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Darbas - gerovės kūrėjas
Pasakos apie iš dangaus krintančius keptus karve

lius jau seniai pasibaigė. Po tragiško ir skaudaus lūžio nu
tilo ir sapaliojimai apie žemės rojų, kuriame visi maitinsis 
iš bendro katilo

S
VAJONĖS lieka svajonėmis. Nepasiekiami, neįgy
vendinami dalykai sudūžta prieš akis. O gyvenimas 
rieda, poreikiai nesibaigia. Juo toliau, juo daugiau 
jų atsiranda. Utopinės idėjos tirpsta kaip sniegas 

metų laikams keičiantis. Gyvenimas šalina visus priedus, 
kurie prieštarauja jo įprastai raidai. Revoliucijų sukelti 
pokyčiai, apsidailinę, sušvelnėję, ir tai tik kai kurie, per il
gus šimtmečius prisiderina prie nesulaikomos amžinųjų 
dėsnių saistomos eigos.O kultūros ir civilizacijos slinktis 
ne visus pasaulio kampus vienodai paliečia. Ir žmonių pa
žiūros į gyvenimo tikslą bei užduotis skirtingai klostėsi. 
Tarp kraštutinių svajotojų ir darbščiųjų nėra tuštumos. Ją 
užpildo tai į vieną, tai į kitą pusę palinkusios minios - išti
sos kartų kartos, kur amžinas ieškojimas patogesnės bui
ties ir nesustabdomas judėjimas kuria medžiaginės gero
vės mozaiką, pirmiausia ryškėjančią gyvenimo lygiu. Ir 
kokį tą lygį kas bekurtų, kokį jo laipsnį bepasiektų - vis
kas paremta aiškiu apčiuopiamu darbu. Juo aukštesnis ly
gis, juo daugiau ir darbo įdėta. Pažanga neatsirado savai
me. Net ir didžiausi lobiai nieko nereiškia, jei jie žmonių 
pastangomis bei konkrečiu darbu nepajungiami gerovei 
kelti. Tuo būdu darbas ir dirbantieji sudaro visos materia
linės gerovės pagrindą. O laisvuose demokratiniuose 
kraštuose - juo daugiau iniciatyvos, tuo daugiau ir pažangos.

N
ORS darbas yra pagrindinė vertybė medžiaginei 
gerovei kelti, ne visi nori tai suprasti ir pripažin
ti. Yra žmonių, kuriems idealas - nieko nedirbti, 
tai yra nesusirišti su jokia darboviete, niekur ne

įsipareigoti, savo dienotvarkes kaitalioti pagal nuotaikas, 
nuovargį ar įsisunkusį išglebimą. Tai apgailėtina visuo
menės dalis, dažnai parazituojanti dirbančiųjų sąskaiton. 
To tipo žmonėms paskutinė riba yra valkatavimas. Kai 
kurie dirba ir amžinai dejuoja, kad niekaip negali sulaukti 
pensijos. Tada, girdi, tai pagyventume, pasidžiaugtume. 
Ar taip iš tikrųjų yra, gali paliudyti pensininkai. Iš jų tar
po pasigirsta ir kitokių balsų: laikas per daug greitai bėga, 
atsiradusi slegianti tuštuma, kurioje saulė per dažnai lei
džiasi...Tai nuskamba kažkokiu nusivylimu. Tad ir taip 
negerai, ir taip blogai. O dalykas nėra sudėtingas. Jei tik 
sveikata leidžia, reikia neužsidaryti savo namuose ieškant 
tik juose užsiėmimų. Siauras pasaulis labiausiai slegia, 
nebent žmogus savo namuose įnikęs į jį patenkinantį dar
bą ar pasinėręs į kūrybinį pasaulį. Kalbant apie darbą įdo
mu ir tai, kad daugelis iš kitų kraštų j Šiaurės Ameriką at
vykusių nesistebi žmonių praturtėjimu, bet stebisi jų 
darbštumu, tartum tie dalykai neturėtų nieko bendro. Ir 
Europos kraštai, kuriuose žmonės daugiau dirba, o ma
žiau linksminasi ar svajoja, pasiekia aukštesnį gyveni
mo lygį, užtikrinantį gerovę visiems. Rugsėjo pradžioje 
čia švenčiama Darbo diena turėtų visiems priminti ne tik 
apmokamą laisvadienį ir ilgą savaitgalį, bet ir darbo 
reikšmę. Č.S.

Į KANADOS ĮVYKIAI jgg 
Sumažėjo Kvebeko deficitas

Kvebeko deficitas pirmam 
pusmečiui yra $51 mlj. mažesnis 
negu tikėtasi, siekia $3.2 bin. Į 
šią sumą įskaityta federacinės 
valdžios parama (transfer pay
ments). Numatoma, kad 1997- 
1998 m. deficitas nukris iki $2.2 
bin.

Dauguma kvebekiečių bal
suotų prieš atsiskyrimą nuo 
Kanados, kaip rodo “Leger & 
Leger” apklausos rezultatai. 
Pirmą kartą po 1995 m. referen
dumo, iš apklaustųjų tik 45.4% 
balsuotų už atsiskyrimą, o 
54.6% nenorėtų atsiskirti.

Per praėjusius du mėnesius 
premjero Lucien Bouchard vy
riausybės populiarumas smar
kiai nukrito. Dabar tik 40.3% 
apklaustųjų yra patenkinti vy
riausybe (birželio mėn. jų buvo 
49.1%). Nepatenkintų dabar 
yra 54.9%. Apklausos duomeni
mis populiariausias politikas yra 
Jean Charest.

Ontario Hydro valstybinė 
bendrovė ketina uždaryti 7 
branduolinius reaktorius ir tam 
tikslui yra paskyrusi $8.8 bin. 
per 4 metus. Reaktorių išmon- 
tavimui dar nenumatyta lėšų, 
bet gali kainuoti daugiau kaip 
$3 bin.

Pirmame šių metų pusme
tyje bendrovės pelnas krito 20% 
iki $325 mln., daugiausia dėl 
problemų su branduolinių reak
torių veikimu. Tik eksportai ne
nukentėjo, net pakilo $33 mln., 

nes daugiau energijos buvo par
duota JAV-bių Michigan ir 
New York valstijoms. Paskutinė 
Hydro finansinė apyskaita rodo, 
kad vartotojams neturėtų kilti 
kainos, nei sumažėti paslaugos.

Britų Kolumbijoje “Reform” 
partija išsirinko naują vadą Wilf 
Hanni. Nors pastaruoju laiku 
partijai niekas nevadovavo, pa
čios paskutinės apklausos rodo, 
kad jos populiarumas auga. Li
beralai pralaimėjo rinkimus, 
stengėsi sudaryti dešiniųjų koa
liciją, tačiau jiems nepasisekė. 
Kaip liberalų vadovas Gordon 
Campbell pranašavo, balsavu
sieji už “Reform” partiją tik su
skaldė balsus ir sudarė Naujųjų 
demokratų partijai progą iškilti. 
Britų Kolumbijoje beveik ištisus 
50 metų vyriausybę sudarė “So
cial Credit” partija - koalicija, 
kurios kitiems nepavyko nuso
dinti.

Kanados pašto ir Kanados 
pašto darbuotojų unijos derybi
ninkai susitiko rugsėjo 2 d., ta
čiau nesimato pozityvių pro
švaisčių derybose dėl sutarties. 
Unijos prezidentas Darell Ting
ley tvirtina, kad vyriausybė 
spartina streiką, kad lengviau 
būtų privatizuoti Kanados paš
tą, $5 bin. vertės valstybinę 
bendrovę, iki 2000 m. Jo many
mu, mažindama darbų skaičių 
vyriausybė stengiasi pelną padi-

(Nukelta į 6-tą psl.)

44-osios Europos lietuviškųjų studijų savaitės paskaitininkai ir pirmininkai. Studijų savaitė vyko 1997 m. 
liepos 20-27 dienomis Vasario 16 gimnazijoje Vokietijoje Nuotr. M. Šmitienės

Prasidėjo nauji mokslo metai - ir vėl eisim lietuviškon mokyklon. Nuotraukoje - Vyskupo Valančiaus 
mokyklos mokiniai Hamiltone pamokos metu. Iš kairės: Renata Valaitytė, Lina Račkus, Ken Kalvaitis, 
Andrius Ptašinskas, Darius Račkus, Aleksas Panavas

Nuotaikos išeivijoje ir Lietuvoje
Dvi tautos dalys, išgyvenusios didelius pokyčius, yra apsunkintos praeities, bet 
jaunoji karta daugiau rūpinasi ateitimi. Tai teko patirti ilgiau pabuvojus Lietuvoje

VYTAUTAS P. ZUBAS, 
St. Catharines, Ont.

Nesunku pastebėti skirtu
mus tarp dviejų tos pačios tau
tos dalių. Daugiau kaip 50 metų 
nuo tautos kamieno nutolusi iš
eivija tebegyvena prieškarinės 
Lietuvos įvaizdžiu. Nepastebė
dami dirvonuojančių laukų, su
pančių Torontą ar Montrealį, 
sielojasi dėl nedirbamos žemės 
Lietuvoje.

Iki Antrojo pasaulinio karo 
ir Kanada buvo žemės ūkio 
kraštas. Iš karo grįžę vyrai ir iš 
amunicijos fabrikų parėjusios 
moterys, miesto žiburių sužavė
ti, nebenorėjo kaime purvyną 
braidyti. Ne vienas dypukas po
ilsiui vietoj vasarnamio nusipir
ko paliktą ūkį. Lietuvis visada 
siekė šviesesnio gyvenimo ir ar
ba mokėsi, arba emigravo. Net 
dainoje vargana lietuvaitė dai
nuoja apie broliukus kunigus ir 
urėdus. Tik vėliau grupė mies
tiečių poetų pradėjo “saują že
mės” idealizuoti.

Didieji pokyčiai Lietuvoje
Pasikeitė ir gyventojų pasi

skirstymas. Prieš karą Lietuvoje 
80% gyveno kaimuose ir 20% 
miestuose. Dabar kaime gyvena 
31.5%, o mieste daugiau kaip 
dvigubai - 68.5%. Nors ir kiek 
traktorių išeiviai nupirktų, dir
vonuojančių laukų plotai nesu
mažės. Kai krašte vidutinis ūkis 
tik septyni hektarai, didesnės 
gerovės žemdirbys nenumato. 
Kai paminėjau, kad su kolūkiais 
kartu sunaikinot ir galvijų ban
das, atsakė: “Mums užteks kiek 
liko, nes nesunaudojam ir to, ką 
pagaminam, o į užsienį parduoti 
sunku”.

Gal žemdirbys supranta, 
kad apie kaimo idiliją gali svajo
ti tik miesto gyventojas. Ir ma
no žemiečiai broliai Mekai “Se

meliškių idiles” rašė Niujorke. 
Kai žiūrėdamas į apleistus pa
status paklausdavau, ar nebuvo 
kitos išeities, juk čia jūsų pra
kaitas, su mirusio kaimo minti
mi susitaikęs buvęs kolūkietis 
nereaguodavo. Krašto vadovai, 
nesugebėję iš kolūkio pereiti į 
didelius komercinius ūkius, kai
mo idiliją užbaigė visiems lai
kams.

Kartu su technologija per šį 
šimtmetį išaugo ir miestai. 
Šimtmečio pradžioje pasaulyje 
buvo du ar trys miestai su mili
jonu gyventojų, o baigiantis jau 
yra apie 200. Per paskutinius 50 
metų ir Lietuvos miestai nepa
prastai išaugo. Žaliavomis ne
turtingame krašte sovietai, turė
dami savo išskaičiavimus, steigė 
didelius lengvosios pramonės 
vienetus, pajėgius aprūpinti visą 
Sąjungą. Taip atsirado elektro
nikos reikmenų įmonės Vilniuje 
ir Šiauliuose, televizorių - Pa
nevėžyje, šaldytuvų - Alytuje. 
Juose dirbo ne šimtai, bet tūks
tančiai.

