timistas - jis mano, kad dar yra 
pakankamai žmonių, sugebančių 
prisitaikyti prie pokyčių. Lietuvos 
gydytojai, jo nuomone, yra gerai 
paruošti, žinių lygis aukštas, dar 
stipriai tebeveikia Hipokrato 
priesaika teikti pagalbą neklau
siam, kiek už tai bus atlyginta. Šių 
dienų tuberkuliozės plitimas aiš
kinamas dideliu žmonių judėjimu 
pasaulyje, ypač antplūdžiais iš 
Pietryčių Azijos.

Laižuvos mokykla š.m. lap
kričio 21 d. minėjo 100 metų su
kaktį. Ši Lietuvos-Latvijos pasie
nio vietovė (Laižuvos dvaras) mi
nima raštuose jau XVI šimt. Čia 
gyveno poetas kun. Antanas Jus
tinas Vienažindys-Vienužis, taipgi 
keletą metų Laižuvoje kunigavo 
Juozas Tumas-Vaižgantas. Šiuo 
metu mokykloje mokosi 160 mo
kinių, dirba 14 mokytojų. “Lietu
vos aide” (1998.XI.24) R. Ali
šauskaitė pasidžiaugė, kad mo
kyklos sukaktis švenčiama gražiai 
atstatytoje aplinkoje ir naujose 
patalpose, kur veikia ir turtingas 
kraštotyros muziejus.

ALGIMANTAS KAZIMIERAS KRA- 
ŠAŪSKAS, 1969 m. baigė “Tea
cher’s College” Toronte ir pradė
jo mokytojauti “Indian and Nor
thern Affairs” žinyboje Ontario 
šiaurėje. Dirbdamas studįjavo ir 
1976 m. Trent universitete, Peter
borough, įgijo “Bachelor of Arts” 
(antropologija) diplomą. 1977 m. 
perėjo dirbti į mokyklų administ
raciją. Nuo 1989 m. perkletas į 
Torontą “Senior Inter-Govern
mental Relations” pareigoms. Čia 
dirbdamas tęsė toliau studijas, ir 
1998 m. lapkričio 25 d. Toronto 
universitetas suteikė jam “Mas
ter of Education” laipsnį (admi
nistracijos srityje)

Poetas Sigitas Geda už poezi
jos metamorfozes pagerbtas Bal
tijos grupuotės premija Talino 
rotušėje. Už praėjusių trejų metų 
muzikos kūrinius apdovanotas es
tų kompozitorius Erkki-Sver 
Tuur, už mokslinius tyrimus - 
Rygos architektas Janis Krastins. 
Elta rašo, kad šitoks premijavi
mas pradėtas 1994 m. Per tą laiką 
apdovanota 12 laureatų.

Loreta Bartusevičiūtė-Norei- 
kienė, iškili Lietuvos baleto šokė
ja, choreografė, pedagogė, gruo
džio 9 d. Valstybiniame operos ir 
baleto teatre atliko atsisveikinimo 
šokį Ed. Balsio balete “Eglė žal
čių karalienė”. Kaip Eltos prane
šime pažymėta, balerina prieš 22 
metus baigė M. K. Čiurlionio me
no mokyklos choreografijos sky
rių, greitai pasireiškė kaip talen
tinga šokėja. Kylanti baleto 
žvaigždė, be Lietuvos scenų, šoko 
Maskvoje, St. Peterburge, Olan
dijoje, Norvegijoje, Švedijoje, 
Anglijoje. Atsisveikinimo spek
taklis jai buvo ir savotiškas debiu
tas - Eglės vaidmenį šoko jos mo
kinė Olga Konošenko.

Ohio (JAV) gydytojų draugi
jos 42-oji premija, įvertinanti kul
tūrinę bei visuomeninę veiklą, 
1998 m. paskirta Klivlande gyve
nančiam poetui Baliui Auginui 
(Augustinavičiui). Laureatas gi
mė 1917 m. rugpjūčio 4 d. Estijos 
Taline. 1936 m. baigė Šiaulių 
gimnaziją, humanitarinius moks
lus studijavo Kauno Vytauto 
Didž. universitete. 1940-1944 m. 
dirbo radiofono pranešėju. Po ka
ro Vokietijoje lietuvių gimnazijos 
Ravensburge mokytojas. Atvykęs 
į JAV, įsikūrė Klivlande, kur nuo 
1950 m. vadovavo lietuvių radijo 
valandėlei, reiškėsi šakotoje kul
tūrinėje veikloje, bendradarbiavo 
spaudoje, kūrė poeziją, rašė felje
tonus. “Kauno dienoje” (1998. 
XI.24) S. Kalniūtė rašė, kad Balio 
Augino kūrybos vakaras lapkričio 
22 d. Klivlande buvęs “didžiau
sias ir reikšmingiausias poeto 
(...) 80-metį primenantis renginys 
išeivijoje”.

Dažnų ir vis dažnėjančių gy
venimo bei veiklos sukakčių eilėn 
rikiuojasi ir išeivijos muzikai bei 
dainininkai, paminėti leidinyje 
“Muzikos žinios”, 249 nr., 1998 
m. Tai Ona Metrikienė, vargoni
ninkė ir kompozitorė, gyvenanti 
Kalifornijoje ir švenčianti 90-tąjį 
gimtadienį; Alė Kalvaitytė-Velba- 
sienė, operos solistė, šiemet Flo
ridoje sulaukusi 90 metų amžiaus; 
Elena Vasyliūnienė, muzikos žur
nalistė, mininti 85 metų amžiaus 
sukaktį; tai pačiai amžiaus grupei 
priklauso Floridoje gyvenantys 
Danutė Liaugminienė, pianistė, ir 
Vilius Bražėnas, dainininkas; 80- 
tąjį gimtadienį šiemet švenčia so
listė Genovaitė Mažeikienė, gyve
nanti Orland Pk., IL, pianistė Al
dona Brazienė, gyvenanti Palos 
Heights, IL, muzikas Valteris Ba
naitis, gyvenantis Vokietijoje ir 
chorvedys-vargonininkas Juozas 
Grimskis iš Racine, WI. Leidiny
je išspausdintos jų visų nuotrau
kos su trumpais aprašymais.

Plačiau paminėtas “Muzikos 
žiniose” muz. Stasys Sližys, šven
čiantis 80 metų amžiaus ir 50 me
tų vedybinio gyvenimo sukaktis. 
Šis dvigubas sukaktuvininkas gi
mė 1918 m. lapkričio 20 d. Trau
pio miestelyje vargonininko Petro 
ir Karolinos Sližių šeimoje. Bai
gęs Panevėžio gimnaziją ir peda
goginius kursus, mokytojavo, bu
vo vedėju Ukmergės ir Panevėžio 
apskričių pradžios mokyklose. Pa
sitraukęs į Vokietiją dirbo toliau 
pedagoginį darbą, nemetė jo nė 
Detroite, pasiekęs jį 1950 m. Ta
čiau čia jau pradėjo reikštis ir 
kaip talentingas muzikas. Baigęs 
Wurlitzer vargonų kursus, įstojo į 
Detroito muzikos konservatoriją, 
kurią baigė 1967 m. įsigijęs 
vokalinės pedagogikos diplomą. 
Studijas gilino Mičigano un-te, 
dainavo simfoninio orkestro cho
re, vėliau buvo priimtas profeso- 
naliu choristu Mičigano operos 
chore. Lietuvių muzikinėje veik
loje reiškėsi nuo 1950 m. Orga
nizavo chorus, dirigavo, gastro
liavo, rengė spektaklius, dalyvavo 
minėjimuose. Buvo lietuvių Šv. 
Petro, vėliau Šv. Antano parapijų 
vargonininkas ir chorvedys, pa
rengė giesmyną “Viešpatie iš
klausyk”, suharmonizavo apie 
100 liaudies dainų, sukūrė mu
ziką lietuviškoms Mišioms. Šalia 
muzikinės veiklos daug laiko ski
ria spaudai bei kitiems lietuvybės 
darbams. Snk.



6 psl. • Tėviškės žiburiai • 1998.XII.29 • Nr. 52 (2547)

PRISIKĖLIMO
ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind......................3.75%
180-364 d. term.ind....................3.75%
1 metų term, indėlius.................4.00%
2 metų term, indėlius.................4.10%
3 metų term, indėlius.................4.20%
4 metų term, indėlius.................4.25%
5 metų term, indėlius.................4.50%
1 metų GlC-mėn.palūk.............. 3.75%
1 metų GlC-met. palūk.............. 4.25%
2 metų GlC-met. palūk.............. 4.35%
3 metų GlC-met. palūk.............. 4.45%
4 metų GlC-met. palūk.............. 4.50%
5 metų GlC-met. palūk.............. 4.75%
RRSP, RRIF ir OHOSP.............. 3.50%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind......4.25%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind......4.35%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind......4.45%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind......4.50%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind......4.75%
Taupomąją sąskaitą................... 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk..........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki...........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo.................. 7.75%

Sutarties paskolas 
nuo..................  7.75%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų........................6.10%
2 metų........................6.20%
3 metų........................6.30%
4 metų........................6.35%
5 metų........................6.40%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų.............5.95%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas Iki $15,000 
Ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas taupymo 
sąskaitoje.
Duodame komercinius 
mortgičius iki $725,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės (iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 
(money orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

LEDAS RE F R IGE HtriOA 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

• Šaldymo sistemas, šaldytuvus
Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus. 

