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Spauda ir lietuvybė
Išeivijoje įvairiais būdais siekiama išlaikyti lietu

vybę. Pastarajai nublukus ar ir visai išnykus, kaip vienetas 
dings ir mūsiškoji išeivija. Buvę jos nariai ir palikuonys 
vienaip ar kitaip susilies su kitataučiais ir nueis savų as
meninių poreikių keliais.

iandicn dar nėra pakankamai ženklų, kad tai galėtų 
jau tuoj pat įvykti. Tačiau tikrovė lietuviškosios 
išeivijos (kaip turbūt ir kitų) nenaudai pastebima: 

senesnieji išmiršta, jaunųjų tik dalis rūpinasi lietuvybe. 
Visa tai palengva susiklostė per daugelį metų, nors, ro
dos, visų buvo stengtasi tvirtai laikytis ir tęsti, kas pradė
ta. Klaidinga betgi būtų galvoti, kad tos pastangos buvo 
bereikšmės. Anaiptol - nors tikrovė prieštaraujanti, bet 
padaryta nemažai, ir jei ne tos pastangos, nūdien nebetu
rėtume nė to, kas dar lietuviškomis gijomis surišta ir riša
ma toliau. Bene viena svarbiųjų gijų ligi šiolei buvo savoji 
spauda. Jai skirtas vaidmuo nėra pasikeitęs, ir ji laikosi 
pastangomis tautiečių, norinčių skaityti lietuviškai, ir tai 
apie tokius dalykus, kurie pirmiausia liečia čionykštį lie
tuvių gyvenimą bei pačią Lietuvą. Jokioje kitoje spaudo
je tokių žinių nėra, o jei kas ir užtinkama, tai tik labai 
menki trupinėliai, kurie lietuvių negali patenkinti. Taigi 
kas domisi lietuviškuoju gyvenimu, neatskiriama jo dalis 
yra savoji spauda. Ne paslaptis, kad vis dažniau keliamas 
klausimas: o kaip ilgai dar laikysis toji mūsų spauda? At
sakymas, atrodo, neturėtų būti sudėtingas: savoji spauda 
laikysis, kol užteks skaitytojų ir rėmėjų. Dingus skaity
tojams, nebereikės nei lėšų, nei į laikraščius rašančiųjų. 
Todėl mažvydiškas “imkit mane ir skaitykit” darosi aktu
alus ir šiais moderniais laikais.

L
ietuviškai skaitančiųjų skaičiui mažėjant, norint 
prailginti laikraščių amžių, jau daromi bandymai 
atskiras laidas spausdinti ne lietuvių kalba. Be to, 
šalia lietuviškų tekstų kai kur pasirodo tekstai ir gyve

namojo krašto kalba. Kaip kiekviena naujovė, taip ir šitoji 
visuomenės priimama nevienodai. Vyresniųjų tarpe pasi
girsta daugiau abejonių, jaunesnieji bandymus motyvuoja 
pribrendusia būtinybe. Šiuo metu, atrodo, niekas neno
rėtų pranašauti ir tarti galutinį žodį. Gyvenimas netrukus 
parodys, kiek tie naujieji bandymai atneš naudos bend
ram lietuviškam reikalui, kiek ir kaip ta vis besiplečianti 
kitakalbė lietuvybė prisidės prie išlikimo ir tautinio tęsti
numo išsaugojimo. Praeities patirtis, deja, nepadeda ta 
prasme šviesiau žiūrėti į ateitį. Tačiau daroma ir veikia
ma, ieškoma ir bandoma taip, kaip atrodo šiandien reika
linga; matuojama tokiais matais, kokie matuotojams su
prantami. Ištikus rimtiems negalavimams išeivijos raštijo
je, arba ir saulėlydžiui nuplieskiant visą išeivijos veiklą, 
vis dėlto įsidėmėtina ir atmintina, kad visos tautos mastu 
mūsų netektys ir praradimai, kaip skaudūs jie visiems be
būtų, tėra maža tautos nesėkmių dalis, j kurią dažnai pa
žiūrima pro padidinamuosius stiklus.Ilgaamžės mūsų kul
tūros ir raštijos versmės visada bus prieinamos tiems, ku
rie ieškos ne tik šaknų, bet ir žiedų. Tačiau kol pastarieji 
dar čia pat ranka pasiekiami, naudokimės. Remkime ir 
gerbkime savąjį žodį: spaudoje, dainoje, teatro scenoje ir 
(idealu būtų), kai lietuvis kalbasi su lietuviu, kad išnyktų 
juokingas požiūris: išeivijoje lietuvių kalba - tai tik senes
niųjų kalba. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Piktos unijų jėgos proveržiai
Ontario provincijoje išgar

sėjo darbo unijų “Days of Ac
tion”. Šį renginį lietuviškai rei
kėtų pavadinti koalicinio darbo 
unijų protesto dienomis. Jos yra 
nukreiptos prieš darbdavius, ypač 
progresyviuosius Ontario kon
servatorius ir jų premjero M. 
Harrio vyriausybę. Mat jis On
tario provincinio parlamento 
rinkimuose 1995 m. birželio 8 d. 
sulaužė unijų ilgai laukto ir gar
binto Ontario NDP socialistų 
pirmojo premjero Bob Rae poli
tinį nugarkaulį.

Darbo unijų vadai tikėjosi, 
kad visas ekonomines Ontario 
provincijos problemas socialisti
nis NDP premjeras Bob Rae iš
spręs padidinto dolerių įleidimo 
rinkon revoliucija. Deja, tokios 
politikos rezultatai iš tikrųjų 
buvo liūdni. Per nepilnus pen
kerius NDP socialistų valdymo 
metus premjeras Bob Rae biu
džetinių deficitų atneštą Onta
rio skolą nuo 44 bilijonų dolerių 
padidino iki 98 bilijonų.

Tai leido Ontario parlamen
to rinkimus laimėjusiam konser
vatorių premjerui M. Harriui 
imtis lig šiol beveik negirdėtos 
sveiko proto revoliucijos dras
tišku valdžios išlaidų sumažini
mu. Tokia jo taktika susilaukė 
ilgai trunkančio Ontario gyven
tojų pritarimo. Mat ji liudija 
aiškų provincinio deficito kriti
mą. Ja betgi nesidžiaugia di
džiųjų Ontario darbo unijų va

dų koalicija. Dėl valdžios lėšų 
taupymo ir jos sumažėjusios fi
nansinės paramos viešosios tar
nybos įmonėms, daugeliui di
džiųjų darbo unijų narių teko 
pasitenkinti menkesniu atlygini
mų padidinimu ar net ir laikiniu 
gauto atlyginimo užšaldymu.

Koalicinio darbo unijų pro
testo dienomis dabar kaip tik ir 
siekiama pašalinti valdžios lėšų 
taupymu atneštus varžtus di
džiosioms unijoms. Tos dienos 
buvo pradėtos rengti mažes
niuose Ontario miestuose ir 
pramonės centruose. Jų metu 
stengiamasi sukliudyti ar net 
visiškai sustabdyti tokių vietų 
normalų gyvenimą didžiųjų dar
bo unijų piktos jėgos prover
žiais. Į juos stengiamasi įjungti 
ir vietines darbo unijas, atsisa
kančias eiti darban per kelią 
pastojusias piketų linijas.

Pagrindinis Ontario darbo 
unijų piktos jėgos proveržis To
rontu! teko spalio 25 - 26 d. d. 
Joms unijų strategai pasirinko 
penktadienį ir šeštadienį. Iš 
anksto buvo skelbiama, kad 
penktadienį Toronte bus viskas 
sustabdyta - ir darbovietės, ir 
eismas, viešojo susisiekimo prie
monės, o šeštadienį parke prie 
provincinio Ontario parlamento 
įvyks lig šiol to didžiausio Kana
dos miesto istorijoje dar nieka
da neregėtos apimties protesto 
demonstracijos, galėsiančios dar-

(Nukelta į 8-tą psl.)

“Juodojo kaspino”, t.y. gedulo diena buvo paminėta-Vilniuje 1996 m. rugpjūčio 23
Ribbentropo-Molotovo sutartimi Lietuva buvo pasmerkta sovietinei okupacijai Nuotr. V. Sukausko

Lenkijos ambasadorius apie 
Lietuvos lenkus

Buvęs Lenkijos ambasadorius Lietuvai prof. J. Widacki peikia kraštutiniuosius Vilniaus 
lenkų veikėjus, susispietusius laikraštyje “Nasza Gazeta”. Juos bemia lėšomis Lenkijos 

senatas, kenkiantis Lietuvos-Lenkijos santykiams
Krokuvos katalikų savait

raštis “Tygodnik Powszechny” 
1996 m. rugsėjo 22 d. laidoje iš
spausdino buv. Lenkijos amba
sadoriaus Lietuvai prof. J. Wi- 
dacki’o straipsnį: “Kas vado
vauja Lenkijos užsienio politi
kai?” Pagal Lenkijos konstituci
ją užsienio politikai turėtų va
dovauti prezidentas ir vyriausy
bė, tačiau tikrovėje jie nėra vie
ninteliai, kurie tuo užsiima. Sa
vo užsienio politiką turi seimas, 
senatas ir paskiros politinės 
partijos. Labiausiai į užsienio 
politiką kišasi senatas, nors pa
gal konstituciją jokių įgaliojimų 
tam neturi. Jis remia lėšomis 
“Lenkų bendruomenę”, kuri 
palaiko kraštutiniuosius lenkų 
veikėjus Lietuvoje.

J. Widacki rašo: “Tai pasi
reiškia politine ir materialine 
parama tiems lenkų mažumos 
(Lietuvoje) veikėjams, kurie, 
būdami jos piliečiais, aiškiai ig
noruoja valstybę, siekia lenkų 
visuomenę laikyti uždarame ge
te, priešpastato ją valdžiai bei 
likusiai visuomenės daliai, kurs
to juose išpūstą pavojaus paju
timą, tramdo bet kokią nepri
klausomą iniciatyvą, kovoja 
prieš ‘kolaborantus ir atsimetė
lius’. Tai jiems turi pavesti neri
botą visuomenės valdymą ir jos 
balsus seimo rinkimuose. Len
kijos-Lietuvos santykių norma
lizavimas šiems vadovams yra 
neparankus, todėl jie kiekviena 
proga stengiasi Lenkijos valsty
bę įvelti į konfliktą su Lietuva, 
reikalaudami kartas nuo karto 
pripažinti, kad lenkų-lietuvių 
sutartis yra laužoma. Tam sie
kiui paremti jie be svyravimo 
naudoja aiškų melą (taip pvz. 
buvo padaryta protestuojant 
prieš Vilniaus miesto ribų pra
plėtimą).

(...) Lietuvos politikai ir ži- 
niasklaida aiškiai sako, kad šių 

vadų veikla siekia bloginti len
kų-lietuvių santykius, tarnauja 
‘trečiai valstybei’, o jų praeitis, 
jų dalyvavimas sovietų valdžios 
aparate, daro šiuos kaltinimus 
įtikėtinais. (...)

Lietuvos lenkų sąjungos 
spaudos organas yra savaitraštis 
‘Nasza Gazeta’. Jis yra būdingas 
kovos laikraštis. Jo skiltyse len
kai yra raginami protestuoti ir 
mitinguoti, o Lietuvos valstybė 
yra užsispyrusiai vaizduojama 
kaip policinė, totalistinė ir per
sekiojanti tautines mažumas.

Ne geriau yra pristatoma ir 
Lenkijos valstybė. Jeigu tikėti 
laikraščiu ‘Nasza Gazeta’ (o ei
linis Lietuvos lenkas vis dar ti
ki), ji yra valdoma beidėjinių 
kosmopolitų, žydų ir masonų, 
prekiaujančių Lietuvos lenkų li
kimu, kuriems tautos reikalai 
nerūpi. Kaip pavyzdį Lietuvos 
lenkams ‘Nasza Gazeta’ nese
niai nurodė Bosnijos serbus, o 
Lenkijos-Lietuvos sutartį prista
tė kaip lenkų ir lietuvių masonų 
politinį laimėjimą. Būdamas 
ambasadoriumi, buvau ‘Nasza 
Gazeta’ laikraštyje su nuostabiu 
reguliarumu apspjaudomas, ne 
taip reguliariai buvo apspjaudo
mi paeiliui visi užsienio reikalų 
ministerial ir abu prezidentai. 
(••■)

‘Nasza Gazeta’ laikraštis 
yra pardavinėjamas žemiau sa
vikainos, todėl kyla klausimas, 
kas jo spausdinimą finansuoja. 
Tai bandė sužinoti Lietuvos ži- 
niasklaida, įskaitant ir didžiau
sią Lietuvos laikraštį ‘Lietuvos 
rytas’. Lietuvos URM netgi pa
siuntė Lenkijos ambasadai no
tą, kurioje buvo atkreipiamas 
dėmesys į ‘Nasza Gazeta’ iš 
Lenkijos finansavimą, kuris ne
prisideda prie gerų lenkų-lietu
vių santykių plėtotės. Lietuvos 
laikraštininkai nustatė ir prane

šė visuomenei, kas konkrečiai iš 
Lenkijos laikraštį ‘Nasza Gaze
ta’ finansuoja, būtent: LR sena
tas, tarpininkaujant ‘Lenkų 
bendruomenei’. Verta vis dėlto 
patikslinti: pastaruoju metu šis 
laikraštis yra senato finansuoja
mas, bet tarpininkaujant - dar 
geriau - valdiško pagalbos len
kams Rytuose fondo. (...)

Niekam nėra paslaptis, kad 
paskirų lenkų mažumos vadovų 
pozicija priklauso svarbiausia 
nuo to, kokią paramą jie gauna 
iš Lenkijos. Todėl svarbu, kas 
paskirsto iš Lenkijos gautas že
mės ūkio mašinas, vietas moky
tojų kursuose ir vasaros stovyk
lose Lenkijoje, kas turi įtaką į 
vaiko pasiuntimą studijoms į 
Lenkiją. (Pvz. praėjusiais me
tais ‘Bendruomenė’ atėmė teisę 
skirstyti stovyklose vietas nepo
litinei Mokytojų sąjungai, per- 
leisdama ją labai politinei Lie
tuvos lenkų sąjungai). Taigi 
svarbu, kuris vietinių politikų 
turi pažinčių ‘Bendruomenėje’ 
arba senato komisijoje ir tuo 
būdu prieina prie lėšų bei įta
kos jų skirstyme. Taip pat svar
bu, kas Varšuvoje yra iškilmin
gai priimamas ir kam Lenkijos 
seime koks nors klubas gali su
organizuoti spaudos konferen
ciją. Pagaliau yra svarbu, ko
kiam vadovui ‘Bendruomenė’ 
yra pasiruošusi finansuoti netgi 
labiausiai absurdišką projektą”.

Lenkijos užsienio politikos 
principus J. Widacki taip api
būdina: “Lenkijos abiejų prezi
dentų ir kelių eilinių vyriausy
bių (4 užsienio reikalų ministe
rial) užsienio politikos tikslai 
nekinta ir yra suprantami. Len
kija siekia S. Atlanto bei Euro
pos sąjungos narystės ir nori tu
rėti gerus santykius su visais 
kaimynais. Pokario Vidurio Eu
ropos sienas ji laiko pastovio
mis ir neginčijamomis”. J.B.

Susitikimas Briuselyje
Spalio 30 d. ŠAS (NATO) 

būstinėje Briusleyje įvyko Lie
tuvos ir ŠAS oficialiųjų delega
cijų trečiasis susitikimas pagal 
“16+1” formulę, praneša BNS 
ir ELTA. Lietuvos delegacijai 
vadovavo užsienio reikalų sek
retorius Albinas Januška. ŠAS 
pareigūnas ambasadorius G. Von 
Moltke paaiškino apie ŠAS 
pasiruošimą gruodžio mėnesį 
įvyksiančiam SAS narių užsie
nio reikalų ministerių metiniam 
susitikimui. Buvo patvirtintas 
abipusis susidomėjimas tęsti 
Lietuvos ir ŠAS dialogą šios 
sąjungos plėtimosi klausimais, 
pasikeista nuomonėmis apie 
Lietuvos dvišalius santykius, 
regioninį bendradarbiavimą bei 
ŠAS ir Rusijos santykius.

Lietuvos delegacija pateikė 
žinias apie krašte vykdomą civi
linę demokratinę ginkluotųjų 
pajėgų kontrolę bei krašto ap
saugos pertvarką siekiant sude
rinti Lietuvos gynybos valdymo 
sistemą su ŠAS narių standar
tais. Taip pat buvo apžvelgta 
Lietuvos karių patirtis dalyvau
jant taikos palaikymo misijose. 
Delegacijos aptarė teisinius ir 
politinius užsienio ginkluotųjų 
pajėgų buvimo Lietuvos terito
rijoje klausimus.

Sutartis su Suomija
BNS žiniomis, spalio 29 d. 

Helsinkyje buvo patvirtinta Lie
tuvos ir Suomijos sutartis, nu
statanti nelegalių migrantų grą
žinimo tvarką. Tokios sutartys, 
būtinos besirengiant beviziam 
režimui, jau pasirašytos su Slo
vėnija ir Ukraina, o trišalis do
kumentas - su Latvija ir Estija. 
Užsienio reikalų ministerijų ži
novų derybos šiuo klausimu tru
ko daugiau kaip metus, buvo 
sudaryta žinybinė nusikaltimų 
išankstinės apsaugos sutartis 
tarp vidaus reikalų ministerijų. 
Lietuvos delegacijai vadovavo 
Teisės ir tarptautinių sutarčių 
departamento direktorius D. 
Jurgelevičius.

Ligšiol daugiau kaip 20 vals
tybių priima Lietuvos piliečius 
be vizų, o dar dešimt sutarčių ga
lioja diplomatinius, tarnybinius 
ir specialius pasus turintiems. Į 
Lietuvą be vizų gali atvykti 32 
užsienio valstybių piliečiai.

ELTA skelbia, kad Suomi
jos vyriausybė skyrė 200,000 do
lerių valdymo reformų Lietuvo
je programai paruošti bei įgy
vendinti. Projektą administruos 
JT plėtojimo programos atsto
vybė Lietuvoje. Dalis lėšų bus 
skiriama valstybės tarnautojų 
tobulinimosi centrui, įsteigtam 
1993 m. Jame kasmet įvairius 
kursus baigia arti 1500 tar
nautojų.

UR ministeris Liuksemburge
Spalio 30 d. Lietuvos užsie

nio reikalų ministeris Povilas 
Gylys dalyvavo Liuksemburge 
surengtame Europos sąjungos 
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narių ir nepilnateisių valstybių 
URM susitikime. Europos ko
misijos komisaras H. van den 
Brouk apžvelgė nepilnateisių 
narių politinę bei ekonominę 
pažangą. P. Gylys savo praneši
me gvildeno “struktūrinio dia
logo, regioninio bendradarbia
vimo bei PHARE programos 
klausimus”.

Su Latvijos ir Estijos atsto
vais jis pasirašė bendrą laišką 
ES pirmininkaujančios Airijos 
UR ministeriui R. Springs, pra
šant paspartinti Europos sutar
ties patvirtinimą valstybėse, ku
rios to dar nėra padariusios. 
Susitikime su Slovakijos URM 
kalbėjosi apie Laisvosios preky
bos sutartį, kuri gali būti pasira
šyta dar šiais metais.

Nauja Lenkijos ambasadorė
BNS skelbia, kad spalio 29 

d. naujoji Lenkijos ambasadorė 
Lietuvoje Eufemia Teichmann 
įteikė savo skiriamuosius raštus 
prezidentui Algirdui Brazaus
kui. Ji pareiškė pasitenkinimą 
Lietuvos ir Lenkijos politiniais 
santykiais, pažymėdama, kad 
atėjo laikas juos įgyvendinti 
konkrečia veikla, reikia savitar
pio pasitikėjimo ir supratimo 
klimatą gerinti skatinant jauni
mo draugystę, bendradarbiavi
mą kultūros, mokslo ir švietimo 
srityse. Jos teigimu svarbu už
tikrinti Europos standartus ati
tinkančias sąlygas lietuviams Len
kijoje bei lenkams Lietuvoje.

Vyriausybė skolinga 
savivaldybėms

Lietuvos vyriausybė per de
vynis mėnesius savivaldybėms 
davė tik 68% biudžete numaty
tų mokestinių pajamų, praneša 
ELTA spalio 28 d. Savivaldybių 
deficitas - apie 150 milijonų litų 
- atsirado vyriausybei priėmus 
nutarimą dėl minimalaus darbo 
užmokesčio didinimo. Savival
dybėms pritrūko lėšų stengian
tis įgyvendinti šį nutarimą. Biu
džetinės sandaros įstatyme nu
matyta, kad lėšų trūkumas turi 
būti kompensuojamas iš valsty
bės biudžeto, tačiau šios lėšos 
savivaldybėms dar nepaskirtos. 
Savivaldybių sąjungos taryba 
kreipėsi į seimą ir vyriausybę 
nedelsiant spręsti šį klausimą.

Dar skolų negrąžins
Lietuvos žemės ūkio minis

teris Vytautas Einoris kreipėsi j 
vyriausybę prašydamas atidėti 
žemės ūkio produkcijos supirki
mo įmonėms suteiktų 55.4 mili
jonų litų paskolų grąžinimą. 
Daugeliui ūkininkų ir žemės 
ūkio bendrovių neturint lėšų 
degalams ir sėkloms susipirkti, 
paskolų nepajėgiama grąžinti 
nustatytu laiku. Vyriausybė su
tiko vieneriems metams atidėti 
jų grąžinimą, visiškas atsiskai
tymas turės įvykti iki 1998 m. 
pabaigos. Paskolos pradėtos 
teikti 1992 m. už 10% palū
kanų. RSJ
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Susitikimas su mokiniais
Pradinėje Vilniaus mokykloje, kurios širdis - mokytoja

Lietuvos mokykla ir kariuomenė

KUN. K. J, AMBRASAS, S,Į, 
Montrealis

Iš penktosios Vilniaus pra
dinės mokyklos paskambino 
mokyt. Vitalija Mačiulytė ir pa
kvietė susitikti su mokyklos mo
kinukais. Kur čia nesutiksi! Bū
tinai reikia pamatyti tuos mie
lus vaikus.

Išlipęs iš autobuso, kurio 
sustojimą taip tiksliai telefonu 
buvo nurodžiusi mokytoja, ne
spėjau apsidairyti kur čia yra to
ji Vilniaus V pradinė mokykla, 
o jau du laibi balseliai mane pa
sveikino ir paklausė ar tik aš ne- 
ieškąs mokyklos. Pasirodo, tie 
pasiuntiniai pasiųsti mokytojos, 
kad mane pasitiktų ir nuo pat 
stotelės palydėtų ligi mokyklos. 
Netrukus tyliais žingsniais prie 
mūsų būrelio prisiartino besi
šypsanti mokytoja ir tarė: “Esu 
mokytoja Vitalija Mačiulytė, 
toji pati, kur su jumis kalbėjosi 
ir tarėsi telefonu”.

Netrukus gal dvidešimt vai
kų subėgo į klasę ir mes, išsi
tiesę Šv. Žemės žemėlapį, pasi
dėję kelis albumus ir nuo
traukų, pradėjome šnekėtis apie 
tą kraštą, kur gimė, gyveno ir 
mirė mūsų Išganytojas su savo 
Motina Mergele Marija. Retas 
kartas, kad man pasitaikytų to
kia atidi, paklusni ir dėkinga 
auditorija. Kaip tie vaikai klau
so, kaip jie seka kiekvieną jude
sį, gaudo kiekvieną žodį ir patys 
be jokio varžymosi klausia. Pa
sakodamas apie Šventosios Že
mės takus ir kelius, apie jos 
nuostabius praeities gyventojus, 
papročius ir tradicijas, apie 
Kristaus ir Marijos gyvenimą, 
nenuleidau akių, stebėdamas 
aplinką, ypač apie vaikus nuolat 
siuvančią ir tarsi daugiavaikės 
šeimos motiną apie tuos trečio
kus tupinėjančią mokytoją Vita
liją. Žiūrėk, čia ji vienam tik ne
žymiu galvos mostu parodo, kad 
nereikia taip smarkiai ant suolo 
užsikvempti, kitą, vos tik ranką 
krustelėjus, nuramina, kad ne
šnibždėtų kaimynui į ausį. Ji vis
ką daro labai atsargiai, švelniai 
ir jautriai, kad vaikai net ne
drįsta priešintis. Trečiam užten
ka vieno žvilgsnio ir tas ar toji 
jau žino, ko iš jo ar jos moky
toja nori. Atrodė, kad mokytoja 
ne tik pažįsta kiekvieną savo 
klasės vaiką, bet ir nuolatiniu 
dėmesiu, net balso nepakelda
ma, gali savo auklėtiniais tarsi 
muzikantas pianino klavišais 
groti ir išgauti tokią natą, tokią 
melodiją, nuotaiką, kokios vie
ną ar kitą akimirką reikia bend
ram klasės gyvenimo ritmui.

Atsisveikinant, kai vaikams 
ant atvirukų kiekvienam užra
šiau po sakinį, linkėjimą ar svei
kinimą, mokytoja tyliai paprašė, 
kad šių vaikų ir toliau neuž
mirščiau. Išties mūsų draugystė 
su tąja Vilniaus V pradinės mo
kyklos klase nenutrūko, kolei 
jie baigė šią mokyklą ir pabiro 
pažiro į Vilniaus gimnazijas, o 
daugiausia į ką tik atidarytą jė
zuitų gimnaziją. Kai mokytojos 
Vitalijos paskatintas pasikvie
čiau visus vaikus į Šv. Kazimie

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID 

1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Prieš Lietuvių Namus) 

Tel. 416 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses). 

ro šventovę, kur mums vargo
nais pagrojo viena vilnietė mu
zikė, papasakojau apie švento
vės įsikūrimo ir skausmingus jos 
praeities kelius iki šios dienos. 
Vaikai per šv. Mišias ne tik ati
džiai ir nuoširdžiai meldėsi, bet 
ir visi kartu aplankėme Aušros 
Vartus ir sukalbėjome už visų 
tėvelius, mokytojus, Lietuvą ne 
vieną maldą.

Mokytoja Vitalija taip mo
kėjo vaikus suorganizuoti, kad 
jų visa klasė ne tik man atsiuntė 
ne vieną laišką su savo kurtais 
piešiniais, sveikinimais, atviru
kais, bet ir nusiuntė padėkos 
laišką Šv. Tėvui, kad aplankė 
mūsų kraštą.

Šios klasės mokiniai, vado
vaujami mokytojos Vitalijos, su
organizavo lėlių grupę, tauti
nius šokius, skaitovų konkursą, 
aplankė Rygą ir nemaža Lie
tuvos miestų ir įžymių vietų. Jie 
suspėjo ne tik daug kur pava
žinėti, bet ir po Vilniaus apy
linkes pakeliauti, tautinius dra
bužius įsigyti ir daugsyk pakon
certuoti.

Reikia stebėtis, ką gali pa
daryti iš mažų gera nuoširdi ir 
darbšti mokytoja, kuri gyvena 
mažučiame viename studentiš
kame kambarėlyje su sena mo
tina ir čia dar išsitenka jos vyras 
Algis, su kuriuo jiedu, galą su 
galu vos sudurdami, nulikę 
kiekvienas po savo darbų, taip 
sunkiai statosi namelį, kad tu
rėtų savo kampą. Atrodo, mo
kytoja Vitalija Mačiulytė-Pela- 
kauskienė visiškai neturi nei sa
vo rūpesčių, nei skausmų, nei 
vargo. Ji, regis, niekad nesi
skundžia, nedejuoja, tik kantriai 
diena iš dienos šypsosi savo 
auklėjamiems vaikams, kiek iš
manydama padeda savo senutei 
motinai...

Pradinės penktosios Vilniaus mokyklos mokiniai po koncerto tėvams
Nuotr. V. Mačiulytės

PADĖKA
A+A

FELIKSAS GURKLYS
iškeliavo amžinybėn 1996 m. spalio 1 d. Tillsonburg, Ont.

Nuoširdžiai dėkojame kun. kleb. L. Kemešiui už 
velionies lankymą ligoninėje, už maldas laidotuvių koply
čioje, atnašautas Mišias ir apeigas kapinėse. Didelė padė
ka parapijos chorui ir vargonininkei B. Vytienei už gies
mes šventovėje, KLB Delhi-Tillsonburg apylinkės pirm. 
T. Pargauskienei ir KLKM Delhi skyriaus pirm. B. Vytie
nei už tartus atsisveikinimo žodžius laidotuvių namuose. 
Ačiū už gėles, užprašytas Mišias, aukas Tillsonburg’o 
ligoninei ir kitiems fondams. Su nuoširdžia padėka jums 
visiems, gausiai dalyvavusiems laidotuvių koplyčioje, 
šventovėje ir palydėjusiems velionį į amžino poilsio vietą.