Fabrikus išsidalinti buvo 
sunkiau nei kolūkio turtą ir že
mę, kurios ne tik Vilniuje, bet ir 
Čikagoje gyvenantiems staiga 
labai prireikė. Daugumas tų 
įmonių ir toliau dirba sumažėju
siu pajėgumu, nes anksčiau 
daug gamybos atitekdavo kari
nėms sovietų pajėgoms. Tačiau 
jau atsiranda vis daugiau užsa
kymų iš japonų ir Vakarų Euro
pos firmų. Lietuva turi daug ge
rai išmokslintų aukštos kvalifi
kacijos žmonių, ir lengvoji pra
monė kraštui tinka. Vakarai tai 
seniai pripažįsta.

Atsilikimas - tik ekonominis
Ekonominis Lietuvos BVP 

(bendras vidaus produktas) yra 
apie 10% Europos Sąjungos vi
durkio. Į ją patekti reikės laiko, 
bet kultūriniu požiūriu mes jau 

esam vakariečių priimti. Būda
mas Druskininkuose keletą die
nų TV sekiau M. Rostopovi- 
čiaus viešnagę Vilniuje. Tada 
vyko Vilniaus festivalis '97, ku
riame dalyvavo ir daugiau 
žvaigždžių iš Europos. Laukė iš 
Londono Yehudy Menuhin pa
sirodymo. Įvyko prancūzų madų 
paroda. “Neįtikėtina, kad po 
septynerių metų jau tiek daug 
garsenybių matome Vilniuje”, 
kažkas TV pokalbyje išsitarė. 
Tuo pačiu metu įvyko ir “Poezi
jos Pavasaris '97”, žydų festiva
lis “Šalom '97”, Vaikų gynimo 
diena, Šeimų krepšinio turny
ras, Sunkiaatlečių varžybos (se
niausias dalyvis, rodos, 75 m.), 
kuriose kūjo metime dalyvavo ir 
prez. A. Brazauskas.

Kino teatre ėjo ką tik pasi
rodęs filmas “English Patient”. 
Koncertavo Prancūzijoje gyve
nanti Mūza Rubackytė. Vertėjai 
Birutei Vitartaitei (78 m.) už 
prancūzų literatūros vertimus 
Prancūzijos ambasadorius įtei
kė savo krašto ordiną. Vilniuje 
žiūrėjome baletą “Žydrasis Du
nojus” su Loreta Bartusevičiū- 
te-Noreikiene. Salė buvo pilna, 
kultūringos, išsipuošusios publi
kos, daug jaunimo, nes bilietų 
kainos turbūt prieinamos: mes, 
septyni žmonės, sėdėjome ant
roje eilėje su 20 Lt. bilietais. 
Pirmaisiais nepriklausomybės 
metais užsieniuose darbo ieško
ję dainininkai ir šokėjai jau su
grįžo.

Jaunoji ir senoji karta
Nesutarimas tarp jaunosios 

ir senosios kartų visada buvo ir 
bus. Senoji karta linkusi žiūrėti 
į praeitį ir ją idealizuoti, o jau
niesiems ateitis rūpi. Kai vyres
nieji negali pamiršti prieš de
šimtmečius patirtų neteisybių ir 
skriaudų, jauniesiems tai tik 

(Nukelta į 2-rą psl.)

Tarėsi Baltijos kraštų atstovai
Rugpjūčio 27 d. Estijos Są

ramos saloje įvyko Baltijos vals
tybių užsienio reikalų komitetų 
posėdis dėl Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos bendradarbiavimo jun
giantis į Europos sąjungą ir 
ŠAS, praneša ELTA. Lietuvai 
atstovavo seimo užsienio reika
lų komiteto pirmininkas Mečys 
Laurinkus.

Helsinkyje įvyko Šiaurės ta
rybos posėdis, kuriame dalyva
vo seimo pirmininko pavaduo
tojas Andrius Kubilius su dele
gacija. Daugiausia dėmesio bu
vo skiriama politiniams ir prak
tiniams Baltijos jūros regiono 
saugumo užtikrinimo klausi
mams. Taip pat buvo svarstoma 
Madride vykusio susitikimo įta
ka jo saugumui. Susitikimo me
tu Lietuvos delegacijos nariai 
išreiškė viltį, kad Siaurės valsty
bės rems Baltijos kraštų priėmi
mą į ŠAS, o derybos dėl stojimo 
į ES bus pradėtos su visomis tri
mis valstybėmis kartu. Tam pri
tarė susitikime dalyvavę poli
tikai.

Lankėsi Šveduos delegacija
Kaip rašo ELTA, rugpjū

čio 28 d. Lietuvoje lankėsi 
Švedijos parlamentinė delegaci
ja. Ji susitiko su seimo valstybi
nio saugumo, užsienio reikalų 
komiteto nariais ir frakcijų at
stovais, su seimo pirmininku Vy
tautu Landsbergiu.

Švedijos parlamento gyny
bos komisijos pirmininkas Lars 
Danielsson pareiškė, kad Švedi
jai rūpi Lietuvos saugumas, to
dėl ji remia Lietuvos siekį 
jungtis į ŠAS ir ES. Jis užtikri
no, kad Švedijos vyriausybė dės 
visas pastangas, kad visos trys 
Baltijos valstybės būtų pakvies
tos derėtis ES kraštų vyriausy
bių susitikime Liuksemburge 
šių metų pabaigoje.

Aptarė JAV ir Baltuos 
kraštų chartą

Rugpjūčio 28 d. į Vašingto
ną nuvyko Lietuvos diplomatų 
delegacija aptarti JAV ir Balti
jos kraštų chartos projektą. Ją 
numatoma pasirašyti rudenį Va
šingtone JAV prezidentui Bill 
Clinton susitikus su Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos prezidentais.

JAV valstybės sekretorė 
Madeleine Albright, liepos pra
džioje apsilankiusi Lietuvoje, 
tvirtino, kad charta greičiausiai 
bus keturšalis dokumentas, nu
rodantis trijų Baltijos valstybių 
ir JAV politinio, ekonominio ir 
kultūrinio bendradarbiavimo pa
grindus. Jis aprėps ir saugumo 
bendradarbiavimo požiūrius ir 
bendrus tikslus, bet nenumatys 
saugumo garantijų.

Valstybė rems žemdirbius
Kaip praneša “Lietuvos ry

tas” (nr. 196), rugpjūčio 18 d. 
Lietuvos seimas priėmė įstaty
mą, numatantį Lietuvos žemės 
ūkio ir Vilniaus bankams duoti 
valstybės garantijas teikiant ati- 
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“Sunku lietuviui nutylėt tave dviveidę matant”...

titinkamai 160 mln. litų ir 80 
mln. litų paskolas pagal kvotas 
pirkti maistinius grūdus ir ankš
tines kultūras. Ūkininkai ir 
bendrovės negali parduoti der
liaus, kurį šią vasarą pasisekė iš
auginti. “Dauguma grūdų per
dirbimo įmonių neturi pinigų, 
kad pagal nustatytas maistinių 
ir ankštinių kultūrų kainas su
pirktų 344 tūkstančių tonų kvo
tą, kurios kaina - apie 240 mln. 
litų.” Supirkta 40,900 tonų, o 
saugoti priimta 104,000 tonų. 
Tai yra 31.9% patvirtintos kvo
tos. Supirkimo sutartis sudaryta 
su specialios paskirties akcine 
bendrove “Jonavos grūdai”, ku
rioje valstybės turto dalis suda
ro 70%.

ELTOS žiniomis, gyvulių 
augintojai ir grūdų perdirbėjai 
jau rugpjūčio viduryje reikala
vo, kad Žemės ir miškų ūkio 
ministerija uždraustų naudoti 
derliaus grūdų eksportą, nes jų 
manymu pavasarį grūdų gali 
pristigti. Ministerija tikisi, kad 
grūdų trūkumo nebus, o įmonės 
jau sudarė sutartis dėl, 100,000 
tonų grūdų išvežimo į kaimyni
nes valstybes.
Nekalta dėl pasienio incidento

Liepos pabaigoje Lietuvos 
pasienio policininkai savavališ
kai susitiko su Gudijos pasienio 
pareigūnais ir remdamiesi jiems 
parodyta filmuota medžiaga, 
raštu patvirtino, kad trys Rusi
jos TV žurnalistai pažeidę Lie- 
tuvos-Gudijos sieną. Kaip pra
nešė “Lietuvos aidas” (nr. 163), 
žurnalistai Gudijoje buvo suim
ti. Incidentas nebuvo užregist
ruotas suvestinėje ir nepranešta 
pasienio policijos vadovybei nei 
Vidaus reikalų ministerijai. Bu
vo atliktas tarnybinis patikrini
mas ir nustatyta, jog šie parei
gūnai viršijo savo įgaliojimus ir 
buvo nubausti.

BNS skelbia, kad nors Lie
tuva buvo pripažinusi, kad davė 
dingstį gudams suimti žurnalis
tus, atsisakė prisiimti kaltę dėl 
incidento. Vyriausybės spaudos 
tarnybos pranešime griežtai pa
brėžta, jog “Lietuva nieko 
bendro su šiuo incidentu neturi: 
nei Užsienio reikalų, nei Vidaus 
reikalų ministerijos neturi in
formacijos, kad Rusijos žurna
listai būtų pažeidę mūsų šalies 
sieną.”

Susitikimas Kopenhagoje ‘
Rugpjūčio 21-23 d.d. Ko

penhagoje įvyko tradicinis Šiau
rės ir Baltijos kraštų - Danijos 
Švedijos, Norvegijos, Suomijos, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos - 
aukščiausiųjų kontrolės institu
cijų vadovų susitikimas. “Lietu
vos aido” (nr. 160) žiniomis, 
Lietuvai atstovavo valstybės 
kontrolierius Vidas Kundrotas. 
Buvo aptartas institucijų bend
radarbiavimas, stojimas į Euro
pos sąjungą, bendradarbiavimas 
su Europos kontrolierių teismu 
bei informacinių sistemų kont
rolės problemos.

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Nuotaikos išeivijoje ir...

Vysk. J. Preikšas ir ev.-liute- 
ronų vysk. J. Kalvanas dalyvavo 
Graz’o ekumeninio susirinkimo 
delegatų susitikime liepos 30 d. 
Kaune. Buvo apžvelgti ekumeni
niai pokalbiai ir jų reikšmė belau
kiant 2000 metų krikščionybės su
kakties. Dalyviai pasikeitė naujie
nomis. Kun. G. Grušas pasakojo 
apie Maskvos patriarcho Aleksi- 
jaus II vizito ekumeninius požiū
rius. Vysk. J. Kalvanas supažindi
no su visuotiniame Pasaulio liute
ronų federacijos susirinkime 
svarstytu dokumentu dėl nuteisi
nimo doktrinos, kuri bendrai bu
vo parengta su katalikais. Kalbėjo 
ir kiti susitikimo dalyviai ekume
ninio bendravimo klausimais.

Dvasinės paramos jaunimui 
fondas steigiamas Šiauliuose. 
Šios idėjos pradininkė - katalikiš
kos mokyklos vedėja sės. Pr. Ma
linauskaitė. Fondo uždavinys - 
padėti jauniems žmonėms spręsti 
socialines, jausmines bei dvasines 
problemas. Veikla kreipiama dau
giausia į asocialias šeimas. Šiuo 
metu Šiaulių apskrityje mokosi 
apie 59.000 mokinių, iš kurių 
penki tūkstančiai nepasižymi mo
kymosi motyvacija. Maždaug 24. 
000 reikia materialinės pagalbos. 
Fondas numato bendrauti su 
Šiaulių jaunimo psichologinės pa
galbos centru. Fondą remia vysk. 
E. Bartulis. Bendradarbiauti pa
kviestas dr. Arvydas Žygas. Klai
pėdoje panaši organizacija jau 
veikia. Be kitų, jos steigimu rūpi
nosi torontietis kun. E. Putrimas.