Skambinti R. Jareckui
tel. 416 370-3539 arba 905 502-9614 

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

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 (RENGIMUS

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

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 SIX POINT ROAD 

(j PIETUS NUO BLOOR, NETOLI ISLINGTON) 
 TORONTO, ON M8Z 2X3 ’

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

©^SPORTAS
Žinios iš Lietuvos
- Kauno “Žalgiris” baigė Eu- 

rolygos krepšinio varžybas A grupė
je gruodžio 17 d., iškovojęs Prancū
zijos septintąją pergalę iš eilės prieš 
Po Ortezo “Blan Bearnais” koman
dą 66:56, ir A grupėje liko pirmieji, 
o absoliučioje įskaitoje dalijosi ant
rąja ir trečiąja vieta su Pirėjo 
“Olympiakos” (Graikija) krepšinin
kais. Pirmąją vietą užėmė Atėnų 
“Panathinaikos”.

- Vilniaus “Lietuvos ryto” 
krepšininkai gruodžio 15 d. Saraja- 
ve žaidė R. Saportos taurės varžybų 
paskutines grupės rungtynes su vie
tos “Bosnia” klubu. Dvikovą 77:72 
laimėjo vilniečiai. “Lietuvos rytas”, 
laimėjęs šešias rungtynes iš dešimt, 
pateko į kitą varžybų tarpsnį.

- Europos stalo teniso moterų 
komandinių varžybų antrosios lygos 
pirmajame pusbaigmės susitikime 
Vilniuje rinktinė nugalėjo Ukrainos 
komandą 4:1.

- 1998 metų geriausiu Lietuvos 
futbolininku išrinkta Belgijos 
“Brugge” klube žaidžiantis 23 metų 
puolėjas Edgaras Jankauskas, nors 
šiemet jis Lietuvos rinktinėje žaidė 
blankiai. Antrąją vietą užėmė Val

das Ivanauskas, žaidžiantis “Salz
burg” (Austria). Trečias liko Stan- 
čė “Duisburg” (Vokietija).

- Antrus metus iš eilės geriau
siu Kauno sportininku tapo 31 me
tų buriuotojas Raimundas Šiugždi- 
nis, kuris pernai buvo išrinktas ir 
Lietuvos geriausiu sportininku.

- Slovakijoje vykusiame biatlo- 
no pasaulio taurės varžybose daly
vavo Liutauras Barila ir Ričardas 
Griaznovas. 20 kilometrų lenktynė
se L. Barila tarp 97 dalyvių liko 52- 
as (57 min. 42.3 sek.), R. Griazno
vas užėmė 75-tąją vietą (59 min. 
57.1 ske. Nugalėtoja tapo P. Ros- 
tovcev (Rusija: 52 min. 25 sek.).

- Vilniaus “Amavitos” ir Kau
no “Žalgiriečių veteranų” lemia
mas krepšinio rungtynes gruodžio 
20 d. 94:73 laimėjo sostinės atsto
vai. Kalėdų senis jiems įteikė Vil
niaus krepšinio veteranų klubo 
įsteigtą taurę, o “Amavitos” žaidė
jas Vytenis Urba pasikvietė visus 
varžybų dalyvius į savo “Marceliu- 
kės klėtį” vakarienei.

— Lietuvos krepšinio lygos 
(LKL) du klubai Kauno “Atletas” 
ir Šilutės “Šilutė” yra finansiniuose 
sunkumuose ir jeigu neras mecena
tų, gali iškristi iš pirmenybių. V.P.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

gyti minimą aparatūrą, o $750, 
000 paskirta saugaus vairavimo 
apmokymo kursams, kuriuos 
administruos OSF (Ontario Sa
fety League) organizacija. Tai 
ne pirmas kartas, kai verslo ir 
valdžios įstaigos bendrai veikia: 
R.I.D.E. policijos patruliai, ku
rie didesnių švenčių metu tikri
na vairuotojų blaivumo būklę, 
naudodavosi verslininkų suau
kotais kuponais apdovanoti su
stabdytus blaivius vairuotojus.

Sveikatos specialistai iš 18 
šalių, susirinkę į tarptautinę 
konferenciją Vankūveryje (B.C.) 
ragino WHO (World Health 
Organization - Pasaulio sveika
tos organizaciją) pradėti rimtą 
kovą prieš tabako gaminimą ir 
vartojimą pasauliniu mastu, pa
našią į neseniai laimėtą kovą 
prieš kariškų minų gaminimą ir 
naudojimą. Jų teigimu, kovoti 
prieš tabako gamintojus tik kai 
kuriose valstybėse atskirai yra 
brangu, neefektinga ir neduoda 
patenkinamų rezultatų.

Kanados parlamente libe
ralai sustabdė pasiūlytą įstaty
mo projektą prieš jaunimo rū
kymą (“Bill S-13”) dėl biuro
kratinės klaidos. Mat įstatymo 
projektas prasidėjo senate, o 
senatas negali spręsti mokesčių 
įvedimo. Naujasis įstatymas bū
tų uždėjęs 50 centų mokestį 
kiekvienam cigarečių kartonui. 
Tuo būdu surinkti pinigai, apie 
$120 milijonų per metus, būtų 
duodami naujai steigiamai “Ca
nadian Anti-Smoking Youth 
Foundation” organizacijai, ku
rios pagrindinis tikslas būtų ko
voti prieš jaunuolių rūkymą. 
Sveikatos ministeris A. Rock 
sakėsi negalėjęs remti pasiūly
mo, nes nauji mokesčiai turėtų 
būti nuspręsti federacinėje ir 
provincijų finansų ministerijose, 
o jie paprastai vengia uždėti 
mokesčius, skirtus specialiam 
projektui. Bet atrodo, kad šiuo 
pasiūlymu atkreiptas dėmesys 
neleis tokiam projektui užgesti 
ir jis bus atgaivintas gyventojų 
bei atitinkamų organizacijų, 
kaip “Canadian Cancer Socie
ty”, spaudimu.

Toronto “Skydome”, kurio 
atidaryme kadaise teko sušlapti 
ir mūsų tautinių Šokių grupėms, 
kai programos vedėjai užsinorė
jo pademonstruoti stadiono sto
go atidengimo procedūrą per 
smarkų lietų, atsidūrė blogoje 
finansinėje padėty. Stadiono 
administratoriai kreipėsi j teis
mą, kad galėtų išvengdami

bankroto deklaracijos apsiginti 
nuo skolininkų ir pertvarkyti sa
vo finansinę būklę. Į šią krizę 
juos pastūmėjo ir beisbolo 
“Blue Jays” komandos savinin
kai, kurių finansinė padėtis pa
blogėjo su kanadiško dolerio 
vertės smukimu (žaidėjai apmo
kami amerikietiškais doleriais) 
ir sumažėjusiu žiūrovų skaičiu
mi ir krepšinio lygos sezono vė
lavimu. Toronto “Raptors” šį 
sezoną dar turėjo žaisti “Skydo- 
me” stadione. Stadiono pastaty
mas kainavo $600 milijonų ($60 
mil.Toronto, $235 mil. Ontario, 
$150 privačios ir verslo bendro
vių aukos), per stadiono gyvavi
mą prarasta $262 milijonai mo
kesčių mokėtojų pinigų, o šiuo 
metu stadiono valdytojai skolin
gi miestui $1.2 milijonų mokesčių.

Toronto skersgatviai mies
to centre jau keliose vietose 
aprūpinti “garsiniais šviesofo
rais”, kad padėtų akliesiems pe
reiti gatvę. Šiaurės-pietų per
ėjoje žalios šviesos metu kukuo
ja gegutė, o rytų-vakarų perėjoj 
būna lyg ir žvirblio čirškėjimas. 
Tokių signalų planuojama To
ronte įrengti ir daugiau. Vieno 
skersgatvio įrengimas kainuoja 
apie $10,000. Japonijoje “garsi
niai šviesoforai” egzistavo jau 
1987 metais ir turbūt ta idėja iš 
ten ir atkeliavo į šį kontinentą.

Bedarbystė Kanadoje gruo
džio mėnesį sumažėjo vėl 0.1% 
ir nukrito iki 8%. Atsirado 
100,000 naujų darbų, daugiau
sia iš jų jaunimui (52,000) ir 
moterims (45,000), iš jų net 
75% pilnalaikiai darbai. Tai jau 
penktas mėnuo iš eilės, kai Ka
nadoje auga naujų darbų skai
čius. Ekonomistai vis dar atsar
gūs su gražios ateities pranašys
tėmis, bet teigia, kad sulaikyta 
Azijos ekonominė krizė ir JAV 
federacinio rezervų banko su
mažintas palūkanų lygis padės 
ir Kanados ekonomijai. G.K.

PADĖKA
“Aušros” sporto klubas gruo

džio pradžioje priėmė Hamiltone 
rungtynėms atvykusią Lietuvos jau
nių rinktinę komandą. “Aušra” dė
koja “Orwell’s” restorano savinin
kui Viktorui Raškauskui, kuris ko
mandą nemokamai vaišino, And
riui Klimui, suorganizavusiam žai
dimą North Albion Collegiate gim
nazijoje Toronte, O. Smalenskai- 
tei, svečius vežiojusiai aprodyti 
miesto, taip pat visiems, kurie pri
ėmė jaunus krepšininkus nakvynei: 
L. R. Kuliavams, E. R. Stravins
kams, S. Ž. Ignatavičiams, A. R. Ši
leikoms.

Plaukimo pirmenybės
Šiaurės Amerikos baltiečių 

plaukimo pirmenybės įvyko Toron
te 1998 m. lapkričio 22 d. Varžybo
se dalyvavo 26 plaukikai: 13 estų, 7 
latviai ir 6 lietuviai. Lietuviams at
stovavo: Mikas Jotautas - vyrų, 15- 
24 m. klasėje, Rebeka Jotautaitė ir 
Jennifer (Jenny) Jonušaitytė - mo
terų 15-24 m., Paulius Kriščiūnas - 
berniukų 11-12 m., Julija Kriščiū
naitė - mergaičių 9-10 m. ir Vikto
rija Stončiūtė - mergaičių 7-8 m. 
Visi lietuvių dalyviai iš Kanados. 
Mikas ir Rebeka Jotautai dalyvavo 
šiais metais Lietuvoje įvykusioje li
ję Lietuvos Tautinėje olimpiadoje.