Liūdinčios -
žmona Liucija, dukra Julija ir šeima

Lietuvos mokyklose dabar - 
sudėtingas laikotarpis. Univer
salios švietimo reformos nuos
tatos sunkiai, bet tvirtai įauga į 
mokyklų bendruomenės gyveni
mą. Karinio ugdymo požiūriu 
gyvenimas mokykloje labai reikš
mingas moksleiviams.

Vaikinai, daugiausia iš kai
mo, paimami kariuomenėn. Pa
gal įsigalėjusį paprotį nemažai 
jaunuolių stengiasi atsikratyti 
karinės prievolės. Vieni apsime
ta nesveikais, kiti “išsiperka”. 
Retas kuris nusimano, kam yra 
reikalinga kariuomenė, tarnyba 
joje, kas yra karys, kas yra toji 
Tėvynė, kam ją reikia mylėti ir 
ginti. Iš visuomenės dažnai jie 
atsineša į kariuomenę daug 
įvairių blogų įpročių.

Reikia daug energijos kovai 
su tais neigiamąis reiškiniais, at
sineštais iš visuomenės, reikia 
takto, tolerancijos ir priemonių 
blogai valiai palaužti! Svarbu ir 
tai, kad reikia ne vien išrauti iš 
jaunuolių tai, kas yra bloga, bet 
ir duoti vietoj to teigiamų tau
tos ir kariuomenės vertybių. Bet 
to negalima pasiekti per viene
rius tarnybos metus. Tai gali 
būti tik ilgų darbo metų, siste
mingo dorinio ir pilietinio 
ugdymo šeimoje ir mokykloje 
vaisius. Per trumpą tikrosios 
karo tarnybos laiką sėkmingai 
galima tik išmokyti, bet ne iš
auklėti. Be ypatingų pavyzdžių 
aišku, kad būtų gerai, kad į tik
rąją karo tarnybą jaunuoliai 
ateitų ne vien su įgimtomis ver
tybėmis, bet jau dvasiškai ir fi
ziškai išauklėti, įgiję pirminių 
karybos pagrindų civiliame gy
venime.

Todėl kariuomenės vadovy
bė kreipia ypatingą dėmesį į 
jaunimo pilietinį ir karinį ugdy
mą mokykloje. Kas per moky
mosi laikotarpį mokykloje 
moksleiviams įkvėpta, įskiepyta, 
tas jame pasiliks ilgai, dažniau
siai visą jo gyvenimą.

Moksleivių ir studentų dori
nis bei pilietinis ugdymas yra ne 
vien tik mokyklos reikalas. Tai 
visos visuomenės ir valstybės 
reikalas! Ne paslaptis, kad dalis 
jaunuolių, baigusių bendrojo la
vinimo ir profesines technikos 
mokyklas, dažnai neturi suprati
mo apie paprasčiausias elgesio 
visuomenėje taisykles, neturi 
gairių, neturi pradų, stiprinan
čiųjų dvasią. Jie ieško, blaškosi, 
o visuomenėje jaučiasi nesau
giai. Mokyklose moksleiviai 
daugiausia savo laiko skiria ži
nių “kalimui”, o ne doriniam ir 
pilietiniam ugdymui. Pats gyve
nimas reikalauja glaudesnio ka
riuomenės ir mokyklų bendra
darbiavimo. Geri ir pasišventę 
pedagogai kartu su karininkais 
galėtų daug nuveikti, jei tik mo
kyklose būtų dirbama šia kryp
timi.

Deja, LR Švietimo įstaty
mas formaliai draudžia karinin
kams dirbti mokyklose karinio 
ugdymo darbą, vadovauti būre
liams ir fakultatyvams, nes mi
nėtame įstatyme konstatuoja
ma: “Karinis parengimas ben
drojo lavinimo ir profesinėse 
technikos mokyklose draudžia
mas”.

Kariuomenės vadovybė yra 
susirūpinusi bendru jaunuolių 
ugdymu ir parengimu mokyklo
se. Kariuomenė gauna jaunuo
lius tokius, kokius visuomenė 
(šeima ir mokykla) geba pa
rengti.

Tik bendromis pastangomis 
kartu su švietimo ir mokslo įs
taigomis, tėvais, visuomeninė
mis jaunimo organizacijomis 
mes galėsime pasiekti tikslą: iš
ugdyti gerus ir tvirtus karius bei 
darbščius, savo kraštą mylinčius 
piliečius. Gero kario vertybės 
yra gero piliečio vertybės.

Džiugu, kad į talką švietimo 
darbuotojams ir kariams įsi
traukia bendraminčių, supran
tančių bei remiančių mokyklų ir 
kariuomenės ryšių stiprinimą. 
Tai krašto apsaugos bičiulių 
klubas, švietimo tarybos nariai, 
Lietuvos šaulių sąjunga, Lietu
vos jaunimo organizacijų tary
bos nariai, žinomi šalyje moks
lo, kultūros ir visuomenės atsto
vai. Tai mus labai džiugina ir 
teikia vilties ateičiai!

Lietuvos kariuomenė, kaip 
tautiškumo ir patriotiškumo 
mokykla, daro didelį poveikį 
jauno piliečio sąmonei. Pradė
tas svarbus ir platus jaunimo 
karinio ugdymo darbas tiek mo
kyklose, tiek ir pačioje visuome
nėje. Prie kariuomenės vadovy
bės dirba komisija, susidedanti 
iš karininkų, pedagogų, moksli
ninkų ir visuomenės atstovų. Ji 
parengė jaunimo karinio ugdy
mo visuomenėje planą bei prie
monių programą praktiškai ją 
įgyvendinti. Šią vasarą įvyko 
svarstybos “Jaunimas ir pilieti
nė visuomenė”. Jame buvo pri
tarta kariuomenės vadovybės 
projektui dėl jaunimo pilietinio 
ir karinio ugdymo. Priimtoje re
zoliucijoje siūloma iš LR 
švietimo įstatymo išbraukti sa
kinį: “Karinis parengimas ben
drojo lavinimo mokyklose drau
džiamas”.

Dalis mokyklų vadovų į ka
rinį ugdymą žiūri pro pirštus 
arba skeptiškai, kaltindami Lie
tuvos kariuomenę mokyklų mi
litarizavimu. Mokykla, kaip ir 
visa visuomenė, išgyvena dvasi
nių vertybių krizę. Kai kurie 
sovietinės ideologijos prisisun
kę pedagogai diegia jaunajai 
kartai nepilnavertiškumo komp
leksą, tvirtina, kad Lietuva yra 
labai maža ir silpna šalis, kad 
lietuviai yra bailūs ir pavydūs, 
kad Lietuvai nereikia gintis ir 
1.1. Kartu pradėję sunkų darbą 
jaunimo tarpe turime kantriai, 
konstruktyviai dirbti ir toliau. 
Pagal jaunimo karinio ugdymo 
programą nesiūloma įvesti pri
valomą karinį parengimą mo
kyklose. Siūloma į bendrojo la
vinimo mokyklų mokymo pro
gramas (istorija, geografija, pi
lietinis ugdymas, kūno kultūra) 
papildomai įtraukti karinio ug
dymo (Lietuvos kariuomenės is
torija, valstybės saugumas bei 
gynimas, karinė topografija, ri
kiuotės pagrindai) temas.

Moksleivių karinis ir patrio
tinis ugdymas yra sudedamoji 
pilietinio ugdymo dalis. Pilieti
niam ugdymui reformuotoje 
Lietuvos mokykloje turi būti 
skirti visi dėstomi dalykai. Ypa
tingą reikšmę čia turi visas mo
kyklos klimatas: santykiai tarp 
mokytojų ir moksleivių, jų glau
dus bendradarbiavimas su ka
riais. Karinis ugdymas mokyklo
je nėra siauras dalykas, tai daug 
platesnė sąvoka, apimanti ati
tinkamą mokinio būdo formavi
mą, valios lavinimą, savigarbos, 
ryžtingumo ir pasiaukojimo išsi
ugdymą. Šį darbą turi atlikti ne 
vien tik karininkai, bet ir visi 
mokytojai. Kiekvienas jų, dėsty
damas savo dalyką, privalo 
kreipti mokinių jausmus ir mąs
tymą viena linkme - kai Tėvynė 
pašauks, būti geru kariu ir pilie
čiu ir mokėti ginti didžiausią sa
vo turtą - laisvę ir nepriklauso
mybę.

Kita jaunimo karinio ugdy
mo forma yra savanoriškumo 
principu mokyklose organizuo
jami būreliai ir fakultatyvai ber
niukams, karinės-sportinės moks
leivių stovyklos.

Tik 1996 m. vasarą Lietuvo
je veikė apie dešimt karinių- 
sportinių stovyklų. Jas organiza
vo Lietuvos kariuomenės vado
vybė. Pagal moksleivių karinio 
ugdymo užklasinio darbo ir dar
bo su nesimokančiu jaunimu 
programą tokio tipo stovyklose 
ilsėjosi ir sportavo, karinių žinių 
įgijo daugiau kaip 150 mokslei
vių. Kaip rodo patirtis, karinė- 
se-sportinėse stovyklose berniu
kai geriau ir greičiau išsiugdo 
jėgą, ištvermę, užsigrūdina ir tu
riningai praleidžia atostogas. 
Tokios stovyklos padeda ugdyti 
drausmę, tvarkingumą, iniciaty
vą, moko orientuotis vietovėje.

Ši veiklos forma bus tobuli
nama ir plečiama. Kita jaunimo 
karinio ugdymo kryptis yra 
įdiegti besimokančiam jaunimui 
tas vertybes, kurių vėliau jau 
sunku arba net ir visai negalima 
bus įdiegti. Tai sveiko gyvenimo 
būdas ir kūno kultūra, du glau
džiai susiję dalykai, vienas be 
kito beveik neįmanomi. Sveikas 
ir fiziškai išlavintas žmogus yra 
energingesnis, griežtesnis, stip
resnis, pastovesnis, patvaresnis, 
tvirtesnės valios ir stipresnis 
dvasiškai. Deja, vėl reikia apgai
lestauti, kad bendrojo lavinimo 
mokyklose yra perpus sumažin
tas kūno kultūrai skirtų valandų 
skaičius!

Nors ir pasigirsta balsų iš 
Švietimo ir mokslo ministerijos 
pareigūnų, kad karinis jaunimo 
ugdymas mokyklose “priešta
rauja demokratinei raidai”, pir
mieji praktiniai žingsniai buvo 
žengti. Būtų tikslinga prie Švie
timo ir mokslo ministerijos Pi
lietinio ugdymo ekspertų komi
sijos suburti karinio ugdymo 
darbo grupę, į kurią įeitų minis
terijos Papildomojo ugdymo, 
Bendrojo ugdymo (kūno kultū
ra) skyrių, kariuomenės bei jau
nimo organizacijų atstovai. Tai 
leistų kartu dirbti ir koordinuoti 
šį svarbų darbą.

Dalis visuomenės turi susi
dariusi klaidingą požiūrį į tarny
bą Lietuvos kariuomenėje. Mū
sų tikslas yra pakeisti tokią nuo
monę. Vis daugiau kreipiama 
dėmesio į kariuomenės ir visuo
menės ryšių stiprinimą. Kariuo
menėje jau suprasta, kad jos ko
vinė parengtis priklauso nuo ka
rių dvasinio pasirengimo. Ši są
voka apima ištikimybę, sąžinin
gumą, iniciatyvą, entuziazmą, 
pasididžiavimą ir pasitenkinimą.

Savo vertės pajautimas, vi
siška dvasinė laisvė yra pagrin
das, ant kurio kuriamos kitos 
tauriosios žmogaus vertybės. 
Savęs, savo tautos gerbimas ir 
nenusižeminimas prieš sveti
muosius - tai turi būti jaunimo 
karinio ugdymo pagrindinis mo
tyvas ir prasmė.

Ltn. A. Alonderis,
Lietuvos kariuomenės vadovybės 
Švietimo ir informacijos 
skyriaus viršininkas

Laidotuvės Lietuvos partizanų a.a. JUOZO MARČIULIONIO ir ŽVALGO (pavardė nežinoma) Seirijuose. 
Viršuje - pašarvoti palaikai Kultūros namuose, žemiau - pastatytas paminklas partizanams kapinėse. Kalba 
buvęs partizanas VINCAS JUŠKEVIČIUS 1996.VII.23

ppSloksfyR tesra 
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Vilniuje prie televizijos bokšto ši koplytėlė pastatyta Sausio 13-tosios 
aukoms pagerbti Nuotr. K. lialiūnaitės

A+A
STASĖ VYDRAITY1Ė-VALIENĖ, 

gimusi 1912 m. lapkričio 9 d., mirė 1996 m. spalio 18 
d. White Rock. B.C. Jos vyrui FELIKSUI, podukrai 
BIRUTEI nuoširdžiausią užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi -

Britų Kolumbijos medžiotojų ir 
meškeriotojų klubas ‘'Bebras”

PADĖKA
A+A

HENRIKAS SAKALAUSKAS
mirė 1996 m. spalio 5 d.

Dėkojame Tėvams pranciškonams už maldas, 
gedulingas Mišias ir apeigas kapinėse.

Nuoširdi padėka draugams apsilankiusiems laido
tuvių namuose ir palydėjusiems velionį į amžino poilsio 
vietą. Ypač dėkojame M. Račiui, gražiais žodžiais prisi
minusį savo draugą ir visiems užpirkusiems Mišias: I. V. 
Biskiams, V. Gudaičiui, A. Lemežys, S. A. Medeliams, V. 
P. Mclnykams, T. B. Stanuliams, K. Šimbeliui ir I. 
Urbonui.

Dėkojame B. Stanulienei už pusryčių paruošimą. 
Visiems už pagalbą sunkią netekties valandą.

Liūdintys sesuo, broliai ir artimieji
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Tremtinių choras Birštone, atlikęs koncertų dainų, sukurtų pagal 
ANTANINOS GARMUTĖS eilėraščius. Priekyje - ANTANINA 
GARMUTĖ, toliau chorvedys ir kompozitorius STEPONAS 
DABŠEVIČIUS Nuotr. M. Birštonienės

“Ąžuolai pasiilgo dainų”

Lietuvos seimas vokiečių akimis
Apie seimo rinkimus Vokietijos žiniasklaida pradžioje informavo labai šykščiai, vėliau 
prabilo plačiau, perduodama liūdnus vaizdus iš Vilniaus miesto ir jo srities. Baltiečiai esą 
nusivylę Vokietijos kancleriu, kuris iki šiol nėra aplankęs Baltijos valstybių, nors JAV 

prezidentas ir Britanijos premjeras tai yra padarę

Taip dainavo vieną pavaka
rį 1996.VIII.31 Birštono tremti
nių choras. O šie žodžiai iš An
taninos Garmutės eilėraščių 
rinkinio “Rugiai po ledu”. Birš
tone įvyko autorinis Antaninos 
Garmutės dainų vakaras, nes 
daugelis minėto rinkinio eilė
raščių tapo dainomis. Muziką 
joms parašė Birštono tremtinių 
choro vadovas Steponas Dapše- 
vičius, o atlieka jo vadovauja
mas choras.

Apie 20 dainų padainavo 
choras tą popietę. Ir visos jos -

Lietuvą po 52 
metų aplankius IX

JUOZAS ŽYGAS
Iš Vinco Kudirkos tėviškės 

pastatų tik klėtelė tėra išlikusi. 
Kiti pastatai yra vėliau statyti. Ir 
klėtelei buvo pavojus bent savo 
išvaizdą ir vidaus sutvarkymą 
prarasti. 1950 m. Paežeriuose 
steigiamą kolchozą norėta pava
dinti dr. Vinco Kudirkos vardu, 
tačiau laikas tam nebuvo pa
lankus - reikėjo sovietinio vei
kėjo vardo, o tokių šis kraštas 
nedavė, todėl buvo pasirinktas 
Paežerių pavadinimas. Tuo
metinis vadovas Pranas Dani
levičius turėjo minty garbingą 
Šio Lietuvos kampelio praeitį, 
tačiau tuo metu reikėjo šlovinti 
dabartį ir “ryžtingai žengti į ko
munizmo rytojų”.

Likimas Paežeriams buvo 
maloningas, ir garbės valanda 
netruko ateiti. 1963 m. tėviškę 
aplankė paežerietis - “pažan
gus” Amerikos lietuvis (taip ta
da vadino socializmui simpati
zuojančius išeivius) Antanas 
Petriką. 1903 m. jis buvo baigęs 
Paežerių mokyklą. Jo žmona 
Margarita Česnavičiūtė-Petri- 
kienė, Amerikos teatro solistė - 
dr. V. Kudirkos giminaitė. (VAR
PO AIDAS IŠ PAEŽERIŲ).

Šioje knygelėje ne visi duo
menys yra teisingi. Pagal L.E. 
Petriką Antanas (...) dantų gy
dytojas, medicinos ir literatūros 
knygų autorius. Atvyko į JAV 
1910. Studijavo 1917-21 New 
York College of Dental and 
Oral Surgery ir 1921 m. gavo dr. 
(D.D.S.) laipsnį. Buvo pirmas 
lietuvis dantų gydytojas Niujor- 
ke-Brukline, kur vertėsi prakti
ka nuo 1921 ligi 1959 pradžios. 
Visuomeninė veikla: Amerikos 
lietuvių darbininkų literatūros 
draugijos pirm. 1918-23 Niujor
ko liet, profesionalų dr-joj 1 
metus pirm, ir 5 metus sekr.; 
kaip Amerikos liet, daktarų dr- 
jos atstovas buvo centro komi
teto narys ruošti Lietuvių dienai 
Niujorko pasaulinės parodos 
1939 metu; SLA ir LDS narys 
(L.E. XXII, psl. 404).

Smagu gyventi Lietuvoje!
Nuotr. H. Paulausko

Antaninos Garmutės, kalban
čios apie Tėvynės meilę. Negau
sus būrys klausytojų susirinko, 
bet visi pažįstami, visi bendra
minčiai - lyg viena šeima. Tie, 
kuriuos lietuviška daina gaivino 
sunkiuose tremties ir lagerių 
keliuose, padėjo lyg ąžuolams 
nepalūžti audroje.

Dainų vakare dalyvavo 
Birštono miesto bei Prienų ra
jono valdžios atstovai, pasveiki
nę ir padėkoję savo kraštietei 
rašytojai už eilėraščius.

Birutė Jonelienė

P. Danilevičius aptarė idėją 
su tuometiniu mokyklos direk
toriumi A. Černeckiu, vėliau 
šiai minčiai pritarė Vilkaviškio 
švietimo skyriaus inspektorė 
mokytoja G. Karalienė. Prasi
dėjo naujas etapas - idėjos įgy
vendinimas. Iš autentiškų Ku
dirkų sodybos pastatų išliko tik 
klėtis (statyta 1867 m.), kurioje 
laikomi kolchozo grūdai. Grū
dus išvežė, meistrai paremonta
vo vidų (vėliau pagamino sten
dus), kolchozas paskyrė lėšų pa
minkliniam akmeniui ir 1965 m. 
rugpjūčio 8 d. iškilmingai atida
rė V. Kudirkos muziejų. Atida
ryme dalyvavo Izabelė Kudir- 
kaitė-Lenkutienė, kuri šioje so
dyboje gimė 1904 m., jos dukra 
Zita, Kudirkaitės-Akelienės dukra 
Uršulė ir, žinoma, paežeriečiai 
bei apylinkės gyventojai.

Kai prasidėjo kolektyvinių 
ūkių naikinimas ir privatizacija, 
nebebuvo kam ta “klėtele” rū
pintis. O buvusią Kudirkų sody
bą perėmė kažkoks žmogus, 
galbūt net ne paežerietis. Jis su
galvojo joje kiaulidę įrengti. Kai 
Vilkaviškio merija apie tuos jo 
kėslus sužinojo, pradėjo tą “klė
telę” gelbėti. Jam pasiūlė (ir pa
statė) naują, didelę betoninę 
kiaulidę kitoje sodybos pusėje. 
Abi pusės liko patenkintos. Tai 
vienas laimingai pasibaigęs at
vejis, o kiek buvo tokių, kur is
torinis ir tautinis paveldas bar
bariškai buvo sunaikintas!

Kadangi buvau daug skaitęs 
ir girdėjęs apie įvairių tėviškių 
sunaikinimą, pradėjau galvoti, 
kodėl Vilkaviškio rajone visos 
žinomų žmonių tėviškės yra išli
kusios. Net Antano Vaičiulai
čio, kuris į Lietuvą negrįžo. At
rodo, kad tame rajone kolekty
vinių ūkių ir partinės vadovybės 
skirtingos buvo nuo kitų. Jos rū
pinosi ir savo krašto reikalais. 
Per tą mūsų trumpą apsilanky
mą patyrėme didelį dėmesį ne 
tik mums, bet ir visiems tiems 
renginiams, kurie jų krašte vy
ko. Čia buvo tik vienas toks lai
mingas atvejis. O kiek buvo įvai
rių kultūrinių vertybių nesu
grąžinamai sunaikinta! Esu įsiti
kinęs, kad didžiumą šventovių, 
pakelių kryžių ir paminklų su
naikino patys lietuviai, rusų 
nuomonės net nesiklausę. O da
bar garsiai šaukia: “Mes nekal
ti!” Ir nė vieno kaltininko dar 
nėra surasta.

Vilkaviškį palikus ir Mari
jampolę pravažiavus, dirvoje 
matėme gal aštuonetą gandrų, 
kurie po arimus vaikštinėjo ir 
gal vabalus bei sliekus rankiojo. 
Vargšai gandriukai! Tie lietuviš
kieji melioratoriai kraštovaizdį 
taip nuskurdino, kad gandrams 
net varlių nebėra! Ne tik varlių, 
bet ir pempių visai neteko 
matyti, o ir kregždžių gal tik 
trejetą-ketvertą temačiau. Ma
nau, kad ir griežlė vakarais dau-

KAZYS BARONAS, Vokietija
Paskutinė Lietuvos seimo 

rinkimų savaitė Vokietijos ži- 
niasklaidoje prabėgo visiškai ty
lomis. Tik spalio 19 d. vakaro 
žiniose antras kanalas prabilo 
atskiru pranešimu, parodyda
mas netoli Vilniaus Europos 
centrą, vargingai atrodantį ūki
ninką Mečislovą, traukiantį ki
birą iš šulinio, jo žentą prie sta
tomo namo. Abu kalbėjo rusiš
kai, numojo ranką į vokiečio 
klausimą apie rinkimus, nes sei
mas esą daro ką tik nori.

Vokietis Lietuvoje matęs 
labai liūdną padėtįpersikėlęs 
į Vilnių ir parodęs bankų pasta
tus priminė jų bankrotą. Trum
pai nufilmuoti K. Prunskienė, 
vokiškai aiškinanti apie Moterų 
partiją, prof. V. Landsbergis, 
aiškinantis Lietuvos pastangas 
įsijungti į ŠAS (NATO). Bet 
“NATO” jau yra Lietuvoje! Tai 
“NATO” vardu pavadinta užei
ga (vokietis pavadino “knai- 
pe”), prie baro stovi jauna, gra
ži blondinukė lietuviškai sakan
ti, kad dabartinė vyriausybė 
“dings” ir parodanti nykščiu že
myn bei garsiu švilpimu.

’’Lietuva, Lietuva...”
Liūdną Lietuvos padėtį vo

kiečiai išryškino spalio 20 d. per 
Frankfurto radijo stotį specialiu 
pranešimu iš Vilniaus. Jis buvo 
pradėtas skandavimu “Lietuva, 
Lietuva”. Vokietė sakė, kad to
kiu garsiu skandavimu lietuviai 
sutiko olimpinių žaidynių krep
šinio varžybų bronzos medalių 
laimėtojus. Deja, tokio skanda
vimo nesigirdi šiandieną politi
niuose suvažiavimuose, de
monstracijose. Autorė trumpai 
supažindino klausytojus su Lie
tuvos geopolitine padėtimi, 
šiandieniniu gyvenimu, primin
dama A. Sleževičiaus bylą, kar
tu klausdama: iš kur jis tiek 
daug pinigų turėjo savo sąskai
toje, kai tuo tarpu pensininkai 
skurdžiai gyvena, gaudami apie

Dalis BALFO direktorių suvažiavimo dalyvių Klivlande 1996.X.19-20. Iš kairės: A. Rudis, p. Brazienė ir A.
Brazis, M. Rudienė, J. Majauskas ir kiti Nuotr. V. Bacevičiaus

“Girių aidas” Čikagoje
Nemažai buvo rašyta spau

doje apie “Girių aido” partiza
nų koncertus, kurie yra rengia
mi Lietuvos partizanų globos 
fondo komiteto Čikagoje. Pir
mieji keturi koncertai jau įvyko: 
PL centre Lemonte, Cicero, 
Jaunimo centre ir “Seklyčioje” 
-visi Čikagoje ir jos apylinkėje.

“Girių aido” koncertai pali
ko labai gerus įspūdžius. Kon
certų dalyviai ne tik lydėjo kiek
vieną dainą gausiais plojimais, 
bet ir ne vienas braukė ašaras. 
Partizanų dainos nėra sukurtos 
pramogai. Jos išsako tautos 
kančias, kurių autoriai nežino
mi, žuvę. Išgirdę tas dainas, ne- 
vienas prisimena savo artimuo
sius, kurie išėjo ginti Lietuvos 
laisvės ir nebegrįžo į gimtuosius 
namus. “Girių aido” vyrai su 
koncertais aplankė daug Lietu
vos vietovių, o dabar jie atvežė 
dalelę Lietuvos į JAV ir Kana
da.

Koncertų pelnas (JAV ir 

giau nebegriežia. Aš Čikagos 
priemiestyje, kuriame gyvenu, 
daug daugiau įvairios gyvūnijos 
matau, negu pervažiavęs beveik 
visą Suvalkiją, Žemaitiją ir pla
čias Vilniaus apylinkes. Ko Lie
tuvoje pagausėjo - tai gulbių. (B.d.) 

150 litų per mėnesį. Tiesa, butai 
yra pigesni, tačiau maistas, paly
ginus su pensijom, brangus.

Pagaliau - seimo rinkimai
Galų gale seimo rinkimai 

rado atgarsį Vokietijoje. Juos 
gal buvo nustelbę netikėti įvy
kiai Maskvoje, pačiame Bundes
tage pajamų mokesčio kivirčai 
bei dingusio žydų milijonieriaus 
Jokūbo Fišerio pajieškos ne tik 
su policijos daliniais, bet ir kari
niais lėktuvais Frankfurto apy
linkėse. Įjungęs tris radijo sto
tis, išgirstu tik trumpus praneši
mus, o vakare iš Vilniaus televi
zija praneša, kad po penkių va
landų balsavimo susidomėjimas 
esąs labai mažas, nes balsavo tik 
5% teisę turinčių balsų.

Spalio 20 d., antras kanalas 
10 v. tiesiai iš Vilniaus vėl pra
neša apie rinkimus. Parodomas 
Lietuvos žemėlapis, didelis “Li- 
tauen” užrašas ir aišku “Wilna’ 
bei mūsų trispalvė. Pradžioje 
nufilmuotas vežimas su arkliu
ku, moteris apžiūrinti ant žemės 
gulinčius parduodamus dėvėtus 
drabužius. Balsavimo būstinėje 
parodomas prof. V. Landsber
gis, prezidentas A. Brazauskas. 
Pranešėjas sako, kad ekskomu- 
nistai jokios pažadėtos pažan
gos, ekonominio gyvenimo pa
gerėjimo nepasiekė, tačiau Lie
tuvos komunistų partija buvo 
pirmoji, pasitraukusi iš Mask
vos glėbio. Deja, vėl jokių žinių 
apie rinkimų duomenis. Spalio 
21 d., 6 v.r. televizija tiesiai, jau 
ne iš “Wilna”, bet “Vilnius” pra
neša, kad rinkimus Lietuvoje 
laimėjo “konservatoriai - tėvy
nės sąjunga”, surinkusi 24% 
balsų, LKDP ir LDDP - po 
12%. Esą balsavo tik vos per 
50% teisę turinčių rinkėjų.