Tarptautinis katechetų semi
naras, pirmas toks Lietuvoje, įvy
ko liepos 21-25 d.d. Pažaislio vie
nuolyne. Seminarui vadovavo 
Prancūzijos “Notre Dame de Vie” 
instituto nariai kunigai ir pasau
liečiai. Be lietuvių, dalyvavo 
vengrų, latvių ir prancūzų tikybos 
mokytojai - iš viso apie 150 
asmenų. Seminaro vedėjai ypač 
pabrėžė maldos reikšmę. Pa
skaitų metu stengtasi atskleisti 
maldos slėpinį per Dievo pa
jautimą. Vaikai turėtų skirti dė
mesį savo protui bei mintims, Šv. 
Raštui. Kun. dr. P. d’Ornell ban
dė atsakyti į klausimą, kas yra 
žmogus. Šalia paskaitų buvo 
praktiniai metodiniai užsiėmimai. 
Nustatyta, kad yra būtina gerai iš
manyti ne tik paauglių psicho
logiją, bet ir jų interesus, madas, 
muziką, grupės santykius. Pane
vėžio katechetikos centras yra pa-

Savaitė...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Lankėsi Taivano delegacija

Liepos pabaigoje Lietuvoje 
su oficialiu vizitu pirmą kartą 
lankėsi Taivano 21 asmenų dip
lomatų ir parlamentarų delega
cija. Svečiai susipažino su Kau
no apskrities ekonomine ir kul
tūrine padėtimi, aptarė galimų 
investicijų programą bei bend
radarbiavimo plėtotę, praneša 
BNS. Taivanas tikisi prekybos 
partnerių Lietuvoje ir domisi jos 
geografine padėtimi norėdamas 
nutiesti kelią j šiaurės kraštus.

Karininkai stebės pratybas

Rugpjūčio 17 d. Rukloje 
prasidėjusias bendras Lenkijos, 
Lietuvos ir Danijos pratybas 
stebėti nuvyko Danijos ginkluo
tųjų pajėgų generolas Hans G. 
G. Gruner ir Varšuvos karinės 
apygardos vadas generolas Ado
mas Rebačas. Kariniai moky
mai “Gintarinė viltis ’97” vyksta 
trečią kartą. Lietuvai atstovauja 
du būriai, Lenkijai ir Danijai - 
po vieną. RSJ 

rengęs katechezės bei dvasinio 
ugdymo programą. Seminaro pra
džios iškilmėje dalyvavo vysk. J. 
Preikšas, aplankė seminarą ar
kivyskupai A. J. Bačkis ir S. 
Tamkevičius, drauge su kitatau
čiais kunigais koncelebravo Mišias.

Maskvos patriarcho Aleksi- 
jaus II apsilankymas Lietuvoje 
liepos 25-27 d.d. sukėlė nemažai 
atgarsių. Petras Plumpa, Lietuvos 
vyriausybės patarėjas religijų 
klausimais, mano, kad patriarcho 
vizitas esanti įžanga į jo susitiki
mą su Šventuoju Tėvu. Savo pa
reiškime patarėjas pabrėžė, kad 
valstybės paramą Lietuvoje vie
nodai gaunančios katalikų, orto
doksų ar kitų tradicinių konfesijų 
bendruomenės. Rusija galėtų pa
gerinti savo laikyseną katalikų at
žvilgiu. Esą patriarchas priminęs, 
kad Katalikų Bendrija Rusijoje 
nebūsianti traktuojama kaip sek
ta. Yra pagrindo manyti, kad jei 
ekumeninis sąjūdis tarp katalikų 
ir ortodoksų plėstųsi, tai galėtų 
teigiamai paveikti ir politinius 
veiksmus.

Lietuvos “Caritas” federaci
jos (LCF) suvažiavimas įvyko bir
želio 21-22 d.d. Kaune. Buvusi 
centro valdyba padarė ataskaitinį 
pranešimą. Federacijos pirminin
ko pareigas ėjęs arkivyskupas S. 
Tamkevičius dalyvius supažindino 
su “Caritas” struktūros ir statuto 
pakeitimais. Oraganizacija dabar 
vadinsis “Lietuvos Caritas” (LC). 
Gen. sekretoriumi laikinai paskir
tas kun. R. Grigas. Arkivyskupas 
apžvelgė ateities uždavinius. Svar
biausias šios organizacijos darbas 
parapijoje. Pastaroji turėtų suda
ryti sąrašus žmonių, kuriems rei
kalinga pagalba. Siūloma įrengti 
aukų dėžutes vargšams remti. Ku
nigai turėtų daugiau dėmesio 
skirti šalpos ir socialiniam darbui. 
Tai esanti viena iš esminių kunigo 
pareigų. Šiuo metu ypatingas dė
mesys turėtų būti skiriamas Ano
niminiams alkoholikams. Vysku
pijų “Caritas” turės prižiūrėti 
darbą parapijose, kuriose šiam 
darbui vadovaus klebonai ir orga
nizacijos reikalų vedėjai.

Suvažiavime Lietuvos ’’Cari
tas” buvo galutinai įjungta j Kat. 
Bendrijos struktūrą. Organizaci
jos centras nebeįgyvendins atski
rų projektų, nebekurs socialinių 
institucijų, dirbs su vyskupijų 
“Caritas” organizacijomis, pagal 
reikalą koordinuos darbą, rūpin
sis reklama, leis informacinį ži
niaraštį. LC centre pagrindinį 
darbą atliks gen. direktorius ir du 
jo pavaduotojai. Be Lietuvos vys
kupų, kunigų, vyriausybės at
stovės R. Trakimienės suvažiavi
me dalyvavo Vokietijos, Estijos, 
Latvijos ir Karaliaučiaus srities 
atstovai.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, atnašavo šv. Mišias Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos lietuvių parapijoj Klivlande ir po Mišių susitiko 
su vietos veikėjais bei draugais VYTAUTU ir ANGELE STAŠKAIS

Nuotr. V. Bacevičiaus

Liolių šventovė netoli Kelmės - viena seniausių Lietuvoje Nuotr. H. Paulausko

SPAUDOS BALSAI

Kitataučiai apie Lietuvą
Paryžiuje lenkų leidžiamo 

žurnalo “Zeszyty Historyczne” 
1997 m. išleistoje 120-toje lai
doje yra išspausdinti keturi Lie
tuvą liečiantys straipsniai.

Pirmajame “Vilnius: istori
nės, kultūrinės ir literatūrinės 
tradicijos kaip veiksniai, for
muojantys lenkų mažumos Lie
tuvoje tautinę sąmonę” prof. 
Tadeusz Bujnieki tarp kitko ra
šo: prie Lietuvos lenkų tautinės 
sąmonės išlaikymo ir jos ugdy
mo daug prisidėjo lenkų viduri
nės mokyklos, Trakų bei Naujo
sios Vilnios lenkų mokytojų se
minarijos ir Pedagoginio insti
tuto Lenkų kalbos ir literatūros 
fakultetas. Šių mokyklų absol
ventai darbavosi lenkų spaudo
je, veikė folkloriniuose ansamb
liuose, teatre ir pan. Lenkų 
veikla pagyvėjo prasidėjus so
vietiškai pertvarkai ir dar labiau 
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę.

Vilniaus universitetas
Antrajame straipsnyje “Pas

kutinės rektoriaus Stefan’o Eh- 
renkreutz’o ir Stepono Batoro 
universiteto dienos” yra rašoma 
apie buvusio lenkiško Vilniaus 
Stepono Batoro universiteto ir 
jo rektoriaus likimą. 1939 m. 
Lietuvai atgavus Vilnių šio uni
versiteto rektorius, senatas ir 
studentai naiviai manė, kad šj 
lenkišką universitetą savo lėšo
mis ir toliau turėtų išlaikyti Lie
tuvos valdžia, tačiau taip neįvy
ko. Į Vilnių iš Kauno buvo per
kelti du fakultetai ir universite-

Stebėtojo pastabos iš Vilniaus 
Lietuviai - mirštanti tauta?

Daugiau mirštančių negu gimstančių
J. P. KEDYS

Mirė Lietuvoje: 1992 m. - 
10,400, 1993 m. - 12,500, 1994 
m. - 6,300, 1995 m. - 5,879, 
1996 m. - 3,727, 1997 m. 6 mė
nesiai - apie 2,000.

Per penkerius su puse metų 
- apie 40 tūkst. žmonių! Tie 
skaičiai gerokai viršija gimimus. 
Slavai (rusai, lenkai, gudai ir 
ukrainiečiai) Lietuvoje sudaro 
apie 20% gyventojų. Nuo 1992 
m. iš Lietuvos kasmet emigruo
ja apie 10,000 žmonių. Maždaug 
po 25 metų lietuvių ir slavų Lie
tuvoje gali būti po lygiai. Koks 
tada bus Lietuvos likimas? Šj 
mirtiną pavojų lietuvių tautai 
reikia skubiai sustabdyti! 

tas tapo lietuviškas. Nors Ste
pono Batoro universiteto stu
dentams ir buvo sudarytos leng
vatos įstoti į lietuvišką Vilniaus 
universitetą, tačiau mažai kas 
jomis pasinaudojo. Rektorius 
Ehrenkreutz ir jo profesoriai 
savo mokymo darbą perkėlė į 
pogrindį, be to, dar įsivėlė į po
grindžio politinę veiklą, buvo 
sovietų NKVD suimtas ir 1945 
m. mirė Lukiškių kalėjime.

Trečias straipsnis “Eišiškių 
holokaustas” paskirtas 1944 m. 
įvykiui Eišiškėse, kur lenkų 
“Armia Krajowa” nužudė prof. 
Yaffa Ellach motiną ir brolį. Šį 
straipsnį “Zeszyty Historyczne” 
persispaudino iš Toronto lenkų 
savaitraščio “Glos Polski”, ku
rio tiražas yra apie 1000 egz. ir 
jo įtaka nežymi. Straipsnyje lie
tuviai tarp kitko yra apkaltinti, 
kad kartu su ukrainiečiais daly
vavo Volynijoje lenkiško mies
telio Janowa Dolina gyventojų 
išžudyme. Lenkų-ukrainiečių 
santykių tyrimams skirtas žur
nalas “Na Rubiežy” (“Pasieny
je”) 1994 m. 2(8) laidoje plačiai 
šį įvykė aprašė, bet ten lietuviai 
niekur nėra paminėti. Visa tai 
su Eišiškėmis nieko bendro ne
turi, o tik lenkų spauda kartais 
priskiria lietuviams kitų darbus.

Lenkų laikraštis “Mysl 
Polska” (“Lenkų mintis”) 1997 
m. liepos 20-27 d. laidoje rašo, 
kad lenkai prof. Ellach motiną 
ir brolį nužudė atsitiktinai ir 
reikalauja, kad savo kaltinimus 
atšauktų.

“Talka lietuvių tautai”. Tai 
pavadinimas savišalpos organi
zacijos, kurią numatyta įsteigti. 
Į ją bus įtraukta patriotinės Lie
tuvos ir užjūrių lietuvių tautos 
dalys. Tikslas - kaip galima 
greičiau sustabdyti lietuvių tau
tos išmirimą.

Šis klausimas nei valstybės 
partijų, nei buvusių valdžių vie
šai ir plačiai nebuvo keltas ar 
mėgintas spręsti. Siekiant šio 
tikslo, reikia sukurti detalų tau
tinį, ūkinį ir finansinį planą. 
Svarbiausia šio plano dalis - 
remti gausias šeimas. Tačiau tai 
galima pasiekti tik valstybės 
ūkiui stovint ant tvirtų kojų.