Naujai iškilusi plaukikė, 16- 
metė Jenny Jonušaitytė pagerino 3 
baltiečių pirmenybių rekordus: 100 
yd. nugara 1:07.83 min., 100 yd. pe
teliške 1:02.96 min. ir 200 yd. 
Kompleksiniai 2:16.19 min. Be to, 
J. Jonušaitytė laimėjo ir 100 yd. 
krūtine 1:10.03 min. Rebeka Jotau
taitė laimėjo 50 yd. laisvu stiliumi 
28.97 sek. Ir 100 yd. laisvu st. 
1:02.80 min., taip pat buvo antra 
100 yd. peteliške 1:12.40 min. Mi
kas Jotautas laimėjo 4 rungtis - 50 
yd. laisvu st. 23.65 sek., 100 yd. lais
vu st. 51.10 sek., 100 yd. nugara 
56.87 sek. ir 100 yd. peteliške 56.87 
sek. Mūsų jaunųjų plaukikų pasek
mės buvo dar gana kuklios, tačiau 
yra pagirtinas jų dalyvavimas. Iš
kiliausiu vyrų-jaunių plaukiku bu
vo pripažintas Mikas Jotautas, o 
moterų mergaičių - Jenny Jonušai
tytė. Amb

Y JF» S E IV O S
Mokslininkas

Didysis fizikas Niutonas, išgar
sėjęs ir savo išsiblaškymu, sykį pasi
kvietė draugą pietų. Bet užmiršo 
perspėti tarną, ir tasai padengė tik 
vienam asmeniui.

Paskirtu laiku svečias atvyko, o 
kadangi Niutonas tebebuvo užsiėmęs 
ir į draugą visiškai nekreipė dėmesio, 
tai tasai atsisėdo, tylėdamas papie
tavo ir išėjo.

Po geros valandos Niutonas tarė, 
žvelgdamas į tuščias lėkštes:

- Keistas dalykas! Jei ant stalo 
nestovėtų daiktiniai įrodymai, galėčiau 
tvirtinti, kad šiandien dar nepietavau.

Skautų veikla
• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun

tai šv. Kalėdų ir Naujų metų proga 
sveikina tėvus ir rėmėjus dėkodami 
už visokeriopą paramą ir pagalbą.

• Skautai-vyčiai ir vyr skautės 
gruodžio 19 d. vakare lankė namus, 
giedojo kalėdines giesmes ir rinko 
aukas Lietuvos našlaičiams.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tų žiemos iškyla autobusu į Albion 
Hills įvyks sausio 10 d.

• “Romuvoj” jūrų skautų laivų 
pastatui uždengtas naujas stogas. 
Medžiagą apmokėjo Toronto VI. 
Pūtvio šaulių kuopa, vad. V. Pečiu
lio. Dėkinga stovyklavietės valdyba 
ir visi skautai-tės. F.M.

LIETUVIŲKREDITO TTTT

KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 11 0 milijonų dolerių

MOKA:
3.50% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.50% už 90-179 dienų term, indėlius 
3.50% už 180-364 dienų term, indėlius 
3.75% už 1 m. term, indėlius
3.85% už 2 m. term, indėlius
4.00% už 3 m. term, indėlius
4.10% už 4 m. term. Indėlius 
4.30% už 5 m. term, indėlius 
3.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.00% už 1 m. GIC invest, pažym.
4.10%.už 2 m. GIC invest, pažym.
4.20% už 3 m. GIC invest, pažym.
4.25% už 4 m. GIC invest, pažym.
4.55% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.25% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
4.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
4.10% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
4.20% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
4.25% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. ind. 
4.55% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
3.25% už OHOSP (variable rate)
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
4.00% už JAV dol.1 m. GIC
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.........7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

1 metų............... .....6.10%
2 metų............... .....6.20%
3 metų............... .....6.30%
4 metų............... .....6.35%
5 metų............... .....6.40%

su keičiamu 
nuošimčiu....... .....5.95%

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

[MasterCard.
erac

HPLUS
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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ F’uošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ F’atarnaujame 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

MARGUTIS
V.I.M. Parcel Express Inc.
4134 Dundas St. West, Etobicoke, ON, M8X 1X3

Tel. (416) 233-4601 Fax (416) 233-3042

VISUS SIUNTINIUS
į LIETUVĄ

siunčiame lėktuvu 
arba laivu ir pristatome

Šalteli
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

e
'Slue&n (STw/ue/ ALGIS

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

Laimingų

Teodoras Stanulis

(2 blokai į vakarus 
nuo Lietuvių namų)

C/vaujų metų, 
sveikatos ir 

pasisekimo linkiu 
visiems savo klientams 

ir draugams -

1678 Bloor Street West 
Toronto. Ont. MftP IA9

Jūsų giminėms Lietuvoje.

Į Lėktuvu $ 4.95 /kg

Laivu $ 1 /kg

Patarnaujame daugiau kaip 7 metus

MŪSŲ KAINOS

Pristatymas $15.00

MES GARANTUOJAME!!!

Tel. (416) 233-4601

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

Į LIETUVĄ KELIONES paruošiu ne tik iš Toronto, bet ir iš kitų, 
kad ir tolimiausių Kanados vietovių. Geriausios kainos šiuo metu yra 
skrendant AIR CANADA ir LIETUVOS AVIALINIJOS bendrai 
sudarytomis trąšomis per Paryžių, Londoną arba Frankfurtą

Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus 
telefonu. Bilietus pristatau EXPRESS paštu. Asmeniškai su manimi 
susitikti QUEEN TRAVEL įstaigoje galite trečiadieniais tarp 11 v.r. ir 5 
v.v. arba kitu Jums tinkamu laiku, iš anksto susitarus. Reikalui esant 
atvažiuosiu į jūsų namus.

ALGIS MEDELIS

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!



Toronto Maironio mokyklos mokiniai susipažįsta su “Tėviškės 
žiburiais” 1998 m. gruodžio 5 d., kai ten lankėsi ir apie savąją 
spaudą kalbėjo “TŽ” redaktorė Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė 
(stovi viduryje)

Aukojo “Tėviškės žiburiams”

Čikagos lietuvių vaizdai ir vargai

$100 - A. Laurinaitis, S. Dalius, K 
Mileris; $58 - A. Rūta; $50 - J. As
trauskas, M. Jonušaitis, E. Kliu
činskienė, V. Skaržinskas; $38 - A. 
Bungarda, O. Krivickas; $35 - A. TU- 
mosa; $25 - E. Kuchalskis, P. Kon- 
drotas; $20 - I. Girdzevičius, B. 
Stankaitis, E. Girėnas, S. J. Sen
džikas, S. Lazdinis, A. Jonušas; $10 - 
V. Anskis, E. Glatkauskas, E. Ba
cevičius, I. Šatras; $8 - P. Žibūnas, J. 
Vaitiekūnas, A. Skrupskienė, V. Kaz
lauskas, V. Gečas, A. Jucys, A'. Un- 
derys; $3 - E. Bakša. N. Pečiulytė, P. 
Druskis.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$55 - B. Pivoriūnas, S. Gudaitis, A. 
Borchertas, K. Vaitkūnas, J. Kutka, 
A. Gaidauskas-Scott, A. Jonelis, J. 
Vegelis, A. Smolskis; $52 - P. Pa- 
kalka, V. Vaitkus, J. Tamulėnas, J. 
Gataveckas, V. Valaitis, J. Alekne- 
vičius, V. Gustainis, L. Rudaitis, R. 
Rudaitis, E. Činčikas, B. Balaišis, I. 
Raškevičius, M. A. Empakeris, S. 
Kuzmickas, E. Karosas, Z. Didžba- 
lis, W. Mastis, B. Liškauskas, V. 
Gudaitis, J. Yurkus, K. Gaputis, V. 
Ivanauskas, V. Skukauskas, B. 
Stankaitis, J. Orentas, kun. J. Gra- 
bys, V. Sakas, A. Paulionis, P. Ba
ronas, J. Barakauskas, K. Meškaus
kas, K. Gudinskas, J. Žadeikis, S. 
Martinaitienė, M. Šakalinis, dr. E. 
Malkus, V. Vaidotas, A. Ledas, J. 
Nacevičius, M. Putrimas, V. Prisče- 
pionka, L. Rimkevičius, V. Kaz
lauskas, Jonas Jurėnas, Juozas Ju
rėnas, J. Šeidys, B. Geležiūnas, A. 
Rakauskas, A. Monstvilas, L. Pleč
kaitis, Poetės Marijos Aukštaitės 
centras, P. Berneckas, I. Punkris, P. 
Devenis, P. Juškevičius, E. Kaz
lauskas, A. Bertulis, G. Kaulius, V. 
Daveikis, V. Gulbinas, B. Vileita,

METINĖ “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
prenumerata oro paštu - 135 
doleriai visuose pasaulio kraštuo
se, įskaitant ir Lietuvą.

1573 Bloor St. West, Toronto, Ont. M6P 1A6

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

EUROPEAN MEAT DELI PRODUCTS
78 Six Point Road, ETOBICOKE 416 233-0610

Specialios kainos:
Daktariška dešra $1.79 sv.
Mėgėjų dešra $1.79 sv.
Maskvos dešra $5.99 s v.
Odesos dešra $3.69 s v.
Naminė dešra $4.99 sv.
Kapotas kumpis $3.99 sv.
Kumpis “Black Forest” $2.89 sv.
Dešrelės $1.79 sv.
Sardelės $1.79 SV.
Malta kiauliena $0.99 sv.
Malta jautiena $1.99 sv.