Pirmoji pašalinusi 
ekskomunistus

Tiesiai iš Vilniaus P. Brasig 
pranešė, kad Lietuva buvo pir
moji Rytų Europos valstybė, iš
rinkusi komunistinę vyriausybę,

Kanadoje) skiriamas išlikusiems 
partizanams paremti, kurių yra 
suregistruota 460. Partizanų 
globos fondo tikslai: rinkti au
kas buvusiems Lietuvos partiza
nams šelpti, teikti paramą bu
vusiems partizanams, ypač ser
gantiems, sužeistiems, invali
dams, žuvusių partizanų šei
moms, padėti vaikams siekti 
aukštojo mokslo Lietuvoje, pri
sidėti prie “Lietuvos partizanų 

“Tauro” partizanų apygardos vado aviacįjos mąįoro a.a. ZIGMO 
DRUNGOS-MYKOLO-JONO žuvimo vietoje pastatytas ir 1996 m. bir
želio 6 d. pašventintas paminklas

dabar Lietuva bus pirmoji, pa
šalinusi ekskomunistus. “Koks 
bus naujos vyriausybės tikslas, 
kokie bus jos uždaviniai” - 
klausia pranešėjas vokietį Vil
niuje? “Pagerinti ekonominį gy
venimą, panaikinti korupciją, 
sutramdyti plačiai veikiančią 
mafiją”. Iš Vilniaus vokietis taip 
pat pasakė, kad Vokietija, nors 
eina Baltijos valstybių advokato 
pareigas, tačiau baltiečiai yra la
bai nusivylę kancleriu H. Koh- 
liu, kuris dar neapsilankė nei 
Vilniuje, nei Rygoje, nei Taline, 
nors Baltijos valstybių sostinėse 
jau viešėjo B. Clinton, J. Major 
ir kiti aukšti pareigūnai.

Spalio 21 d. pietų metu 
skambinau Lietuvos ambasadai 
Bonnoje. Ir ji neturėjo pilnų 
duomenų, tačiau apytikriai Tė
vynės s-ga gavusi 29%, LKDP - 
10%. LDDP - 9,7%, centras - 
8,5%, socialdemokratai - 6,9%, 
Vokietijoje balsavo 416 Lietu
vos piliečių.

Vokietijos televizijos ko
mentatorius Lietuvos seimo rin
kimų klausimu spalio 19 d. pa
reiškė: “Kas laimėjo paskutinius 
rinkimus, tas turi stiprų pama
tą... sekančius pralaimėti”. Ar 
vokietis nujautė, ar tik spėliojo 
ekskomunistų pralaimėjimą, sun
ku pasakyti.

Kitokia žinutė
Pažymėtina trumpa žinutė 

“Vilnius-Lithuania” spalio 10 d. 
angliškame “International He
rald Tribune” dienraštyje. Laik
raštis primena JAV krašto ap
saugos min. W. Perry pasakytus 
žodžius, esą Baltijos valstybės 
dar nepasiruošusios įsijungti į 
ŠAS eiles, tačiau joms pasiųsta
me laiške jis rašęs, kad jos yra 
“fully eligible” - visai tinkamos 
narystei. Sį laišką JAV krašto 
apsaugos ministeris pasiuntęs 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai, o jos 
kopiją min. Linas Linkevičius 
perdavęs “Lietuvos ryto” laik
raščiui bei “Reuterio” agentūrai.

LP globos fondo komitetą 
sudaro: pirm. Leonas Maskoliū
nas, Povilas Vaičekauskas, An-
tanas Paužuolis, Birutė Jasaitie
nė, Marija Remienė ir Povilas 
Pečiulaitis.

Visų koncertų organizatorė 
yra Marija Remienė. Kanadoje 
koncertais rūpinasi Vytautas 
Kulnys.

Padėkime Lietuvos partiza
nams! Juk jų beliko vos keli 
šimtai. Kor.

ONA VINGILYTĖ-KAVALIUNIENĖ, buvusi Vilkaviškio gimnazijos 
mokytoja, su buvusia savo kolege KELERTIENE (viduryje) ir 
buvusiomis auklėtinėmis - MARIJA DUBAUSKAITE-VEKEROTIENE 
ir ELENA MEDELYTE-ČEPKAUSKIENE Vilkaviškyje prie Stalino 
aukoms pagerbti paminklo Nuotr. J. Kavaliūnaitės

Dingusios tėviškės pėdsakais
Jonas Balčiūnas, pėsčias apkeliavęs savo tėviškės apylinkes, aprašė 
patirtus įspūdžius “Tėviškės akimirkose”. Per 50 metų pasikeitė ir 

vaizdai, ir žmonės, perėję iš vieno kraštutinumo į kitų

B. STUNDŽIA, Torontas
Paskatintas pirmos knygos 

“Tėviškės akimirkos” pasiseki
mo, jos autorius Jonas Balčiū
nas po 52 metų pėščias vėl pa
suko Biržų link. Keliaudamas 
per tėviškės apylinkes, stebėjosi 
kaip pasikeitė vaizdai ir žmo
nės. Vietoje buvusių kaimų su 
senomis pirkiomis, dažnai ma
tosi baltų plytų mūriukai, kai 
kur užsienietiški automobiliai, 
žmonės puošniau apsirengę, bet 
dažno sąžinę slegia pavydas, 
smurtas, melas, noras nedirbant 
greit praturtėti.

Eidamas keliu, autorius gal
vojo, kad žmonės iš vieno kraš
tutinumo, sovietinio nuožmu
mo, persimetė į laukinių Ameri
kos vakarų papročių sekimą. 
Nutilo anksčiau skambėjusios 
švelnios dainos, dingo šypsenos, 
nuoširdus vaišingumas. Tai vis 
50 metų trukusios okupacijos 
pasekmės. Tautai pavojingi ir iš 
rytų, ir vakarų turėtos kultūros 
bei dvasinių galių naikintojai.

Atrodo, kad sovietams pa
stangos išrauti iš tautos atmin
ties istorines žinias iš dalies pa
vyko. Daugelis nežino tautos is
torijos, o yra ir tokių, kurie nė 
nesistengia sužinoti. Autoriui 
teko susitikti su eile pagyvenu
sių žmonių, išklausyti jų pasa
kojimus, pavartyti šventovių ar
chyvus ir perskaityti užsilikusius 
senus atsiminimus. Iš to susida
ro vaizdas apie tėviškės vietoves 
nuo gimtojo Kirdonių kaimo iki 
pačių Biržų.

Gimtajame kaime
Pirmiausia autorius aplankė 

gimtąjį Kirdonių kaimą, kurio 
ištakos siekia XVII š. Kaip ir 
daugelyje vietovių, tame šimt
metyje siautė maras, o 1944-52 
m. - rusų enkavedistai ir stribai. 
Paskutinį tos apylinkės partiza
ną enkavedistai nušovė 1952 m.

Kelią į mokslą stabdė caro 
valdžia. Aprašomos mokyklos ir 
mokiniai caro ir sovietų okupa
cijos laikotarpiais.

Pabiržėje
Pabiržė, kurią jau 1515 m. 

valdė Radvilos, tapo savotišku 
kultūros centru. 1782 m. ten 
veikė parapijinė mokykla. Ten 
vikaru buvo kun. J. Šnapšys- 
Margalis, kurio dainą “Leiskit į 
tėvynę” visi gerai žinome. Ten 
veikė šaulių būrys, pavasarinin
kų kuopa, buvo nemažai baigu
sių aukštąjį mokslą. Poetas P. 
Drevinis sukūrė Pabiržės krašto 
dainą. Iš ten yra kilę muzikai 
Budriūnai.

Vietos ūkininkai kartais 
vertėsi geriau, kartais sunkiau. 
Pas juos dirbti atvykdavo vyrai 
net iš Ukmergės apylinkių. Bir
žų apylinkėse pradėjo auginti 
daugiau linų, sukūrė naują pra
monę ir ten nemažai žmonių 
rado darbą. Aišku, biržiečiai 
garsėjo ir namų gamybos alumi.

Autorius nepraėjo pro šalį 
nepaminėjęs tos apylinkės iški
lesnių rašto ir mokslo asmenų. 
Inžinierius A. Macijauskas ko
vojo su caro valdžios pareigū
nais prieš spaudos draudimą, 

rūpinosi paruošto Lietuvos že
mėlapio platinimu. Iš naujų lai
kų autorius mini rašytoją E. Ra- 
bašauskaitę, kun. J. Petrėną, 
poetus L. Žitkevičių ir E. Matu- 
zevičių, liaudies meno tyrinėto
ją K. Čerbulėną. Buvę Kauno 
universiteto studentai prisime
na pasižymėjusį filosofą prof. A. 
Šilkarskį.

Lakūnai
Negalėjo autorius, būdamas 

sklandytoju, aviacijos istoriku, 
nepaminėti buvusių Lietuvos 
sakalų. Jie išsirikiuoja knygos 
puslapiuose: tai pik. Itn. L. Pe- 
seckas, mjr. J. Pyragius, mjr. B. 
Vaivada, Itn. S. Mockūnas, Itn. 
A. Morkus, kpt. J. Stribikė, pus
karininkiai A. Eidukonis, Juo
zas Pyragius. Skyrelį užbaigė at
siminimais apie S. Darių ir S. 
Girėną.

Torontietės parama
Ši knyga “Nuo Kirdonių iki 

Biržų” ir ankstyvesnė “Tėviškės 
akimirkos” pasirodė su buvu
sios kirdoniškės, dabar gyve
nančios Toronte Bronės Kruo- 
pytės-Palilionienės dėka. Biržie
čiai ją mielai prisimena už asfal
tavimą vieno kilometro kelio į 
Pabiržės šventovę. Tokia pagal
ba Lietuvai yra naudingesnė ne
gu pirkimas giminėms automo
bilių. Knygų autorius Jonas Bal
čiūnas kartu su B. Oškiniu ir J. 
Dovydaičiu paruošė pirmus Lie
tuvoje sklandymo vadovėlius 
“Debesų keliais” ir “Žydrieji 
vieškeliai”. Aviacijos istorijos 
temomis pateikė skaitytojams 
knygas “Lėktuvai, lakūnai, žyg
darbiai”, “Sklandytojų skry
džiai” ir “Lietuvos sparnai”.

1993 m. už nuopelnus Lie
tuvos aviacijai autorius buvo 
apdovanotas S. Dariaus ir S. 
Girėno medaliumi.

• Gamtos ramybė kalba garsiau 
nei balsingas choras

MIRTIES 
PRANEŠIMAS

A t A
VINCENTAS KURAITIS, 
sulaukęs 83 m. amžiaus, mirė 
š. m. spalio 30 d. Grand River 
ligoninės K-W Health Centre. 
Gyveno Oshawa, Ont., su žmo
na a.a. Erna Edler-Kuraitiene. 
Liko liūdinti dukra Rūta su vy
ru Dan Baker (Heidelberge) ir 
sūnus Paulius (Kitchener). 
Lietuvoje liko jo sesuo Petro
nėlė Stosienė bei dukterėčia 
Birutė Kupsčienė. Velionis bu
vo pašarvotas Edward R. Good 
laidotuvių namuose, 171 King 
St. S., Waterloo, Ont. Kunigas 
David Lewis atliko laidotuvių 
apeigas lapkričio 1 d„ 11 v.r. 
laidotuvių namų koplyčioje. Ve
lionis palaidotas Šv. Jono lietu
vių kapinėse Mississauga, Ont. 
Jo atminimui galima aukas pa
siųsti Heart & Stroke arba Par
kinson Foundation fondams.
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DLK GEDIMINO MONETA
Rugpjūčio 19 d. apyvarton 

buvo paleista proginė 50 litų si
dabrinė moneta, susieta su jam 
skirto paminklo atidengimu Vil
niuje. Monetos parametrą su
daro: sidabras 925, skersmuo - 34 
mm, masė - 23,3 g. Didžiajam 
Lietuvos kunigaikščiui Gediminui 
paruoštos monetos autorius yra 
Antanas Žukauskas, Gediminą 
atkūręs pagal skulptoriaus Vy
tauto Kašubos medalį. Gedimino 
galvą monetoje supa įrašas “GE
DIMINAS DIDYSIS LIETUVOS 
KUNIGAIKŠTIS”, su juo susieta 
data 1316-1341. Monetos briau
noje yra užrašas “Iš praeities tavo 
sūnūs te stiprybę semia”.

PAMINKLAS PAULIONIUI
Preiloje pastatyta ir atidengta 

dekoratyvinė dail. J. Narušio 
skulptūra, skirta irkluotojui Gin
tarui Paulioniui, prieš porą metų 
nedidele valtele nuirklavusiam į 
Daniją ir Švediją, bet žuvusiam 
grįžtant namo. Dekoratyvinė 
skulptūra stovi toje vietoje, kur 
Baltijos bangos išmetė nuskendu
sio G. Paulionio kūną.

AKINIAI IŠ ŠVEDIJOS
Šiaulių labdaros centrui šve

das Peteris Kreistrupas atvežė 
brangią dovaną - pusantro tūks
tančio akinių. Šio krovinio vertė - 
90.000 litų. Akinius atsiųsti buvo 
pažadėjęs Kristianstado burmist
ras, šią vasarą lankęsis Šiaulių 
labdaros centre. Iš Švedijos gauti 
akiniai bus surūšiuoti. Tada jie 
bus atiduodami šiauliečiams pa
gal neapmokamus receptus Šiau
lių labdaros centro vaistinėje.

VOKIŠKA SKAITYKLA KAUNE
Vokiškų leidinių skaityklą 

Kauno apskrities viešojoje biblio
tekoje atidarė naujasis Vokietijos 
ambasadorius Vilniuje U. Rosen- 
gartenas. Ši skaitykla pavadinta 
Tilžėje gimusio ir Berlyne miru
sio vokiečių poeto ir rašytojo Jo
hannes Bobrowskio (1917-1965) 
vardu. L.ietuvai yra skirtas 1965 
m. prieš pat mirtį parašytas jo ro
manas “Lietuviški fortepijonai”. 
Mat vaikystę jam teko praleisti 
Klaipėdos krašte. Šiame romane 
vaizduojami Klaipėdos krašto lie
tuvių ir vokiečių santykiai šiame 
krašte, lietuviškosios dvasios at
stovu pasirinkus K. Donelaitį. J. 
Bobrowskio vokiškų leidinių skai
tykla Kaune turi beveik keturis 
tūkstančius knygų, 28 pavadinimų 
laikraščius bei žurnalus, 170 vaiz
dajuosčių ir 300 garso įrašų. Ši 
skaitykla taipgi parūpina naujau
sią informaciją apie Vokietijos 
ekonomiją, istoriją, geografiją, 
kultūrą, literatūrą, mokslą, poli
tinę ir socialinę raidą. Skaitykloje

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tę, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury Ontario

yra ir daug metodinės literatūros 
vokiečių kalbai mokytis. Tokių 
skaityklų steigimą užsienyje fi
nansiškai remia Vokietijos vy
riausybė. Kaune atidaryta J. Bo
browskio skaitykla įsteigta pagal 
susitarimą su Goethės institutu, 
įsipareigojusiu remti ir jos veiklą.

PAR rijos IR KANDIDATAI
Į Lietuvos seimo rinkimus įsi

jungė dvidešimt septynios politi
nės partijos ir organizacijos, o 
kandidatų į šimtas keturiasdešimt 
vieną kėdę seime yra 1.351: vyrų 
- 1.072, moterų - 279. Tauty
bėmis jų grupę sudarė: lietuviai - 
1.239, lenkai ir rusai - po 45, gu
dai - 6, totoriai ir ukrainiečiai - 
po 4, žydai - 3, armėnai - 2, čigo
nai, graikai ir latviai - po vieną. 
Bendras kandidatų vyrų amžiaus 
vidurkis - 47,9 metų, kandidačių 
moterų - 48,5. Amžiumi seniau
sias buvo deimantinę sukaktį at
šventęs K. Eringis, jauniausi - 
dvidešimt penkmečiai K. Petrikas 
ir V. Verbickas, gimę 1971 m. 
spalio 8 d. Politinių partijų sąra- 
šan buvo įtrauktos: 1. Respubli
konų partija, 2. Lietuvos liberalų 
sąjunga, 3. Lietuvos centro sąjun
ga, 4. Lietuvos rusų sąjunga, 5. 
Krikščionių demokratų sąjunga, 
6. Lietuvos socialistų partija, 7. 
Lietuvos laisvės sąjunga, 8. Lietu
vos valstiečių partija, 9. Lietuvos 
lenkų rinkimų akcija, 10. Lietuvos 
socialdemokratų partija, 11. Lie
tuvos politinių kalinių ir tremti
nių sąjunga, 12. Lietuvių nacio
nalinė partija “Jaunoji Lietuva”, 
13. Lietuvos laisvės lyga, 14. Lie
tuvos gyvenimo logikos partija, 
15. Lietuvos darbo demokratinė 
partija, 16. Lietuvos tautininkų 
sąjunga, 17. Lietuvos demokratų 
partija, 18. Lietuvos tautinių ma
žumų aljansas, 19. Lietuvos mote
rų partija, 20. Tėvynės sąjunga 
(Lietuvos konservatoriai), 21. 
Lietuvos socialinio teisingumo są
junga, 22. Lietuvos krikščionių 
demokratų partija, 23. Lietuvos 
liaudies partija, 24. Lietuvos ūkio 
partija, 25. Tautos pažangos par
tija, 26. Nepartinių judėjimas 
“Rinkimai-96”, 27. Nepriklauso
mybės partija. Juokaujant būtų 
galima pasakyti, kad dar trūksta 
nebent Lietuvos silpnapročių par
tijos, bet jų turbūt pakanka kitose 
dvidešimt septyniose partijose.

APIPLĖŠTA ARKIKATEDRA
Spalio pradžioje Kauno arki

katedrą baziliką aplankė naktiniai 
svečiai. Spėjama, kad vagis ar va
gys po vakarinių pamaldų pasi
slėpė neužrakintoje arkikatedros 
spintoje. Jadvyga Karaliūnienė 
spalio 11 d. “Lietuvos ryte” rašo: 
“Naktį ilgapirščiai išdaužė stiklą 
po Švenčiausiosios Marijos pa
veikslu, kur buvo sukabintos vo- 
tos. Tai įvairios sidabrinės bei 
auksinės širdelės, gintaro bei ki
tokie brangūs karoliai, S. Dariaus 
ir S. Girėno ‘Lituanicos’ modelis. 
Visas šias brangenybes bažnyčiai 
paaukojo žmonės - keliais ėję ap
link altorių, prašę Aukščiausiojo 
sveikatos. Naktį budėjęs sargas 
vagių nepastebėjo, o gal tiesiog 
pabijojo jiems pasirodyti. Vagys 
paliko vertingą Švč. Marijos su 
kūdikiu paveikslą, kuris buvo pa
grobtas 1975 m. Tada vagis jį iš
pjovė ir išsinešė, tačiau buvo pa
gautas. Naktiniai svečiai iš baž
nyčios išlipo pro langą: užlipę ant 
klausyklos, jie atlenkė grotų me
talą ir išėmė kelis stiklus. Tai ne 
pirma vagystė Arkikatedroje Ba
zilikoje. Prieš kelis mėnesius va
gys iš zakristijos išnešė knygą, 
prieš tai buvo pavogta aukų dė
žutė su pinigais...” v K

Hamiltono lietuvių teatro “Aukuras” trijų kartų aktoriai: MARIJA 
KALVAITIENĖ, jos sūnus KĘSTUTIS ir vaikaitis KENETH. Visi trys 
dalyvavo XXXIV-tųjų Kanados lietuvių dienų literatūros vakaro 
programoje spalio 11d. Nuotr. R. Choromanskytės

Ottawa, Ontario
KUN. DR. V. SKILANDŽIŪ- 

NAS, mūsų kapelionas, lankėsi lie
pos mėn. pradžioje Lietuvoje. Apsi
stojo pas savo sesers sūnų Vilniaus 
universiteto prof. dr. Vyt. Pranulį, 
kuris su savo broliu muziku Leonu, 
Vilniaus katedros didžiojo choro 
dirigentu, padėjo jam aplankyti vi
sus norimus asmenis ir įdomesnes 
vietoves. Ypatingai malonus susiti
kimas buvo su mons. Vyt. Kazlaus
ku, “Vaiko tėviškės namų” steigėju, 
su kuriuo buvo kartu įšventinti ku
nigais Vilkaviškio katedroje 1944 
m. Nemažiau įdomus pasimatymas 
buvo su savo giminaičiu kun. Gvi
donu Pušinaičiu, Lukšių par. klebo
nu, su klebonu T. Vallianu Kazlų 
Rūdoje, su “Caritas” žurnalo re
dakcija Kaune, su kun. Jonu Gri
gaičiu. OP, vienuolių domininkonų 
vyresniuoju, Vilnuje ir sesele Lore
ta, Terese (gyd. Paulavičiūte), kuri 
irgi gyvena Vilniuje. Ji daug darba
vosi ir kentėjo kartu su a.a. kun. J. 
Zdebskiu rusų okupacijos laikais. 
Šiuo metu ji negali vaikščioti, bet, 
sėdėdama kėdėje su ratukais labai 
energingai rūpinasi knygų išleidimu 
apie a.a. kun. J. Zdebskį, kaip vieną 
iškiliausių kovotojų dėl Dievo mei
lės ir žmogaus bei tautos laisvės.

Grįžęs iš Lietuvos, kun. Vikto
ras buvo pakviestas kalbėti per ra
diją “Amerikos balsas” į Lietuvą 
apie savo darbą su kaliniais. Beveik 
tuo pačiu metu jis gavo pranešimą 
iš KNIGHTS OF COLUMBUS 
organizacijos, kad jam yra suteikia
mas: FOURTH DEGREE HO
NORARY LIFE MEMBERSHIP 
AWARD. Iškilmingas pagerbimas 
įvyks pavasarį.

KAN. BRONISLOVAS ANTA
NAITIS iš Lietuvos lankėsi š.m. 
rugpjūčio mėn. pradžioje pas p.p. 
Plečkaičius. P. Plečkaitienė yra ka
nauninko sesuo. Jis aplankė ir mū
sų kapelioną domininkonų vienuo
lyne, kur keletą dienų koncelebravo 
šv. Mišias su kunigais vienuoliais. Iš 
Otavos jis nuvyko į Čikagą aplanky
ti savo giminių ir grįžo į Lietuvą, 
kur darbuojasi Kauno kunigų semi
narijoje.

Calgary, Alberta
ALBERTO STASIULIO VIEN

KIEMYJE rugsėjo 29 d. įvyko gegu
žinė. Oras buvo nepalankus: apsi
niaukęs. retkarčiais lynojo. Vistiek 
susirinko gražus būrelis tautiečių, 
kurių dauguma viduje dalinosi įs
pūdžiais. kiti diskutavo apie atei
nančius rinkimus Lietuvoje. Jauni
mas nepabūgo oro ir, vadovaujami 
Alberto Stasiulio, žaidė tinklinį ar 
kitus lauko žaidimus. Kai kurie žai
dė šachmatais.Po užkandžių svečiai

pradėjo traukti savo keliais.
“CALGARY SUN” DIENRAŠ

TYJE didelėmis raidėmis pasirodė 
užrašas COURTING A DREAM, 
Tony Vyšniauskas has a dream”. 
Mat CEO of Hyprotech inžinerijos 
bendrovės pirmininkas, savininkas, 
dr. Antanas Vyšniauskas, turėda
mas savo tris krepšinį žaidžiančius 
sūnus, sugalvojo įsteigti aukšto ly
gio jaunųjų krepšininkų mokyklą, 
kurios mokiniai galės varžytis su 
Kanados ir Amerikos aukščio lygio 
komandomis. Į šią mokyklą bus pri
imami tik “A” grupės geriausi žai
dėjai. 7-9 skyriaus mokiniai. Dau
guma vadovų bus savanoriai. Tam 
tikslui reikės didelio kapitalo. Tiki
masi jo gauti aukomis iš bendrovių 
ir pavienių asmenų. Pradžia yra jau 
padaryta. Tą projektą jau remia 
“Hyprotech” ir “Forzani Group" 
savininkas John Forzani. buvęs 
“Calgary Stampeeders” futbolo 
žvaigždė. Šiuo metu vyriausiuoju 
treneriu yra paskirtas Phil Allen, 
buvęs fizinio lavinimo instruktorius 
Pietų Albertos technologijos in
stitute.

DAIL. JONĖ YOUNG-KVIE- 
TYTĖ savo studijoje spalio 13 d. 
surengė Kalgario lietuvių jaunimui 
meno studijų popietę, kuri visiems 
labai patiko. Reikia tikėtis, kad 
ponia Young netrukus vėl surengs 
tokią popietę. Kęstutis Dubauskas

Winnipeg, Manitoba
METINĖ PARAPIJOS MU

GĖ, surengta spalio 18-19-20 d.d., 
vadovaujant klebonui prel. J. Ber- 
tašiui ir parapijęs komiteto pirm. 
J. Grabiui, pateisino ilgą pasiruo
šimą ir įtemptą darbą, talkinin
kaujant daugeliui parapijėčių ir 
kitų šventovės lankytojų bei rėmė
jų. Mugės pelnas - daugiau kaip 
$500, didesnis už 1995 metų.

Spalio 20 d. sekmadienį, po 
pamaldų vyko pagrindinė knygučių 
loterija, kurios laimėtojais tapo: 1. 
A. Shneider, Wpg. nr. 2086 - $100;
2. B. E. Wall, Wpg. nr. 0872 - $100;
3. E. Pagsuyun, Wpg. nr. 0284 - $50;
4. E. Kalasauskas.Wpg. nr. 2024 - 
$30 ir 5. J. McGuire, Wpg. nr. 2095 
-$20.

Parapijos komiteto pirm. J. 
Grabys, pažymėdamas mugės svar
bą mūsų šventovės išlaikymui, iš
reiškė padėką šeimininkėms, ku
rioms vadovavo B. Grabienė, lote
rijos darbuotojams bei visiems, pri- 
sidėjusiems darbu, laimikiais, pini
ginėmis aukomis, ir mugės lanky
tojams. Ypatinga padėka pareikšta 
mūsų parapijos rėmėjams už Win- 
nipego ribų. Prie mugės pasisekimo 
prisidėjo ir tai, kad ji surengta mė
nesiu anksčiau, tuo išvengiant snie
go pūgų ir blogo oro.

FRANK ŽALYS, 66 m. am
žiaus, mirė 1996 m. spalio 11 d. Gi
mė Kanadoje. Išskyrus asmenines 
pažintis, su lietuviais nebendravo. 
Palaidotas Gimli. MB. Liūdi du sū
nūs. brolis Slan. sesuo Yvonne Ža- 
lytė-Zabololny (Manitobos lietuvių 
klubo valdybos narė) ir kili gimi
nės.

VINCAS JANUŠKA, mūsų pa
rapijos "patriarchas", rugsėjo 29 d. 
atšventė savo devyniasdešimtąjį 
gimtadienį. Gražioje Januškų sody
boje, Winnipego priemiestyje St. 
Germain, susirinko giminės ir ne
maža grupė draugų pagerbti gar
baus amžiaus sulaukusį sukaktuvi
ninką. vieną mūsų šventovės inicia
torių. nenuilstantį visuomenės vei
kėją, buvusį daugiametį KLB Wi
nnipego apylinkės valdybos narį ir 
Kanados lietuvių fondo atstovą. 
Vincas, talkinamas žmonos, vis dar 
darbuojasi ūkyje, medelyne ir bi
tyne. Jo paties žodžiais "jei aš netu
rėčiau ūkio ir bitelių, greičiausiai 
jau seniai būčiau atsiskyręs su šiuo 
pasauliu”.

Linksmai leisdami laiką svečiai 
vaišinosi žmonos Elenos ir dukters 
Danguolės paruoštomis vaišėmis ir 
gardžiavosi šeimininkų gaminiu lie
tuvišku midumi ir kepsniais. Prel. J. 
Bertašius, pasveikindamas sukaktu
vininką, palygino jį su ąžuolu tarp 
beržų: "Beržai jau išnyko, o ąžuolas 
vis dar išdidžiai stovi”. Pokylio da
lyviai palinkėjo Vincui vėl suburti 
visus švenčiant savo 100-jį gimta
dienį. EKK

Sault Ste. Marie, Ont.
ADVENTO SUSIKAUPI

MAS Sault Ste. Marie apylinkės 
lietuviams bus Švč. Sakramento 
šventovėje gruodžio 15. sekmadie
nį. Išpažinčių bus klausoma 2 
v.p.p., o Mišios bus 3 v.p.p. Susi
kaupimą praves kun. V. Volertas.

Sudbury, Ontario
ADVENTO SUSIKAUPI

MAS Sudburio apylinkės lietuviams 
bus Kristaus Karaliaus šventovėje 
gruodžio 14. šeštadienį. Išpažinčių 
bus klausoma 6 v.v., o Mišios bus 7 
v.v. Susikaupimą praves kun. V. 
Volertas.