Štai keletas pavyzdžių, kaip 
remti gausesnes šeimas. Sakysi
me, šeimoje gimė trečias ar ket
virtas vaikas. Tuo atveju valdžia 
šeimai privalėtų duoti bepro- 
centines paskolas erdvesniam 
butui įsigyti.

Kitas atvejis - valstybinėje 
ar privačioje įmonėje dirban
tiems gausių šeimų tėvams eta
tų mažinimo atveju neturėtų 
grėsti atleidimas iš darbo

Dar gali būti ir nelabai 
brangių privilegijų gausioms 
šeimoms. Tai joms žadintų 
džiaugsmą ir pasididžiavimą.

Reikia rajonuose steigti 
gausių šeimų globos komitetus. 
Kasmet jie turėtų išrinkti tris 
gausiausių šeimų motinas ir jas 
pristatyti rajono vadovybei, kad 
gautų pinigines dovanas.

Kitas veiksnys, išlaikantis 
tautą yra kalba. Kalba mirė - iš-

(Nukelta į 3-čią psl.)

Lenkų pogrindis

Ketvirtajame straipsnyje yra 
rašoma apie lenkų pogrindžio 
“Armia Krajowa” ir jos sabota- 
žo-diversijos padalinio veiklą 
Vilniaus srityje 1939-1945 me
tais. Straipsnio autorius Longin 
Tomaszewski yra kelių šiuo 
klausimu knygų autorius ir ge
ras to meto lenkų pogrindžio 
veiklos žinovas. Straipsnis pava
dintas “Vilniaus srities AK di
versijos vadovybė”. Straipsnyje 
plačiai rašoma apie lenkų po
grindžio teismo mirties sprendi
mus NKVD bei gestapo kola
borantams ir jų vykdymą. Nu
teistieji buvo dažniausiai lenkų 
tautybės asmenys. Šiame straips
nyje L.T. pateikia ne tik nužu
dytų, bet ir žudikų pavardes. 
Manoma, kad po 50 metų tai 
daryti jau nebėra pavojinga.

Daug vietos straipsnio au
torius skiria Marijono Padabos 
(Marian Padoba) nužudymui. 
Sis pogrindžio teismo mirties 
sprendimas buvo paskutinis, nes 
keršydami dėl jo mirties vokie
čiai sušaudė 10 žymių lenkų ir 
tuo sukėlė lenkų visuomenės 
nepasitenkinimą neatsakinga 
pogrindžio veikla.

Vienas AK karininkų E. 
Banasikowski savo atsiminimų 
knygoje rašo, kad Marian Pado
ba buvo gudas, tačiau L. Toma
szewski tvirtina, kad jis buvo vil- 
nietis-lietuvis. Vilnietis jis nebu
vo. Apie 1935 m. jis atvyko iš 
Latvijos į Vilnių ir įstojo į Vy
tauto Didžiojo gimnaziją. Jo te
ta laikė save lenke ir buvo lenkų 
teatro “Lutnia” bilietų tikrinto
ja. Po pirmo veiksmo, jeigu sa
lėje buvo laisvų vietų, ji savo sū
nėną įleisdavo į teatrą nemoka
mai. M. P. Gerai jautėsi lenkų 
aplinkoje ir jokioms lietuvių or
ganizacijoms nepriklausė. Jis 
laisvai kalbėjo lenkiškai, bet su 
lietuvių kalba pradžioje turėjo 
sunkumų. Nuo 1939 metų ligi jo 
nužudymo (1943 m. rugsėjo 15 
d.) jis dirbo lietuvių, sovietų ir 
vokiečių saugumo tarnybose. 
Nacių okupacijos metais M. P. 
išdidžiai nešiojo vokišką unifor
mą ir aukštą kepurę su kauko
lės ženklu; su savo buvusiais bi
čiuliais, sutiktais gatvėje, nesi- 
sveikindavo. Straipsnio autorius 
paskelbė jo žudikų pavardes.

Teigiamas žvilgsnis į ateitį
Instituto už “Rytų Europos 

demokratiją” žurnale “Uncapti- 
ve Minds” 1996-7 m. 1-2 laidoje 
David Burgess straipsnyje “Su
diev, buv. komunistai”, aprašęs 
LDDP pralaimėjimą paskuti
niuose savivaldybių ir seimo 
rinkimuose, daro šią išvadą: 
“Konservatorių laimėjimas ir 
pagerėjusi ekonomika sumažino 
lietuviams būdingą pesimizmą. 
Lietuva dabar gali atsigręžti ir 
pažvelgti į neseną istoriją, ban
dyti ją geriau įvertinti ir supras
ti. 1996 ir 1997 metų rinkimai 
buvo ne tik posūkis į dešinę, bet 
ir į Vakarus. Jie atskleidė lietu
vių nenorą skęsti baimėje, ne
veiklume ir uždarume. Tai bū
dingas ‘homo sovieticus’ bruo
žas. Vietoje to jie parodė norą 
priimti demokratišką pilietybę. 
Šiuo metu tai kova su korupcija, 
socializmo liekanomis, privačios 
iniciatyvos ėmimasis, stiprios vi
suomenės kūrimas ir, remiantis 
lietuviškomis vertybėmis bei pa
pročiais, demokratiškos kultū
ros ugdymas”. J.B.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
liūdna istorija, kurios nepakeisi. 
Jaunoji karta atrodo pragmatiš
kesnė, liberalesnė ir pakantes- 
nė. Gal kaip tik dėl to didesnių 
įtampų tarp kartų Lietuvoje nėra.

Įtampa pastebima tarp taip 
save vadinančių “sibiriokų” ir 
savame krašte sovietmetį išgy
venusios daugumos. Tremtiniai 
ir buvę politiniai kaliniai labai 
anksti sugebėjo prisistatyti kaip 
pirmieji kovotojai už krašto 
laisvę. Opozicijos neturėjo, nes 
niekas nenorėjo būti apšauktas 
kolaborantu. Be to, juos mora
liai ir materialiai rėmė išeivija 
bei kai kurios politinės grupės 
krašte. Vyriausybė teikė jiems 
lengvatas, pvz. nemokamai nau
dotis viešojo susisiekimo prie
monėm ir papildomas pensijas. 
“Jų pensijos didesnės už mūsų 
atlyginimus”, skundėsi medici
nos darbuotojai. Atsiranda ne
pasitenkinimo ir tarp “sibirio
kų”. Vyriausybė stato butus 
grįžtantiems tremtinių palikuo
nims. “Daugelis jų nekalba lie
tuviškai. Kai mes grįžom, ne tik 
niekas nelaukė, bet net prisire
gistruoti neleido”.

Prez. A. Brazausko pasiūly
mo valstybės vairą perduoti į 
jaunesnes rankas socialdemok
ratai negirdėjo. Partijos suva
žiavimas birželio mėnesį perrin
ko Aloyzą Sakalą, atmesdamas 
jaunesnį Rimantą Dagį. TV 
svarstybose Turto grąžinimo 
įstatymo reikalu su Laima And
rikiene, Europos reikalų minis- 
tere, Dagys stipriai pasirodė. Iš 
tikrųjų, gal ne tiek amžius, kiek 
naujas kraujas reikalingas.

Valdo Adamkaus kandida
tūra į prezidentus, nepaisant jo 
73 metų amžiaus, yra populiari 
dėl to, kad jis yra pašalietis tarp 
balsuotojų viltis apvylusių poli
tikų. “Jei neatsiras naujo sva
raus kandidato, tai iš dabartinių 
trijų (Brazauskas, Landsbergis, 
Adamkus) teks už Adamkų bal
suoti”, prasitarė pažįstamas 
akademikas. (Yra balsų, siūlan
čių pasekti čekų pavyzdžiu ir iš
rinkti poetą Justiną Marcinkevi
čių). Gal pašaliečio arkiv. A. 
Bačkio sėkmingas darbas teikia 
žmonėms viltį? “Gal jau pasi
baigė Svarinskų laikai”, komen
tavo “Lietuvos rytas”, praneš
damas kunigo-mokslininko J. 
Borutos, SJ, pakėlimą į vyskupus.

Kai kurie “ekspertai”
“Mano kūrybą tiksliausiai 

įvertino amerikiečiai”, TV po
kalbyje pasakoja rašytojas Jur
gis Kunčinas. Suklusau, nes ne
daug apie jo kūrybą žinau. Pasi
rodo, tie “amerikiečiai” yra per
nai miręs Vytautas Kavolis ir 
Rimvydas Šilbajoris, išeivijoje 
gerai žinomi. “Netekau dviejų 
gerų draugų: vieną Niujorke pa
pjovė, kitas Neryje nuskendo”, 
toliau sarkastiškai porino rašy
tojas.

A+A
GEDIMINUI RUGIENIUI

mirus,
jo žmonai ELENAI (Helen), dukroms LORRAINE ir 
DIANE su šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime -

Sigutė, Daiva, Gintaras ir Juozas Žemaičiai

PADĖKA
A+A

PAULEI SIČIŪNIENEI
iškeliavus amžinybėn 1997 m. liepos 17 d., 

nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos klebonui kun. 
A. Simanavičiui, OFM, kun. E. Jurgučiui, OFM, kun. P. 
Šarpnickui, OFM, ir kun. L. Januškai, OFM, už gedulines 
Mišias ir maldas laidotuvių koplyčioje. Nuoširdi padėka 
karsto nešėjams, sol. L. Marcinkutei ir D. Radikienei už 
gražias giesmes Mišių metu.

Nuoširdi padėka giminėms, draugams ir pa
žįstamiems, pareiškusiems užuojautą žodžiu ir raštu; ačiū 
už gražias gėles, kurios puošė velionės karstą, už už
prašytas Mišias ir aukas. Dėkojame M. Railienei už tartą 
žodį, ponioms už atneštus skanius pyragus ir B. Sta
nulienei už vaišių paruošimą.

Nuoširdžiai dėkojame kun. E. Jurgučiui, OFM, ir 
kun. P. Šarpnickui, OFM, už velionės lankymą ligoninėje 
ir klebonui A. Simanavičiui, OFM, už laidotuvių apeigas 
Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje.

Esame dėkingi Jums -
vyras Juozas, sūnūs - Eugenijus 

ir Virginijus su šeimomis

Prof. dr. Leonas Ašmantas, 
keliose vyriausybėse buvęs ener
getikos ministeriu savo knygoje 
“Laisvės skausmas” labai nepa
lankiai per 3*/i puslapio aprašo 
vieną “ekspertą” iš Vakarų. At
simename tuos šaunius išeivius, 
kurie nuskubėjo padėti išsilais
vinusiam kraštui. Jų kritiškus 
straipsnius mielai spausdino ne 
tik laisve apsvaigusi krašto 
spauda, bet ir išeivių. Net “Pa
saulio lietuvis” atspaude prane
šimą apie amerikiečio pastan
gas valdinėje įstaigoje įrašyti 
magnetofono juoston jo prašy
mo priėmimą. Šitaip simpatijos 
neįsigyjamos, ir išeivių atžvilgiu 
tam tikrą priešiškumą galima 
jausti.

Įtarumas

Įtarumas ir cinizmas giliai 
įleido šaknis j žmonių sąmonę. 
Politikų ir valdininkų tarpe 
kiekvienas ne iš man patinka
mos partijos yra vagis ar gir
tuoklis. Prie vaišių stalo klausau 
ginčo tarp augusios studentės ir 
jauno jau į komerciją įsikabinu
sio inžinieriaus. Mergina nenu
mato jokios ateities su dabarti
niais atlyginimais. Tėvas dukrą 
guodžia: “Nenusimink, baigsi 
mokslą, gausi gerą tarnybą ir 
galėsi imti riebius kyšius”.