BLOOR ST.W.

SIX POINT RD.

QUEENSWAY

Mėsos produktai gaminami vietoje.
Didelis pasirinkimas mėsos produktų 

fabriko kainomis (wholesale).

DARBO VALANDOS: 
pirmad.-trečiad. 9 v.r - 6 v.v. 

ketvirt.- penktad. 9 v.r. - T v.v. 
šeštadienį 9 v.r. - 5 v.p.p.

Sekmadienį uždaryta

E. Šlekys, P. Čiurlys, S. Dalius, R. 
Dumčius, J. Bušauskas, E. Dainius, 
B. Kaminskas, A. Langas, P. Lapie- 
nis, M. Mogenis, J. Miškinis, A. 
Pušinskas, K. Stulpinas, E. Januška, 
J. Skilandžiūnas, B. Saplys, L. Bal
tutis, A. Aisbergas, I. Jakimavičiū- 
tė; $50 - A. Druseikis, S. Kačiulis, 
E. Mačiulaitis, M. Šalčiūnas, V. 
Kolyčius, M. Lazdutis, A. Vaičiū
nas, J. Rugys, F. Barakauskas, J. 
Arštikaitis, V. S. Verbickas, T. Ko- 
belskis, A. Sakavičius, P. Puidokas, 
V. Macas, L. Macas, J. Gelažius, S. 
Ąžuolas, B. Bagdonas, L. Morkū
nas, J. Kirvaitis, A. Landsbergis, V. 
Anskis, V. Simanavičius, J. Poškus, 
E. Jonušas, E. Kliučinskienė, E. 
Gėlas, S. Jakaitis, A. Barzdukas, T. 
Blinstrubas, J. Jonaitis, V. Kriauče- 
liūnas, V. Skaržinskas, N. Paulaitis, 
J. Stankus, A. Rukšys, J. Petrėnas, 
E. Abromaitis, I. Gudauskienė.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$100 - J. Krasauskas, V. P. Jankai
tis, A. Čepulis, P. Venskus, dr. J. 
Yčas; $70 - V. Kezys, A. Jagėla, P. 
Vežauskas, V. Normantas, L. Kul
nys; $65 - P. Sidaras, J. Dragūnas, 
J. Zonys; $63 - V. Zawadskas, K. 
Mileris; $62 - J. Astrauskas, F. 
Mockus, J. Buračienė, J. Vaškevi
čius, S. J. Sendžikas, V. Ignaitis, A. 
Pūkas, H. Šiaurys, J. Pleinys, V. 
Montvilas, J. Valiukas, J. Zubric- 
kas, M. Laurinavičius, E. Žulys, K. 
Gaputis, A. Balsas, A. Dronsa, dr. 
A. L. Čepulis, O. Adomaitis, S. 
Jaugelis; $60 - G. Melnykas, V. Kė- 
žinaitis, A. Vaišvila, Z. Tumosa, M. 
Elijošius, K. Ražauskas, V. Ado
monis, M. Malinauskas, O. Skre- 
būnas.

Garbės prenumeratą už dvejus 
metus atsiuntė: P. Kalpokas.

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

EDVARDAS ŠULAITIS

Šalia pokylių buvo daug ir 
visuomeninio, kultūrinio pobū
džio renginių, kai kuriuos jų čia 
pasistengsime bent trumpai ap
rašyti, kad šio savaitraščio skai
tytojai galėtų susidaryti vaizdą, 
kas dedasi “pasaulio lietuvių 
sostinėje”.

Tilžės akto sukaktis
Tilžėje 1918 m. lapkričio 30 

d. Mažosios Lietuvos tautinė ta
ryba paskelbė vadinamąjį “Til
žės aktą”, kuriame buvo išreikš
ta to krašto žmonių valia susi
jungti su Lietuvos valstybe. Ši 
neeilinė sukaktis (šiemet 80-ji) 
buvo prisiminta ir Čikagoje. 
Lapkričio 15 d. popietę Šaulių 
namuose M. Lietuvos rezisten
cinis sąjūdis surengė minėjimą.

Apie šio Akto svarbą kalbė
jo M. Lietuvos rezistencinio są
jūdžio pirm. Algis Regis, o prieš 
tai patį Aktą perskaitė Aldona 
Buntinaitė. Iš Lietuvos į JAV 
studijoms atvykęs evangelikų 
kun. Valdas Aušra perskaitė 
maldą, pritaikytą šio minėjimo 
rimčiai.

Pagrindinę paskaitą skaitė 
netrukus savo 95-jį gimtadienį 
minėsiantis teisininkas, istori
kas Jonas Dainauskas, kuris yra 
plačiai išstudijavęs M. Lietuvos 
klausimus. Jis savo pranešime 
“Tilžės aktas ir Ribbentrop’o- 
Molotovo šmėkla” pažvelgė į 
tolimą praeitį, kai buvo spren
džiamas Klaipėdos krašto ir Ka
raliaučiaus srities likimas. Kal
bėtojas visada randa įdomių ir 
retų istorijos faktų, kuriais mo
ka sudominti klausytojus. Ir šį 
kartą jo žodžiai buvo išklausyti 
su ypatingu dėmesiu ir įpareigo
jo klausytojus neprarasti vilties, 
dirbant to istoriškai lietuviško 
krašto prijungimui prie Lietuvos.

M. Lietuvos lietuvių drau
gijos Čikagoje pirm. Vilius 
Trumpjonas papasakojo savo 
įspūdžius iš lankymosi Kara
liaučiaus krašte. Jis priminė 
sunkią lietuvių padėtį dabar 
šiose Rusijos valdomose žemė
se ir nurodė, kad jo draugija 
savo lėšomis stengiasi padėti to 
krašto lietuvių kultūrinėje ir 
švietimo veikloje.

A. Regis taip pat kalbėjo 
apie Toronto mieste, Kanadoje, 
1998 m. rugsėjo 25-26 d.d. 
vykusį M. Lietuvos rezistencinio 
sąjūdžio suvažiavimą. Be to, jis 
perskaitė Tilžės akto 80 metų 
sukakties proga priimtą pareiš
kimą lietuvių tautai. Šis nenuils
tantis M. Lietuvos reikalų ju
dintojas pasidžiaugė, kad yra 
gautas net iš Lietuvos preziden
to Valdo Adamkaus sveikini
mas, siųstas šio minėjimo daly
viams. Tai, žinoma, dar labiau 
pakėlė nuotaiką susirinkusiems, 
kurie minėjimo pabaigai sugie
dojo M. Lietuvos himną.

Šiame minėjime buvo pri
imta rezoliucija “Tilžės akto 
sukaktis kaltina tautą”. (Ji pasi
rašyta M. Lietuvos veikėjų Či
kagoje - Algio Regio, Ramūno 
Buntino ir Viliaus Trumpjono). 
Joje priekaištauja Lietuvoje gy
venantiems tautiečiams dėl ne
pakankamo dėmesio buvusiai 
lietuvių etninei teritorijai. “Pa
saulio lietuvių bendruomenę 
stebina, kai su apsilankančiais

Sol. ALDONA BUNTINAITĖ “Til
žės akto” minėjime

Nuotr. E. Šulaičio

Teisininkas ir istorikas JONAS 
DAINAUSKAS kalba “Tilžės ak
to” minėjime Šaulių namuose

Nuotr. E. Šulaičio

Evangelikų kun. VALDAS AUŠRA 
skaito invokaciją “Tilžės akto” 
minėjime Nuotr. E. Šulaičio

tautiečiais jau sunku sumegzti 
pokalbį apie genocido ištiktą 
Mažąją Lietuvą”.

Solistės Nelė ir Nijolė
Čikagos lietuviai jau daug 

kartų gėrėjosi Vokietijoje gyve
nančios estrados dainininkės 
Nelės Paltinienės dainomis, nes 
ji kiekvienais metais, kartu su 
savo vyru, čia pasirodydavo. 
Pernai šalia jų dar buvo atvykęs 
ir buvęs Nelės partneris iš Klai
pėdos laikų - Eugenijus Iva
nauskas. O šiemet ji Čikagon 
atsivežė savo jaunystės draugę 
iš Kauno - Nijolę Tallat-Kelp- 
šaitę.

Todėl jų pasirodymas lap
kričio 22 d. Jaunimo centre su
traukė beveik pilną salę žiūro
vų. Klausytojus labiausiai domi
no Nijolės pasirodymas - pir
masis ne tik Čikagoje, bet ir 
Šiaurės Amerikoje.

Šį koncertą, kurį surengė 
Amerikos lietuvių radijo pro
gramos vedėjas Anatolijus Siu
tas su Petro Petručio pagalba, 
pradėjo solistė Nelė Paltinienė. 
Po jos scenon buvo pakviesta 
Nijolė. Ji atliko dainas, kurioms 
žodžius ji pati yra parašiusi. Ir 
toliau programoje ji viena arba 
abi solistės kartu atliko dainas, 
kurioms žodžius sukūrė N. 
Tallat-Kelpšaitė ir Vokietijoje 
gyvenanti H. Liepa.

Tiek pirmosios dalies, tiek 
koncerto pabaigoje Nijolė ir 
Nelė sudainavo duetų. Iš jų rei
kia pažymėti kūrinius: “Kad šir
dis liktų jauna”, “Ar meni”, bei 
“Sudiev”, kurie ilgai liks klau- 
sovty atmintyje.