DR. VAIDAS F. JOKUBAUSKAS 
B. Sc., M. Sc., Ph.D.

sėkmingai apgynė Hamiltono Mc
Master universitete dizertaciją 
“Investigation of Transverse Vibra
tions of Bellows Expansion Joints”, 
ir 1996 birželio 6 d. technikos fa
kulteto auloje jam buvo suteiktas 
technikos mokslų daktaro laipsnis 
(Ph.D.) Jis yra baigęs Kauno poli
technikos institutą, yra mechani
nės technologijos inžinierius bei 
technikos mokslų kandidatas, buvo 
Kauno politechnikos instituto te
orinės mechanikos katedros docen
tas. Dr. Vaidas Jokubauskas grįžta 
į Lietuvą. Kauno technikos univer
siteto yra pakviestas profesorium 
dėstyti Baigtinių elementų analizės 
kursą. Jo tėvai - Vladas ir Kristina 
Jokubauskai Hamiltone, bičiuliai 
bei pažįstami džiaugdamiesi sveiki
na jį su pasiekimu ir linki jam sėk
mės profesoriauti — dirbti mokslinį 
darbą Lietuvoje. P. Masys

& LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

“Švyturio” jūros šaulių kuo
pos Detroite "Pilėnų” stovykla
vietė 1996 m. sezoną užbaigė spa
lio 6 d. ankstų rytą atidarytais 
variais puikioms vaišėms. Atsi
sveikinimą su "Pilėnų" stovykla
viete ne tik šauliams, bet ir vi
suomenei surengė “Švyturio” 
kuopa su savo vadovu Mykolu 
Abariumi.

Dienraštis “Draugas” prane
ša skaitytojams, kad į jo patalpas 
Čikagoje nuo spalio 14 d. persikė
lė BALFo labdaros organizacija. 
Persikraustymas ir naujų patalpų 
pritaikymas BALFui pareikalaus 
nemažų išlaidų. Tikimasi, kad jas 
padengti padės BALFo labdaros 
rėmėjai.

Visuomenininkė Gintė Dsi- 
mušytė, Lietuvos misijos prie 
Jungtinių Tautų Niujorke patarė
ja bei Lietuvių katalikų religinės 
šalpos darbuotoja ir Lietuvių in
formacijos centro vadovė, spalio 
2 d. išvyko Austrijon. Ji yra pa
skirta patarėja Lietuvos ambasa
doje Vienoje ir Lietuvos misijos 
vadove prie Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijos.

Australija
Sidnio lietuvių skautų Židi

nys, įsteigtas 1956 m. v.s. dr. Vy
tauto Kišono, 1996 m. paminėjo 
veiklos keturiasdešimtmetį. Lie
tuvių klubo mažojoje salėje rug
pjūčio 24 d. vakarą už puošnių 
stalų susėdo 62 židiniečiai su savo 
skautiškų šeimų nariais. Židinį 
sudaro jau vyresnio amžiaus 
skautų veikėjai, remiantys Sidnio 
lietuvių jaunųjų skautų bei skau
čių vienetus. Minėjimas užbaigtas 
tradicine skautiško atsisveikinimo 
giesme “Ateina naktis...”

Urugvajus
Kun. Jonas Giedrys, SJ, 

ilgametis Montevideo lietuvių ka
pelionas, rugpjūčio 29 d. atšventė 
deimantinę amžiaus sukaktį. 
Urugvajaus jėzuitų provinciolas 
kun. Armando Raffo, SJ, naujuo
ju Nekalčiausios Fatimos Marijos 
Širdies namų rezidencijos virši
ninku ir lietuvių parapijos klebo
nu paskyrė jaunesnį kun. Roberto 
Garcia, SJ, pakeitusį šias pareigas 
ėjusį kun. J. Giedrį, SJ. Buvęs 
ilgametis šios urugvajiečių para
pijos klebonas kun. J. Giedrys, SJ, 
dabar turės daugiau laiko darbui 
su lietuviais, būdamas tik jų ka
pelionu. Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, ten vis dar trūksta 
kunigų ir iš ten negalima gauti 
pakaito kun. J. Giedriui, SJ.

Karaliaučiaus kraštas
Šilutės rajono biudžetui vien 

tik švietimo įstaigų skoloms pa
dengti trūksta penkių milijonų li
tų. Dėl lėšų stygiaus rajone teko 
uždaryti tris pradines kaimo mo
kyklas. Tačiau Šilutės rajonas pa
skyrė net 28.000 litų padengti ke
turių Karaliaučiaus krašto lietu
vių kalbos mokytojų ir dviejų vai
kų darželių auklėtojų atlygini
mams. Tos keturios lietuvės mo
kytojos lietuvių kalbos moko ru
siškų mokyklų vaikus, pageidau
jančius lankyti lietuvių kalbos fa
kultatyvus po pamokų. Šilutės

švietimo skyriuje neturima žinių, 
kiek Karaliaučiaus krašte yra lie
tuviškų šeimų vaikų ir kiek mišrių 
šeimų vaikų, lankančių užsiėmi
mus. Šilutės rajono švietimo sky
riaus vedėja S. Chomičienė įsipa
reigojo net ir didžiausio švietimo 
įstaigų skurdo sąlygomis nenu
traukti finansinės paramos Kara
liaučiaus krašto lietuviukams, kad 
jie ten galėtų mokytis lietuvių kal
bos. Pernai lietuviškai darželyje 
kalbančių vaikų grupė buvo su
daryta Tilžėje (Sovetske). Nutau
tėjimo pavojus įpareigoja šilu
tiškius teikti finansinę paramą 
lietuvių vaikams Karaliaučiaus 
krašte.

Gudija
Nauja lietuvišką mokyklą 

Gervėčiuose rugsėjo 12 d. atidarė 
iš Vilniaus atvykęs Lietuvos mi- 
nisteris pirm. Mindaugas Stanke
vičius su Gudijos premjeru Mi
chailu Čigiriu. ELTA "Lietuvos 
aide" praneša, kad ji iš tikrųjų 
bus valstybinė Gudijos mokykla 
su dėstomąja lietuvių kalba. Tei
siniu požiūriu betgi priklausys 
Gudijos lietuvių bendruomenei. 
Šiuo melu ji turės 67 moksleivius 
1-X11 klasėse. Ši atidaryta lietu
viška mokykla yra pradžia seniai 
kuriamo Gervėčių krašto lietuvių 
švietimo ir kultūros centro. Kartu 
su mokykla lietuviams buvo ati
duoti ir šeši Alytaus tipo gyve
namieji namai su ūkiniais pasta
tais, skirti naujosios mokyklos 
mokytojams.

Gervėčiuose prie jau veikian
čios naujosios lietuvių mokyklos 
žadama greit pastatyti bendrabutį 
moksleiviams, gal dar šiais moks
lo metais. Tada planuojama sta
tyti kultūros namus su valgykla ir 
įrengti etnografinį muziejų iš 
Dzūkijos perkeltame sename 
dzūkiškame name. Taip Gervė
čiai taps respublikiniu lietuvių 
centru. Tada dabartinės naujos 
lietuvių mokyklos moksleivių 
skaičių bus galima padidinti iki 
šimto. Ją lietuvių vaikai galės lan
kyti ne tik iš artimiausių kaimų 40 
kilometrų spinduliu, bet jon galės 
atvykti ir Lydos bei Gardino ra
jonuose gyvenantys lietuviukai. 
Dabartinėje lietuviškoje Gervėčių 
mokykloje laikinai yra prisiglau
dusi ir gudiškoji mokykla, išsikel- 
sianti į savo atskirą pastatą. Bū- 
simajam lietuvių centrui Gervė
čiuose Lietuva yra paskyrusi aš
tuonis milijonus litų. Gudiška 
mokykla jau trečius metus veikia 
Vilniuje, Karoliniškių mikrorajo
ne. Ateityje ji taps gimnazija.

OFFORD
REALTY LTD.

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

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

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo Ir pardavimo atstovę.
J. mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

KAIRYS BALTIC
EXPEDITING

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

+ $18 pristatymas iki 50 kg į vieną adresą.
Atsižvelgiant j Lietuvos muitinės įstatymus, vienam asmeniui be muito 
galima siųsti tik 31.5 kg.
Kad būtų geriau visiems, pageidaujame, kad dėžės nebūtų sunkesnės 
kaip 20 kg.
Iš toliau siųsti U.P.S.
Siunčiant dolerius iki $2,000 - 4%. plius pristatymas.

•ė Siunčiant daugiau kaip $2,000 - 3%, plius pristatymas.
■ė Kanados dolerių pristatymas - $15 (kan.), Amerikos dol. - $12 (amer.).

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

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

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

Tel. 905 643-3334

GERIAUSIOS DOVANOS!!!
Lietuvos krepšinio komandos 
suvenyrai, pagaminti su leidimu (license)
Sportiniai marškiniai (T-shirts)
LITHUANIA 96, bronzos medalistai.
trispalviai (tie dyed) su skeletu: XXL, XL,
L. M - $30 (JAV); balti: XXL, XL. L. M - 
$25 (JAV).

LITHUANIA 96, su komandos emblema.
margi (tie dyed): XXL, XL, L. M - $25 (JAV);
juodi, balti: XXL, XL, L, M - $20 (JAV)

LITHUANIA 96 su siuvinėta (embroidered) 
emblema, juodi: XXL, XL. L, M - $30 (JAV)

(XXL pridėti $3).
LITHUANIA 96 KEPURĖS (baseball caps) 

su emblema, juodos - $20 (JAV)
OLIMPINIAI ŽENKLIUKAI (cloisonne gold 

tone pins) - $10 (JAV)
KREPŠINIO KAMUOLYS, trispalvis su ko

mandos emblema, pasirašytas Šarūno Mar
čiulionio ir Arvydo Sabonio - $25 (JAV)

LITHUANIA 96 LIPINUKAI (bumper 
stickers) - $3.50 (JAV).

Persiuntimas $10 ijav).
Užsakymus su čekiu ar pašto perlaida (JAV dol.)
siųsti: RBBMCI R. B. Butkus, 60 East 212
Street, Euclid, OH 44123-1061 USA.

Tel. 1 (216) 732-8250
Vardas, pavardė...................................................
Adresas................................................................... .

Telefonas

Paieškojimas
Duktė ieško tėvo Juliaus Svol- 

kino, gimusio 1920 m. sausio 31 d. 
Mikainių kaime, Jonavos valsčiuje. 
Kiek žinoma, gyvenęs Toronte. 
Rašyti adresu: Apolonija Svolkinai- 
tė-Janulevičienė, Vaidoto 121A/4-2, 
Kaunas, Lietuva.

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 

-------------------------------------------- ----

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje^ 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^TAT 17" A 99 LIETUVIŲ KREDITO
* KOOPERATYVAS

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

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIU
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 2.00%
santaupas.................................. 2.50%
kasd. pal. taupymo sąsk..........1.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius...................... 2.75%
180 dienų indėlius.................... 2.75%
1 m. term, indėlius..................3.25%
2 m. term, indėlius..................4.00%
3 m. term, indėlius..................4.75%
4 m. term, indėlius..................5.00%
5 m. term, indėlius..................5.25%
RRSP ir RRIF
(Variable)................................... 2.75%
1 m. ind.......................................3.25%
2 m. ind.......................................4.00%
3 m. ind.......................................4.75%
4 m. ind.......................................5.00%
5 m. ind.......................................5.25%

PASKOLAS
Asmenines nuo..........12.75%
neklln. turto 1 m.........5.350%

Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydi 
Iki $2,000 Ir asmeninių 
paskolų drauda Iki 
$25,000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
per 2 mil. dol. ir Kanados 
valdžios Iki $60,000 
sumos draudimu

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje"
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DR. VYTAUTAS MEŠKA, 
Birštonas

Šiandien medicina pergyve
na savo blizgesį ir skurdą. Sėk
mingai gydomos įvairios ligos, 
ypač uždegiminio pobūdžio 
įvairūs tarpsniai, atliekamas kai 
kurių vidaus organų (širdies, 
inkstų, kepenų) persodinimas, 
genų inžinerijos pagalba bando
ma gydyti paveldimas ligas ir kt.

Civilizuotame pasaulyje žy
miai prailgėjo ir vidutinis žmo
gaus amžius, bet jeigu, kaip 
sako prancūzai, pas juos po 63 
metų tik baigiasi jaunystė, tai 
pas mus Lietuvoje vidutinė vyro 
gyvenimo trukmė yra tik 63.2 
metų. Liūdna, bet, deja, taip 
yra. Kita vertus, gyvenimo truk
mė dar mažai ką sako. Kas iš to, 
jeigu ligonis gyventų kad ir 100 
metų, bet kasdien negalėtų nu
malšinti skausmo, būtų prikaus
tytas prie lovos, jo vidinis pa
saulis būtų plėšomas psicholo
ginių konfliktų, jaustų dvasios 
nedarną. Vadinasi, yra svarbi ir 
gyvenimo kokybė.

Bet kur gi tos medicinos 
skurdas? O jis yra čia pat - su 
juo susiduria kiekvienas prakti
kuojantis gydytojas. Tai chro
niškos ligų stadijos, kai nei vais
tai, nei aparatinės fizioterapijos 
procedūros (gydymas šviesa, ši
luma, elektra, elektromagneti
nėmis bangomis, lazeriu, mag
netiniu lauku, akupunktūra - 
gydymas adatomis), nei gydo
mosios kūno kultūros pratimai, 
nei psichoterapija žymesnio 
sveikatos pagerėjimo neduoda.

Žinoma, vilties pamesti ne
dera. Neretai ir po ilgai trun
kančios ligos ligonis pasveiksta. 
Bet tam reikia daug pastangų. 
Tai ypatinga namiškių ir arti
mųjų globa, sistemingas (kursi

Toronto Maironio mokyklos mokytojos A. KARASIEJUTĖ ir A. 
PAULIONYTE su V sk. mokinių grupe po lietuvių kalbos pamokos

nis) gydymas vaistais, kaitalio
jant juos su kurortiniu gydymu 
klimato procedūromis, minera
linėmis voniomis, masažu, su
balansuota ir dietine mityba, at
kakliai naudojama savijtaiga 
(pvz. autogenine treniruote), 
įvairiomis estetoterapijos for
momis ir metodais.

Mums ypač perspektyvi pa
sirodė V. Frankl’io pasiūlyta lo- 
goterapija, kuri, priešingai negu 
S. Freudo psichoanalizė, “dau
giau dėmesio kreipia į žmogaus 
ateitį nei į jo praeitį, į gyvena
mojo momento uždavinius nei j 
praeities kompleksus” (žr. A. 
Paškus, “Idėjų sankryžoje”. Į 
laisvę fondo Lietuvos filialas, 
1992).

Labai svarbus ir geros pa
ciento nuotaikos palaikymas, 
nors tai yra ir gana sunku. Rei
kia prisiminti, jog sergant yra 
trys pagrindiniai veikėjai: liga, 
ligonis ir gydytojas. Jeigu ligo
nis savo valios jėgomis, savo 
namiškių pastangomis bus kartu 
su gydytoju, liga taps viena. O 
jeigu ne, tai vienas pasiliks gy
dytojas, ir jam kovoti su liga bus 
jau žymiai sunkiau.

Ilgai sergant bet kuria chro
niška liga (pvz. išemine širdies 
liga, aukštu kraujo spaudimu, 
cukriniu diabetu, reumatu, lėti
niu kepenų ar kasos uždegimu, 
epilepsija) keičiasi ligonio elg
sena, jausmai, būdas, netgi as
menybės struktūra. Tai reikia 
žinoti tiek ligonio namiškiams 
bei jo artimiesiems, tiek ir jam 
pačiam. Tada suprasime, jog 
sergančiojo irzlumas, jo ne
kantrumas, bloga nuotaika yra 
ne kažkokia tuščia užgaida, bet 
sudėtingas psichologiniais ženk
lais pogrindinės ligos pasireiš
kimas.

Kanados lietuviškųjų mokyklų mokytojų suvažiavimo, įvykusio 1996 m. spalio 12 Prisikėlimo parapijos 
parodų salėje, dalyvių dalis. Priekyje matyti Br. Nainys, PLB valdybos pirmininkas, M. Lenkauskienė, PLB 
švietimo k-jos pirmininkė, vysk. P. Baltakis, OFM, I. Lukoševičienė Nuotr. D. Blynaitės

Ryškus praeities pėdsakai
Ekonomisto, pedagogo, visuomenininko ir žurnalisto J. VARANAVIČIAUS 

85 metų amžiaus sukaktis
DR. DOUGLAS HAGGO, 

Hamiltonas
Dipl. ekon. Jonas Varanavičius 

Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir 
Kanadoje buvo aktyvus lietuvių vei
kėjas ekonominėje, pedagoginėje, 
visuomeninėje ir žurnalistinėje veik
loje, dažnai naudojęs spaudoje su
trumpintą “J. Varčiaus” pavardę.

Lietuvoje
Dipl. ekon. J. Varanavičius gi

mė Lietuvoje 1911 m. lapkričio 4 d. 
Pažėrų km., Veiverių valsč., pa
vyzdingo Suvalkijos ūkininko šei
moje, kurioje augo dvi sesutės ir 
trys broliukai. Iš jų jis buvo jau
niausias. Motina Elzbieta Kudirkai- 
tė - dr. Vinco Kudirkos pusseserė, 
su kuriuo jos tėvas palaikė ryšius iki 
jo mirties.

Kai 1918 m. vasario 16 d. buvo 
paskelbta Lietuvos nepriklausomy
bė, pirmiausia sujudo visa Suvalki
ja, talkindama Lietuvos vyriausybei 
tūkstančiais jaunuolių savanorių, 
ūkio gaminiais ir kita parama. Ne
trukus pradėjo veikti pradžios ir ki
tos mokyklos. J. Varanavičius 1919 
m. rudenį pradėjo mokytis Pažėrų 
pradžios mokykloje ir ją baigęs 
1923 m. rugsėjo m. įstojo į Veiverių 
vidurinės mokyklos pirmą klasę. 
Čia mokslo sąlygos buvo labai sun
kios, nes tėvai neturėjo lėšų apmo
kėti pragyvenimo išlaidoms Veive
riuose. Todėl dvylikos metų berniu
kas, siekdamas aukštesnio išsilavi
nimo, kiekvieną dieną pėsčias eida
vo į Veiverius ir grįždavo po pamo
kų į savo tėviškę, atlikęs 10 km ke
lionę.

1924 m. rudenį tragiškai žuvo 

jo tėvas traukinio nelaimėje. Šeima 
sunkiai išgyveno šią nelaimę. Neti
kėtai atsirado pasiturintis globėjas, 
su kurio pagalba J. Varanavičius 
1925 m. buvo priimtas į trečią klasę 
Marijonų gimnazijoje, Marijampo
lėje. Čia gyveno bendrabutyje, mo
kėsi labai gerai, dalyvavo ateitinin
kų moksleivių veikloje, laisvalai
kiais rašydavo istorinius rašinius, 
korespondencijas, kuriuos spausdi
no marijonų leidžiamame savaitraš
tyje “Šaltinis”. Pirmas straipsnis 
buvo išspausdintas 1929 m. “Virgi
lijaus 2000 metų sukaktis”. Gimna
ziją baigė labai gerais pažymiais 
1931 m. pavasarį.

1931 m. rugsėjo m. pradėjo 
studijuoti ekonominius mokslus 
Vytauto Didžiojo universitete. Tuo 
pačiu metu gavo darbą Ūkio banke 
Kaune. Buvo studentų ateitininkų 
korporacijos “Justitia” narys, iškil
mių metu nešdavo jos vėliavą, daly
vaudavo ateitininkų rūmuose vyks
tančiuose susirinkimuose, paskaito
se ir pasilinksminimuose. 1936 m. 
lapkričio m. baigė universitetą labai 
gerais pažymiais ir gavo VD uni
versiteto, teisių fakulteto tarybos 
patvirtintą diplomą, kuris suteikė J. 
Varanavičiui diplomuoto ekono
misto laipsnį.

1936 m. sumainė aukso žiede
lius Kauno Prisikėlimo šventovėje 
su savo studijų kolege Eugenija Ja- 
meikyte ir sukūrė laimingą šeimą. 
1996 m. lapkričio 4 d. yra jo 85 me
tų amžiaus, ir 26 dieną 60 metų ve
dybų sukaktis.

1937 m. pavasarį J. Varanavi
čius pradėjo dirbti Lietuvos banke 
ir buvo išsiųstas į Rokiškio skyrių 

praktikai. Čia jis įsijungė į Rokiškio 
šaulių veiklą, dalyvaudavo jų prati
muose, renginiuose, paruošdavo 
gyvų vaizdų vaidinimus, skaitė pa
skaitas Vasario 16 minėjimuose ir 
kitų organizacijų susirinkimuose. 
1940 m. gegužės 15 d. buvo perkel
tas į Šakius vyr. buhalteriu Lietuvos 
banke. Netrukus Lietuvą okupavo 
Raudonoji armija ir valdžios admi
nistraciją perėmė komunistai. Lie
tuvos bankas buvo likviduotas, lito 
valiuta sunaikinta, vyko suėmimai 
ir deportacijos j Sibirą.

Vokiečiams okupavus Lietuvą, 
1941-44 m. krašto administracija 
turėjo ribotą autonomiją, buvusias 
ministerijas tvarkė vokiečių patvir
tinti lietuviai patarėjai. Lietuvos 

banko turtas buvo perduotas Fi
nansų ministerijai. Šakiuose Lietu-

J. VARANAVIČIUS-VARČIUS

vos banko patalpas perėmė Finan
sų kasa, kurioje liko dirbti buvę tar
nautojai. Jos vedėju buvo paskirtas 
J. Varanavičius. Tuo pačiu metu jis 
turėjo antras atsakingas pareigas 
Šakių prekybos mokykloje, kurioje 
dėstė komercinius mokslus ir buvo 
jos vicedirektorius. Artėjant Rau
donajai armijai, 1944 m. birželio m. 
Finansų kasa ir Prekybos mokykla 
buvo uždaryti. Tai buvo nepapras
tai skaudi jaunystės gyvenimo Lie
tuvoje pabaiga, nes J. Varanavičius 
su žmona išvyko iš Šakių. 1944 m. 
spalio 9 d. peržengė Lietuvos-Vo- 
kietijos sieną, ir išvyko į nežinomy
bę, palydėtas gaisrų, patrankų šūvių 
ir lėktuvų staugimo.

Vakarų Vokietijoje
Po daugelio nemiegotų naktų, 

pavojingų bombardavimų ir kelio
nių traukiniais 1945 m. pavasarį, 
jau karui pasibaigus, J. Varanavi
čius su žmona atvyko į Celle’s mies
tą V. Vokietijoje, anglų zonoje. Čia 
rado prieglaudą karių barakuose, 
kuriuose susitelkė apie 100 lietuvių 
pabėgėlių. Jis buvo išrinktas lietu
vių susirinkime pirmininku. Mokė
damas vokiškai ir prancūziškai, rū
pinosi lietuvių reikalais stovyklos 
administracijoje, padėjo suorgani
zuoti chorą, pradžios mokyklą. Ta
čiau reikšmingiausias jo darbas - 
įsteigimas Aukštesniosios prekybos 
mokyklos “Žibintas”, kuri pradėjo 
darbą 1945 m. rugsėjo m. Celle’je ir 
baigė trijų mokslo metų programą 
Grevene 1947 m. balandžio 19 d. 
Jis buvo mokyklos direktorius, ku
riam talkino 17 mokytojų, mokėsi 
88 studentai.

Prasidėjus emigracijai, mokyk
la buvo likviduota, 69 studentams 
buvo išduoti lietuvių ir anglų kalbo
mis atitinkami baigimo pažymėji
mai, pasirašyti direktoriaus ir visų 
mokytojų. Tai buvo vienintelė lie
tuvių prekybos mokykla V. Vokieti
joje, kuri daug padėjo jaunuoliams 
tęsti mokslą svetimuose kraštuose 
arba gauti geresnį darbą. Atsisvei
kinęs su savo išvykstančiais moki
niais, netrukus J. Varanavičius su 
žmona persikėlė per Lamanšo ka
nalą ir 1947 m. gegužės m. apsigy
veno Anglijoje.

Anglijoje
J. Varanavičius su šeima gyve

no Anglijoje 11 metų. Jo išvykimo į 
Kanadą proga “Europos lietuvis” 
1958 m. spalio 10 d. laidoje rašė:

“1947 m. pavasarį J. Varanavi
čius su žmona atvyko į Angliją ir 
apsigyveno Horsfortho hostelyje. 
Nežiūrint neįprasto ir sunkaus dar
bo prie audimo staklių fabrike, tuo
jau abu įsijungė j visuomeninį ir 
kultūrinį darbą. Jų pastangomis tų 
metų liepos m. čia buvo įsteigtas 
pirmasis DBLS skyrius, rodos, pir

masis vidurinėje ir šiaurinėje Angli
joje. Rugsėjo 13 d. J. Varanavičiaus 
pastangomis buvo sušauktas lietu
vių suvažiavimas Tautos šventės pa
minėti. Minėjime dalyvavo daugiau 
nei 200 lietuvių iš Halifaxo, Leeds, 
Bradfordo ir gausus būrys anglų 
laikraščių korespondentų. Tai buvo 
pirmasis toje apylinkėje labai pavy
kęs reprezentacinis prisistatymas 
angių visuomenei.

1947 m. rudenį Varanavičiai 
persikėlė į Bradfordą. Čia jau veikė 
anksčiau atvykusių suorganizuotas 
DBLS skyrius, kurio veiklon nelau
kęs įsijungė ir J. Varanavičius. Ap
sigyvenus Bradforde ir jo apylinkė
se didesniam skaičiui lietuvių, J. 
Varanavičius susirūpino lietuviškos 
parapijos steigimu. Tam tikslui pa
ruošė Leeds vyskupui prašymą, kurį 
pasirašė per 300 lietuvių, prašyda
mas paskirti lietuviams kapelioną. 
To išvadoje nuo 1948 m. Bradforde 
gyvena kapelionas ir čia veikia pa
rapinė bendruomenė, prie kurios 
organizavimo J. Varanavičius taip 
pat aktyviai prisidėjo.

1952 m. jis išrenkamas DBLS 
Bradfordo apygardos valdybon. 
Tuo pat laiku jis moko vaikus šešta
dieninėje mokykloje, gyvai bendra
darbiauja užjūrio spaudoje ir šiame 
laikraštyje, dažnai pasirašydamas J. 
Varčiaus pavarde.

Savo visuomeninę veiklą Brad
forde apvainikuoja suorganizuoda
mas Lietuvių namų įsigijimą, ku
riuose, pagal jo paties paruoštus 
įstatus, buvo įsteigtas Jorkširo lie
tuvių socialinis ir kultūrinis klubas 
ir nupirkus gražų namą tuojau įkur
ta iki šiol nuosavos pastogės netu
rėjusi šeštadieninė mokykla. Šiai 
mokyklai, ypač paskutiniu laiku, J. 
Varanavičius skyrė daugiausia dė
mesio ir laiko. Būdamas jos vedėju, 
jis tėviškai ja rūpinosi: paruošė mo
kyklos statutą, programas, įsteigė 
knygyną, sutelkė reikalingų moky
mo priemonių ir glaudžiai bendra
darbiaudamas su mokytojais ir tėvų 
komitetu šią mokyklą padarė pajė
gia ir pavyzdinga švietimo ir auklė
jimo institucija.

Ponia Eugenija, jo žmona, su 
savo dukrelėmis irgi nesišalino iš 
bendruomenės veiklos: lankydavosi 
minėjimuose, pamaldose ir ilgą lai
ką buvo aktyvi choro dalyvė, o duk
relės - vienos iš pavyzdingiausių 
mokyklos mokinių.”

Kanadoje
1958 m. spalio m. 14 d. J. Va

ranavičius su šeima atvyko į Kana
dą. Toronte jis buvo sutiktas savo 
artimų draugų ir buvusių žibintie- 
čių studentų. “Tėviškės žiburiai” 
1958 m. lapkričio m. rašė:

(Nukelta į 6-tą psl.)

WINTER PRICE FREEZE

VILNIUS FROM SS75“
Jei žadate šią žiemą keliauti į Europą, dabar yra pats laikas užsisakyti kelionę. Tuo labiau, kad 
Norvista užšaldė bilietų kainas. Skriskite Finnair linija, pasižymėjusia geriausiomis paslaugomis, 
patikimumu ir saugumu. Sužinosite, kodėl Norvista savo įgyta patirtimi kelionių surengimo srityje 
yra pirmaujanti bendrovė kelionėms Šiaurės Europoje. Nelaukite pavasario - skambinkite dabar, 
pasinaudokite užšaldytomis žiemos kainomis.

N*rvista Finnair is a partner in 
AEROPLAN.

GATEWAY TO THE WORLD
Contact your travel agent or call Norvista Tours at (416)222-0203 or 1-800-461-8651.