Cinizmas perduodamas ir 
jauniausiai kartai. Mačiau TV 
laidą, kaip žurnalisto paskatina
mi penkiolikmečiai gimnazistai 
tikino, kad gereniam pažymiui 
gauti reikia mokytoją papirkti. 
Pavartęs tik tris didžiuosius Vil
niaus dienraščius pastebėsim, iš 
kur toks nepasitikėjimas atėjo. 
Tas pats Ašmantas pasakoja, 
kaip jaunas žurnalistas sakėsi 
norįs susipažinti su energetikų 
darbu. Patikėjęs ir leidęs jam 
ministerijoje dairytis, bet greit 
pamatęs, kad jį domina tik blo
gos žinios ir pavaręs. Ne geriau 
ir su kai kuriais politikais, nuo
lat kalbančiais apie pavojus iš 
kaimynų arba miglotom užuo
minom apie kažkokias kenks
mingas struktūras.

Korupcija Lietuvoje dabar 
populiarus žodis. Kartais atro
do, kad ne visi tą žodį net su
pranta. Iki šiol gyvenime pralin
dau be papirkinėjimų. Nereikė
jo to ir Lietuvoje. Visur sutikau 
mandagius ir paslaugius žmo
nes. Man rodos, kad Lietuvoje 
nepriklausomybę daug kas siejo 
su kažkokia utopija.

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).

mailto:tevzib@pathcom.com


Taip atrodo J. BALČIKONIO vardo gimnazija Panevėžyje Nuotr. S. Saladūno

Dar pilietybės klausimu

Lietuva ir išeivija kryžkelėje
DR. ARVYDO ŽYGO pasisakymas svarstybose Pasaulio lietuvių 

bendruomenės seime Vilniuje, kur buvo gvildenama tema

Kad galėtume ryškiau pa
žvelgti į šiandieninės Lietuvos 
kultūros sudėtingą tikrovę bei 
idealistinių vertybių ugdymą to
je terpėje, leiskite panaudoti 
simbolinę paralelę.

Įsivaizduokime, kad Lietu
voje yra jaunuolis, kuris pateko 
j lauką, užterštą radioaktyvio
mis medžiagomis. Šis žmogus, 
gyvasis organizmas, žavisi tuo, 
kad radioaktyvioji medžiaga 
nuostabiai gražiai spinduliuoja, 
ir jisai jaučiasi laimingas atradęs 
kažką nepaprasto ir vertingo.

Tragedija yra tai, kad kol 
jaunuolis, kaip Lietuva, suvoks, 
kad tas radioaktyvumas, kuria
me jisai maudosi, yra jam pavo
jingas, jį, kaip gyvą organizmą, 
nematomi spinduliai iki kaulų ir 
audinių ardo ir naikina. O tu, 
susirūpinęs jaunuolių ir Lietu
vos ateitimi, žinodamas, kad jo 
gyvybė žlugdoma, bandai jį per
spėti ir jisai arba netiki, arba 
dar blogiau, - galvoja, kad tu 
jam tik to linki, norėdamas iš jo 
atimti džiaugsmingą naujovišką 
radinį.

Nuo Lietuvos kultūros atgi
mimo pirmųjų dienų 1989 m. 
pradžioje buvo pasėtas niekšin
gas moralinės maišaties piktžo
lių grūdas. Šiandien jos keisti ir 
auga. Jau yra įpusėjęs gyvybės 
duonos derliaus smaugimas. At
gimimo metais, kai komjauni
mo žurnalų redakcijos stengėsi 
išsaugoti savo ekonominį mo
nopolį, sąmoningai buvo nau
dojamas toks moralinės maiša
ties metodas. Šalia Stasio Šal
kauskio 1938 metų jaunuome
nės ir gyvosios dvasios ištraukų 
tuose pačiuose jaunimo žurna
luose buvo pateikiamos porno
grafinės nuotraukos ir kiti žmo
gaus orumą žeminantys dalykai. 
Abu poliai, t.y. krikščioniškas, 
tautiškas idealizmas, istorišku
mas, romantizmas iš vienos pu
sės, ir materialistinis hedoniz
mas, netgi juodžiausias nihiliz
mas, iš kitos pusės Lietuvoje 
buvo ir šiandien yra pateikiami 
kaip lygiaverčiai idealai. Istori
nės, tautinės ir krikščioniškos 
minties mokykla, jos puoselėja
ma kultūra nebuvo suvokiama 
kaip ypatingesnis arba vertin
gesnis reiškinys negu naujoviš
kos meno ir kūrybos, vadina

Punsko lietuvių pastatytas kryžius prie ūkininko sodybos
Nuotr. R. S. Jonaitienės

mos laisvės minties mokyklos. 
Buvo simboliškai teigiama ir 
tebėra teigiama, kad viskas yra 
to paties meninio ir moralinio 
lygio. Viskas leistina, nes nėra 
taisyklių, išskyrus vieną - radi
kalusis reliatyvizmas. Tokiu bū
du terminai Lietuvos kultūra ir 
lietuviškoji asmenybė, net ne
kalbant apie vertybių sistemas, 
šiandien Lietuvoje pasidariusios 
beprasmiškos sąvokos.

Daugelis reiškinių, kuriuos 
matome, kuriuos aptinkame 
Lietuvoje po septynerių nepri
klausomybės metų, yra panašūs 
į Vakarų pasaulio reiškinius: 
laisva spauda ir žodžio bei iš
raiškos laisvė, tolerancija atvirai 
kūrybinei interpretacijai ir atvi
rų svarstybų galimybė. Tačiau 
šis panašumas tarp posovietinių 
reiškinių ir Vakarų pasaulio yra 
apgaulingas ir netikslus. Pir
miausia privalome pripažinti, 
kad tolerancija, demokratija, at
viros visuomenės idėjų platuma 
buvo dalykai, kurie laipsniškai 
išaugo Vakarų pasaulio demo
kratinėse visuomenėse. Poko
munistinėse visuomenėse tai 
buvo staigus perversmas, o ne 
augimo procesas.

Lygiagrečiai su visais di
džiuliais socialiniais pakitimais, 
kurie lydėjo Vakarų pasaulio 
idėjinės įvairovės atvirumą, bu
vo plėtojamos Vakaruose mora
linės filosofijos mokyklos ir ryš
kinamos nuostatos, liečiančios 
žurnalistinę etiką, socialinę eti
ką, moralinio reliatyvizmo ribas 
ir jautrumą kitoms socialinėms 
grupėms. Mažai būta šitokio 
apmąstymo ir plėtotės posovie
tinėse visuomenėse. Tiesiog ne
buvo nei pakankamai laiko, nei 
pasiruošusių tinkamų moralinės 
filosofijos specialistų.

Taip pat lygiagrečiai atviro
je demokratinėje visuomenėje 
žmonės buvo šviečiami ir supa
žindinami su kontroversiniais 
klausimais mokyklose, šeimose, 
mažose bendruomenėse. Žmo
nės Vakaruose suvokia, kad 
smurto, agresyvios kultūros, 
naikinančio elgesio ir pornogra
fijos vaizdai filmuose, muzikoje 
ir mene nėra išganingi arba tei
giami dalykai. Yra leidžiami 
įstatymai ir kuriamos sistemos, 
kurios sprendžia, kas tinka ir 

netinka bendrajai visuomenės 
gerovei. Tokie žodžiai, kaip šei
mos dorybės ir tradicinės verty
bės, pasidarė svarbūs Vakarų 
kultūroje. Todėl, nors daug kas 
yra leidžiama ir įteisinama su
augusiems, kartu buvo išleisti 
griežčiausi įstatymai, saugojan
tys vaikus ir jaunimą nuo ne
padorių ir žalingų filmų, muzi
kos ir žurnalų.

Vakarų pasaulyje mes regi
me tokius reiškinius, kaip Ame
rikos protų uždarymą, kaip tele
vizija vaikus žudo ir moko žu
dyti, kaip užauginti moralų vai
ką. Apie tokius dalykus dar la
bai mažai žinoma ir kalbama 
Lietuvoje. Daugelis žmonių tie
siog neįsivaizduoja, kad vaikai 
yra nuodijami per masinės in
formacijos priemones. Tragiš
kiausia, kad to nesuvokia net ir 
padorūs tėvai, nekalbant apie 
situaciją, kur tėvai dėl laiko 
stokos, abejingumo, tėvystės at
sakomybės nesuvokimo arba 
prasigėrimo nepajėgia savo vai
kų nuo nuodų apsaugoti.

Vakarų pasaulyje, nors vai
kai ir jaunimas taip pat apsupti 
žmogų naikinančių reiškinių - 
narkomanijos, pornografijos, 
agresyviosios masinės kultūros 
ir pan., daugelis jaunuolių ska
tinami būti atsparūs per morali
nį ir religinį auklėjimą. Išeivijos 
jaunuomenė buvo itin palaimin
ta, nes pokario metais įgijo stip
riausią dvasinę sveikatą per 
krikščioniškų ir tautinių verty
bių ugdymą. Lietuvos tikrovė 
šiandien liūdna, nes tokių gali
mybių dar mažai tematyti.

Susirinkusiems į šį istorinį 
bendruomenės seimą, leiskite 
pasiūlyti principines nuostatas, 
kuriomis būtų galima naudotis, 
kai siekiama apmąstyti, kaip iš
eivija galėtų veiksmingiau prisi
dėti prie Lietuvos kultūros at
naujinimo, kūrimo ir brendimo 
procesų, o per tai padėti Lietu
vai įprasminti pagrindines idea
listines vertybes kasdieniniame 
gyvenime.

1. Vadovautis nuostata, kad 
būtų išlaikyta pusiausvyra tarp 
dviejų procesų: lietuviškoji kul
tūra turi teisę į kultūrinį savi
tumą ir jo išsaugojimą, antra, 
lietuviškoji kultūra gali daug ge
rų vertingų ir gyvastingų dalykų 
pasisemti iš Vakarų pasaulio 
kultūrinės patirties.

2. Lietuviškosios savimonės 
išryškinimas posovietinėje vi
suomenėje ir Vakarų pomoder- 
nistiniame pasaulyje yra labai 
svarbus ir šiandien dar nebaig
tas uždavinys. Kultūrinėje veik
loje mums būtina lygiagrečiai ir 
nuolat klausti bei ieškoti atsa
kymų į klausimą: ką reiškia būti 
lietuviu, kokie reikalavimai ry
šių su kalba ir jos tobula var
tosena, istoriniu sąmoningumu, 
tautine ištikimybe, kultūros pa
pročių pažinimu ir įprasmini
mu, istorijos, literatūros ir kitų 
humanitarinių sričių supratimu. 
Šie klausimai laukia nuolatinio 
apmąstymo, nes pagal juos 
sprendžiamas tautinės asmeny
bės lietuviškumo laipsnis, o dar 
svarbiau mums - Lietuvos ir iš
eivijos lietuvių vientisumo ir su
sikalbėjimo galimybės.

3. Istorinės atminties ir tęs
tinumo išsaugojimas. Praradusi 
istorinę atmintį tauta netenka 
savo esminės prasmės, nes tauta 
be istorijos negali būti tauta. 
Tauta, kaip fenomenas, negali 
egzistuoti be laiko dimensijos. 
Šiandieninis didžiausias nusi-

(Nukelta į 7-tą psl.)

Labai apgailestauju, kad 
mano bandymas paaiškinti pi
lietybės įstatymą bei LR piliečio 
pasų gavimo tvarką sukėlė kai 
kurių asmenų nepasitenkinimą. 
Dar kartą pabandysiu paaiškinti 
tą LR Pilietybės įstatymo punk
tą, kuris aktualus užsienyje gy
venantiems asmenims, turin
tiems gyvenamosios šalies pilie
tybę.