Šį kartą publika daug plojo 
N. Tallat-Kelpšaitei gal todėl, 
kad ji čia nebuvo girdėta, o gal 
ir jausdami simpatijas šios dai
nininkės balso laisvumui ir dar
niam skambesiui. Nelė Paltinie
nė šį kartą stengėsi perrėkti 
garsiai nustatytą garsiakalbį su 
palyda, ir tai klausytojus gal 
kiek neigiamai nuteikė.

Koncerto lankytojų nuotai
ka buvo gera, ir kuomet rengė
jas A. Šlutas paklausė publiką, 

ar norėtų sekančiais metais šias 
solistes vėl girdėti, plojimų ne
trūko.

Žuvo tautietė

Nemažai mūsų tautiečių tė
vynėje svajoja apie Ameriką ir 
gerą gyvenimą joje. Dabar daug 
tokių svajotojų gali vienaip ar 
kitaip čia atvykti: vieni Į svečius, 
kiti, laimėję vadinamąją “žalią 
kortelę”, gali Dėdės Šamo že
mėje ir legaliai įsikurti.

Ne visiems čia sekasi nuga
lėti nelengvas naujakurio kliū
tis. Kai kuriuos čia ištinka ne
laimės, kurių gal jie būtų išven
gę savo tėvynėje.

Viena tokių nelaimingųjų 
buvo dar jauna (1969 m. gimi
mo) kaunietė Auksė Dabro- 
volskienė, kuri su savo vyru 
Artūru ir dviem mažamečiais 
sūnumis - Martynu (4 m.) ir 
Pauliumi (6 m.) prieš ketvertą 
mėnesių, “žaliosios kortelės” 
dėka atvyko Čikagon. Vietos 
lietuvius sukrėtė žinia, kad ji 
žuvo automobilio nelaimėje 
lapkričio 26 d. popietėje.

Tokios netikėtos nelaimės 
ištiktai Dabrovolskių šeimai sa
vo pinigines atvėrė vietiniai lie
tuviai čikagiečiai, kurie, išgirdę 
apie šią nelaimę, sudarė komi
tetą, kuris telkė lėšas pašarvo- 
jimui, žuvusiosios palaikų per
vežimui Lietuvon bei kitiems 
reikalams.

Žinią apie šią nelaimę ir 
finansinės pagalbos žuvusiosios 
šeimai reikalingumą tuoj pat 
paskelbė Čikagoje išeinantis 
“Draugo” dienraštis. Ji taip pat 
buvo pranešta ir Čikagoje vei
kiančios lietuviškosios radijo 
programos “Margučio”. Aukų 
rinkimui vadovavo Birutė Jasai
tienė, Joana Krutulienė ir Juo
zas Bagdžius.

Telšiečių “Piršlybos”
Jau maždaug pora metų 

Čikagoje nebeveikia dešimtmetį 
gyvavęs mėgėjiškas čikagiečių 
teatras “Vaidilutė”. Per tą laiką 
čia buvo atvykę svečiai teatralai 
iš Los Angeles ir Kanados. To
dėl buvo malonu išgirsti, kad 
Čikagon atvažiuoja vaidintojai 
iš tėvynės - Telšių miesto. 
Turbūt dėl to ir žiūrovų į lapkri
čio 29 d. Jaunimo centre įvykusį 
telšiečių spektaklį atsilankė 
gana daug.

Aš manau, kad dauguma, 
kurie į šį spektaklį atėjo, nusivy
lė. Čia buvo parodytas trumpas 
(apie 40 minučių) vaidinimas - 
Žemaitės dviejų veiksmų kome
dija “Piršlybos”. Vaidino 7 žmo
nių grupė: Albinas Bytautas, 
Liuda Leverienė, Rasa Bytau
tienė, Julija Kneitienė, Vaclo
vas Butkus, Jonas Lukauskas, 
Rimantas Martinavičius. Pro
gramoje pažymėtas ir muzikan
tas Jurgis Bombauskas, kuris 
grojo per pertrauką prie gėrimų 
stalo ir spektaklio pabaigoje. 
Dar reikia paminėti veikaliuko 
režisierę Laimutę Pocevičienę ir 
teatro direktorių Kajetoną Šlio
gerį, kalbėjusį po spektaklio 
vykusiame kalbų, dėkojimų ir 
dovanų pasikeitimo maratone.

Normaliai savo pastabose 
stengiuosi daugumą renginių 
vertinti pozityviai, paminėda
mas juos geru žodžiu. Tačiau 
šio pasirodymo atveju reikia 
padaryti išimtį. Kažin ar tokia 
grupė įnešė vertingą indėlį į 
Čikagos lietuvių kultūrinį aruo
dą? Veikaliukas gana silpnas, 
mėgėjiškai suvaidintas. Kažin ar 
reikėjo tautiečiams važiuoti 
tūkstančius mylių, kad scenoje 
galėtų parodyti tokį menką kū
rinėlį. Kitas minusas - scenoje 
buvo kalbama žemaitiškai. Tos 
kalbos nemokantieji ne viską 
suprato (net ir patys žemaičiai 
skundėsi, jog pora moteriškių 
scenoje kalbėjo taip greitai, kad 
irgi nelabai galėjo sekti pokal
bių).

Galbūt pati didžiausia klai
da - tai tos nesibaigiančios kal
bos, užtrukusios beveik tiek pat 
laiko, kiek ir pats veikaliukas. 
Čia jau tikrai pasigėrėjimo ne
teikiantis reiškinys. Labai gražu, 
kad mūsų tautiečiai, svečiai ir 
vietiniai, nori pakalbėti, vienas 
kitą pagirti, įteikti dovanas ir 
1.1., tačiau, kam reikia varginti 
publiką tokiais dalykais? Po 
spektaklio juk buvo susitikimas 
tu telšiečiais kavinėje. Ten juk 
buvo gera galimybė atlikti pana
šius nereikšmingus reikalus.

Kaip matėme, Čikagos lie
tuviai yra tikrai išsiilgę lietuviško 
teatro, galinčio gražia lietuvių 
kalba suvaidinti sudėtingą kūri
nį, kurių lietuviškoje dramatur
gijoje dabar turime nemažai.
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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 lr»c.

1678 Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P 1A9 
Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel. 
416 769-1616, namų - 416 769-3577

Nemokamas namų įvertinimas

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

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

Tel.: 416 530-107Q

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

Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.
Dr. O. ELVIKIS, d.d.s.
Dr. R. KARKA, D.D.S. M.S. Dip. Orth.

■ (Orthodontist)
Telefonas

2373 Bloor Street West 4-15 763-5677
(Prie Jane St.)

Victor Rudinskas, Broker

RUBY REAL ESTATE ltd.
27 John Street (2nd Floor), 
Toronto (Weston), Ont. M9N 1J4

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 31/2%
♦ Toronto Real Estate

Board narys

Tel.: 416 249-7829

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 Lenkai paeieklamaa aambuau
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 rūšip draudos, taip pat naujos automobilių ir 
namų draudos bei jau apdraustų automobilių ir namų draudos 
reikalais kreiptis į Rimą Drešerjenę; dėl visų komercinių 
draudų - į Ričardą Drešerį.
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.

Nekilnojamas turtas. Patarnavimai visose pirkimo ir 
pardavimo srityse. Kreiptis į Riek Drešerį 

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

WALTER V. DAUGINIS
INSURANCE - BliAIhlfl

PERSIKĖLĖ Į NAUJAS PATALPAS NUO Š.M. LAPKRIČIO 1 D.
KEN GIBB REAL ESTATE & INSURANCE

300 North Queen St., Suite 105N
Etobicoke, Ont. M9C 5K4

(šiaurinėj pusėj Queensway; prieš Sherway Gardens)
Tel. 416 622-5305 arba 1-800-463-5305

Faksas 416 620-7584
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TO RO O O MONTREAL
Anapilio žinios

- Kadangi Naujųjų metų diena 
ir tą dieną švenčiamoji Dievo Moti
nos Marijos šventė šiais metais su
tampa penktadienį, tai santūros 
(t.y. susilaikymo nuo mėsiškų val
gių) tą dieną nėra. Šiaip susilaiky
mas nuo mėsiškų valgių Kanadoje 
galioja visais metų penktadieniais.

- Delhi Šv. Kazimiero švento
vėje Naujųjų metų šventės Mišios 
bus laikomos išvakarėse, gruodžio 
31, ketvirtadienį, 3 vai. p.p. Taipgi 
ir ateinančiais savaitgaliais sekma
dienio Mišios bus šeštadieniais, 3 . 
vai. p.p. Tai daroma todėl, kad kun. 
Kęstutis Ralys bus išskridęs atosto
gų į Lietuvą.

- Gruodžio 21, pirmadienį, pa
laidotas Welland apylinkėje miręs 
a.a. Alfonsas Pivoriūnas, 87 m. am
žiaus.

- Prieš Bernelių Mišias ir jų 
metu Lietuvos kankinių šventovės 
iškilmes praturtino: smuikininkai - 
Audronė Šarpytė ir Mindaugas 
Gabrys; solistai Andrėja McNeil, 
Slava Žiemelytė, Rimas Paulionis ir 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. Jono Govėdo.

- Šventovės eglutes a.a. Aud
ronės Kazanavičienės šiaudinukais 
ir altorius gėlėmis papuošė KLK 
moterų draugijos skyriaus narės.

- “Angeliukų” choro giesmių 
garsajuostė jau pardavinėjama pa
rapijos salėje.

- Pirmosios komunijos pasi
ruošimui pamokos ateinančiais me
tais vyks sekmadieniais po 9.30 v.r. 
Mišių klebonijoje. Pamokas praves 
Janina Dzemionienė. Pirmasis mo
kytojos susitikimas su vaikučiais ir 
jų tėveliais bus ateinančių metų pir
mąjį sekmadienį, sausio 3, po 9.30 
v.r. Mišių klebonijos posėdžių kam
bary.