Finnair flights from New York, with Air Canada connection from/to Toronto, Montreal and Ottawa.
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Lenkų poetė - Nobelio
laureatė

Ryškus praeities pėdsakai

Karališkoji Švedijos akade
mija 1996 m. spalio 3 d. pa
skelbė, kad šių metų Nobelio li
teratūrinė premija paskirta len
kų poetei Wislavai Szymbors- 
kai. Nobelio literatūrinė premi
ja jau ketvirtą kartą tenka lenkų 
rašytojui. 1905 m. ją gavo Hen
rikas Senkiewicz’ius, 1924 m. - 
Wladislovas Rcimont’as ir 1980 
m. - Česlovas Milašius-Miloszas. 
Pastarasis, pasveikinęs bičiulę ir 
kolegę pastebėjo, jog labai retai 
Nobelio premijos laureatais 
tampa du tos pačios tautos poe
tai. Prieš keletą metų Josifas 
Brodskis, kalbėdamas apie Len
kijos literatūrą, yra pasakęs, 
kad trys patys didžiausi šiuolai
kiniai Lenkijos poetai yra Zbyg- 
niew Herbert, Czeslow Milosz 
ir Wislava Szymborska.

Karališkosios Švedijos aka
demijos pranešime apie 1996 m. 
Nobelio literatūrinės premijos 
laureatę cituojamas vienas jos 
eilėraščio posmas: “Nėra tokio 
gyvenimo, kuris nebūtų nemir
tingas bent vieną sekundę”. 
Poetė teigia, kad patys svar
biausi klausimai yra tie, kurie 
skamba naiviai. Jos eilėraščiai - 
tai kalbėjimas apie paprastus 
dalykus, kuriuose nereikšminga 
smulkmena atveria neįprastą 
prasmę.

W. Szymborskos poetinė 
kalba lakoniška, kartais šmaikš
ti, metaforiška. Kritikai jos eilė

Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos “Minties” vidurinės mokyklos
choras, sėkmingai giedojęs Kumia vietovėje Nuotr. H. Ražanskio

Jaunimo išvyka Lenkijon
Vilniuje įsteigtos Šv. Jono Bosko vardo parapijos jaunimas - parapijos ir “Minties” 
vidurinės mokyklos chorai, vadovaujami Vitalijos Valiukevičiūtės ir Irenos Stanevičienės, 
1996.VII.24-VIII.2 dalyvavo išvykoje, kurią suorganizavo salezietis kun. Izidorius

Sadauskas, besidarbuojantis Vilniuje ir Montrealyje
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

GIEDOJOME IR DAINAVOME
Privažiuojam antrąjį nakvy

nės miestą - Tolkmicko. Sale
ziečių Šv. Apaštalo Jokūbo pa
rapija (klebonas-kun. Lucjan 
Dąbrowski). Smagu bus nakvoti 
ir mokykloje, įlindus į miegmai
šius. Už nepilnos valandos jau 
turim giedoti šv. Mišiose. Greit 
apsiprausiam, persirengiam ir 
bėgam į šventovę repetuoti, su 
vargonais susipažinti. Vargoni
ninko nerandame, repetuojame 
lauke prie šventovės, tolėliau 
nuėję kolektyvai vienas nuo ki
to. Pradėję giedoti apačioje, ne
toli Dievo stalo, neištvėrėm ir 
šv. Mišių eigoje atsidūrėme prie 
vargonininko. Norėjom, kad kū
riniai pilnai skambėtų. Teko pa
prakaituoti. Pasimokėm. Nuta
rėm daugiau nerizikuoti ir be 
repeticijos nebandyti su vargo
nais groti. Prie kiekvienų reikia 
prisiderinti, ypač kai jie nedera, 
ar keli klavišai visai neatsiliepia, 
kaip šįkart pasitaikė.

Po šv. Mišių, prisivalgę mo
kykloje skanios kopūstienės, 
ėjome pasivaikščioti prie van
dens, molu. Mėnuliui šviečiant 
dainavom, šokom, kalbėjomis. 
Klausėmės, visada turinčio 
mums ką įdomaus, linksmo pa
pasakoti mūsų mielo kunigo Sa
dausko. Stebėjomės mažiausiais 
- antrokėliais, kurie mėgino pa
tys užvesti dainas, didžkiams 
primindami tekstą. Grupelė pri
siminėm sutartines. Mėnulio 
šviesoj jos buvo mums ypač 
gražios. Grįždami į mokyklą su
tikome gan daug įvairaus jauni
mo, tačiau niekas mums netruk
dė ramiai pareiti ilsėtis.
Brėkštant smagu buvo miegan

čius nufotografuoti, o rytą, po 
gerų pusryčių padėkoję šeimi
ninkėms, valgykloje dar parepe- 
tavom ir. išlydint santūriam pa

raščius lygina su Mocarto muzika.
Autorė gyvena Krokuvoje. 

Ji yra viena labai skaitomų Len
kijoje poetų, bet garsėja savo 
kuklumu, beveik niekada ne
duoda pokalbių spaudai, nesi
rodo viešumoje. Dėl uždaro sa
vo gyvenimo būdo ji kartais ly
ginama su Greta Garbo.

Nors Szymborskos eilėraš
čiai yra išversti į daugelį Euro
pos kalbų, išskyrus vokiečių, ji 
nebuvo plačiai žinoma. Szym
borskos poeziją už Lenkijos ri
bų labai mažais tiražais skelbė 
rinktinės, specialios leidyklos. 
Po pranešimo apie naują No
belio literatūrinės premijos lau
reatę paaiškėjo, jog Frankfurto 
knygų mugėje tebuvo vienintelis 
Szymborskos poezijos rinkinys, 
išleistas autoritetingos JAV-ių 
leidyklos “Harcourt and Brace”.

Štai pažodinis Szymborskos 
eilėraščio “Galimybė” vertimas:

Mėgstu kiną. Mėgstu katinus, 
mėgstu ąžuolus IVartos upės pa
krantėje. Mėgstu Dikensą labiau 
negu Dostojevskį. Manau, kad 
esu geresnė, kai myliu žmones, o 
ne kai myliu žmoniją. Mėgstu po 
ranka turėti adatą ir siūlą. Mėgs
tu žalią spalvą. Nemėgstu sakyti, 
kad dėl visko kaltas protas. 
Mėgstu išimtis. Ir manau, jog ge
riau būti juokinga rašant eiles, 
negu kad būti juokinga jų nera- 

Vatikano radijas

rapijos klebonui bei mokyklos 
direktoriui, palikome ramųjį 
Tolkmicko. Norėjo mūsų kuni
gas suspėti į Stegna ir traukinu
ku pavėžinti iki Sztutow - Hitle
rio lagerio Stutthofo.

BUVUSIAME NACIŲ 
LAGERYJE

Vaikštinėjom iš kameros į 
kamerą ir vis sunkiau darėsi. 
Paėmėm mažiausiuosius už ran
kų ir nepaleidom pamatę jų 
akytėse ašarėles. Ir kaip jos ne
atsiras, matant, telikus tūkstan
čiam vaikiškų batelių... Viena
me barake buvo iškabintos vė
liavėlės valstybių, kurių žmonės 
čia buvo sunaikinti. Buvo ir Lie
tuvos vėliavėlė, ir pavardes jų 
skaitėm...

Labai prislėgė filmas, kuria
me į dujų prileistą mašiną įva
romi vaikai su mokytoju. Išėję iš 
barakų pasimeldėm. Kioskelio 
pardavėjas padovanoja knygu
tes apie Stutthofą rusų kalba. 
Mato ir jaučia kun. Sadauskas, 
kad mus reikia išvesti iš prislėg
tos būsenos - nuvežė netoliese 
pasimaudyti. Jau čia Gdansko 
(Dancigo) įlanka, ir šioje vieto
je vanduo pakankamai švarus, 
geras paplūdimys. Šiandien Oni- 
nės. Mūsų tarpe kaip tik yra 
Ona. Pasveikinam ją vandenyje, 
uždėdami širdučių (riestaininių)

Dancige (Gdanske) prie Šv. Marijos šventovės kun. IZIDORIUS 
SADAUSKAS kalbasi su seselėmis lenkėmis Nuotr. L Stanevičienės

Toronto lietuvių tautinių šokių ansamblio “Atžalynas” studentų grupė, dalyvavusi tautinių šokių šventėje
1996 m. liepos 6 d. Čikagoje Nuotr. V. Vitkūnaitės

“Poezijos rudenėlis” Jurbarke
Lietuvoje įsigalėjusi tradici

ja gegužės pabaigoje sukviesti 
savus poetus ir iš svetur į “Poe
zijos pavasarį”. Tačiau jurbar
kiečiai, numoję ranka į “pavasa
rius”, nutarė surengti eiliuotojų 
suėjimą ir jį pavadinti “Poezijos 
rudenėliu Jurbarkas-96”.

Tai ne tradicinis kultūrinis 
reiškinys Jurbarke. Šis sumany
mas pirmiausia gimė “Šviesos”, 
Jurbarko rajoninio laikraščio, 
redakcijoje, kuri dar leidžia li
teratūrinį laikraščio priedą 
“Švieselė”. Čia buvo paskelbtas 
šių metų gegužės pradžioje ei
liuojančių žmonių konkursas, 
kuriuo, pasak “Šviesos” redak
toriaus pavaduotojos Jolitos Pe- 
leckienės, norėjo tik suburti ei
liuotojus, nes “Švieselė” jau se
niai spausdina jų kūrybą. Ka
dangi literatų atsirado gana ne
mažai (net 25), tai “Šviesos” 
redakcija ryžosi išleisti jų kūry
bos rinkinį. Žinoma, talkina ir 
talkins poetas Robertas Ketur
akis, “Santaros” žurnalo redak
torius, kuris taip pat dalyvavo 
“Poezijos rudenėlyje” ir padėjo 
išrinkti konkurso nugalėtojus.

Taigi spalio 4 d. 18 v. “Poe
zijos rudenėlį” pradėjo Jurbar
ko K. Glinskio teatro aktoriai 
(teatro vad. D. Budrytė), skai
tydami jurbarkiečių kūrybos iš
traukas prie uždegtų keturių 
žvakių, kurios, pasak J. Pelec- 

vainiką, žaisdami rateliu aplink 
ją “A-a rim šim, šim...” O pas
kui iškilmingai išneša aukščiau
sias ekskursantas mūsų Oną į 
krantą (palydint mūsų šėlsmui), 
o kitas elegantiškas jaunuolis 
jau dovanoja šokolado plytą. 
Mūsų kunigas suorganizuoja 
lenktynes, kad nesušaltume.

DANCIGE IR KITOSE 
VIETOVĖSE

Rumia - Saleziečių Švento
jo Kryžiaus parapija (klebonas 
kun. Ireneusz Trzeszczak). Čia 
šeimose net tris naktis nakvo
sim. Mūsų jau laukia parapijie
čiai. Abu kunigai labai gražias 
kalbas pasako, pasimeldžiam ir 
skirstomės po šeimas. Vėl pati
nam didelį džiaugsmą bendrau
dami su lenkų šeimomis.Tai jau 
kašubų žemės. Rumia apsistoji
mo metu nemažai pamatėm su 
šeimininkais ir su grupe.

Gdynia (uostas) - apžiūrė
jom naujovišką, labai didelę, su 
daugybe vitražų Švenč. Jėzaus 
Širdies šventovę, pastatytą 1966 
m. minint 1000 metų Lenkijos 
krikščionybės. Prisižaidėm “Ho
liday - park”, esant šviesų šėls
mui. Nuostabus parkas.

Gdansk (Dancigas). Brai
džiojom po senamiestį. Aplan
kėme Marijos šventovę. Trum
pai pasišnekėjęs su šauniomis 

kienės, reiškė gimtinę, rudenį, 
meilę ir mus pačius, t. y. eiliuo
tojus bei klausytojus. Tos ketu
rios pagrindinės temos ir buvo 
įvairiai vaizduojamos. Kūrėjų ir 
klausytojų apsuptyje, prie ketu
rių degančių žvakių, grojo gita
ra ir dainavo, virkino smuiką 
jurbarkietis kompozitorius Kęs
tutis Vasiliauskas.

Savo posmus skaitė Onutė 
Čirvinskienė, jau trejetą metų 
priklausanti Jonavos kaimo ra
šytojų sąjungai, net du kartus 
tapusi konkurso “Krintantis la
pas” laimėtoja. Ji rašo apie mei
lę ir kaimą, nes sunkiai prigy
janti mieste.

Subtiliai tradiciniuose pos
muose dvelkteli jaunųjų literatų 
avangardizmas. (Rasa Stepo
naitytė “Pauzė”, Rūta Mažei
kaitė “Sonetas apie pinigų gar
binimą”). Prie tradicinio eiliavi
mo grįžta vyresnio amžiaus ei
liuotojai: St. Herbačiauskas, Gr. 
Astrauskienė ir kt. Savo eiles 
skaitė Ema Dovydaitienė, G. 
Astrauskaitė-Gudžiūnienė, V. 
Bartusevičienė, A. Ydokaitis, 
A. Ambrazaitytė, I. Mockevi
čienė, J. Klimašauskienė, G. 
Baranauskas.

Savo įspūdžius ir mintis 
apie “Poezijos rudenėlį” ir 
“Švieselės” eiliuotojus išsakė 
poetas R. Keturakis. Jis pasi
džiaugė, kad dar moka giliau 

seselėmis kunigas pakvietė mus 
365-iais laipteliais pasivaikščio
ti. Ir taip mes užlipome į šven
tovės bokštą. Suprakaitavę bet 
laimingi fotografavomės. Kas 
bandė suskaičiuoti laiptelius, 
tas rado per 400. Matyt, kunigas 
tyčia sumažino laiptelių skaičių, 
nenorėdamas, kad atsirastų 
“sirgalių”.

Buvome prie paminklo ku
nigams (3000 kunigų nužudyta 
nacių laikais) ir Stocznia 
Gdanską “Solidarnosc” - pa
minklo žuvusiems 1956, 1970 ir 
1981 m. Komunistai anuomet 
šaudė į darbininkus.

Oliwa. Katedra - tikrai di
dinga. Neįmanoma žodžiais iš
reikšti, reikia pamatyti. O var
gonai! Pasimeldėm, ir išreiškėm 
viltį čia kada nors pagiedoti. O 
gal... Pagauti stipraus įspūdžio, 
nepajutome kaip už katedros 
gražiame parke sulinkom į van
denį, o karštesnieji ir ... su batais.

Sopot - žaviausias vakare, 
kai į pagrindinę alėją suplaukia 
daug, įvairaus amžiaus žmonių, 
kai pasigirsta įvairių instrumen
tų garsai. Vienur girdėt ilgesin
ga melodija, kitur linksmas šo
kis ar virtuozinis grojimas. Va
kare gali vaikštinėti molu mė
nuliui šviečiant ir žvaigždėm 
spinduliuojant, o nuvilnijus per 
kūną šalto oro bangelei, vėl su
grįžti į įvairiausiomis spalvomis 
ir šviesomis spindinčią alėją.

Mūsų apsistojimo vietoje 
Rumia sekmadienį dalyvavome 
Šv. Kryžiaus šventovėje net dve
jose Mišiose - 9.30 ir 11 v. Pir
mąsias Mišias atnašavo mūsų 
kun. Sadauskas su savo buvusiu 
mokiniu. Gražioji šventovė pil
nutėlė žmonių. Mes labai sten
gėmės giedoti. Susipažinom su 
vargonininku Henryk Rožanski, 
kuriam labai patiko Leonido 
Abario “Mažosios Mišios šv. 
Kazimiero garbei”. Rudenį pri
žadėjome nusiųsti partitūrą. 
Šios dienos šv. Mišios buvo įra
šytos vaidajuostėje.

Sunku buvo išsiskirti su pa
rapijiečiais. Spėjom susidrau
gauti. Atsisveikinimo rytą nusi
fotografavom visas kolektyvas 
su savo laikinais globėjais prie 
parapijos namų ir išvažiavom į 

suprasti nuvargę žmonės. Esą 
susirinkusieji jam primena 
“suokalbininkus”: šalia klevo la
pų susiėję žmonės, kuriuos sieja 
viena idėja.

- Gavau šio krašto eiliuo
jančių žmonių laiškus ir pir
miausia pajutau žmogišką savi
garbą, - sakė poetas R. Ketur
akis. - “Poezijos pavasariuose” 
būna šurmulio, muzikos, “puto
jimo”, bet supratau, kad ten 
trūksta savigarbos švieselės.

Eiliuotojų kūryboje poetas 
R. Keturakis sakėsi radęs klau
simą: kaip apginti save ir tautą; 
sunku buvę atrinkti laureatus, o 
jų - net šešetas: Genė Astraus
kaitė-Gudžiūnienė, Rasa Stepo
naitytė, Klava Baravykienė, Eu
genijus Gaučas, Alvydas Ydo
kaitis ir Aušrelė Ambrazaitytė. 
Jiems buvo įteiktos atminimo 
dovanėlės.

- Kaip kilo mintis pasikvies
ti į talką poetą R. Keturakį? - 
klausiau rengėjus.

- Jurbarko rajone jis yra 
dažnas svečias, - atsakė J. Pe- 
leckienė. - Nuoširdus ir malo
nus žmogus. Visada padeda ir 
talkina.

- Prieš trejetą metų Kaune 
buvo įsteigta Stasio Santvaro 
draugija, kurios veikla šakojasi 
ir į Jurbarką, ne tik į Kauną ar į 
Vilnių, - patikslino poetas R. 
Keturakis.

D. Dulaitytė, Lietuva

Gdynią. Iš ten laivu plaukėm į 
Hel. Beplaukdami išmokom 
naują kūrinį, o nuplaukę mau
dėmės tikroje jūroje (kaip sako 
mūsų kunigas - pilnoje jūroje). 
Vanduo šaltas, bet mes links
mai leidžiam laiką. Čiužinėjam 
vandens tramplynu, nusitarkuo- 
dami sėdynes, šokinėjam ant 
guminių čiužinių.

Atėjus laikui grįžti, pasige- 
dom kelių choristų. Jie privertė 
laivo kapitoną ir jo įgulą laukti 
net septynias minutes!!!

KLEBONAS VAIŠINTOJAS
Cecenowo. Saleziečių kle

bonas - kun. Toll Zdzislaw. Dvi 
naktis miegojome stovyklos sa
lių sunkiose dviaukštėse geleži
nėse lovose. Greit sumpatijas 
užkariavo parapijos klebonas. 
Jo žemas, stiprus balsas girdėti 
buvo už kilometro. Klebono vi
sur pilna. Ir šventovėje, ir kie
me, ir valgykloje. Bėginėjo jis iš 
virtuvės į valgyklą, mums dėda
mas kopūstienę ir sumuštinius! 
Toks aukšto ūgio, stamboko su
dėjimo. Ir šeimininkės labai 
mielos, gražiai besišypsančios. 
Tokiu būdu ir nakvynės nepato
gumas atsidūrė antrame plane. 
Vis dėlto mažesnieji sugužėjo į 
vieną kambarį, kad būtų drą
siau. Po vakarinės maldos išgir
dau čepsint visokius skanumy
nus, įdėtus buvusių “globėjų”. 
Rytą, prisilaksčius beieškant ba
tų po visą pastatą (kažkas su
mainė naktį batus) ir besišvari
nant (dantų pasta daug kas pa
gražinta) labai pakilo apetitas...

Vis dėlto suspėjom laiku 
papusryčiauti ir pagiedoti šv. 
Mišiose. Išvažiavome į Leba - 
turistų sostinę. Ėjom 8 km. iki 
judančių smėlio kopų ir tiek pat 
atgal. Gaila medžių, apipustytų 
smėliu ir pasmerktų myriop, bet 
gera šėlti smėlio kalne ir jūroje. 
Labai liūdnai atrodė sugraužta 
jūros druskos šventovės dalis.

Grįžtam į Cecenowo. Ran
dam jau degantį laužą. Pripjaus- 
tyta dešrelių, pyragų... Sekam 
šeimininkų pavyzdžiu — smei
gtam dešreles ant vytelių ir - 
prie laužo. Koks skanumas po 
tokios siautulingos dienos! Mes 
patys stiprūs ir sotūs (autobuse

(Atkelta iš 5-to psl.)
"Lapkričio 15 d. TLN salėje 

buvusieji Aukšt. prekybos mokyk
los “Žibintas”, Vokietijoje, moki
niai surengė sutikimą buvusiam 
mokyklos direktoriui J. Varanavi
čiui, kuris atvyko iš Anglijos. Vaišė
se dalyvavo gausus būrys žibintiečių 
iš Toronto, Otavos, Hamiltono ir 
kt. vietų. Gauta sveikinimų raštu”.

"Po daugelio išsiskyrimo metų 
tai buvo tikrai graudus ir jautrus 
susitikimas. J. Varanavičiui buvo 
įteiktas buvusio mokinio Manglico, 
kuris Toronte baigė universitetą ir 
šiuo metu eina atsakingas pareigas 
valdžios įstaigoje, paruoštas pras
mingas ir mokinių pasirašytas svei
kinimas, o poniai - puiki raudonų 
rožių puokštė. Žibinliečiai turbūt 
yra vieninteliai tremties mokyklos 
auklėtiniai, kurie po daugelio metų 
palaiko ryšius ir sudaro lyg vieną 
šeimą”.

J. Varanavičius 1958 m. lapkri
čio m. su šeima apsigyveno Hamil
tone, gavęs darbą gamybos įmonės 
įstaigoje, kurioje dirbo 11 metų ir 
pasiekė aukšto pareigūno poziciją. 
1958 m. gruodžio m. jis buvo išrink
tas KLB Hamiltono apylinkės pir
mininku ir 1959 m. - Baltiečių ko
miteto pirmininku. Padedamas val
dybos ir aktyvių bendruomenės na
rių, suorganizavo 1959 m. rugsėjo 
5-6 d.d. įvykusią Lietuvių dienos 
šventę, padedamas latvių ir estų - 
Baltiečių trėmimo į Sibirą minėji
mą birželio 14 d. Jis turėjo keletą 
pasikalbėjimų su Hamiltono dien
raščio "Spectator” korespondentais 
ir kitais kanadiečių žurnalistais.

Po sunkų dvejų metų darbų vi
suomenės veikloje J. Varanavičius 
pasitraukė iš vadovaujamų pareigų 
ir tik pakviestas skaitydavo paskai
tas Hamiltono, St. Catharines ir 
Toronto susirinkimuose bei minėji
muose.

Toronto Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvo valdybos pa
kviestas, 1969 m. vasario 15 d. pe
rėmė vedėjo pareigas. Čia dirbo 8 
metus; pertvarkė įstaigos darbą, pa
ruošė naujus tarnautojus ir padidi
no banke'io aktyvus per 12 mil. do
lerių. 19'/1 m. birželio 30 d. pasi
traukė į pensiją.

Toronto Lietuvių Namų valdy
bos pakviestas, 1977 m. rugsėjo m. 
pradėjo dirbti vedėju. Po metų pa
sitraukė ir buvo išrinktas į LN val
dybą. Dalyvaudamas TLN veikloje, 
redagavo ir leido žiniaraštį “Lietu
vių namų žinios”, kuriame išsamiai 
buvo aprašoma Toronto lietuvių vi

Kamandulių vienuolynas ir šventovė Vygriuose Ntr. V. Lukoševičiūtės

dar yra visa dėžė su nuostabių 
Cecenowo šeimininkių darytais 
sumuštiniais ir paties klebono 
pjaustytais pyragaičiais).

MARIENBURGE
Kitą rytą traukiam į Mal- 

burką apžiūrėti didžiausios ir 
stipriausios pasaulyje kryžiuo
čių pilies-tvirtovės. 1361 m. šio
je pilyje buvo kalinamas Lietu
vos kunigaikštis Kęstutis (per 
žygį į Įsruties apylinkes patekęs 
į nelaisvę). Po Antrojo pasauli
nio karo ir 1959 m. gaisro pilis 
restauruota ir nuo 1961 m. tapo 
muziejumi. Mes, Lietuvos vai
kai, Malburko pilies slaptų pasi
tarimų salėje užtraukėm lietu
višką dainą, - net sienos suvir
pėjo...

Po kryžiuočių pilies didingų 
menių patekome į Žalgirio mū
šio lauką, kur 1410 m. DLK ir 
Lenkijos kariuomenės sutriuški
no kryžiuočių ordino kariuome
nę. 1960 m. čia pastatytas Žalgi
rio pergalės paminklinis an
samblis, susidedantis iš obelis
ko, stiebų, simbolizuojančių są
jungininkų kariuomenę, ir amfi
teatro, šalia kurio pavaizduotas 
kovojančių pusių išsidėstymas 
per mūšį.

“GIEDOKIT VISOS TAUTOS”
Atvažiuojam į Olsztyn-Gut- 

kowo. Saleziečių klebonas - 

suomeninė ir kultūrinė veikla.
Žurnalistinė veikla

J. Varanavičius buvo aktyvus 
žurnalistų veikėjas, Kanados lietu
vių žurnalistų sąjungos steigėjas, 
paruošęs įstatus. 1986-88 m. buvo 
šios organizacijos pirmininkas. In
formacijai ir ryšių palaikymui jis 
leido žurnalistams specialų žinia
raštį. 1988 m. birželio m. buvo iš
leistas jo redaguotas žurnalas "Ži
bintas”. Buvo suorganizuoti du žy
mūs renginiai: pirmas - lietuvių 
vardui apginti, ir antras - “LKB 
kronikos” 15 melų sukakčiai pami
nėti. Jis dalyvavo kanadiečių politi
nėje veikloje, palaikė ryšius su lat
viais ir estais.

Išeivijoje kiekvienas žurnalis
tas yra nuolatinis spaudos bendra
darbis. Jis šeštadieniais ir sekma
dieniais dalyvauja visuomeniniuose 
kultūriniuose renginiuose, susirin
kimuose, renka žinias ir visa tai ap
rašo laikraščiuose be jokio atlygini
mo, pats apmokėjęs kelionių ir ki
tas išlaidas. Išeivijos žurnalistai yra 
idealistai, kurie stengiasi padėti sa
vanorišku darbu laikraščiams.

Vienas iš šių žurnalistų idealis
tų yra J. Varanavičius-Varčius, ku
rio straipsnius pradėjo spausdinti 
1947 m. "Žiburiai” V. Vokietijoje 
ir kiti laikraščiai. Susipažinęs su jo 
išspausdintų straipsnių iškarpomis, 
radau: 1953-1970 m. laikotarpyje 
bendradarbiavo “Europos lietuvy
je”, “Išeivių drauge”, “Naujienose”, 
“Nepriklausomoje Lietuvoje”: buvo 
išspausdinta per 150 straipsnių. 
1980-90 m. laikotarpyje buvo iš
spausdinta straipsnių “Tėviškės ži
buriuose” - 70 ir “Dirvoje” - 128. 
Prie šių reikia pridėti Toronto 
“Lietuvių namų žinios” leidinį, jo 
straipsniais užpildytą ir redaguotą 
1978-84 m., kurių išleista 125, iš vi
so 310 puslapių. Taigi iš viso 1953- 
90 m. laikotarpyje išeivijos laikraš
čiuose, žurnaluose, žiniaraščiuose 
buvo išspausdinta per 500 straips
nių. Tai buvo jo auka ant Lietuvos 
laisvės aukuro, kuri padėjo išlaikyti 
lietuvybę išeivijoje.

Šiuo metu J. Varanavičius su 
žmona gyvena Hamiltone. Dėl 
brandaus amžiaus nedalyvauja 
bendruomenės veikloje ir nebend
rauja spaudoje. Savo darbais jis 
grąžino skolą savo tėvynei Lietuvai 
ir išeivijos gyvenime paliko ryškius 
savo veiklos pėdsakus. Tikiu, kad jo 
vardas nesunyks žemės dulkėse, bet 
išliks garbingas lietuvių išeivijos is
torijoje.

kun. Bernard Kalinski, turįs ne
paprastai malonią veido išraiš
ką. Jis pirmasis mus ir sutiko. 
Leido apsitvarkyti labai jau
kiuose, švariuose parapijos na
muose. Kun. Sadauskas mus 
pristatė parapijiečiams ir sutel
kė visus maldai. Labai šiltai pra
ėjo šv. Mišios. Mums sekėsi gie
doti. Smagu buvo, kad tarp pa
rapijiečių buvo muziką išma
nančių. Jaukiai praleidom naktį 
svetinguose namuose. Tą vaka
rą labai sujaudino mano mažo
sios dainininkės Irmutės elge
sys. Pamačiusi šeimininkės ma
mos sugipsuotą koją, pribėgo, 
pradėjo glostyti ir pravirko.

Rytą prie šventovės puikiai 
skambėjo palydinčiųjų ir išva
žiuojančiųjų giedama lietuviškai 
ir lotyniškai “Giedokit visos 
tautos”. Atsisveikinom su para
pijiečiais, bet iš miesto dar neiš
važiuojame. Tai mūsų apsipirki
mo diena. Paskutinę naktį nak
vojome Suvalkuose. SDB klebo
nas - kun. Ludwik Kalinski.

Po skanios kopūstienės(l) 
surengėme mažą vakarėlį ir iš
ėjom pasivaikščioti, pabūti prie 
miestelio tvenkinio. Tai pasku
tinis vakaras Lenkijoje. Var
lėms akompanuojant, tyliai pa- 
dainavom. Net mūsų Gedimi
nas atkuto - taip gražiai uždai-

(Nukelta į 8-tą psl.)