Pagal įstatymą, asmuo, įgy- 
jęs kitos šalies pilietybę, neten
ka Lietuvos Respublikos pilie
tybės. Dvigubą pilietybę (Lietu
vos Respublikos ir gyvenamo
sios šalies, šiuo atveju, Kana
dos) gali turėti tik tie asmenys, 
kurie tarp 1919 ir 1940 metų tu
rėjo Lietuvos Respublikos pi
lietybę (jeigu jie nerepatrijavo), 
jų vaikai bei vaikaičiai, nepri
klausomai, kur jie gyvena.

Įstatymų tekstai, tarp jų ir 
Pilietybės Įstatymo, yra sudė
tingi, ilgi, pilni teisinės termi
nologijos, juose būna aptarti 
įvairūs punktai ir aplinkybės. 
Mūsų nuomone, Kanados lie
tuviams labiausiai rūpėjo jų pa
dėtį atitinkantys šio įstatymo 
punktai. Visų šio didelės apim
ties dokumento punktų bei 
dviejų Įstatymo pakeitimų mes

Dvi moterys vyrų šešėlyje
Izraelio ministerio pirmininko Netanjahu žmona SARA 

ir buvusi Hitlerio sekretorė GERDA CHRISTIAN

KAZYS BARONAS, Vokietija
Pasaulinės spaudos pusla

piuose plačiai linksniuojama Iz
raelio min. pirmininko 47 m. 
amžiaus B. Netanjahu pavardė 
(jo seneliai gimę Lietuvoje). Tai 
palestiniečių riaušės, namų sta
tyba atvykėliams iš Rusijos pa
lestiniečių žemėje, politinis vi
daus spaudimas bei noras išlai
kyti valdžią savo rankose. Tai 
didelė našta neprityrusiam poli
tikui.

Premjero žmona
Prie visų tų vargų prisideda 

ir žmona, 39 metų amžiaus Sa
ra. Susipažino jiedu lėktuve, kur 
Sara Izraelio “El-Al” ėjo paly
dovės pareigas. Ji, neprityrusi 
prie politinių “plonybių”, labai 
dažnai viešumoje kompromi
tuoja savo vyrą. Viename pasi
kalbėjime televizijoe Sara buvo 
paklausta apie vyro neištikimy
bę, prie kurios vyras taip pat 
viešai prisipažinęs. Sara pašoko 
nuo kėdės, apkaltindama neišti
kimybe eilę Izraelio politikų, jų 
tarpe buvusį min. pirmininką 
Perezą (jis gimęs Vilniaus kraš
te ir jo pavardė yra Perezovski), 
kuris taip pat ne vieną kartą už
sienyje nukrypęs nuo pavyzdin
go vyro pareigų.

Sara apkaltino ir Šimono 
Perezo žmoną. Ji esanti neišsi
lavinusi, jos galvoje tik skalbi
mas ir kortos. Aišku, Perezas 
stipriai reagavo, tvirtindamas, 
kad Saros elgesys yra nepateisi
namas, ji daranti gėdą visam Iz
raeliui. Gyventojai pritaria bu
vusiam min. pirmininkui taip 
pat sakydami, kad tai jokia staig
mena. Jie laiko Sarą ne “first 
lady”, bet “nemalonia lady”.

Viskas prasidėjo išrinkus B. 
Netanjahu min. pirmininku. Pa
gerbime, vietoje stovėjusi toliau 
nuo vyro (ko reikalauja diplo
matinės nerašytos taisyklės), Sa
ra prasiveržė iki pat jo, o sakant 
jam rinkimų laimėjimo kalbą, ji 
taip pat atsistojo šalia vyro. Te
levizijos aparatai buvo nukreipti 
į naująjį min. pirmininką ir jai 
kėdės nebuvo. Kur nevažiuotų 
B. Netanjahu, visur su juo ke
liauja ir Sara. Net atvykusi j ope
rą ji įsako pranešėjui paskelbti 
per mikrofoną jos atvykimą.

Vokiečių spauda rašė, kad 
B. Netanjahu vienintelę buvusią 
neištikimybę turi labai brangiai 
apmokėti. Mat Sara, sekdama 
JAV prezidento žmonos Hilary 
pavyzdžiu (labai ją pamėgdžio
ja), šį vyro “šoninį šuolį” dova
nojo, bet tik su viena sąlyga - 
kad ji keliausianti visuomet kartu.

Saros tėvas - buvęs provin
cinio miestelio tikybos mokyto
jas, tad dabar atsirado galimybė 
pamatyti pasaulį. Ji užsisako 
brangiausius viešbučius, bran
giausius kirpėjus. Pasikalbėji
mai su spaudos atstovais prade
dami tokiais žodžiais: “Ponia S. 
Netanjahu yra graži moteris, at
rodo žymiai jaunesnė už savo 
metus”. Klausiama, kodėl net 
keliaudama į Vašingtoną ji ima 

nematėme prasmės komentuoti 
ir aiškinti. Tačiau, norintiems 
pasigilinti į minėtą dokumentą 
(t.y. LR Pilietybės Įstatymą), 
mes galėtume jį išsiųsti. Asme
nims, kuriems būtų nesupran
tamas LR Pilietybės įstatymo 
tekstas, mes maloniai prižada
me atsakyti į visus iškilusius 
klausimus.

O dėl ponios N. Bagdžiū- 
nienės iš Montrealio priekaištų, 
kad aš Įstatymą aiškinu nenuo
sekliai ir užuominomis, norė
čiau pažymėti, kad aš savo 
straipsnyje LR Pilietybės įstaty
mo pirmo straipsnio pirmą 
punktą nurašiau paraidžiui, ki
tame “Tėviškės žiburių” nume
ryje papildydamas jį naujausiu 
to punkto pakeitimu (dėl vai
kaičių pilietybės). Labai gaila, 
kad minėta ponia to nesuprato, 
bet jei ji kreiptųsi į ambasadą 
(tel. 613-567-5458), mes jai ma
loniai, kiek galėdami, paaiškin
tumėme Lietuvos Respublikos 
įstatymus. Bendro pobūdžio pa
aiškinamuosiuose straipsniuose 
labai sunku yra iš anksto numa
tyti, kas ko nesupras.

Jonas Paslauskas, 
Lietuvos Respublikos laikinasis 
reikalų patikėtinis Kanadoje

savo vaikus, Sara atsako: “Juk 
visi žino, kad mes neturime 
auklės. Kas prižiūrės vaikus?”

Deja, jokia auklė negali 
įtikti Sarai. Pietų afrikietė T. 
Shaw prisvilijo sriubą. Ji tuoj 
pat su visai lagaminais atsirado 
gatvėje. Kalbama, kad Sara yra 
švaros ir tvarkos fanatikė. Net 
vyras, imdamas vaikus, turįs nu
siplauti rankas. Vyriausias pen
kiametis sūnus Jair, atėjęs iš 
darželio, tuoj pat. sodinamas į 
vonią. Jam uždrausta kviesti į 
namus draugus, nes jie yra “ne
švarūs”.

Pirmasis jos vyras Doron 
Neuberger žada išleisti knygą 
apie savo gyvenimą su Sara. Vi
suomenė laukia, o premjerui B. 
Netanjahu bus nemalonumas, 
nes už diplomatinės karjeros 
siekiančio vyro pečių stovi jį 
kankinanti moteris.

Hitlerio sekretorė
Eidama 83-čiuosius metus, 

vėžio ligos pakirsta, Diuseldor
fe mirė buvusi Hitlerio sekreto
rė Gerda Christian. Savo “šefą” 
jį pralenkė 52-metais. Gerda 
Christian į Hitlerio prieškamba
rį atėjo dirbti labai jauna. Pati
ko Hitleriui šviesiaplaukė, mė
lynakė raštininkė, nes atitiko 
Hitlerio išsvajotą vokišką rasę. 
Ji ištekėjo už karininko. Netru
kus Hitleris atleido vyresnio 
amžiaus sekretorę ir pasodino į 
jos kėdę G. Christian. Taip ji 
pateko į Hitlerio aplinką, daly
vavo slaptuose pasitarimuose, 
Hitlerio išvykose, gyveno 
Berchtesgadene ir iki paskuti
nių dienų - Berlyno bunkeryje.

Tardoma sąjungininkų slap
tosios tarnybos pareigūnų G. 
Christian nieko ypatingo nepa- 
sakiusi.”Ką aš galiu pasakyti? 
Juk mano atsakymas vis vien 
bus klaidingai aiškinamas”. Vė
liau, klausiama vokiškos žinia- 
sklaidos, sekretorė atsakydavo: 
“Aš negaliu skųstis Hitlerio lai
kais”. Jai buvo leista net rūkyti 
raštinėje, nors Hitlerio mestas 
šūkis skambėjo: “Vokietė mote
ris nerūko!” Jos rūkymas, atro
do, ją išgelbėjo. Mat Hitleriui 
atsisveikinus bunkeryje su visa 
tarnyba, G. Christian ryžosi iš
sprukti iš Berlyno. Raudonar
miečių patruliui kilo įtarimas. 
Atvesta į būstinę G. Christian 
buvo tardoma. Kai raudonar
mietis pasiūlė cigaretę, ji įtrau
kė “durną” iki pat plaučių. Ka
reivis, pamatęs rūkančią G. 
Christian, laužyta vokiečių kal
ba pasakęs: “Vokietė moteris 
nerūko”. Ją ir praleido. Po karo 
G. Christian gyveno Diuseldor
fe visiškai atsiskyrusi nuo žmo
nių. Rūkė iki pat gyvenimo pa
baigos. Vėžio operacija buvo 
neįmanoma, nes liga buvo ap
ėmusi visą kūną. Gyveno iš kuk
lios pensijos.

• Viltis maitina mane, kaip ir 
pusę pasaulio. Visą gyvenimu ji bu
vo mano kaimynė. Ir kas be jos bū
tų buvę iš manęs? (Beethovenas)
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Punsko lietuvių Kovo 11-sios gimnazijoje PLB seimo pabaigoje (iš 
kairės) Lenkuos Lietuvių bendruomenės pirmininkas SIGITAS 
PARANSEVIČIUS, PLB pirmininkas BRONIUS NAINYS ir naujai 
išrinktas PLB pirmininkas VYTAUTAS KAMANTAS

Atsisveikiname ir dėkojame
Kadenciją baigusios PLB valdybos pareiškimas

Po penkerių metų įtempto 
darbo 1997 rugpjūčio 24 perda
vėme pareigas Devintojo PLB 
seimo išrinktai naujai valdybai ir 
savo kadenciją baigėme.

Nors ilgi ir sunkūs buvo me
tai, tačiau, kraštų bendruomenių 
vadovybių, jų padalinių ir gausių 
talkininkų padedami, visuomenės 
remiami, savo uždavinį įvykdėme 
ir istorijai vertinti paliekame mū
sų puoselėtas idėjas ir daug at
liktų reikšmingų darbų. Mūsų 
idėjos, mintys ir darbai Devintojo 
PLB seimo buvo pripažinti, už- 
girti ir už veiklą PLB valdybai bu
vo padėkota.

Tokį teikiamą įvertinimą pri
imdami dėmesin, iš savo pusės 
norime nuoširdžiai padėkoti vi
soms Lietuvos valstybės įstaigoms 
Lietuvoje ir užsienyje, Lietuvių 
bendruomenės padaliniams, or
ganizacijoms bei pavieniams as
menims, PLB valdybai sudariu
siems reikiamas sąlygas ir padė
jusioms jai Aštunto PLB seimo 
nutarimus, PLB konstitucijos ir 
savo įsipareigojimus vykdyti.

Pirmiausia dėkojame Lietu
vos Respublikos prezidentūrai, 
seimui, vyriausybei, Regioninių 
problemų ir tautinių mažumų de
partamentui, ypač šių įstaigų va
dovams, už šio istorinio, pirmą 
kartą Lietuvoje įvykusio, Pasaulio 
lietuvių bendruomenės devintojo 
seimo priėmimą, globą ir pagalbą 
lėšomis bei gausia patyrusių 
žmonių darbo talka. Lietuvos vy
riausybės skirtos lėšos padėjo į 
seimą atvykti Rytų kraštų bend
ruomenių atstovams, o darbo tal
ka PLB valdybai padėjo sukurti 
profesionalią organizacinę sąrangą.