- Naujųjų metų sutikimo poky
lio pradžia Anapilyje 7 vai. vakaro.

- Gaunantieji su kalėdiniais 
sveikinimais įvairių pašto ženklų 
esate prašomi jų neišmesti, bet at
nešti į Anapilio knygyną.

- Naujųjų metų Mišios: Lietu
vos kankinių šventovėje - sausio 1, 
penktadienį, 9.30 v.r. už a..a Praną 
ir Juzę Žaliauskus, 11 v.r. už para
piją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
Šventovėje sausio 1, penktadienį, 3 
v.p.p. už a.a. Joną, Edvardą Šilei- 
kius ir Steponą Juozapavičių; Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje - gruo
džio 31, ketvirtadienį, 3 v.p.p. už 
a.a. Mečį Norkų.

Sekmadieninės Mišios: Lie
tuvos kankinių šventovėje - sausio 
3, sekmadienį, 9.30 v.r. už a.a. Juo
zą Šeperį (metinės), 11 v.r. už para
piją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje - sausio 3, sekmadienį, 
3 v.p.p. už Kybartų ir Ignatavičių 
mirusius; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje - sausio 2, šeštadienį, 3 
v.p.p. už a.a. Vladą Jocą.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį sekmadienį, sausio 3, 9.45 

v. ryto pamaldos su Šv. Komunija.
- Moterų draugijos susirinki

mas įvyks po pamaldų, sausio 10 d. 
Lietuvių Namų patalpose.

- Parapijos taryba renkasi sau
sio mėn. 12 d., 7.30 v.v. Hiršų na
muose, Woodbridge, ON.

Muziejaus-archyvo žinios
- Kanados lietuvių muziejus- 

archyvas Anapilyje bus atidarytas, 
sausio 3 d. įprastu laiku. Muziejaus 
vedėja dr. R. Mažeikaitė jau grįžusi 
iš Vokietijos ir Anglijos. Aukomis 
muziejaus išlaikymą parėmė: “Tal
kos” kredito kooperatyvas - 2,000; 
dr. M. Arštikaitytė - $100; F. ir V. 
Mockai - $100, KLKM dr.-jos Liet, 
kankinių par. skyrius - $100.

Autoaikštei aukojo: $100 - 
F. V. Mockai, J. J. Zcnkevičiai; 
$50 - J. J. Valiuliai.

Keltuvo vajui aukojo: $200 
- dr. S. Čepas; $100 - J. J. Zen- 
kevičiai, J. K. Ališauskai; $60 - 
J. B. Mažeikos.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui aukojo: $100 - Č. 
Javas. L. B. Petrušaičiai; $50 - 
A. Lukošienė.

“Angeliukų” chorui aukojo: 
$100 - V. O. Anskiai, P. Linke
vičius; $50 - S. Radzevičienė; 
$20 - J. J. Valiuliai; $10 - G. 
Sprainaitienė.

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

Zlllstate
You’re in good hands.

Mes turime planą, 
kuris Jums sutaupys pinigų

“Take Two Advantage” planas 
sujungia namo ir automobilio 
draudimą, sumažina Jūsų įmokas

APRŪPINU NAMO-AUTOMOBILIO-GYVYBĖS-TURTO DRAUDIMŲ BEI “RRSP" PLANAIS

Prisikėlimo parapijos žinios
- Parapijos kunigai sveikina 

visus parapijiečius, parapijos ir vie
nuolyno geradarius bei visus lietu
vius su Naujais 1999 metais ir linki 
visiems Dievo palaimos.

- Naujų metų diena yra priva
loma šventė. Katalikai yra įparei
goti dalyvauti Mišiose. Jos bus lai
komos 8.15, 9.15, 10.15,11.30 v.r. ir 
7 v.v. įprasta tvarka.

- Šis penktadienis, sausio 1, 
yra mėnesio pirmasis. Kadangi tai 
N. metų diena, kunigai aplankys li
gonius ir senelius kitu laiku iš anks
to susitarus. Pirmo penktadienio 
Mišios vyks 7 v.v. įprasta tvarka.

- Užsiėmimai vaikučiams, ku
riuos praves Silvija Klibingaitytė 
(223-7903), pradedant sausio mėn., 
vyks pirmą ir trečią mėnesio sek
madienį parapijos salėje po 9.15 v. 
Mišių. Tėvelių prisidėjimas ir pa
galba laukiama.

- Pirmą mėnesio šeštadienį 
Gyvojo Rožinio dr-jos nariai renka
si Rožinio kalbėti 10.30 v.r., o Mi- 
šiom 11 v.r.

- Lietuvoje mirė a.a. Stefa Da- 
bravolskienė, Stasio Prakapo sesuo.

- Parapijos rengiama maldi
ninkų kelionė į Romą ir svarbiau
sius Italijos miestus, ryšium su 
krikščionybės 2000 m. sukaktimi, 
vyks 1999 m. balandžio 8-18 d.d. 
Daugiau informacijų galima gauti 
pas kun. E. Putrimą 533-0621 ar 
pas Marlin Travel atstovą R. Va- 
ladką 231-1061.

- Parapijos persikėlimo vajus 
yra tęsiamas toliau. Naujų para
pijos namų statyba turėtų prasidėti 
šį pavasarį. Iki šiol jau surinkta 
$1,038,567.

- Mišios sausio 1, N. metų die
ną: 8.15 v.r. už a.a. Joną Ranonį;
9.15 v.r. už a.a. Leo Bates - 8 
metinės; 10.15 v.r. už a.a. Leoną ir 
Eleną Gotceitus, a.a. Bronių Ber- 
žanskį, a.a. Marijoną Valaitį ir 
specialia intencija; 10.30 v.r. už 
parapiją; 7 v.v. už geradarius.

- Mišios sekmadienį, sausio 3:
8.15 v.r. už a.a. Stefą Dabravolskie- 
nę; 9.15 v.r. už a.a. Eleną Gegužie- 
nę; 10.15 v.r. už a.a. Petrą Kali
nauską, a.a. Magdaleną ir Vincą 
Pranskevičius, a.a. kun. Justiną Ste
ponaitį ir a.a. Aleksandrą Byszkie- 
wicz; 11.30 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, gruodžio 20 

popietėje dalyvavo 186 asmenys. 
Svečių knygoje pasirašė sės. Euge
nija Lukošiūtė iš Putnam, Conn., 
Gailė ir Justinas P. Rasai iš Las 
Vegas, JAV, Danutė ir Algis iš 
Vankuverio salos Port Albani, BC. 
Pranešimus padarė ir su svečiais su
pažindino LN kult. kom. narys Alg. 
Kynas.

- Sekmadienio, gruodžio 27 
popietėje dalyvavo 118 asmenų. 
Svečių knygoje pasirašė Juozas La- 
deilius iš Čikagos, IL (JAV). Pra
nešimus padarė ir su svečiais supa
žindino LN kultūros kom. narė Ge
novaitė Bijūnienė.

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

- Naujųjų metų sutikimas - 
Vytauto Didžiojo menėje. Stalai 
numeruoti, rezervuojami iš anksto. 
Bilietai parduodami LN raštinėje, 
tel. 416 532-3311. Įėjimas - $50 as
meniui. Šilta vakarienė, šalti užkan
džiai, veiks baras, šokėjus linksmins 
geras orkestras.

- LN raštinė ir “Lokio” svetai
nė bus uždarytos 6 v.v. Naujų metų 
išvakarėse - gruodžio 31. LN rašti
nė nedirbs Naujų metų dieną, sau
sio 1. Svetainė “Lokys” bus taip pat 
tą dieną uždaryta.

- Kultūros komisija parduoda 
arba nuomoja įvairias geros koky
bės iš Lietuvos gautas vaizdajuos
tes. Skambinti S. Pabricienei tel. 
416 762-5419 arba Vyt. Kulniui tel. 
416 769-1266.

- Slaugos namams aukojo: 
$1,000 Petras Gumbinas; $500 - St. 
Steigvilas; $313 - LN moterų būre
lis, vyrų būrelis, kultūrinė komisija 
ir LN valdyba; $35 - T. Stanulis. 
Aukos slaugos namams priimamos 
Toronto ir Hamiltono kredito ko
operatyvuose arba siųsti tiesiog: 
Labdaros fondas, Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St. W. Toronto 
Ont. M6P 1A6.

A. a. Emos Lorenčienės at
minimui pagerbti tremtinių vai
kaičių mokyklai “Lietuvių Na
mai” Vilniuje $40 aukojo D. R. 
Hesai. A.S.

RON VANAGAS
Agentas

311 Matheson Blvd. E„ Mississauga, Ont. L4Z1X8

Darbo tel.: 905 897-5280 
Namų tel.: 416 621-1261 
Fakso nr.: 905 507-8456 
“Pager” nr.: 416 772-1591

Jungtinį prieškalėdinį koncertą “Tesilinksmina dangūs, tedžiūgauja žemė” 1998 m. gruodžio 13 d. 
Prisikėlimo parapijos salėje atlieka “Volungės” choras, Toronto Maironio mokyklos kanklininkės ir 
Anapilio vaikų choras “Angeliukai” Nuotr. R. Sakalaitės-Jonaitienės

ŠIS “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
numeris yra paskutinis šių me
tų. Sekantis nr. - pirmasis 
1999-tųjų metų - išeis sausio 5 d.

“Naujas pavasaris Lietuvoje” 
- 30 min. programa apie dvasinį 
atgimimą Lietuvoje bus rodoma 
per “Vision TV” kanalą sekma
dienį, sausio 3, 8 vai. ryto. Pro
gramoje kalba arkivysk. S. Tam- 
kevičius ir “Gyvųjų akmenų” 
bendruomenės nariai. V.K.