Naujos rašytojo Kairio knygos
ALĖ RŪTA

Vieni į Lietuvą nuvyksta ap
silankyti, paatostogauti, o kiti - 
išleidžia knygas. Anais metais 
du romanus iš savo kelionės 
parsivežė rašytoja Aurelija Ba- 
lašaitienė, šiemet - Anatolijus 
Kairys. Pastarasis dalyvavo Lie
tuvoje ir “Poezijos pavasary”, o 
štai rudeniop paštu atkeliauja 
dvi jo įdomios knygos: “Žodis ir 
veiksmas” - dramos ir “Gyvųjų 
poezija” - eilėraščiai.

Storoka knyga (423 psl.) 
“Žodis ir veiksmas”, teatrališ
kom spalvotom kaukėm pa
puoštu viršeliu, apima keturias 
dramas ir tris komedijas: “Pet
ras ir Judas”, “Vyskupo mirtis”, 
“Mūsų vaikai”, “Poetas” ir ko
medijas - “Paskutinė valia”, 
“Moralinis atgimimas”, “Žva
kės ir plaštakės”.

Šio trumpo knygos paminė
jimo rėmuose neįmanoma ap
tarti kiekvieno šių sceninių vei
kalų atskirai nei įsigilinti į jų
idėjines ar formos ypatybes. 
Atkreipiant į knygą dėmesį, no
risi tik pabrėžti (pagal savą-as- 
mcninį įsitikinimą), kad Anato
lijaus Kairio gausioj kūryboj 
pirmenybę užima drama, nors 
kūrybingas autorius yra išmėgi
nęs ir kitus literatūros žanrus. 
Jis turi įdomių minčių, suranda 
neeilinių temų, pažindamas sce
nos reikalavimus, sukuria ne
mažai žaismingų dialogų ir si
tuacijų. Jis visada sprendžia 
patriotines ir moralines temas.

Kaip ankstesnės, jau dau
gelį kartų vaidintos jo dramos ir 
komedijos, taip ir šioj knygoj 
išspausdintos turi nemažai pliu
sų, įdomios paskaityti ir, gero 
režisieriaus rankose, įmanomos 
ir scenoj sudominti net reiklius 
žiūrovus, siekiančius susimąsty
mo ir pasismaginimo.

Yra šiose dramose, ypač 
komedijose, kiek ir absurdo bei 
groteskos (“Mūsų vaikai”, “Žva
kės ir plaštakės” ir kt.), yra ir 
parodijos (“Moralinis atgimi
mas” ir kt.). Skaitytojas knyga 
nenusivils: bent susimąstys apie 
gyvenimą.

“Gyvųjų poezija” - labai gra
žiai išleistas (išorine prasme) 
naujų A. Kairio eilėraščių rinki
nys. Tai gyvenimo ir džiaugsmo 
dainos - taip, rodos, apibūdino 
pats rašytojas. Svarbiausi eilė
raščių motyvai - tėvynės meilė, 
ilgesys, jaunystės prisiminimai,

KAZYS KARUŽA, visuomenės 
veikėjas Los Angeles mieste, per
spausdino seniai savo mirusio 
brolio Petro raštus ir parašė 
atsiminimus apie jį

Kryžius
Šimtą metų pragyvenęs, samanom 

apaugęs,
Šaly viešojo kelio stovi juodas 

kryžius.
Jam kiekvienas lauktas svečias Ir 

kiekvienas draugas,
Ir visus savan seklyčion kviesti 

pasiryžęs.

Dieną naktį seka sergst ūkanotą 
kelią.

Kai atsimena jaunystę - ašarėlės 
krenta.

Liūdi, rauda susimąstęs nykstantis 
smūtkelis,

Kad pamiršo mūsą žemė jau 
Golgotą šventą.

Šiandien retas pakeleivis kryžiun 
beužklysta,

Bet vis šaukia senas kryžius, vis 
praeiviui moja.

Vis dar nori sugrąžinti žydriąją 
jaunystę, -

Kai audrų plačių palaužtas svyra 
ant rytojaus. pejras Karuža 

gamtos tėvynėje apdainavimas. 
O skyriuje “Parnaso šešėlyje” 
yra ir kūrybinių pasvarstymų, 
“pokalbių su mūzomis” bei ki
tokių pafilosofavimų; sueiliuo
tos mintys įdomios, nors ne vi
sos dažnam skaitytojui bus su
prantamos. Savo tirštų minčių 
griūtimis autorius mėgina laužti 
įvairių formų užtvaras, nors šia
me rinkiny vyrauja klasikinis 
eiliavimas.

Anatolijus Kairys, atrodo, 
mėgina įrodyti, kad poezija - ne 
vien jaunų kūrėjų užsiėmimas.

Anatolijus Kairys, ŽODIS IR 
VEIKSMAS. “Varpo” leidykla, 
Savanorių pr. 18a, 3000 Kau
nas, 1996. Redaktorius - L. 
Inis, dailininkas - E. Unguraitis. 
Tiražas - 600 egz. GYVŲJŲ 
POEZIJA. Eilėraščiai, UAB 
knygų prekybos namai “Tyrai”. 
Karaliaus dvaro 10, 3000 Kau
nas. Redaktorius - Vytautas 
Venclovas, dailininkas - Juozas 
Kvietinskas. Tiražas - 1000 egz.

Birutės laiškas Juditai
Amerikoje gyvenanti rašytoja BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ rašo Lietuvoje 

gyvenančiai poetei JUDITAI VAIČIŪNAITEI, apdovanotai premija, įteikta 
Rygoje, pastaruoju metu išleidusiai poezijos rinkinį “Žemynos vainikai”

MIELA JUDITA,
Gavau “Žemynos vainikus”. 

Ačiū Tau, ačiū!
Labai Tave sveikinu su nau

jos knygos pasirodymu. Juk tai 
yra tarsi kūdikio gimimas: dide
lė šventė. Ir taip - vis didėja Ta
vo kūrybinė šeima.

Knyga atrodo gražiai, ir 
man buvo smagu metrikoje 
skaityti žodžius: “Autorės re
dakcija”. Vadinas, paruošta be 
stilistų įsibrovimo. Turbūt Lie
tuvoje tai neįprasta, o juk ki
taip ir negalėtų būti (ypač poe
zijoj!). Nuo senų laikų esu už
sirašiusi mintį, kad stilius ir yra
- žmogus: “Le style ėst l’hom- 
me meme”.

Keturi Žemynos vainikai 
ryškiai atšviečia pavasario, vasa
ros, rudens ir žiemos nuotaikas, 
o šalia to - kiekvienai pynei Tu 
dar padovanoji papildomą pa
veikslų grupę, įsiderinančią į tą 
pačią metų laiko spalvą.

Man į galvą dabar atėjo Pu
tino knyga “Tarp dviejų aušrų”. 
Tad sakyčiau, kad Tavo aprašyti 
įvykiai ir pergyvenimai klostosi 
“tarp dviejų sniegų” - veiksmas 
prasideda (turbūt jau paskuti
nės) šlapdribos melsvume ir 
baigiasi, sidabro sniegynų švy
tėjime. O tame tarpe prabėga 
spalvingų regėjimų kaleidosko- 
pinė įvairovė.

Man patinka Tavo teptuko 
prisilytėjimai prie skirtingų, sta
čiai neįtikėtinai susibėgančių 
gyvenimo “egzotikos” kontras
tų. Tokia yra Danijos karalienė 
Kalvarijų turguj, arba upėj nu
grimzdęs rūdijantis garlaivis, 
kai ant miesto krinta auksiniai 
liepžiedžiai. O ypač puikiai su
dėstyta tikrovės “fantastika” 
paskutiniame eilėraštyje - li
jundra ir krikštynų šviesa, ka
pinės su narkomanais, pamink
las carui ir vienišas kryžius mo
dernioj liuteronų šventovėj. 
Taipgi būna labai įdomu, kai 
pro tikrovę nušvinta pasakiškoji 
magika: Trys Karaliai - Trys 
Vilniaus vargdieniai, kurių aša
ros suledėja į brangakmenius. 
Arba plaukiant Dunojum ir 
klausantis Vivaldi muzikos, 
staiga šonu pranyra protėvių 
valtis. Tai žavinga!

Atsigręžusi į Senąją Euro
pą, Tu nuspalvini jos paveikslą 
ochra ir karminu: rusendama 
smilksta ruonio taukų spingsu
lė, pramotė žiedžia molio indą - 
ar tai ta pati serbų mergaitė, 
kuri patarnauja viešbučio “Con
cordia” sode?

Kadaise gėrėjausi Czesla- 
w’o Milosz’o poema apie 
“Miestą be vardo”, kur gedinti 
Barbora, su tarnaitės kraitele ir 
maldaknyge grįžta į Romerių 
namą Bokšto gatvėn iš lietuviš
kų Mišių pas Šventąjį Mikalojų. 
Bet nemažiau patraukli yra Ta
voji Druskininkų undinė - 
Švendubrės kaimietės veidu, kai 
ji, apsigaubusi balta skara, atei
na su kiaušiniais į pokario turgų 
ir, pakeitusi pavidalą, iškyla 
šve varne paveiksle su leningra- 
dieu s Nadeždos skurdžia skry
bėlaite.

Norėčiau Tau padėkoti, kad 
Tu leidi skaitytojui (šiuo atveju
- man) įžengti į savo asmeninį 
gyvenimą. Didelė dalis Lietuvos

Dailininkas PRANAS LAPĖ (g. 1921 m.), gyvenantis JAV-se, dažnas svečias Lietuvoje - čia jis Vilniuje turi ir 
butą. Mėgsta keliauti - dar 1988 m. lankėsi Antašavos bažnytkaimyje, susipažino su liaudies meistrų darbais. 
Iš kairės - seimo narys ALBINAS VAIŽMUŽIS, dail. PRANAS LAPĖ ir dail. BOLESLOVAS MOTUZĄ

poetų turbūt nemėgsta praša
laičių ir todėl apie save mažai 
tepasako. O taip jauku, kai Tu 
praveri duris į savo dukters 
kambarį, kur žydi raudonas 
amarilis! Nepaprastai gražūs in
tymieji Tavo posmai, skirti se
seriai atminti. Ypač jaudinantis 
eilėraštis “Ačiū tau, kad buvo
me kartu”. Dvi aukštos ievos, 
paskutinio sakinio tyla ir piani
nas - lyg antkapis. O taipgi ba
teliai, kuriais karste avi velionė: 
rodos, net ir aš tebegirdžiu prie
blandoje jų kaukšėjimą. Šios ži
buoklių puokštės - trapiausi 
Tavo nėriniai. Panašiai “Žie
mos pynėj” nupieštas širdiškais 
lapais ciklamenas, o tąsyk skai
tytoją net sudrebina svaigus 
sielvarto blaivumas ir lango 
stiklas, šlapias nuo ašarų.

Man rodos, kad labai svar
būs yra trys Tavo keliaženkliai 
gyvenimo kryžkelėse. Pirmasis 
būtų gruodo budėjime: “Ištverk 
šitą naktį!” Antrasis vėlyvo ru
dens vėsumoje: “Vėl nežinojau, 
kur dėti užplūstančią meilę”. O 
trečiasis sausroje, degant miš
kams: “Gal bent širdy neužaks 
gyvas gelmių šaltinis”.

Kadangi dvasine sąranga aš 
esu ne rašto, bet teatro žmogus 
(“Arlecchina”) - mane žavi tai, 
kas dekoratyvu, kas teatralu. 
Manyčiau, kad Tavo eilėraštis 
“Šventosios Dvasios bažnyčia” 
yra sudėstytas pagal visus sce
nos reikalavimus. Uždanga atsi
skleidžia šiltą rudenį ir tolydžio 
kyla preliudinė dinamika, kol 
įžengia abu veikėjai, “dramatis 
personae” popiežius ir miręs

Nauja Lietuvių kalbos gramatika
Oslo yra tikrai vienas litua

nistikos centrų už Lietuvos ribų. 
Ten dirbo žymus kalbininkas 
Christian Stang, kuris parašė 
milžinišką ir iki šiol nepralenktą 
baltų kalbų lyginamąją gramati
ką (Vergleichende Grammatik 
der baltischen Sprachen, 1966). 
Šiemet gavome naują labai nau
dingą laidą, paruoštą Osle ir pa
skelbtą Jungtinėse Amerikos 
Valstijose: Terje Mathiassen, A 
Short Grammar of Lithuanian.

Ši gramatika yra pirmiausia 
skirta užsieniečiams, norintiems 
išmokti lietuvių kalbą. Informa
cija gerai atrinkta ir kruopščiai 

lietuvių dienas Toronte 1996 in. spalio 11-13 d.d. Prie registracijos stalo: 
ARIJA ŠKĖMIENĖ ir ALDONA VAITON1ENĖ, Toronto skyriaus 
pirmininkė ir suvažiavimo bei parodos rengėja Nuotr. J. Urbono

Kunigas. Giliai teatrali yra ir is
torija apie surūdijusią lapkričio 
rožę. Šiame eilėraštyje juk ne- 
pripuolamai susidėsto ir Tavo 
Pačios klausimas: “Kavinė tam
soj ar kapinės čia, ar teatras?” 
Tu ne tik gerai sustatai dekora
cijas, bet apgalvoji ir apšvieti
mą. Kopenhagoje šlapias suo
liukas ir žibintas, o eglišakiais 
pridengtos rožės, rodos, dvelkia 
sūria jūra ir plėšriais vėjais.

Tavo eilėraščiai nuolat šau
kiasi kilnumo ir ryšio su žemės 
gysla. Anot Didžiojo Bardo: 
“How noble in reason! How in
finite in faculty!” Šermukšnio 
kekė Tau yra rugpjūčio herbas, 
o spindulys tartum kraujas - pa
lieka plonytį lataką - tam, kad 
būtų įmanoma apčiuopti saujoj 
prinokusį gyvybės vaisių. Bran
gu visa tai, kur detalės susilydo į 
visuotinį skambėjimą - taip 
įvyksta tada, kai pro traukinio 
langą sumirga raudonos aguo
nos, ir aplink mus tirpsta pakar
totų gyvenimų kuždesiai... Man 
irgi kartais atrodo, kad pasaulis 
pilnas kažkada nuaidėjusių gar
sų, kad per juos mes net nega
lim girdėti dabarties kalbėjimo. 
Todėl dažnai ir nesusišnekam.

Jeigu būčiau kompozito
rius, rašyčiau muziką eilėraščiui 
“Mačiau snieginę Dievo Moti
ną”. Jis yra tobulai užskliaustas 
- lyg perlamutrais inkrustuota 
apyrankė.

Ir kaip gera, kad Tu nepra
ėjai pro šalį, kad su lyra rankoje 
sustojai ties dviem didelėm Lie
tuvos tragedijom: jas regėjo gė
lės prie geležinkelio, kai tolo į 
tremtį aklieji vagonai, ir vidur- 

pateikta. Pirmoje eilėje grama
tika yra sinchroninė, bet istori
nė medžiaga yra įdedama, jeigu 
tai gali būti naudinga. Sintaksė 
taip pat nagrinėjama. Reikėtų 
tiktai pažymėti priegaidės, nes 
besimokančiam per daug triūso 
vis vartyti žodyną.

Kas domisi lietuvių kalba, 
bus norvegui autoriui dėkingas 
už šią gražią knygą: Terje Ma
thiassen, A Short Grammar of 
Lithuanian. 1996. 256 psl. Sla- 
vica Publishers, Inc., P. O. Box 
14388, Columbus, Ohio 43214- 
0388, USA. Kaina - $22.95 JAV.

Alfred Bammesberger

Nuotr. H. Paulausko

amžių vartai, kai jie atsivėrė 
geto gyventojams besniegio sek
madienio gūdumoj.

O kamėjos, nuostabios ka
mėjos! Man stačiai amą užėmė 
Deidamėja, pasakodama apie 
plaukiojimą žydroj jūroj, kai 
“maudėmės kartą abu” ir “lyg 
dvigeldė kriauklė užsivėrėm”. 
Už tokį palyginimą pats Ho
meras Tave paglostytų. Visos 
penkios kamėjos puikiai para
šytos, apsunkusios baisaus liki
mo nėštumu, degančios didelių 
aistrų liepsnoj. Jas skaitydama 
ir žvelgdama į kamėjose išrėžtus 
siluetus, prisiminiau mūsų tau
tos kilnias ir kruvinas istorijas - 
tas, kurias dabar skelbia “Die
novidyje” Nijolė Gaškaitė 
(“Septyni kalavijai”) apie Lie
tuvos moteris, laisvės kovotojas. 
Juk tai antikos tragedijų lyg
muo! O gal Tu iš tikro apie jas 
ir rašai?

Žemynos vainikų lapijoj du 
eilėraščiai spurda kaip jaunos 
zylės. “Basos karmelitės” man 
leido pavaikščioti vienuolyno 
takais, neseniai matytais Puc
cini operoj “Suor Angelica”, o 
namelis ant vištos kojos yra 
džiaugsmu krykštantis žėrutis. 
Kažkada ir Brazdžionis turėjo 
namelį, kuris kilo “lig dangaus, 
lig dangaus, o namelyje laimė - 
nieko nieko daugiau”. A jūs, 
laimingieji!

Galop - burlaivo rūkuose 
stovinti Kotryna Jogailaitė! Ta
vo knygos paraginta, pasiskai
čiau dabar apie šią nuostabią 
moterį enciklopedijoj: kokie gy
venimo verpetai, kokia ištikimy
bė vyrui! Tarp kerštaujančio ca
ro ir žiežulingo dieverio Švedų 
karaliaus, po žiaurių kalėjimų ir 
išdavysčių - pergalės karūna! 
Medžiaga istoriniam romanui, 
ar ne? Arba filmui.

Miela Judita, atleisk man už 
minčių padrikumą: priimk šiuos 
kelis įspūdžius, kurie pralėkė 
per mano galvą. Tu rašai, kad 
Tavo nuotrauka knygos nugarė
lėj į Tave nepanaši. Bet jos 
nuotaika labai maloni. Lyriška, 
kaip ir pritinka poetei. Man ro
dos, kad žydintys krūmai, pro 
kuriuos Tu eini, vadinasi “Auk
so lietus” (Forsythia). Bet aš 
Tavo vaizdą turiu dar iš senų 
laikų, iš “bostoniškės” enciklo
pedijos - tai galvutė, įderinta į 
didelę apykaklę. O dabar, kai 
ėmiau Tau rašyti laišką, mano 
žvilgsnis sustojo ties “Žemynos 
vainikų” viršeliu. Gal tai ir esi 
Tu?... (Kada nors, kai būsi iš
kalta marmure...). Gaila, kad 
neparašyta, iš kur paimtas šis 
stilingas (spėju - vilnietiškas) 
veidas.

Sudie šiuo tarpu, Miela Ju
dita. Ačiū, kad Tu mane įskaitei 
į savo artimų bičiulių būrį ir 
man padovanojai Žemynos vai
nikus. Jie taip gražiai papuošė 
mano knygų lentynas ir širdį. 
Stipriai Tave apkabinu -

Birutė

fi hll I Hilll II /IIMOII
Dail. Juozo Bagdono tapybos 

darbų parodą, skirtą jo gimimo 
aštuoniasdešimtpenkmečiui, birželio 
1-2 d.d. Kultūros židinyje Bruklyne 
surengė JAV LB Niujorko apygar
dos Versmės apylinkė, įsteigta nau
jųjų ateivių iš Lietuvos. Dail. J. Bag
donas pas save dabar turi tik dalelę 
savo darbų. Didžioji dalis, padova
nota Lietuvai, jau buvo rodyta Plun
gėje, Kaune ir Vilniuje.

Paryžiečio dail. Vytauto Ka
siulio (1918-1995) pomirtinę tris
dešimt keturių litografijų ir ketu
rių piešinių parodą Šiauliuose su
rengė “Laiptų” galerija. Tai buvo 
jo antroji autorinė paroda Lietu
voje, kur jis 1941 m. yra baigęs 
Kauno meno mokyklą. Mat nuo 
1948 m. V. Kasiulis gyveno, kūrė 
ir numirė Paryžiuje. Pokariniame 
sovielinimo laikotarpyje dail. V. 
Kasiulio kūriniai Lietuvon nebu
vo įsileisti. Šiai antrajai, deja, jau 
pomirtinei parodai “Laiptų” gale
rijos šeimininkams Janinai ir Vy
gantui Ališauskams juos iš velio
nius našlės Bronės Kasiulienės 
padėjo gauti tarpininku tapęs Pa
ryžiuje gyvenantis dail. Žibuntas 
Mikšys, pernai dirbęs Šiaulių pe
dagoginiame institute. Antroji 
dail. V. Kasiulio paroda Lietuvo
je, šįkart Šiauliuose, buvo atida
ryta spalio pradžioje ir truks iki 
lapkričio 7 d.

Lietuvai daug nusipelnęs 
prof. dr. Juozas Eretas gimė 1896 
m. spalio 18 d. Šveicarijos Baze
lyje. Iškilmingus jo šimtojo gim
tadienio minėjimus Lietuvoje šį 
rudenį organizuoja Lietuvių kata
likų mokslo akademija, Lietuvos 
mokslų akademija ir Lietuvos te
legramų agentūra ELTA. Jubi
liejinės mokslinės konferencijos 
yra numatytos Kaune, Vilniuje ir 
Telšiuose. Prof. dr. J. Ereto su
kakčiai skirtą tarptautinę konfe
renciją Panevėžyje surengs Bal
toskandijos akademija. Į jas spa
lio pradžioje jau atvyko prof. dr. 
J. Ereto lietuviškos šeimos vaikai: 
dukros Birutė Eretaitė ir Julija 
Eretaitė-Kolerienė su savo vyru 
Elmaru Koleriu ir sūnus Juozas 
(Joseph Ehret). Jie visi gerai šne
ka lietuviškai, šią kalbą išmokę iš 
lietuvės motinos Onos Jakaitytės- 
Eretienės (1898-1954) ir sulietu- 
vėjusio tėvo prof. dr. Juozo Ereto 
(1896-1984).

Niujorkiečio dail. Povilo Pu- 
zino (1907-1967) tapybos darbų 
paroda šią vasarą paskutinį kartą 
Čikagos ir apylinkių lietuviams 
buvo surengta Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte, Lietuvių dailės 
muziejuje. Jo kūrinius nepriklau
somai Lietuvai saugojo, berods, 
antroji M. K. Čiurlionio galerija, 
skilimo metu vadovauta dail. 
Zenono Kolbos (1909-1972). Jų 
dabar jau laukia Lietuvos dailės 
muziejus. Mat dail. P. Puzinas yra 
gimęs 1907 m. rugpjūčio 3 d. Ry
goje, lietuvių kupiškėnų šeimoje, 
ten studijavęs Rygos meno aka
demijoje, laimėjęs Latvijos valsty
binio muziejaus premiją. Jo dar
bų parodas, skirtas devyniasde
šimtajam gimtadieniui sekančiais 
metais norima surengti Vilniuje ir 
Rygoje.

Į XIX-tąsias Australuos lie
tuvių dienas 1996 m. pabaigoje 
Melburne yra įjungta ir dailės pa
roda, šįkart turėsianti net tris pa
lyginti dideles premijas. Jas betgi 
galės laimėti tik parodoje daly
vaujantys Australijos lietuviai dai
lininkai. Pirmąsias dvi paskiria 
Vinco ir Genovaitės Kazokų var
do dailės fondas, administruo
jamas Australijos lietuvių fondo. 
Dviejų tūkstančių dolerių premija 
bus įvertintas geriausias tapybos 
ar grafikos kūrinys pasirinkta lie
tuviška tema. Tai apima gamto
vaizdį, portretą, natiurmortą, ab
straktinį ar žanrinį bet kokios 
medžiagos darbą. Tūkstantį dole
rių laimės geriausia skulptūra ar 
keramikos darbas taipgi pasirinkta 
lietuviška tema. Vinco ir Geno
vaitės Kazokų premijoms skirti 
kūriniai turi būti sukurti pastarų
jų dvejų metų laikotarpyje. Trečią 
pusantro tūkstančio dolerių pre
miją paskirs Australijos lietuvių 
kooperatinė kredito draugija 
“Talka”. Ji teks XIX lietuvių die
nų parodoje dalyvaujančiam Aus
tralijos lietuviui, nevyresniam 
kaip 50 metų. Ši premija bus pa
skirta pagal “Talkos” nuostatus. 
Premijuojamo kūrinio tema ir at
likimo būdas nevaržomi. Tik rei
kalaujama, kad jis būtų sukurtas 
pastarųjų dvejų metų laikotarpyje 
ir kad būtų pastovaus pobūdžio, 
tinkantis gyvenamo namo patal
pai ar aplinkai.

Kompozitoriaus Giedriaus Ku
previčiaus Lietuvos parlamento 
rinkimams skirtos oratorijos 
“Santaros kelias” premjera įvyko 
Kauno arkikatedroje bazilikoje. 
Naująjį kauniečio kūrinį atliko 
Kauno choras, kauniečių berniu
kų choras “Varpelis”, specialiai 
sudalytas styginių orkestras ir tri
mitininkas V. Ramančiūnas. Di
rigavo Kauno choro vadovas prof. 
P. Bingelis. Oratorijos užbaigai 
kompozitorius Giedrius Kuprevi
čius pasinaudojo V. Mykolaičio- 
Putino eilėraščio fragmentu: ‘Yra 
nematoma jungtis / Tarp mūs visų 
širdžių, / ir saulėtą dienovidį, / Ir 
nykųjį vidurnaktį / Aš ją jaučiu, aš 
ją girdžiu’...” Ši miniatiūrinė G. 
Kuprevičiaus oratorija “Santaros 
kelias” yra apie 30 minučių truk
mės.

Lietuvos ir Lenkijos santy
kiams remti šį rudenį buvo įsteig
ti poeto Adomo Mickevičiaus 
fondai šiose valstybėse. Tų fondų 
sutartis pasirašė jų valdybų pirmi
ninkai: Lenkijoje - prez. A. Kwas- 
niewskio patarėjas užsienio politi
kos reikaluose W. Lamentowi- 
czius, Lietuvoje - jos seimo narys 
V. Plečkaitis. Poeto A. Mickevi
čiaus fondus abiejose savo šalyse 
globoja Lietuvos ir Lenkijos pre
zidentai. Tų fondų pasirašytoji su
tartis įpareigoja jų valdybas finan
siškai remti Lietuvos ir Lenkijos 
specialias mokslo, švietimo, me
no, kultūros programas, ryšius 
tarp abiejų šalių visuomeninių, 
kultūrinių bei ūkinių organizaci
jų, institucijų ir piliečių. Fondo 
sutartis taipgi skatina abipusį jau
nimo bendradarbiavimą. 1997 m. 
birželio pabaigoje Adomo Micke
vičiaus Lietuvos ir Lenkijos fon
dai, dalyvaujant JAV Vakarų- 
Rytų instituto bei kitiems fon
dams, Vilniuje surengs tarptauti
nę konferenciją tautų susitaikymo 
klausimais.

Vilniaus ažvintiškių klubas 
su kraštotyrininkais šią vasarą už
baigė prieš trejus metus pradėtą 
ekspediciją Aukštaitijos parke. 
Jos dalyvius labiausiai domino 
Ažvinčių kaimas, prie jo prisi
glaudę vienkiemiai, jau XVII š. 
istoriniuose šaltiniuose minimas 
Ažvinčių dvaras. 1863 m. sukili
me buvo pagarsėjusios Minčios 
kaimo apylinkės. Vytautas Kalte
nis apie jas “Dienoje” rašo: “Min
čios malūne buvo liejami ginklai. 
Vis dar stovi trobos, kurių asla iš
badyta sukilėlių ieškojusių žanda
rų durtuvais. Čia buvusios lenkų 
okupuotos teritorijos rytiniai pa
ribiai, priespaudoje išsaugoję 
daug tradicinių dalykų, ir mūsų 
dienomis liko užsisklendę. Aštuo
niasdešimt metų močiutė girdėju
si apie Vilnių - yra tokia Lietuvos 
sostinė, bet Vilniuje nebuvo. Ne
bendravo su užgiriais, tad išsau
gojo labai gražią tarmę, senus 
žodžius, sakinių struktūrą. Trejus 
metus čia triūsė kraštotyrininkai. 
Dabar atvažiavo grupė sostinės ir 
Kauno filologų, Lietuvių kalbos 
instituto mokslininkų ir per dvi 
savaites užrašė 9.000 kalbos vie
netų - žodžių, morfologijos, var
dynų dalykų, užpildė 200 Euro
pos atlaso anketų. ‘Tikra reteny
bė tokia laiko nepaliesta tarmė’, - 
džiaugėsi gerai pažįstantys Lie
tuvos kaimą ir paribius ekspedi
cijos vadovai Laima Grumdienė 
ir Aloyzas Vidugiris...”