Labai dėkojame PLB valdybą 
rėmusioms kraštų bendruomenių 
bei jų padalinių vadovybėms, 
ypač padėjusioms lėšomis; finan

Naujasis PLB valdybos pirmininkas VYTAUTAS KAMANTAS ir Sibiro 
lietuvių bendruomenių sąjungos pirmininkas BONAVENTŪRAS 
VIRBICKAS PLB seime Vilniuje 1997.VII. 1-6

Lietuviai - mirštanti tauta?
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

nyko ir tauta. Apie tai byloja 
amžiams pražuvusių tautų ka
pai: lotynų, jotvingių, prūsų...

Būtina skelbti visuotinį karą 
svetimžodžiams - jie palaipsniui 
veda į tautos pražūtį. Tai labai 
gerai suprato Prancūzija ir In
donezija. Ten išleisti įstatymai, 
draudžiantys viešai vartoti dau
giau kaip 3,000 angliškų-ameri- 
kietiškų žodžių. Už nepaklusnu
mą numatyta bauda - 475 dole
riai. Pats laikas plačiau pasiro
dyti mūsų kalbininkams ne tik 
“Gimtosios kalbos” puslapiuo
se, bet ir didžiuosiuose laikraš
čiuose, žurnaluose, televizijos ir 
radijo laidose.

Lietuvos kalbininkai, ypač 
1926-1940 m., kaip įmanydami 
gynė lietuvių kalbą nuo slavų, 
germanų ir kitų svetimžodžių 
įtakos, lietuvino ir trumpino pa
vardes, kas pageidavo. O dabar 
lietuvių kalba ir kartu lietuvių 
tauta labai plačiai naikinama.

Kartu būtina paminėti, kad 
kalbą naikina ne paprasti žmo
nės, o valdininkai-inteligentai. 

sinėms įstaigoms ir pavieniams 
aukotojams, nuolat papildžiu- 
siems mūsų skurdų įždą; JAV 
Lietuvių fondui, parėmusiam ne 
vieną mūsų darbą ir žurnalą Pa
saulio lietuvį. Dėkojame Lietuvos 
ir užsienio lietuvių televizijai, ra
dijui, spaudai ir joje savo praneši
mus bei rašinius apie mus skelbu
siems bendradarbiams, padėju- 
siems supažindinti visuomenę su 
mūsų tikslais, idėjomis, užmojais, 
darbais.

Ilgai PLB valdybos narių 
mintyse liks mus išrinkęs ir visada 
rėmęs bei palaikęs Aštuntasis 
PLB seimas, tačiau niekada nepa
miršime Lietuvos sostinėje Vil
niuje, seimo rūmuose, įvykusio is
torinio Devintojo PLB seimo, pa
jėgusio susivokti prieštaringų 
nuomonių sraute, teisingai su
prasti dabartį, perkelti į ją 1949 
birželio 14 paskelbtos Lietuvių 
chartos principus, išlaikyti iš jų iš
sirutuliojusią Pasaulio lietuvių 
bendruomenės sąrangą, jos kons
tituciją ir taip ilgam laikui užtik
rinti ypač mūsų puoselėto pa
grindinio PLB uždavinio - lietu
vybės išlaikymo tarp užsienio lie
tuvių tęstinumą.

Sveikiname Devintojo pasau
lio lietuvių bendruomenės seimo 
išrinktą naują PLB vadovybę, lin
kime sveikatos, ištvermės, jėgų ir 
Dievo palaimos vykdyti Lietuvių 
chartos, PLB konstitucijos įparei
gojimus bei Devintojo PLB seimo 
nutarimus.

Jus gerbianti kadenciją bai
gusi PLB valdyba:
Bronius Nainys - pirm., Vytautas 
Kamantas, Baniutė Kronienė - sekr., 
dr. Petras Kisielius, Rimas Česonis, 
Milda Lenkauskienė, Kostas Dočkus, 
Paulius Mickus, Juozas Gaila, dr. 
Vitalija Vasaitienė, Vacys Garbon- 
kus, Aleksas Vitkus

Štai tik keli tokie pavyzdžiai: 
balotiruotis, deputatas, progno
zė, brifingas, trauma, servisas... 
Ir pagaliau žodis komisaras, pri
menąs Felikso Dzeržinskio lai
kus, Jagodą, Ježovą, Beriją... 
Vienas žymiausių Amerikos 
žodynų šį žodį taip aptaria: “ko
misaras - Sovietų Sąjungos de
partamento viršininkas” (Webs- 
terio žodynas, 60,000 žodžių).

* * *
Skaitytojai, susidomėję čia 

iškeltais klausimais, prašomi ra
šyti autoriui šiuo adresu: Mr. J. 
P. Kedys, P.O. Box 535, Par- 
ramata 2150, Australia.

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
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® LAISVOJE Tl/fUII
GAONAS IR ZUROFFAS

Artėja vilniečio žydų veikėjo 
Gaono Elijahu (1720-1797), visa
me pasaulyje pasižymėjusio Tal
mudo tyrinėtojo, 200 metų mir
ties sukaktis, kurią buvo planuota 
pasauliniu mastu prisiminti ir iš
kilmingai paminėti Vilniuje rug
sėjo 10-13 d.d. Devynių narių mi
nėjimo komitetą jau 1997 m. pra
džioje yra sudaręs Lietuvos prez. 
Algirdas Brazauskas, komiteto 
vadovu pasikvietęs Lietuvos kul
tūros minister}, du savo patarėjus, 
Vilniaus burmistrą ir universiteto 
rektorių bei keturis žydų bendri
jos atstovus. Tuo laiku kaip tik 
buvo iškilusi įtampa su žydais dėl 
vokiečių okupacijos metais Lie
tuvoje nuo sunaikinimo išgelbėtų 
senųjų knygų jidiš ir hebrajų kal
bomis saugios ateities. Žydams 
netgi buvo pažadėta jas priglausti 
M. Mažvydo bibliotekos priestate 
įrengtoje saugykloje, turinčioje vi
siems žydams prieinamą skaityk
lą, sukakties proga pavadintą 
Gaono Elijahu vardu. Jai betgi 
reikėtų finansinės žydų paramos. 
Tokiam sumanymui ir netgi Gao
no Elijahu mirties sukakties mi
nėjimui Vilniuje nepritaria Lietu
vos žydų išeivių šeimoje 1947 m. 
Niujorke gimęs Efraimas Zurof- 
fas, S. Wiesenthalio centro Izrae
lio skyriaus Jeruzalėje vadovas. 
Jam jau pavyko sustabdyti įvadinį 
žydų suvažiavimą Vilniun birželio 
20-23 d.d. ir jų susitikimą prie 
Gaono Elijahu kapo jo mirties 
dieną. E. Zuroffas dabar stengiasi 
peršamu boikotu sugriauti ir pa
grindinį pasaulio žydų suvažiavi
mą Vilniuje į Gaono Elijahu pri
siminimo ir pagerbimo iškilmes 
dėl Lietuvos pareigūnų delsimo 
kelti bylas prisidėjusiems prie 
žydų naikinimo.

PAMINKLAS ŽYDŲ KAPINĖMS
Lietuvos prez. Algirdas Bra

zauskas pasmerkė paminklo žydų 
kapinėms išniekinimą. 1993 m. jis 
buvo pastatytas seniausioms Vil- 
naius žydų kapinėms prisiminti 
Šnipiškėse. Dabar tų kapinių jau 
nebėra. Jose nėra ir tada stovėju
sio Gaono Elijahu panteono su jo 
palaikais. Mat jis dabar perkeltas 
į Saltoniškių kapines. Paminklas, 
pranešantis Šnipiškių kapinių už
darymą, turi vandalų užrašą “Raj” 
(“Rojus”) ir kelias nupieštas ap
valias svastikas. Toks vandalų el
gesys kenkia valstybiniam Lietu
vos prestižui. Šis vandalizmas, de
ja, kartojasi. Liepos 25 d. Suba
čiaus gatvėje Vilniuje buvo pa
statytas paminklinis akmuo, žy
mintis vietą, kurioje 1943 m. ru
denį vyko paskutinis Vilniaus ge
to likvidavimas. Po dviejų dienų 
paminklinis akmuo buvo nu
griautas.

DAILIDĖS EŽERĖLIS
Alytuje jau išvalytas pirmasis 

Dailidės ežerėlis, kurio plotas - 
4,11 ha. Išvalymo darbus, kaina
vusius pustrečio šimto tūkstančių 
litų, atliko uždara akcinė bend-

rovė “Nuolydis”. Alytaus gyven
tojams prie Dailidės ežerėlio bus 
įrengtas paplūdimys, maudyklės, 
tiltas su valčių prieplauka. Užda
ra akcinė bendrovė “Dzūkijos 
vandenys” parūpins du fontanus, 
prisotinančius oru Dailidės van
denį, kad ežerėlis neužaktų.

ATLAIDAI ZARASUOSE
Didžioji iškilmė Zarasuose 

vis dar tebėra metiniai Šv. Anta
no atlaidai, susieti su Švč. M. Ma
rijos Dangun ėmimo parapijos 
šventove. Šiemet į atlaidus su
teikti Sutvirtinimo sakramento 
buvo atvykęs ir Panevėžio vysk. 
Juozas Preikšas, iškilmingai sutik
tas centrinėje Zarasų aikštėje, ku
riai dabar suteiktas Sėlių aikštės 
pavadinimas. Iškilmingas Mišias 
atnašavo ir Sutvirtinimo sakra
mentą suteikė vysk. Juozas Preik
šas. Giedojo J. Marcinkevičiūtės 
vadovaujamas “Ąžuolo” gimnazi
jos jaunučių choras, grojo S. Sa
baliausko vadovaujamas dūdų or
kestras. Atrodo, “Ąžuolo” vardu 
dabar yra pavadinta iš progim
nazijos išaugusi senoji Zarasų 
gimnazija, jau spėjusi atsikratyti 
vokiečių sušaudytos sovietų par
tizanės Marytės Melnikaitės pa
vadinimo. Jai Zarasuose buvo pa
statytas žymaus mūsų skulpto
riaus Juozo Mikėno (1901-1964) 
pomirtinis paminklas. Tačiau so
vietų didvyre paskelbtos M. Mel
nikaitės palaikai nuo to paminklo 
buvo perkelti į Zarasų kapines. Į 
Zarasuose pastatytą didelę mo
kyklą buvo perkelta mažoji pradi
nė Smėlynės mokykla iš Latvijos 
pasienio ir kai kurios kitos. Za
rasų parapijai nuo 1986 m. va
dovauja dekano pareigoms atsiųs
tas kun. Vytautas Kapočius. Za- 
rasiškiams vėl leidžiamas laikraš
tis “Zarasų kraštas”, sustabdytas 
sovietmetyje.