Rytų europiečių ir rusų stu
dijų centras Toronto Robarts 
bibliotekoje, ketvirtame aukšte, 
4049-tajame kambaryje 1999 m. 
sausio 7, ketvirtadienį, 7.30 - 
9.30 v.v. rengia paskaitą ir 
skaidrių rodymą. Dirk De Mey
er, vizituojantis profesorius iš 
Belgijos, kalbės apie baroką ir 
18 šimt. Bohemijos kultūrą.

Sausio 13-tosios minėjimas 
įvyks sekmadienį, sausio 10, 3 
vai. p.p. Prisikėlimo parapijos 
parodų salėje. Pagrindiniu kal
bėtoju yra pakviestas Vytautas 
Cinauskas, Lietuvos respublikos 
seimo Tėvynės sąjungos frakci
jos narys, Seimo Žmogaus tei
sių bei Pasipriešinimo ir nuken
tėjusių asmenų komitetų narys, 
Tremtinių grįžimo valdybos pir
mininkas, Prezidento pilietybės 
komisijos bei Rašytojų sąjungos 
narys. Buvo ištremtas į Sibirą 
du kartus. Jame lankėsi po Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo, susitiko su ten dar gyvenan
čiais 4000 lietuvių. Be Toronto, 
jis taip pat lankysis Čikagoje, 
Klivlande, Vašingtone, Filadel
fijoje ir Floridoje.

Visi Toronto bei apylinkių 
lietuviai maloniai kviečiami da
lyvauti šiame tragiškų mūsų 
tautai įvykių minėjime, kurį 
rengia Tėvynės sąjungos Toron
to židinys. Inf.

Anapilio parapijos vaikų 
chorelis “Angeliukai” išleido 
garsajuostę “Tau, Jėzuli” para
pijos 70-mečio proga. Kaina 
$10. Platinama parapijose.

Tėviškės žiburių leidybą 
$1,000 auka parėmė Hamiltono 
lietuvių kredito kooperatyvas 
“Talka”. Leidėjai dėkingi už 
paramą.

Amerikos lietuvių fondas, 
nuolat remiantis lietuviškąją 
spaudą išeivijoje, šiemet “Tėviš
kės žiburiams” paskyrė $1,000. 
Čekį su geriausios sėkmės lin
kėjimais “svarbiuose lietuviškos 
spaudos darbuose” atsiuntė Alė 
A. Razmienė, valdybos sekreto- 
rė-reikalų vedėja. “TŽ” leidėjai 
dėkingi už paramą..

Vietoj kalėdinių sveikinimų at
virukais įsirašė į bendrą sveikinimą 
ir paaukojo “Tėviškės žiburiams”: 
$50 - Irena ir Antanas Ambraškos, 
Phoenix, AZ; $13 - Jurgis ir Teresė 
Kiškūnai.

Benamių vaikų fondui “Vai
ko tėviškės namai $150 aukojo 
Sergautis Bronius. Fondą glo
boja KLK moterų dr-ja.

KLK moterų draugijos Lie
tuvos kankinių šventovės sky
rius aukojo: $1,000 - Kiauklių 
parapijai; $500 - N. Daugėliškio 
parapijos Šv. Kazimiero globos 
namams; $100 - Anapilio mu
ziejui; $100 - “Share Life”.

“Vaiko tėviškės namams” 
$20 aukojo J. Lapavičius.

Sudbury mieste “Vaiko tė
viškės namams” $100 aukojo J. 
Jonaitis.

Kauno arkivyskupijos “Vai
kų dienos centrams” aukojo: 
$50 - J. J. Valiuliai, A. S. Zim- 
nickai.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - E. Čepienė, V. 
Vaidotas, J. Valiukienė; $50 - 
L. O. Rimkai, V. Stankuvienė.

Jono Paslausko, Lietuvos 
ambasados Otavoje ministerio 
patarėjo, bei jo šeimos išleis
tuves surengė KLB krašto val
dyba ir Toronto apylinkės val
dyba gruodžio 18 d. Toronto 
Prisikėlimo parapijos parodų 
salėje, kurion susirinko apie 50 
kviestų svečių. Susėdus visiems 
prie gražiai papuošto bendro 
stalo, prieš valgį maldą sukal
bėjo kun. A. Žilinskas. Vaišin
tas! B. Stanulienės ir talkininkių 
paruošta šilta vakariene. Atsi
sveikinimo žodžius tarė KLB 
krašto valdybos pirm. A. Vai
čiūnas, Lietuvos gen. garbės 
konsulas H. Lapas, Toronto 
apylinkės pirm. D. Garbaliaus- 
kienė, kun. E. Putrimas, Kana
dos lietuvių jaunimo s-gos 
vardu pirm. M. Stanevičius. 
Įteiktos dovanėlės, palinkėta 
sėkmės, sugiedota “Ilgiausių 
metų”. Atsisveikindamas J. Pas
iaustas dėkojo visiems Kanados 
lietuviams, ypač tiems, su ku
riais jam teko arčiau susipažinti 
bei bendrauti. Jis yra paskirtas 
naujuoju Lietuvos ambasado
riumi Gudijai. Į ten persikelia 
ateinančių metų pradžioje.

‘'Tėviškės žiburių” 1998.IX.1 
laidoje buvo išspausdintas kun. 
dekano K. Latožos iš Vilniaus 
kreipimasis į išeivijos tautiečius, 
kviečiantis prisidėti prie Vil
niaus kalvarijų Kryžiaus kelio 
koplytėlių atstatymo. Kalėdų 
proga jis atsiuntė laišką, dėko
damas išeivijos tautiečiams už 
finansinę pagalbą ir pranešda
mas, kad jų intencija bus au
kojamos Mišios Šv. Kryžiaus 
atradimo šventovėje Vilniuje.

“Tremtinių grįžimo fondui” 
paremti Hamiltono lietuvių kre
dito kooperatyvas “Talka” at
siuntė $3,000 auką. Įvairiose 
Lietuvos vietovėse tebegyvena 
nemažas skaičius tremtinių. Ne
didelės valdiškos pensijos juos 
nuo skurdo neapsaugoja. “Tal
kos” dosni auka - jiems didelė 
materialinė parama ir moralinė 
paguoda. KLK moterų dr-jos

centro valdyba
Tremtinių vaikaičių mokyk

lai “Lietuvių Namai” Vilniuje 
dr. J. E. Birgiolas padovanojo 
50 dantų valymo šepetukų. A. 
Kairienė paaukojo $20. Dėkingi 
šios mokyklos rėmėjai. A.S.

A. a. Reginos Valickienės 
laidotuvių proga “Vaiko tėviš
kės namams” aukojo: $100 - 
Ontario Clean Water Agency; 
$50 - H. Ulozas; $25 - C. J. De- 
meyere.

A. a. Reginos Valickienės 
atminimui pagerbti Vaikų die
nos centrams Lietuvoje aukojo: 
$30 - S. Idzelis (Cleveland, OH); 
$10 - A. B. Juozapavičius. O.G.

A. a. Reginai Valickienei mi
rus, užjausdami jos vyrą Stasį, sū
nus Andrių ir Tomą su šeimomis ir 
brolį Vytautą, Lietuvos vaikų dienos 
centrams Vasagoje aukojo: $50 - A. 
J. Vaškevičiai; $30 - B. Jacka, V. 
E. Krikščiūnai; $25 - A. T. Seko- 
niai, L. D. Mačikūnai; $20 - V. E. 
Abromaičiai, Č. L. Javai, A. 
Kanapka; $10 - A. P. Bridickai, V. 
A. Baltrušaičiai, B. Kasparavičienė, 
A. Masionienė, E. Tribinevičienė. 
Toronte aukojo: $100 - G. D. Sa
kai; $50 - V. Vaidotas, P. D. R. 
Petrauskai; $40 - V. Paulionis; $25 
- B. J. Tamulioniai, A. P. Ado
maičiai; $20 - KLK moterų dr-jos 
Prisikėlimo parapijos skyr., G. V. 
Morkūnas, H. I. Petkus, A. S. 
Draugeliai, V. L. Sendžikai, E. 
Punkrienė, J. B. Mažeikos, T. V. 
Macas, A. Pacevičius-Pace, G. 
Balčiūnienė, G. S. Krašauskai, V. 
Pačkauskas, B. V. Palilioniai, M. 
Statulevičius, D. Kalendraitė ir S. 
Namikas, dr. J. E. Čuplinskai, A. L. 
Rimkai, P. V. Dalindos; $10 - E. 
M. Kazakevičiai, E. Simonavičienė, 
S. V. Aušrotai. O. S.

Klaipėdos chorinės bendri
jos “Aukuras” pirm. R. Varnas 
faksu atsiuntė “Tėviškės žibu
riams” laišką (1998.XII.17), ku
riame prašo padėkoti Birutei 
Nagienei už garsajuostes su po
eto Henriko Nagio kūrybos au
toriniais įrašais ir tekstais. Pa
dėką ir linkėjimus siunčia Ant. 
Kėblini, šias dovanas atgabenu
siam į Lietuvą. Praneša, kad 
kitos vertingos dovanos iš A. 
Keblio asmeninio archyvo pa
talpintos Lietuvių išeivių muzi
kinės kultūros archyvo fonduo
se. Klaipėdiečių muzikų vardu 
švenčių proga sveikina aukščiau 
paminėtus geradarius bei visus 
tautiečius Kanadoje.

Kun. Jonas Petrošius, lietu
vių katalikų misijos Prancūzijo
je vedėjas, “Tėviškės žiburiams” 
atsiuntė iš Paryžiaus sveikinimą: 
“Kalėdų švenčių malonės tegai- 
vina Jus per visus 1999-uosius 
metus”.