Kas dveji metai rengiama 
“Griežynė-96” trečią kartą įvyko 
Vilniuje. “Griežyne” yra vadina
mas instrumentinio folkloro fes
tivalis, trunkantis keturias dienas. 
Šįkart Lietuvai jame atstovavo 
Vilniaus ansambliai “Verdingis”, 
“Duja”, “VISI”, Vilniuje susikū
ręs indiečių klasikinės muzikos 
ansamblis, kauniečių “Keisto 
folkloro grupė”, kaimo muzikan
tai iš Zarasų, Ignalinos, Biržų, 
Molėtų rajonų. Iš užsienio buvo 
susilaukta Danijos, Latvijos ir 
Suomijos muzikantų. “Griežynės- 
96” koncertai vilniečius linksmino 
miesto centro ir senamiesčio kie
meliuose bei aikštėse, festivalį 
remiančiose kavinėse, galerijose, 
“Lango” muzikos klube, “Vaidi
los” teatre, Vilniaus universiteto 
teatro salėje. Rengėjų gretoms 
priklausė ir Danijos kultūros in
stitutas Lietuvoje. Vilniaus “Skal- 
vijos” kino teatre festivalio dieno
mis buvo rodomi filmai apie liau
dies muzikantus, įvairių instru
mentų gamybą, ankstesnius 
“Griežynės” festivalius. Paskutinę 
festivalio dieną Vilniaus gynybi
nės sienos dirbtuvėje buvo galima 
susipažinti su liaudies instru
mentų kilme, net ir jų gamybos 
paslaptimis. y_ jęst
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Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8

y. V aįė’ - - Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414 
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 61 milijoną doleriu
MOKA UZ:
90-179 d. term, ind.................. 2.75%
180-364 d. term.ind................. 2.75%
1 metų term, indėlius.............. 3.00%
2 metų term, indėlius...............3.50%
3 metų term, indėlius.............. 4.00%
4 metų term, indėlius.............. 4.25%
5 metų term, indėlius.............. 4.75%
1 metų GlC-mėn.palūk.............2.75%
1 metų GlC-met. palūk.............3.25%
2 metų GlC-met. palūk.............3.75%
3 metų GlC-met. palūk.............4.25%
4 metų GlC-met. palūk.............4.75%
5 metų GlC-met. palūk.............5.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP............ 2.50%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd..... 3.25%
RRSP ir RRIF-2 m.term.lnd..... 3.75%
RRSP ir RRIF-3 m.term.lnd..... 4.25%
RRSP ir RRIF-4 m.term.lnd..... 4.75%
RRSP ir RRIF-5 m.term.lnd..... 5.25%
Taupomąją sąskaitą.................2.50%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........2.50%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki......... 2.25%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.

IMA UŽ:
Asmenines 
paskolas 

nuo....
Sutarties 
paskolas 

nuo....

7.50%

Nekiln. turto paskolas:

7.50%

Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metu.............. . 5.25%
2 metų.............. . 5.75%
3 metų..............
Su keičiamu 
nuošimčiu

. 6.25%

1,2, 3 metų...... . 5.30%

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

,2.75%
Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perla!das (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

“INTERAC” kortelėKiti patarnavimai
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

□ \/i ELECTRICAL 
DVL 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.

LEDAS refrigeration 1
AIR CONDITIONING & HEATING

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

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

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

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC,

■ ■ . . . . v

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

Lina Kuliavienė
4214 Dundas Street West, Suite 106, 

Etobicoke, Ontario M8X 1Y6
Tel. 416 767-9000 FAX 416 239-6228

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

Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite
JUOZUI EIMIUI RAMUI

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

CholKAN INSURANCE BROKERS LIMITED 
" 3836 BLOOR ST. W., ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Parduodant ar perkant 
nekilnojamo turto 

nuosavybę visais 
reikalais prašau 

kreiptis į

TEODORĄ STANULĮ
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

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

(2 blokai j vakarus nuo Lietuvių namų)

tel. 416 769-1616 fax 416 769-1524

Lietuvos sportininkai, klubo “Ąžuolas” nariai, dalyvavę 1996 m. spalio 
12 d. Čikagoje įvykusiose tarptautinėse “Shidokan karate” varžybose: 
R. NAVICKAS-treneris, M. ŠPOKAS, A. JUŠKEVIČIUS ir R. 
GRIGONIS. Nors jie į baigmę nepateko, bet įvertinti buvo gerai. Jų 
atvykimą rėmė čikagiečiai; sportininkai ypač dėkingi Linai Gaižutytei ir 
St. Paulauskui

Jaunimo
(Atkelta iš 6-to psl.) 

navo “Edelweiss, Edelweiss”... 
Klausėmės nepailstančio pasa
koriaus kunigo I. Sadausko pa
sakojimų. Mes jautėmės saugiai 
šalia savo vadovo.

GRĮŽTANT NAMO
Visur mus saleziečiai labai 

gerai priėmė. Visose šiose para
pijose mums teko didžiulė lai
mė ir garbė giedoti šv. Mišiose. 
Įvairiai - ir su vargonais ir be 
jų. Turėjome platų religinės 
muzikos repertuarą. Giedojome 
ir lietuviškai (daugiausia Šv. Jo
no Bosko jaunimo choras), ir 
lotyniškai (“Minties” mokyklos 
choras).

Visą mūsų kelionę lydėjo 
nuolat nuoširdi malda. Atna
šaudamas šv. Mišias, kun. Sa
dauskas visada rasdavo laiko ir 
mums. Atsiprašęs parapijiečius, 
į mus lietuviškai prabildavo, la
bai jautriai paliesdamas įvairias 
mūsų elgesio puses, mokė ge
rumo, atlaidumo, tikro tikėji
mo. Jautėm, kad ir parapijiečius 
veikia jo nuoširdi kalba.

Paskutinė naktis išmiegota 
didinguose Suvalkų parapijos 
namuose. Paskutinį kartą gie-

išvyka...
dojome šv. Mišiose, paskutinį 
kartą saleziečių paruoštus pus
ryčius valgėme. Paskutinį kartą 
ir atsisveikinome. Greta - ir 
mūsų kunigo brolis su žmona. 
Parapijos klebono paprašyti 
mielai užgiedam. Visi giedam, 
lyg tai reikštų - iki pasimatymo.

Paskutinę kelionės dieną 
spėjom aplankyti Kamandulių 
vienuolyną Vygriuose, išsimau
dyti šalia esančiame ežere, nusi
pirkti saldainių Seinuose ir pa
sukti namo.

Peržengdami sieną, išgirdo
me smarkų griaustinį. Atrodė, 
lyg svetinga Lenkija atsisveikin
dama palydi mus patrankų 
gausmu. O virš Lietuvos sužibo 
vaivorykštė - tėvynė priima 
mus, atverdama gražiausius 
spalvotus vartus...

“Gana jau gana uliavocie, 
Čėsas jau čėsas namo aicie...” 
Ačiū Dievui, sugrįžome 

sveiki ir laimingi, labai pasiilgę 
artimųjų. Dėkui Jums, mylimas 
kunige, už įspūdingą kelionę, už 
suteiktą mums dvasinę, moralinę 
ir finansinę pagalbą. (Pabaiga)

Abiejų kolektyvų vardu -
Irena Stanevičienė

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

bo unijų piktos jėgos proveržiu 
parklupdyti ne tik provincinio 
parlamento narius, bet ir prem
jero M. Harrio vyriausybę su jo 
sveiko proto revoliucija, val
džios lėšų taupymu skriaudžian- 
čią neturtingus Ontario provin
cijos ir milijoninio Toronto did
miesčio gyventojus.

Protesto organizatoriai net 
ignoravo ir spaudoje paskelbtus 
viešosios nuomonės tyrėjų re
zultatus. Jie betgi viešai pra
nešė, kad du trečdaliai Toronto 
gyventojų pasmerkė darbo uni
jų vadų užsimotą viso darbo ir 
torontiečių normalaus gyveni
mo sustabdymą, kad tokius pik
tus darbo unijų siekius remia tik 
28% torontiečių. Partiniu po
žiūriu unijų planus Toronte at
metė 92% konservatorių, o pla
nams pritarė 68% Ontario NDP 
socialistų ir 57% liberalų.

Darbo unijų koalicinio pro-

HomeLIfe/Realty 
One Ltd.

Realtor-Member
FAX 416 763-5097

2261 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 

patarnaus
NIJOLĖ B. BATES 

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

testo dienomis joms pavyko su
stabdyti Toronto viešojo susi
siekimo TTC bendrovės tram
vajus, autobusus ir požeminius 
traukinius. Tačiau dabar unijų 
laukia teismas ir didelis padary
tų išlaidų padengimas. Nemaža 
dalis didžiųjų įstaigų savo tar
nautojus ketvirtadienį apnakvi
no viešbučiuose. Sustojo ir paš
tininkų pradėtas laiškų pristaty
mas. Kai kuriose mokyklose tą 
dieną buvo daugiau mokytojų, 
negu mokinių. Nedirbo miesto 
šiukšlių išvežėjai. Jų unijos bet
gi laukia byla, reikalausianti pa
dengti sekančios darbo dienos 
papildomų darbininkų atneštas 
išlaidas.

Organizatoriai negalėjo pa
sidžiaugti ir protesto demons
tracijomis parke prie Ontario 
parlamento rūmų. Unijos buvo 
pažadėjusios lig šiol Toronto is
torijoje negirdėtų demonstrantų 
skaičių. Pasiskelbė, kad jų buvo 
sulaukta ketvirtadalio milijono. 
Tačiau policija bei kiti šių de
monstracijų profesiniai sekėjai 
šį skaičių sumažino iki 52,800.

Nepavyko ir planas pikta 
darbo unijų jėga sustabdyti ir 
Ontario provincijos konservato
rių premjero M. Harrio sveiko 
proto politikos atnešto valdžios 
išlaidų taupymo. Jis, remiamas 
ne tik torontiečių, bet ir kitų 
Ontario gyventojų, nėra prara
dęs savo populiarumo. Atrodo 
sumenkėjo tik darbo unijų po
puliarumas. Mat jos, kalbėda
mos apie pagalbą neturtingie
siems, nori tik dar didesnių algų 
jau ir taip dideles turintiems 
savo nariams. V. Kst.

Sportas
ŠALFASS-gos 

22 suvažiavimas
Metinis visuotinis ŠALFASS- 

gos suvažiavimas šaukiamas Toron
to Lietuvių Namuose 1996m. lap
kričio 23 d., šeštadienį. Darbotvar
kėje numatyta visa eilė svarbių 
klausimų, pranešimų, diskusijų. Bus 
tariamasi II-sios tautinės olimpia
dos 1998 m. Lietuvoje ir pasaulio 
lietuvių slidinėjimo pirmenybių 
1997 m. vasarą Australijoje reika
lais. Popietinėje sesijoje numato
ma: sportinės spaudos reikalai, 
ŠALFASS-gos santykiai su Lietu
vos sporto vadovybėmis ir kt. Bus 
išklausyti centro valdybos pirm
ininko, gen. sekretoriaus, iždininko 
bei kitų pranešimai. Sporto šakų 
pranešimai pageidautini atlikti raš
tu. Dėl darbotvarkės papildymo ar 
kitų pageidavimų kreiptis į ŠAL
FASS-gos centro valdybos pirm
ininką Audrių Šileiką, 150 Colbeck 
St., Toronto, Ont. M6S 1V7, tel. 
416-767-6520, faksas 416-760-9843.

ŠALFASS centro valdybos inf.

Veiklos žinios
Dainius Zubrus, tik pradėjęs 

žaisti ledo ritulį profesionalų NHL 
pirmenybėse, per pirmąsias savo 
rungtynes 5-oje minutėje įkirto pir
mąjį įvartį. D.Zubrus žaidžia Fila
delfijos “Flyers” komandoje. Tai 
buvo vienintelis “Flyers” įvartis. 
Pralaimėjo Floridos “Panthers” ko
manda 3:1. Dainius jau yra įkirtęs 2 
įvarčius.

Kauno “Žalgiris” Europos klu
bų pirmenybėse laimėjo prieš An- 
tibo Olympique 65:57 ir B grupėje 
pakilo į 1-mą vietą.

Plungės “Žemaitijos olimpas” 
Karaco taurės varžybose pralai
mėjo Zagrebo Zrinjevat 82:77. Lie
tuva - Vengrija 28:25. Pasaulio 
rankinio pirmenybių atrankos an
trose rungtynėse Lietuva prieš 
Vengriją pralaimėjo 27:20.

Lietuva-Brazilįja. Lietuvos fut
bolo rinktinė pakviesta į Braziliją 
draugiškoms rungtynėms. Rungty
nės bus žaidžiamos Terezinos mies
te. Lietuvoje šios rungtynės laukia
mos su dideliu susidomėjimu. A.S.

Skautų veikla
• “Šatrijos” tunto prityrusių 

skaučių vadelės vyr. sk. A. Sergau- 
tienė ir A. Birgiolienė dalyvavo 
pradiniuose Gilvelio kursuose ka
nadiečių sk. stovykloje prie Au
roros.

• Lapkričio 23 d. skautų 
draugovė, vad. ps. R. Kalendros, 
ruošiasi iškylai į “Romuvą”.

• Lapkričio 10 d. “Rambyno” 
ir “Šatrijos” tuntų vyresnieji skau- 
tai-tės ir vadovai-vės kviečiami į 
sriubos vakarienę Prisikėlimo para
pijoj. Sutelktos lėšos - Lietuvos 
vargšams.

• “Romuvos” stovyklavietės 35 
m. sukaktuvinės stovyklos ženklui 
suprojektuoti konkursas pratęstas. 
Tuntininkai kviečia kuo daugiau 
skautų-čių dalyvauti šiame kon
kurse.

• V.s. Vladas Bacevičius šven
čia 80-jj gimtadienį. Toronto skau- 
tija sveikina sukaktuvininką ir linki 
dar daug sveikų metų veikti skau
tiškoje veikloje. F.M.

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 LIETUVIU FONDĄJ

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 105 milijonus dolerių

MOKA:
2.75% už 30-89 dienų term. Indėlius
3.00% už 90-179 dienų term. Indėlius
3.00% už 180-364 dienų term. Indėlius 
3.25% už 1 m. term, indėlius 
3.75% už 2 m. term, indėlius 
4.25% už 3 m. term. Indėlius 
4.50% už 4 m. term. Indėlius 
5.00% už 5 m. term, indėlius 
3.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.50% už 1 m. GIC invest, pažym.
4.00% už 2 m. GIC Invest, pažym.
4.50% už 3 m. GIC invest, pažym.
5.00% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.50% už 5 m. GIC invest, pažym. 
2.75% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
3.50% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
4.00% už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind. 
4.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
5.00% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
5.50% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
2.75% už OHOSP (variable rate)
2.75% už taupymo sąsk. (gyv.drauda)
2.75% kasd. pal. čekių

sąsk. nuo 50.000
3.75% už Amerkos dol. 1 m. GIC
2.75% už Amerikos dol. kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).
Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........7.50%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų...................5.60%
2 metų...................6.10%
3 metų...................6.60%
4 metų...................7.00%
5 metų...................7.40%

(fixed rate)

su keičiamu
nuošimčiu
1,2 ar 3 metų.......5.70%

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 
mortgičius Iki 75% 
įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Line of 
Credit) ir antrieji 
mortgičlai.

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

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

BŪSTINĖ: Lietuvių namai -
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 416 532-1149

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

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA" 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

amuEiEiaKm

ANTANAS
GENYS 

sutton group - assurance realty inc. realtor , 
5415 Dundas St. West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B1B5 _

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

-SAMOGmA'

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000
- pirkimo ar pardavimo klausimais

MEDELIS CONSULTING
1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2 

Tel. 1-905-436-9903 FAX 1-905-728-5745
ALGIS ar STEFA MEDELIAI

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

ii & & fb f GI V & u (atstovaujama ALGIO MEDELIO)
OFICIALI LIETUVOS AVIALINIJOS BILIETŲ PARDAVIMO 

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

LUFTHANSA ir KLM geriausiomis kainomis parduodam keliones j Europą ir 
Vilnių. - NAUJOS ŽIEMOS SEZONO KAINOS! -

Ypatingai geromis kainomis parduodam LAL bilietus trasose tarp Vilniaus 
ir Amsterdamo, Berlyno, Frankfurto, Kopenhagos, Londono (Heathrow), 
Maskvos, Paryžiaus (Charles DeGaule), Romos, Stokholmo ir Varšuvos.

« ATOSTOGOS ŠIĄ ŽIEMĄ: «
* Vieni ar su grupe, su maistu ar be maisto, pailsėt ar daug «
* pamatyt? Porai dienų, savaitei, mėnesiui ar dviem? Paruošim *
* pagal Jūsų pageidavimą - «
* FLORIDA, ARIZONA, MEKSIKA, KUBA, KARIBŲ SALOS, *
« GRAIKIJA, PORTUGALIJA, HAVAJAI, RAMIOJO *
« VANDENYNO SALOS AR PAKRANTĖS (O GAL TIK JUMS «
« ŽINOMA PASLAPTINGA VIETELĖ?) - viskas JŪSŲ! «

Asmeniškai kreipkitės kiekvieną trečiadienį, tarp 11 ir 18 vai (11 
AM - 6 PM). Kitomis dienomis - užsitikrinti mano asmenišką 
dėmesį Jūsų reikalams, - paskambinę palikit savo telefono 
numerį ir aš tuoj pat, arba Jums tinkamu laiku, atskambinsiu.

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

ALG1 s 
MEDELIS



Dantų gydytoja
ASTA E. GRINIS-VAIDILIENĖ, p.p.s.

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

Telefonas 416 237-1273

Dr. DAIVA NORKIENĖ
ŠEIMOS GYDYTOJA

Mielai priima naujus 
pacientus

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

M6S 4V7, Suite 205 
(pirmame aukšte)

^cįr NORKUS
Re/max West Įstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas.

Daugiau kaip 10 metų turintis pardavimo 
bei daugiau kaip 20 metų statybos ir re
monto patirtį. Mielai atsakysiu į namų pir
kimo. oardavimo ar remonto klausimus.

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

Nemokamas namų įvertinimas

AUDRA TRAVEL CORPORATION & CRUISE WORLD

Musų biure Jus galite užsakyti:
♦ Geriausias keliones į Lietuvą.
♦ Skridimus į įvairius pasaulio kraštus.
♦ Atostogas šiltuose kraštuose.
♦ Keliones pramoginiais laivais.
♦ Poilsines keliones į kurortus ir sanatorįjas.
♦ Sveikatos ir kelionių draudimus.
♦ škvietimus bei vizas.

Smulkesnių žinių teiraukitės telefonu:

416 762-7447
Lietuviškai jus aptarnauja:

Ona ir Audronė
Fax 416 769-6753

E-Mail: audra@pathcom.com
256A Durie St. (Bloor West Village)

Toronto, Ont. M6S 3G3

“Kretingos” stovyklavietės Naujoje Vasagoje virėjos ir virėjai, maitinę 
stovyklautojus 1996 m. liepos mėnesį skaniu maistu ir palaikę gerą 
nuotaiką Nuotr. A. Kaknevičiaus

Sriubos vakaronė Lietuvai
Tuo būdu telkiamos lėšos alkaniems tautiečiams, 

besinaudojantiems sriubos valgyklomis 
Vilniuje, Kaune, Kretingoje

Suvargusi močiutė su savo 
vaikaite dalinasi dubenėliu sriu
bos! Tokį vaizdą matė mūsų 
žvilgsniai, kai Toronto Prisikėli
mo parapijos tarybos komitetas 
“Sriubos vakarienei” rengti su
sirinko posėdžio ir jame pirmą 
sykį išvydo tik ką iš Lietuvos 
parvežtą vaizdajuostę. Tokį ir 
daugelį panašių vaizdų “paga
vo” kun. Julius Sasnauskas, 
OFM, neseniai grįžęs iš Lietu
vos. Jis išpildė organizacinio 
komiteto prašymą parengti gyvo 
žodžio ir vaizdo filmą. Šis filmas 
parodo, kur ir kaip naudojamos 
lėšos, kurias renka Prisikėlimo 
parapijos labdaros sekcija sriu
bos valgykloms Lietuvoje remti. 
Toronto visuomenė turės progą 
pamatyti šią vaizdajuostę lap
kričio 10 d., 4 v.p.p.. Prisikėlimo 
parapijoje ruošiamoje “Sriubos 
vakaronėje”.

Dėl blogėjančios ekonomi
nės padėties dešimtys tūkstan
čių Lietuvos gyventojų per pas
taruosius metus atsidūrė skur
de. Ypač sunkiai verčiasi pensi
ninkai, invalidai, bedarbiai, dau
giavaikės šeimos. Miestų gatvė

SKAH T TOJAI PASISAKO
AKINIŲ SIUNTA

Genė ir Vytautas Kairiai iš Ka
nados atsiuntė didžiulę akinių siun
tą. Gautą labdarą išdalinome ne tik 
visoms Lietuvos aklųjų ir silpnare
gių sąjungos regioninėms organiza
cijoms, bet ir silpnaregių ugdymo 
įstaigoms bei Kauno akademinių 
klinikų Reabilitacinei regos labora
torijai, kurios darbuotojai konsul
tuoja ir gydo Lietuvos aklųjų ir silp
naregių sąjungos narius, jų šeimos 
narius bei kitus silpnaregius. Medi
kai prižadėjo, kad pirmiausia lab
daringais akiniais, linzėmis arba rė
meliais bus aprūpinama socialiai 
remtini silpnaregiai - suaugusieji ir 
vaikai.

Visų mūsų organizacijos narių 
vardu tariame nuoširdų ačiū p.p.- 
Kairiams ir visiems kitiems geriems 
žmonėms, prisidėjusiems prie aki
nių labdaros rinkimo ir persiuntimo.

O. Petrauskas, 
LASS tarybos pirmininkas, Lietuva

DĖSTYTOJAI IŠ KANADOS
Skuode 1996 m. liepos 6 - 18 

d.d. įvyko Kanados - Baltijos šalių 
partnerystės projekto kursai. Vyk
dant šį projektą, dalyvavo septyni 
anglų kalbos dėstytojai iš Kanados 
ir aštuoni Skuodo srities mokytojai 
- lektoriai iš aplinkinių rajonų. Pro
jekto vadovė - Vida Juozaitytė. Šie 
tretieji projekto metai buvo labai 
naudingi Lietuvos anglų kalbos mo
kytojams. Savo dalykines žinias 
kursuose pagilino 90 Skuodo srities 
(Mažeikių, Plungės, Kretingos, Tel
šių ir Skuodo) klausytojų.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 115 dolerių 
visuose pasaulio kraštuose, įskai
tant ir Lietuvą.

COLDWeiX 
DANKCR U

DAIVA 
DALINDA, 

, BBA, Broker 
Exnect Tel. 416 231-5000 
th«besf FAX 416 233-2713

Amerikos didžiausia namų 
pardavimo įstaiga Kanadoje!

Islington-Kingsway
Realty Inc.

Prezidentė, turinti 16 metų 
patyrimą, jums sąžiningai 

patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

2908 Bloor Street West, 
Etobicoke, Ont. M8X 1B6 

se gausu elgetaujančių benamių 
vaikų. Katalikų Bendrija ir vi
suomeninės organizacijos sten
giasi padėti žmonėms šiuo sun
kiu laikotarpiu. Nuo 1992 m. 
pradėtos steigti “sriubos valgyk
los”, kuriose skurstantys žmo
nės bent kartą per dieną gali 
gauti nemokamai lėkštę sriubos 
ir porą riekių duonos. Šiandien 
tokiose valgyklose maitinasi ke
letas tūkstančių Lietuvos gyven
tojų.

Po metų pertraukos ir vėl 
ruošiama vakaronė, kurios tiks
las telkti lėšas trims sriubos 
centrams Lietuvoje: “Betanijai” 
Vilniuje (globojama arkivysku
po Audriaus Bačkio), “Caritas” 
valgyklai Kaune ir pranciškonų 
valgyklai Kretingoje. Toronto 
Prisikėlimo parapija pastoviai 
kas mėnesį siunčia finansinę pa
ramą šiom trim valgyklom. Iš 
kitur valgyklos susilaukia vien
kartinės arba proginės finansi
nės paramos, kuri, taip pat labai 
reikalinga. Didėja ir vietinių lie
tuvių aukos maistu ir darbu, bet 
didėja ir ateinančių valgyti skai
čius. Per metus iš Toronto Pri

Dėkojame Kanados lietuvių 
bendruomenei už žodynus, Toronto 
lietuvių kredito kooperatyvui 
“Parama” ir Prisikėlimo parapijos 
bankeliui už piniginę paramą, 
rašymo priemones, sąsiuvinius. 
Lietuvos katalikų mokyklos dėkoja 
Prisikėlimo parapijai už knygas “Aš 
tikiu”.

Mes, Lietuvos anglų kalbos 
mokytojai, suprantame savo atsa
komybę ir todėl, naudodamiesi Ka
nados dėstytojų patirtimi, gauta 
metodine literatūra, vaizdinėmis 
priemonėmis, tobulinsime anglų 
kalbos mokymą Lietuvos mokyk
lose.

Skuodo ir aplinkinių rajonų anglų 
kalbos mokytojai - lektoriai

NEIŠGYDOMA LIGA?
“Akiračių” mėnraštyje red. 

Henrikas Žemelis skundėsi: su 
“kalkiniais straipsniais” turime pro
blemą nuo Vokietijos stovyklinių 
laikų. Bėda yra ta, kad tai “ligai” 
neturime gerų vaistų. Kas yra tie 
“kalkiniai straipsniai”? Tai straips
niai, kurių autoriai juos siuntinėja 
dviem ar daugiau laikraščių. Prieš 
keletą metų teko skaityti straipsnį 
apie Los Angeles apylinkėse gyve
nančių lietuvių kelionę prabangiu 
laivu į kažkokią ten salą. Straipsnis 
su ta pačia nuotrauka, bet skirtin
gais pavadinimais, aišku, to paties 
autoriaus, buvo išspausdinti “Drau
ge” ir “Dirvoje”. Pasipiktinęs para
šiau “Dirvos” redaktoriui, kuris 
mano laiško neišspausdino, bet pa

Pradedam lietuviškai skaityti: Toronto Maironio mokyklos I skyriaus 
mokytoja ALDONA ŠIMONĖLIENĖ su pradinuke Ntr. G. Paulionienės

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

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

•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

sikėlimo parapijos išsiunčiama 
per $30,000. Ši pagalba pradėta 
1993 m., kai parapijos klebonas 
kun. Augustinas Simanavičius, 
OFM, ieškojo būdo, kaip pras
mingiausiai paminėti parapijos 
40-mečio sukaktį. Kleboną įkvė
pė Šv. Mato evangelija 25,40: 
“Ką padarėte vienam iš mažiau
siųjų brolių, padarėte man”.

Seselė Aldona Dalgėdaitė, 
arkivyskupijos sekretorė Vilniu
je savo laiške komiteto pirmi
ninkei dr. Juditai Cuplinskienei 
rašo: “Labai padaugėjo žmonių, 
kurie jau neįstengia pavalgyti 
namuose. Mūsų seselė su stu
dentų būriu lanko neturtingas 
šeimas ir randa tiesiog baisių 
vaizdų, kur vaikai po savaitę ne
valgę. Kai jiems ką nors paduo- 
di, labai godžiai valgo. Labai 
gaila tų vaikų, - ieškokime bū
dų jiems padėti”.

Seselių pastangų dėka plin
ta ratas asmenų, kurie jungiasi į 
labdaringą darbą Vilniuje. Džiu
gu, kad pradedama pratinti jau
nimą, jau nuo jaunų dienų, at
kreipti dėmesį į savo vargan pa
tekusį brolį, sesę ir stengtis sa
varankiškai jiems padėti.

Jinai toliau laiške rašo: “Pa
mažu įtraukėme ir, ‘Versmės’ 
mokinius ( su negalia). Lanko
me su jais vaikus, kurie prašo iš
maldos gatvėje, vargingas šei
mas.” Paklausta seselė, kiek 
šiandieną kainuoja išmaitinti 
vieną žmogų per metus, pasakė: 
“Betanijoje šiandien vieno žmo
gaus maitinimas per metus kai
nuoja apie 520 litų”.

Vakaronės programą rengia 
Dalios Viskontienės vadovauja
ma dainininkių grupė, bus ro
doma vaizdajuostė iš Lietuvos. 
Pranešimą apie padėtį Lietuvo
je padarys dr. Čuplinskienė. 
Sriubą pagal receptą iš Lietuvos 
sriubos valgyklos virs B. Stanu
lienė. Bilietai prie stalų gauna
mi Prisikėlimo parapijoje arba 
pas V. Tasecką.