Sergio Marchi, M.P., Kana
dos parlamento narys, atstovau
jantis York West apylinkei, Ka
lėdų švenčių proga “Tėviškės 
žiburiams” atsiuntė sveikinimą, 
pasirašytą visos jo šeimos.

Isabel Bassett, Ontario pi
lietybės, kultūros ir pramogų 
ministerė, Kalėdų švenčių pro
ga atsiuntė “Tėviškės žibu
riams” sveikinimą, kuriame pra
šoma geriausius linkėjimus per
duoti “TŽ” skaitytojams.

KLB krašto valdyba, ry
šium su lenkų ketinimu įkurdin
ti Punske pasienio sargybos da
linį su šeimomis, 1998 m. gruo
džio 8 d. parašė protesto laiškus 
Lenkijos prezidentui A. Kwas
niewski ir Lietuvos seimo pirmi
ninkui V. Landsbergiui. Organi
zacijos yra raginamos prisidėti 
prie protesto laiškų vajaus, kad 
Lenkijos vyriausybė sustabdytų 
lietuviams nepriimtiną užmojį.

Toronte leidžiamas “The 
Bloor West Villager”, vol. 27, 
nr. 13 įsidėjo “Park Lithuania” 
25-mečio šventės nuotrauką, po 
kuria nurodyti šauliai (Lith
uanian guards), Toronte gyve
nantys lietuviai ir miesto tary
bos nariai David Miller ir Chris 
Korwin-Kuczynski.

Sudbury lietuvių apylinkėje 
Tikinčiajai Lietuvai surinkta 
$555. Stambesnes sumas auko
jo: $100 - P. H. Venskai, J. Pet- 
rėnas; $50 - A. Rukšys, L. 
Kulnys.

Atitaisymas. “TŽ” 51 nr., 19 
psl. Lietuvos vaikų dienos centrams 
aukotojų sąraše išspausdinta, kad 
$20 aukojo V. E. Abromaičiai. Turi 
būti V. E. Abromavičiai.

Nori susirašinėti
Danguolė Šiškauskienė, 34 m. 

amžiaus, gyvenanti Kaune, norėtų 
susipažinti su Kanados lietuviu. Ra
šyti: D. Š. R. Kalantos 87-11, 3014 
Kaunas, Lietuva.

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).

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

TEL. (416) 252-6741 
66 Mrnico Avė., Toronto Ont., M8VIR3

Savininkas Jurgis Kuliešius

Naujųjų metų išvakarėse gruo
džio 31, ketvirtadienį, 5 vai. v. Auš
ros Vartų šventovėje bus maldos ir 
susikaupimo valanda, padėka Die
vui ir atsiprašymas už 1998 metų 
kaltes, o 6 valandą - Mišios.

Kun. dr. Feliksas Jucevičius, 
Šv. Kazimiero parapijos klebonas, 
lapkričio 8 d. dalyvavo Lietuvos 
fronto bičiulių surengtame prof. 
Antano Maceinos minėjime Čika
goje. Jis Jaunimo centro koplyčioje 
aukojo Mišias ir pasakė tai dienai 
pritaikytą pamokslą, nagrinėdamas 
gyvenimo ir mirties klausimus. Vė
liau skaitė paskaitą “Istorija macei- 
niškoje ‘Didžiojo Inkvizitoriaus’ in
terpretacijoje”.

Kalėdų eglutę surengė Montre- 
alio lietuvių mokykla gruodžio 13 
d. Aušros Vartų parapijos salėje, į 
kurią prisirinko daug jaunų šeimų 
su savo vaikučiais. Salė buvo sko
ningai ir puikiai išpuošta. Prade
dant programą mokyklos vedėja 
Asta Staškevičienė visus pasveikino 
ir trumpai pakalbėjo apie mokyklą, 
kurią pastoviai lanko septyniolika 
mokinių. Buvo suvaidintas Rasos 
Kurienės vaidinimėlis “Asiliukas, 
vardu Kalėdos”. Artistais buvo visi 
mokiniai. Vėliau nuostabiai gražiai 
jie pagiedojo keturias kalėdines 
giesmes. Šios programos paruoši
mas pareikalavo daug pastangų iš 
visų mokytojų - vedėjos Ingos 
Giedrikienės ir Reginos Kibirkštie- 
nės. Kalėdų senelis (Aras Piečaitis) 
sukėlė daug džiaugsmo, ir jo dova
nų užteko ne tik mokiniams ir mo
kytojams, bet ir visiems salėje 
esantiems vaikučiams. Viskas bai
gėsi vaišėmis.

LITAS
''‘&X Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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

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

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

MOTERIS iš Lietuvos ieško darbo. 
Siūlyti tel. 416 766-7991.

REIKALINGA MOTERIS prižiū
rėti 3 m. ir 5 m. amžiaus mer
gaites. Gali gyventi kartu. Skam
binti po 5 vai. tel. 416 236-9662.

LIETUVIŲ trijų asmenų Toronto 
universiteto darbuotojų šeimai 
skubiai reikalingas 2-jų miegamųjų 
butas išnuomoti ilgesniam laiko
tarpiui. Pageidautina miesto cent
re. Skambinti tel. 416 591-0088.

MED. SESUO iš Vilniaus, darbšti, 
nuoširdi, ieško darbo lietuvių šei
moje. Vizą jau turi. Galėtų prižiū
rėti vaikus, slaugyti senelius bei 
padėti namų ruošoje. Skambinti 
011-3702-342624 Onutei arba rašy
ti: O. Subačiūtei, Antakalnio 92-9, 
Vilnius 2040, Lietuva.

REIKALINGA AUKLĖ 4 mėnesių 
vaikučiui, kuri gyventų su mumis, 
padėtų namų ruošoje bei gamintų 
valgį. Pageidautina, kad turėtų SIN 
(Social Insurance Number) ir šiek 
tiek kalbėtų angliškai. Skambinti 
Dorai tel. 905 624-0437 Mississ- 
augoje.

Pavojingas raštelis
Viena šeima Čikagoje savait

galiui išvyko į užmiestį, o prie savo 
namo durų prisegė raštelį: “Nieko 
nėra namie, nepalikite mums 
nieko”.

Vakare grįžo namo, rado visą 
butą tuščią, iškraustytą, o laiškų dė
žutėje tokį raštelį: “Ačiū už malonų 
pranešimą. Pasistengėme nieko ne
palikti. Vagys”.

st r a Travel_______
& Services Ine

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

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

* 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 * 

Pasinaudokite išankstiniais išpardavimais sekančiam vasaros sezonui,
bilietai į Lietuvą vasaros metu tik $900, išperkant iki gruodžio 31.

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

“Aušros” moterų dainos viene
tas, vad. muz. Aleksandro Stanke
vičiaus, gruodžio 13 d. per pamal
das giedojo Aušros Vartų švento
vėje, o Šv. Kazimiero šventovėje 
giedojo Aušros Vartų parapijos 
choras, vad. muz. Lavrenti Djint- 
charadze. Čia buvo suteiktas visuo
tinis nuodėmių atleidimas.

Iš “Lito” narių, kurie yra pa
darę raštiškus pasižadėjimus, gruo
džio mėnesį bus atskaityta po $10 
KLB solidarumo mokesčiui.

A. a. Emilija (Romanauskaitė) 
Kabzaras, 73 m. amžiaus, mirė 
gruodžio 8 d. Iš Šv. Sofijos ukrai
niečių ortodoksų šventovės gruo
džio 11 d. palaidota Mount Royal 
kapinėse. Liko brolvaikiai ir bičiu
liai.

KLK moterų dr-jos Montrea- 
lio skyriaus susirinkimas įvyko 
gruodžio 20 d. seselių namuose. Su
sirinkimui pirmininkavo skyriaus 
pirm. Genovaitė Kudžmienė ir sek
retoriavo Bugomila Rupšienė. Bu
vo aptarta šių metų veikla. Numa
tyta per Atvelykį vėl suruošti Vely
kų stalą. Regina Piečaitienė, ką tik 
grįžusi iš Lietuvos, pasidalino įspū
džiais ir atsakinėjo į įvairius klausi
mus. Susirinkimas baigtas jaukio
mis vaišėmis.

Marijos Pasaulio Karalienės 
katedroje 1999 m. sausio 10 d„ 3 
v.p.p. bus aukojamos tradicinės tautų 
vienybės ir taikos Mišios, kuriose, 
visuomet dalyvauja ir lietuviai.

Montrealio šauliai šiemet ne
berengia Naujųjų metų sutikimo, 
nes jau į anksčiau rengtus susirink
davo per mažas dalyvių skaičius. B.S.

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

HAMILTONO LIETUVIŲ NA
MUOSE “RAMBYNE” yra laisvų 
butų. Teirautis pirm.-penktad. 
tarp 9-12 vai. tel. 905 526-8281.

VERTIMAI. Darau mokslo doku
mentų, gimimo liudijimų ir visų ki
tų dokumentų vertimus iš lietuvių, 
anglų, vokiečių ir rusų kalbų. Su 
notaro patvirtinimu. Nebrangiai. 
Kreipkitės: 416 928-1563 Nora.
CLEAN FOREVER. ValomTkHL 
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Labai gera kokybė. Skambin
ti bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio sis
temos įvedimo (plumbing) darbus. 
Įrengiu pirtis (saunas), dengiu 
stogus. Skambinti Algiui tel. 905 
272-8323. Pager 416 715-4783.

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.

r Knygų rišykla
e d.

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Ores., Mississauga, 
Ont. L4Y3J8. Tel. (905) 625-2412