Dalyvaukime sriubos vaka
ronėje, gavę simbolišką lėkštę 
sriubos ir juodos duonos riekę, 
prisiminkime savo žmogiškąją ir 
krikščioniškąją atsakomybę.

Gabija Petrauskienė,
komiteto narė
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t.

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

Priima pasienius pagal susitarimą

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

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
1553 Hurontario Street, (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 Lietuviu Namus)

Tel.: 416 530-1070

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

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

(Orthodontist)

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

Šeimos gydytojas

dr. Aleksandras Spudas 
šiuo metu priima naujus pacientus.

1448 Lawrence Avenue East, Suite 210,
(prie Victoria Park Avenue)

Victoria Terrace Medical Centre, North York, Ont. M4A 2V6

Tel. 416 751-0082

Advokatas

rašė vedamąjį. Tas manęs nepaten
kino ir parašiau į “Pasaulio lietuvį”. 
Mano laiškelis redaktoriaus buvo 
išspausdintas. Ir tai padėjo. Šis 
žmogus daugiau niekur nesiun
tinėja “kalkinių straipsnių”. O aš 
nutraukiau vieno laikraščio prenu
meratą. Taigi, kai kuriais atvejais, 
“kalkinių straipsnių” autoriai yra 
lietuviškos spaudos duobkasiai!

1995 m. rugsėjo 26 d. “Drau
ge” buvo išspausdintas laiškas “Kad 
spaudos vėžys nesikerotų”. Laiško 
autorius Petras Palys iš Tobyhanna, 
PA nurodo du atvejus, liečiančius 
“kalkinių straipsnių” autorius. Ten 
paminėjo ir dvi pavardes bei savo 
pasipiktinimą nesiskaitymu su jokia 
žurnalistine etika. Tokį elgesį jis 
pavadina spaudos vėžiu. Mes, skai
tytojai, pastebėję tą patį straipsnį 
poroje laikraščių, turime tuoj pat 
rašyti to laikraščio redakcijai. Nety
lėkime ir nesileiskime apgaudinė
jami!

Dėl “kalkinių” straipsnių ir 
nuotraukų nukenčia išeivijos spau
da. Šia proga noriu priminti ir vi
siems fotografams, kurie nuolatos 
siuntinėja tas pačias nuotraukas j 
visus laikraščius. Tas jau taip nusi
bodo!

Šių žodelių autoriaus nuomo
nė: pasirinkime laikraštį ir rašyki
me tik jam. Tie, kurie mėtosi po vi
sus laikraščius, yra mažiausiai skai
tomi. Toj grupėj yra ir vyrų, ir mo
terų. Tikėkime, kad jie pagaliau 
pradės elgtis taip, kaip to reikalauja 
žurnalistinė etika. Tada nebus nei 
pykčio, nei tokių nesusipratimų, 
kitaip greitai prieisime liepto galą 
ir liksime visai be laikraščių.

Leonas Baltušis, 
Minocqua, WI

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

27 John St., Second Floor 

Weston, Ontario M9N 1J4

Tel. 416 240-0594
Lengvai pasiekiamas 
autobusu nr. 79 (Scarlett

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

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

2 Jane Street, Suite 500 
(Bloor ir Jane gatvių kampas) 

Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. 416 762-7393
Fax 416 763-0674

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

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

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

Chamney McWilliams Inc.

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

DRESHER Appraisal Ltd.

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

mailto:audra@pathcom.com
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TORONTO M MONTREAL®
Anapilio žinios

- Wasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje, pradedant lapkričio 10, 
sekmadieniu, Mišios sekmadieniais 
bus laikomos 2 vai. po pietų.

- Jaunų šeimų susirinkimas 
įvyks lapkričio 10, sekmadienį, po 
9.30 v.r. Mišių Anapilio parodų sa
lėje. Bus aptartas Kalėdų eglutės 
rengimas vaikučiams. Visi kviečia
mi dalyvauti.

- Mišios lapkričio 10, 
sekmadienį 9.30 v.r. už a.a. Mariją 
ir Boleslovą Liškauskus, 11 v.r. už 
parapiją; Wasagoje 2 v.p.p. už a.a. 
Janę Žymantienę.

Išganytojo parapijos žinios
- Nuo lapkričio 10 d. - bus pa

maldos kas sekmadienį. Jas laikys 
kun. A. Žilinskas. Pamaldų pradžia 
9.30 v.r. Moterų draugijos posėdis
- lapkričio 10 d. tuoj po pamaldų 
Lietuvių Namuose. Visos moterys 
kviečiamos dalyvauti.

- A.a. J. Trečioko atminimui 
su juo atsisveikinant parapijai au
kota $840. Parapija ir Moterų 
draugija dėkoja visiems svečiams, 
parapijiečiams ir draugams, už to
kią didelę paramą mūsų veiklos 50 
metų sukakties proga.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienį, lapkričio 3 d. 

popietėje dalyvavo 148 asme
nys. Svečių knygoje pasirašė 
Roberta Verlaitė iš Italijos. 
Pranešimus padarė ir su sve
čiais supažindino LN valdybos 
narė L. Pocienė.

- LN valdybos posėdis - lap
kričio 21 d., ketvirtadienį, 7 v.v.

- LN tradicinis pobūvis - 
lapkričio 9 d., šeštadienį, Lietu
vių Namuose. Koncertinę pro
gramą atliks Londono “Pašvais
tė” su nauju lengvos muzikos re
pertuaru. Šokiams gros “V. ir 
V.”. Įėjimas $10. Kviečiame visus. 
Dėl bilietų kreiptis į LN raštinę 
416 532-3311 arba per sek
madienio popietes. Rengia LN 
visuomeninės veiklos komitetas.

- Lapkričio 10 d., sekma
dienį, 1.30 v.p.p. LN seklyčioje 
bus rodomos filmo “Giminės” 
6-ta, 7-ta ir 8-ta serijos.

- “Lokio” svetainės lanky
tojai kviečiami pasinaudoti siū
lymų bei sumanymų dėžute.

- Aukos Slaugos namams 
priimamos Toronto ir Hamilto
no kredito kooperatyvuose arba 
siųsti jas tiesiog: Labdaros fon
das, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W., Toronto, 
On< M6P 1A6.

Anapilio autoaikštės vajui 
aukojo: $100 - J. J. Zenkevičiai.

Kiauklių šventovės statybos 
vajui aukojo: $50 - J. Dičpetris.

Keltuvo vajui aukojo: $100
- J. J. Zenkevičiai.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $200 - M. J. Kari; $120
- O. Balsienė (a.a. Albinos ir 
Juozo Kriaučiūnų mirties meti
nių proga); $100 - J. J. Zenke
vičiai, E. Delkuvienė, P. Z. Au- 
gaičiai, V. Lapaitienė; $50 - B. 
Vaičiūnienė; $40 - L. S. Olekos.

Tradicinis metinis Šv. Jono 
lietuvių kapinių lankymas, su
jungtas su Vėlinėmis, Anapilio 
sodyboje, Mississaugoje, Ont. 
įvyko lapkričio 3 d. Gražiam 
orui esant susilaukta daug lan
kytojų iš Toronto ir kitų vieto
vių. Vlado Pūtvio kuopos šau
liai tvarkė automobilių judėji
mą. Žmonės puošė artimųjų ka
pus, degė žvakutes. Kunigai 
šventino naujai pastatytus pa
minklus. Lietuvos kankinių šven
tovėje Mišias koncelebravo kle
bonas kun. J. Staškus, pasakęs 
ir pamokslą, kun. V. Volertas, 
kun. A. Simanavičius, OFM, 
kun. J. Sasnauskas, OFM, kun. 
J. Liauba, OFM ir kun. K. Kak
nevičius. Giedojo parapijos 
choras, vad. muz. J. Govėdo. Iš
kilmėje dalyvavo Lietuvos par
tizanų ansamblis “Girių aidas”.

Lankytojai domėjosi foto
grafo iš Lietuvos Vytauto Susla
vičiaus meno paroda, kuri buvo 
surengta KLB muziejaus paro
dų salėje. Taipgi buvo galimybė 
Anapilio salėje įrengtoje val
gykloje papietauti. Kor.

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.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Šį sekmadienį, lapkričio 10 

d., 4 v.p.p. parapijos salėje įvyks 
sriubos vakaronė. Bus parodyta 
vaizdajuostė iš Lietuvos, kuri supa
žindins su labdaros valgyklomis Vil
niuje ir Kaune. Šiuo renginiu tiki
masi surinkti lėšų alkaniesiems Lie
tuvoje remti.

- Parapijos tarybos susirinkime 
vienbalsiai pritarta parapijos atei
ties k-to siūlymui ieškoti lėšų, kad 
būtų galima nusipirkti žemės sklypą 
šventovės statybai. Taryba patvirti
no sudarytą lėšų telkimo komitetą 
ir pavedė jam parengti vajaus planus.

- Kanados lietuvių katalikių 
moterų draugijos Prisikėlimo para
pijos skyriaus 40 metų veiklos mi
nėjimas įvyks lapkričio 16, šeštadie
nį, 5.30 vai. vakaro. Po užkandžių 
bus atlikta muzikinė programa, pa
baigoje - iškilminga vakarienė. 
Sekmadienį, lapkričio 17 d., per 10. 
15 vai. Mišias bus meldžiamasi už 
gyvas ir mirusias skyriaus nares.

- Lapkričio 17, sekmadienį, po 
10.15 vai. Mišių parodų salėje įvyks 
liturginis seminaras, skirtas parapi
jos tarybos nariams ir sekcijų dar
buotojams, Mišių patarnautojams, 
skaitovams, giedotojams, muzikos 
vadovams ir kitiems, kurie priside
da prie sekmadienio liturgijos.

- Metinė Kalėdų mugė Prisi
kėlimo parapijoje vyks dvi dienas: 
lapkričio 23 d. (šeštadienį) nuo 10 
iki 4 v.p.p. ir lapkričio 24 d. (sek
madienį) nuo 10 iki 1 v.p.p. Norin
tys išsinuomoti prekystalį gali pa
skambinti Vidai Juzukonytei, tel. 
416 236 0848, arba Danai Danaity- 
tei, tel. 905 624-3296.

- Pirmosios Komunijos pamo
kos prasideda lapkričio 17 d. Sek
madieniais po 9.15 vai. Mišių pa
mokos vyks anglų kalba, po 10.15 
vai. Mišių - lietuviškai. Vaikučiai 
registruojami parapijos raštinėje, 
tel. 416 533-0621. Ruoš Teresėlė ir 
Audra Karaite.

- Spalio 31d. Šv. Jono lietuvių 
kapinėse palaidotas a.a. Bronius 
Jočaitis, 77 m. Liko sūnus ir trys 
dukterys. Spalio 29 d. mirė a.a. Vy
tautas Astrauskas, 72 m. Velionis 
paliko tris sūnus ir dukterį su šei
momis.

- Mišios sekmadienį, lapkričio 
10 d.: 8.15 - už a.a. Pijų Jurkšaitį; 
9.15 - už parapiją ir visus parapijie
čius; 10.15 - a.a. už Mariją Štuikie- 
nę, a.a. Romą Draudvilą, Vėlinių 
novena; 11.30 - už Lietuvos vargšus.

Antano Rinkūno švietimo 
fondui aukojo: $100 - J. B. Ba
naičiai, E.G. Kuchalskiai; $66.73 
- Pat Krausienė (iš Floridos). 
Fondo valdyba už aukas dėkoja.

A.a. Juozo Bersėno atmini
mui jo žmona Elena ir vaikai 
aukojo $500 Kanados lietuvių 
muziejaus - archyvo išlaikymui. 
Nuoširdžiai dėkojame. Valdyba

A.a. Valentino Grikiečio 2 
metų mirties prisiminimui “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

A.a. Jono ir Kęstučio Les- 
čių atminimui žmona ir motina 
Aleksandra Lesčiuvienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Juozo Stalioraičio mir
ties atminimui pagerbti B. Sta- 
lioraitienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $ 100.

A.a. Jono Sadausko 10 me
tų mirties prisiminimui Stasys 
Matulionis Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

A.a. lakūno Leonardo Žil
vyčio, tragiškai žuvusio, 5-erių 
metų mirties prisiminimui Sta

nys Matulionis “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

A. a. dr. Broniaus Povilai
čio bei kitų Povilaičių ir Luko- 
ševičių-Lukošių mirusių ir ko
munistų nukankintų atminimui 
pagerbti Vėlinių proga Monika 
Povilaitienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $100.

A.a. Stasys Beržinis, 79 m. 
ilgametis Kanados lietuvių 
bendruomenės veikėjas, Delhi- 
Tillsonburg’o apylinkės pirmi
ninkas, Šv. Kazimiero Delhi, 
Ont. lietuvių parapijos darbuo
tojas, šaulių s-gos narys, lapkri
čio 2 d. tragiškai žuvo dirbda
mas savo ūkio miške. Palaido
tos iš Šv. Kazimiero Delhi, Ont. 
šventovės Šv. Jono lietuvių ka
pinėse Misisissaugoje lapkri
čio 5 d.

Atitaisymas. “TŽ” 39 nr. įsivė
lė klaida. A.a. Juozo Zurlio 15 me
tų mirties atminimui pagerbti Ma
rija ir Jonas Gimžauskai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo ne $5 (kaip buvo 
skelbta), bet $500. “Tėviškės žibu
riai” labai atsiprašo už įvykusią 
klaidą.

GAMINU koldūnus pagal užsaky
mą. Skambinti Birutei tel 416 236- 
9071.

Londono, Ont. lietuvių choras “Pašvaistė”, vad. muz. A. Petrašiuno, atlieka dalį koncerto programos XXXIV- 
tųjų Kanados lietuvių dienų renginyje 1996 m. spalio 13 d. Anapilio sodybos salėje Nuotr. D. Blynaitės

Toronto Maironio mokyk
loje lapkričio 9 d., 9.30 v.r. įvyks 
metinis tėvų susirinkimas. Kvie
čiame tėvelius dalyvauti. Vedėja

Lietuvos seimo rinkimų 
antrojo rato balsavimas įvyks 
lapkričio 10, sekmadienį. To
ronte balsuoti galima bus Lietu
vos generaliniame konsulate, 
Lietuvių Namuose, 1573 Bloor 
St.W., tarp 12 vai. ir 4 vai. p.p. 
Atvykus balsuoti asmeniškai, 
reikia su savimi turėti Lietuvos 
respublikos pasą ir iš ambasa
dos gautus rinkimų dokumen
tus. Inf.

Juozas Kojelis, pedagogas, 
visuomenininkas, žurnalistas, na
cių politinis kalinys, “Tėviškės 
žiburių” bendradarbis gruodžio 
2 d. švenčia savo 80 m. amžiaus 
sukaktį Los Angeles, Kaliforni
joje. Dievo palaimos ir sveika
tos linkėdami, Sukaktuvininką 
sveikina “Tėviškės žiburių” lei
dėjai ir darbuotojai.

Baltiečių verslo taryba, 
vadovaujama Reginos Stočku- 
tės-Pearce, rengia antrąją kon
ferenciją gruodžio 9, 10 ir 11 
Toronte “Design Exchange” 
patalpose prie King ir Bay gat
vių. Konferencijos tikslas - su
burti Kanados ir Baltijos kraštų 
verslininkus, ištirti verslo gali
mybes ir pasikeisti žiniomis šio
je srityje. Registracijos mokestis
- $125. Platesnę informaciją 
teikia Regina Pearce telefonu 
416 534-9916 arba faksu 416 
534-2739.

Kalėdiniai sveikinimai
Jau planuojamas kalėdinis 

“TŽ” numeris, kuris išeis gruo
džio 17 d. Visa medžiaga, skirta 
šiam numeriui, laukiama vė
liausiai iki gruodžio 10 d. Kalė
dinius sveikinimus kviečiame 
siųsti dar prieš šią datą, kad 
spaustuvė galėtų juos laiku pa
ruošti. Yra dvejopi sveikinimai
- bendras ir atskiri, asmeniniai. 
Į bendrąjį sveikinimą įrašomi 
visi tie, kurie pareiškia tokį no
rą ir atsiunčia auką “TŽ”. As
meniniai bei atskirieji sveikini
mai yra rėminiai. Jų kaina pagal 
užimamą plotą. Jais daugiausia 
naudojasi parapijos, organizaci
jos, institucijos ir pavieniai as
menys. Sveikinimas per laikraštį 
šiuo metu yra geriausias būdas 
pasiekti savo artimuosius ne tik 
išeivijoje, bet ir Lietuvoje. Tuo 
būdu išvengiama atvirukų siun
tinėjimo, kuris pareikalauja 
daug laiko ir išlaidų.

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
atvirukais įsirašė j bendrą sveikini
mą ir paaukojo “Tėviškės žibu
riams”:

$100 - Sofija Rakštienė ir šei
ma, Stoney Creek, Ont.; $60 - Al
bina ir Alfonsas Pilipavičiai, Hamil
ton, Ont.. Monika Jasionytė; $50 - 
Alvina ir Vladas Ramanauskai, Ol
ga ir Mykolas Krivickai. Oakville, 
Ont.; $30 - Marytė ir Jonas Gim
žauskai, Hamilton, Ont., Birutė ir 
Bronius Tamošiūnai, Ona Jakima
vičienė; $25 - Aleksas ir Aldona 
Valadkos, Irena ir Povilas Girniai, 
Hamilton, Ont., Joana Valiukienė; 
$20 - J.J. Šarūnai, St. Petersburg 
Beach, Fl., Aldona ir Jonas Rano- 
niai, Marija ir Juozas Vaseriai, 
Margarita ir Justinas Zubrickai, 
Rūta ir Jonas Nacevičiai, Teresė 
Enskaitienė, Marija ir Simas Gu
daičiai, Ona Dementavičienė ir sū
nus Vidas, Elena Mažulaitienė, Ha
milton, Ont., Juozas Astas, Hamil
ton, Ont., Liuda Stulginskienė, Jo
nas, Petronėlė Vegeliai, Petrė Vi- 
tienė, Burlington, Ont.; $10 - Lina 
Einikienė, Stasys Matulionis, Brant
ford, Ont.

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

I? A DEK A,
Nuoširdžiai dėkojame visiems

XXXIV KANADOS LIETUVIŲ DIENŲ 
parengimų koordinatoriams ir jų pagalbininkams, 
meniniams vienetams ir jų vadovams, meno parodų 
dalyviams ir jų rengėjams, sporto šventės organi
zatoriams , parapijoms, lietuviškiems laikraščiams už žinių 
teikimą, metraščio redaktoriams ir jo rėmėjams bei 
visiems talkininkams bet kokiu būdu prisidėjusiems prie 
šios šventės pasisekimo.

Ypatingas ačiū visiems už gausų dalyvavimą.

. XXXIV KLD rengimo komitetas

Maloniai kviečiame dalyvauti 

Toronto Lietuvių Namų 45-tajame 

TRADICINIAME POKYLYJE 
1996 m. lapkričio 9, šeštadienį, 7 v. v.

Karaliaus Mindaugo menėje, 1573 Bioorstr. w.

Programoje: Londono “Pašvaistė".
Šokiams gros “Vaclovas ir Valdas”.

Kokteiliai 6 vai. vak. Veiks baras, 
užkandžiai ir loterija.

Bilietai gaunami LN raštinėje tel. 416 532-3311 ir 
ir sekmadienio popietėse. Įėjimas $10.

Rengia - Toronto Lietuvių Namų ir
Visuomeninės veiklos komitetas

Tėvynės sąjungos Kanados skyriaus 
metinis narių-rėmėjų 

susirinkimas
įvyks 1996 m. lapkričio 17, sekmadienį, 

Anapilio parapijos salėje, Mississaugoje.
I Registracija - 2.30 vai. po pietų.
I Susirinkimo posėdis - 3 vai. po pietų.
Susirinkimas yra viešas. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Tėvynės sąjungos Kanados skyrius

Tėvynės s-gos Toronto židi
nys spalio 30 d., 7 v.v. Prisikėli
mo parapijos parodų salėje su
rengė susitikimą su visuomene. 
Židinio pirmininkė dr. M. Ulec- 
kienė atidarė susirinkimą ir pa
kvietė pranešimui Vyt. Biretą, 
kuris su žmona Birute du mėne
sius prieš seimo rinkimus, abu 
kaip Tėvynės s-gos atstovai, va
žinėjo po Lietuvą kviesdami žmo
nes balsuoti už konservatorius. 
Pranešėjas papasakojo apie šį 
savo savanorišką įsipareigojimą, 
susitikimus su provincijų bal
suotojais ir atsakinėjo j gana 
gausius klausimus. Pabaigoje kal
bėjo Tėvynės s-gos Kanados 
skyriaus pirm. E. Čuplinskas, 
ragindamas antrame rinkimų 
rate balsuoti už Andrių Kubilių 
Naujamiesčio apygardoje. Susi
rinkimo dalyviai buvo pavaišinti 
kavute ir sausainiais. Dl.
“Keistuolių teatras” savo mu

zikiniais ir komiškais talentais 
pralinksmino apie 250 žiūrovų 
antradienį, spalio 22 Toronto 
Lietuvių Namuose. Vakaras 
prasidėjo gitaros ir pianino lydi
momis, pačių jaunų aktorių 
sukurtomis dainomis. Lyrines, 
nostalgiškas gaidas po trumpos 
pertraukos išblaškė vyrų trupė 
“Erelis”, vaidyba ir dainomis 
perduodami lietuviškus sveiki
nimus iš viso pasaulio. Juose 
parodymas - ir parodija - savų 
bei užsienietiškų talentų. Savo 
didelius muzikinius ir satyrinius 
gabumus išreiškė “trys tenorai 
iš Italijos”, atlikę įvairaus žanro 
lietuviškų dainų ištraukų - italų 
kalba. Juoke skendusią publiką 

malonioje nuotaikoje paliko 
kartu sudainuota nauja versija 
senos studentiškos dainos, kuri 
gražaus vakaro atminimui įrašy
ta ir sambūrio parduodamoje 
juostelėje. Taip pat buvo galima 
įsigyti jų programų vaizdajuos
čių.

Teatras Hamiltone pasiro
dė penktadienį, spalio 25, o To
ronto Maironio mokykloje vai
kams pritaikytą programą atliko 
spalio 26, šeštadienio rytą, sek
madienį pravedė žaidimus vai
kams po šeimos Mišių Prisikė
limo parapijoje. “Keistuoliai” ir 
jų draugai dar vyko į Niujorką 
pasirodymui prieš išskrendant 
atgal į Vilnių lapkričio 3 d., kur 
toliau tęs prieš 8 metus pradėtą 
kūrybišką “vaikų nuo 3 iki 133” 
linksminimo darbą.

“Girių aidas”, buvusių Lie
tuvos partizanų ir tremtinių an
samblis, koncertavo Toronto 
Lietuvių Namuose spalio 29 d. 
Jų pasiklausyti susirinko dau
giau kaip 300 žmonių. Garbingų 
ir retų svečių pasveikinimu pro
gramą pradėjo V. Kulnys, LN 
kult, k-jos pirmininkas, taręs po 
koncerto ir padėkos žodį. Po jo 
sveikino Lietuvos gen. garbės 
konsulas H. Lapas ir KLB kraš
to valdybos vardu - N. Liačienė. 
Su ansamblio nariais supažindi
no meno vadovas Ant. Paulavi
čius, kurio sukurtų dainų pro
gramos repertuare buvo nema
žai. Be vokalinės dalies, klausy
tojams buvo įdomu išgirsti par
tizaniškų kautynių pasakojimus, 
kuriuos jautriai perdavė Ant. 
Lukša, Daumanto brolis, ir Vyt.

Kariuomenės šventė bus mini
ma lapkričio 24 d., sekmadienį, 
Aušros Vartų parapijoje. Lietuvos 
kariuomenės kapitonas istorikas dr. 
Gintautas Surgailis yra pažadėjęs 
skaityti paskaitą. Jis ir du leitenan
tai studijuoja prancūzų kalbą Kana
dos kariuomenės bazėje Si. Jean- 
sur-Richelieu. Minėjimą rengia 
Monlrealio šauliai.

Šv. Kazimiero parapija spalio 
27 d. surengė sėkmingus metinius 
pietus savo svetainėje.

Montrealio seselių namų vy
resnioji seselė Judita grįžo iš Lie
tuvos ir savo įspūdžiais pasidalino 
spalio 27 d. per Katalikių moterų 
draugijos susirinkimą.

0*4 LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

DRAUDOS KAINAS
GERIEMS OBJEKTAMS 

NAMAMS IR AUTOMOBILIAMS
NUSTATOME PATYS

Atstovaujamos bendrovės suteikė mums tą teisę 
vadovaujantis mūsų ilgametine darbo patirtimi

Kviečiame visus pasinaudoti šia galimybe
Mokestis gali būti padalintas į 3-6-10 mėnesinių 
mokėjimų

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
TEL. 722-3545

Greitas ir tikslus patarnavimas
Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti

PARDUODAMI NAMAI 
(Palikimas)

Lietuvių gyvenamuose rajonuose
7310 Churchill Ave., Crawford Park, Verdun. 

Atskiras vasarnamis (cottage), 3 miegamieji, atskiras 
garažas. Didelis sklypas. Vasarnamis statybininko sau 
statytas. Kaina $139.000

1194-96 Crawford Bridge Ave., Crawford Park, 
Verdun. Duplex 4-5 kambariai. Pusiau atskiras. 
Gražus rajonas. Kaina $115.000

254-256 2nd Avė., Lasallc. Duplex, 5-5 kambariai.
2 58-260 2nd Ave., Lasalle. Duplex, 4-4 kambariai. 

Abu namai pusiau atskiri, garažas rūsyje. Gera 
naujesnė statyba. Kiekvieno kaina $125.000

Įmokėjimas pagal galimybes. Galima paskola 
geromis sąlygomis.

P. Adamonis tel. 722 -3545
(Testamentinis įgaliotinis)

Balsys. Operos solistas V. Kup
rys padainavo keletą solo dainų, 
akompanuojant Ilonai Beresne- 
vičienei; pabaigoje, solistui va
dovaujant, visa salė traukė “gel
tona spalva - tai saulė” ir “že
mėj Lietuvos ąžuolai žaliuos”. 
Pertraukos metu dalyviai buvo 
vaišinami kava, galėjo įsigyti 
garsajuosčių, A. Paulavičiaus 
knygų bei paaukoti Čikagoje 
veikiančiam Lietuvos partizanų 
globos fondui, suorganizavu
siam šios grupės koncertines iš
vykas Šiaurės Amerikoje.

Partizanų ansamblis, be 
koncerto Lietuvių Namuose, 
gražiai ir įdomiai dar pasirodęs 
praeitą savaitę Wasagoje, Ha
miltone, Prisikėlimo parapijoje, 
lapkričio 2 d. buvo pagerbtas 
priėmime Lietuvos gen. garbės 
konsulo H. Lapo ir Gražinos 
Lapienės namuose. Gausių sve
čių tarpe laisvės kovotojams bu
vo sudaryta jauki aplinka susi
pažinti su Toronto lietuviškojo 
gyvenimo veikėjais, pabendrau
ti, net ir padainuoti.

“Girių aidas”, atlikęs pas
kutinį Kanadoje pasirodymą 
lapkričio 3 d. Anapilio sodybo
je, kitą dieną išvyko į Čikagą, iš 
kur tęs savo koncertų išvykas 
Floridoje ir Kalifornijoje. Į 
Lietuvą grįš šio mėnesio pabai
goje. S.

Montrealio skautai labai gra
žiai veikia, tik jie per daug nesiskel- 
bia. Skautų vyčių sueiga - lapkričio
I d. pas Vytą Ptašinską. Skautų su
eiga bus lapkričio 20 d., o gruodžio
II d. - skautų Kūčios Aušros Vartų 
parapijos salėje. “Geležinio Vilko- 
Neringos” tuntas planuoja žiemos 
stovyklą sausio 10 - 12 d.d. Cap St. 
Jacques parke. Kviečiami dalyvauti 
ir skautų tėvai. Kad būtų galima 
geriau susitvarkyti, reikia registruo
tis iš anksto pas tuntininką Gintarą 
Nagį tel. 68.3-6147.

“Rūtos” klube lapkričio 20 d., 
trečiadienį, 1 v.p.p. bus rodoma 
vaizdajuostė iš Montrealio lietuvių 
ir Lietuvos gyvenimo. Kviečiami vi
si. B.S.

DĖL PAŠTO VĖLAVIMŲ 
galima skųstis skambinant 416 
979-8822 arba 1-800-267-1177. 
Palikti adresą su pašto kodu. 
Kuo daugiau bus užregistruota 
adresų, kuriems vėluojasi laik
raščio pristatymas, tuo bus at
kreiptas didesnis dėmesys.

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

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Ulbai gera kokylk'. Skambinti 
bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

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).