ČIGONAI GRUZDŽIŲ TURGUJE
Domo Šniuko pranešimu 

“Lietuvos ryte”, Gruzdžių mies
telis Šiaulių rajone, metraščiuose 
paminėtas 1623 m., greit turėjo 
savo turgavietę, o kiek vėliau pa
garsėjo ir šv. Roko atlaidais. Da
bartiniai Gruzdžiai, turintys apie 
3.000 gyventojų, iki 1950 m. buvo 
laikomi valsčiaus centru, o dabar 
turbūt jau yra tapę turgaviečių 
centru. Prekiautojai iš Šiaulių, Jo
niškio, Akmenės, Kuršėnų ir Ža
garės Gruzdžių turgun kas sek
madienį atskuba nuo 8 valandos 
ryto ir kas mėnesį - mugėn. Žur
nalistas D. Šniukas “Lietuvos ry
to” skaitytojams pasakoja: “Grei
tai vietas prie prekystalių užsiima 
Kužių agrofirmos mėsininkai, 
Šiaulių drabužininkai, Meškuičių 
automobilių dalių pardavėjai, vie
tos moterys - su uogomis, dar
žovėmis, vyrai - su grėbliais, dal
giais, kubilais. Už aptvaro žolę 
rupšnoja parduodami arkliai, gro
muliuoja pora karvių, maišuose 
muistosi paršeliai ir veršeliai...” 
Prie arklių nekantrauja čigonai. 
Gruzdžiuose nuolatiniai arklių 
pirkėjai yra čigonai, ir dabar iš 
ūkininko sugebantys pigiau išsi- 
vilioti gerą arklį ir jį paskui par
duoti už dvigubą kainą. Turguje 
pagarbiai sutinkamas jo reikalus 
naujomis idėjomis tvarkantis 
Gruzdžių seniūnas Jonas Dundu
lis. Saveikių ūkininkas Aleksand
ras Norkus net trijuose hektaruo
se augina braškes. Populiarūs yra 
ir Gruzdžių pievagrybiai. V. Kst.

fuedu 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

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

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIOKŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
1NDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
Si ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176
Si HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
S3 HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7144

Lietuvos karinis atstovas Kanadoje mjr. VALDEMARAS SARAPINAS 
ir Lietuvos ambasados Kanadoje reikalų patikėtinis JONAS 
PASLAUSKAS

Sėkminga gegužinė
1997 m. rugpjūčio 24 d. de

besuotas dangus neatbaidė tau
tiečių nuo Tėvynės sąjungos Ha
miltono ir Niagoros pusiasalio 
grupės tradicinės gegužinės. Nors 
ir lietus pasirodė, Hamiltono bei 
kiti pietų Ontario provincijos lie
tuviai atvyko į Hamiltono Me
džiotojų ir žūklautojų (Giedrai
čio) klubo sodybą. Juos lydėjo pa
kelyje iškabintos lietuviškos tris
palvės ir Vytauto Landsbergio 
portretai - Lietuvos laisvės bei 
valstybingumo simboliai. Visi ge
rai suprato gegužinės tikslą - 
telkti paramą Vytauto Landsber
gio rinkiminiam vajui.

Tai nepirma Tėvynės sąjun
gos gegužinė Kanadoje. Š. m. Tė
vynės sąjungos HNP grupės gegu
žinė buvo ketvirtoji. Praeityje šių 
kasmetinių gegužinių pelnas buvo 
skiriamas Tėvynės sąjungos savi
valdybių bei seimo rinkimų vajams.

Gražioje gamtoje smagu pail
sėti bei su kitais pabendrauti. Be 
to, šioje gegužinėje buvo ir įvairių 
užsiėmimų. Vaikučiams buvo pa
ruošta žaidimų programa. Jauni
mui buvo ir žuvavimo varžybos 
prie sodybos tvenkinio. Geguži
nės pabaigoje buvo labai turtinga 
loterija, kurios laimikius geguži
nei paaukojo dosnūs Kanados 
Vytauto Landsbergio rėmėjai.

Iškilmingiausia gegužinės da
lis buvo vyrų choro “Aro” bei jų 
vadovės solistės Lilijos Turūtaitės 
koncertas. Šio choro dalyvavimas 
buvo aiškus geranoriškumo pa
vyzdys. Choristų dauguma gyvena 
toli už Hamiltono ribų. Prieš at
vykdamas į gegužinę, “Aras” gra
žiai giedojo per Mišias Hamilto
no Aušros Vartų šventovėje. 
“Aro” koncertas gegužinėje buvo 
puikus. Gražiai suharmonizuotos 
senos lietuviškos dainos žavėjo vi
sus klausytojus.

Pasibaigus koncertui geguži
nės dalyviai pasiklausė neseniai iš 
Lietuvos grįžusio Tėvynės sąjun
gos Kanados skyriaus pirmininko 
Eugenijaus Čuplinsko kalbos. Jis 
kalbėjo apie savo kelionę, susiti
kimus su Tėvynės sąjungos veikė
jais, apie Lietuvos politinę padėtį 
ir Lietuvos piliečio paso gavimo

reikalus išeivijoje. E. Čuplinskas 
atkreipė dėmesį į tai, kad prie
šingos jėgos įvairiais būdais ban
do sukelti abejones dėl prof. V. 
Landsbergio tinkamumo būti pre
zidentu. Negalima tikėti sufalsifi
kuotais “sociologiniais tyrimais” 
kurie, kaip ir per seimo rinkimus, 
apgaulingai siekė žmonių akyse 
sumenkinti konservatorių galimy
bes. Jis taip pat pabrėžė, kad iš vi
sų kandidatų Vytautas Landsber
gis vienintelis turi tvirtą tarptauti
nės politikos supratimą ir Lietu
vai dabar kaip tik reikia tokio 
prezidento.

Tėvynės sąjungos HNP gru
pės pirmininkas Petras Šidlauskas 
sveikino visus atvykusius į geguži
nę ir padėkojo už jų paramą. 
Ypač nuoširdžią padėką P. Šid
lauskas išreiškė visiems, kurie pri
sidėjo prie gegužinės paruošimo, 
nes jų darbas buvo savanoriškas. 
Po P. Šidlausko kalbos Kanadoje 
besilankantis Lietuvos karininkas 
pulkininkas Česlovas Jezerskas 
pasveikino gegužinės dalyvius.

Gegužinė gražiai praėjo. Visi 
atsilankę buvo patenkinti.

Andrius Gedris

Hamilton, Ont.
“Gyvataro” komitetas rugpjū

čio 27 d. Aušros Vartų parapijos 
salėje susirinko posėdžio pradedant 
veiklos sezoną. Mokytojai: Almis 
Lukavičius - vaikų grupės; Kazys 
Deksnys ir Silvija Otto - jaunių 
grupės; Elytė ir Martynas Tarvydai
- studentų grupės; Rūta Kamaitytė
- jaunų veteranų. Repeticijos pra
dedamos. Vaikų ir jaunių grupės 
renkasi trečiadieniais 6-7 v.v. Jau
nimo centre. Rinktis rugsėjo 10 d., 
6 v.v. Studentų repeticijos sekma
dieniais 5-7 v.v. parapijos salėje. 
Rinktis rugsėjo 14 d. 5 v.v. Apie 
jaunų veteranų repeticijas bus pra
nešta vėliau. “Gyvataras” kviečia 
visus atvykti į repeticijas. Daugiau 
informacijų teikia E. Tarvydienė 
tel. 385-3676, K. Deksnys tel. 332- 
6006. A. Lukavičius tel. 549-8042, 
R. Kamaitytė tel. 529-5747. E.T.

A a. Alberto Repčio atminimui 
pagerbti “Tėvynės sąjungai” aukojo: 
$50 - Vyt. Januškis; $20 - VI. Čyvas 
(Cleveland, OH) ir $10 - V. Bartnikas.

Ottawa, Ont.
MJR. VALDEMARAS SARA

PINAS, Vašingtone gyvenantis Lie
tuvos karinis atstovas JAB-bėse, 
nuo š.m. liepos 11d. tas pačias pa
reigas pradėjo eiti ir Kanadoje. Po 
oficialaus prisistatymo Kanados 
krašto apsaugos ministerijoje mjr. 
V. Sarapinas aplankė ir Lietuvos 
respublikos ambasados būstinę 
Otavoje. Ta proga Lietuvos amba
sados reikalų patikėtinis Jonas Pas- 
lauskas ambasados patalpose su
rengė karinio atstovo pristatymą 
Otavos lietuvių bendruomenei. 
Gražią Lietuvos karininko unifor
mą dėvintis mjr. V. Sarapinas susi
rinkusiems papasakojo apie šian
dieninę Lietuvos kariuomenę, jos 
pasisekimus bei vargus. Jis taip pat 
padėkojo Kanados lietuviams už jų 
teikiamą visokeriopą paramą Lie
tuvai ir skatino tęsti glaudžių ryšių 
palaikymą su Kanados vyriausybės 
atstovais, prašant jų paramos dėl 
Lietuvos priėmimo į Šiaurės Atlan
to sąjungą. Vaišių metu susirinku
sieji turėjo puikią progą arčiau susi
pažinti su jaunu, energingu Lietu
vos karininku bei jo žmona, gydyto- 
ja-pediatre Vyte Sarapiniene.

Lietuvos ambasados reikalų 
patikėtinis Jonas Paslauskas gan 
dažnai surengia panašaus pobūdžio 
Otavos lietuvių susitikimus su vie
šinčiais Lietuvos vyriausybės parei
gūnais. Už tai jam esame dėkingi.

TRADICINĖ BENDRUOME
NĖS GEGUŽINĖ įvyko birželio 23 
d. dr. A. Šidlauskaitės sodyboje. Be 
vietinių lietuvių, šiais metais į gegu
žinę atsilankė ir keletas tautiečių iš 
Montrealio bei dvi viešnios iš Lie
tuvos: ministerio pirmininko padė
jėja Danguolė Gaigalienė ir Savi
valdybių ministerijoje viceministe- 
rės pareigas einanti Teresė Kaz
lauskienė; abi pareigūnės, Ontario 
provincijos vyriausybės kvietimu, 
Kanadoje viešėjo keletą savaičių.

Prieš pradedant gegužinę, kun. 
dr. V. Skilandžiūnas “Ventos” mo
kyklos salėje atnašavo Mišias, o pa
mokslo metu ragino neužmiršti bai
siojo birželio įvykių, kai prieš 56 
metus iš Lietuvos į Sibirą buvo iš
vežta tūkstančiai nekaltų žmonių. 
(Daugelis Otavos ^lietuvių pasigen
da tragiškojo birželio įvykių minėji
mų, kurie būdavo vienas svarbesnių 
įvykių Otavos lietuvių veikloje).

GEDAS A. SAKUS, buvęs Ota
vos lietuvių bendruomenės narys, 
šiuo metu gyvenantis Toronte, yra 
plačiai žinomos firmos Technology 
Nortel (Northern Telecom) prezi
dentas. S. m. rugsėjo 8 d. Otavos- 
Carletono ekonominės plėtros kor
poracijos metiniame pokylyje jis 
bus pagrindinis kalbėtojas. Sveiki
name savo tautietį G. A. Sakų, pa
siekusį tokias aukštas ir atsakingas 
pareigas.

PAGERBDAMI a. a. TOMĄ 
ŠIURNĄ, buvusį Lietuvos karinin
ką, mirusį 1997 m. liepos 12 d., jo 
atminimui per įgaliotinį Otavoje 
Vytautą Radžiu Lietuvių fondui 
aukojo: $200 - V. L. Plečkaičiai; 
$50 - J. Šiurna, A. T. Šiurnos; $25
- P. E. Ališauskai; $20 - V. S. Bal
sevičiai, R. O. Barisos, J. A. Buivy
dai, J. E. Dalmotai, J. D. Daniai, K. 
A. Gudžiūnai, V. I. Priščepionkos, 
V. V. Radžiai, dr. A. Šidlauskaitė, 
J. E. Valiuliai, B. Vilčinskienė; $10
- A. A. Savickai, A. Šimanskienė. 
Iš viso suaukota $565. vip

l». .rt. IU1 ILWJLJ.,L4, ALU- -LX. . 

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

Grupė KLB Delhi-Tillsonburgo, Ont. apylinkės lietuvių prie lietuviško kryžiaus, padėjusi vainikus 1997 m. 
birželio 15 d. sibirinių trėmimų kankiniams prisiminti Nuotr. J. Gudinsko

Sukursiu gražų paminklą 
pagal jūsų pageidavimus

Dailininkas Kęstutis Keparutis
Tel. fax 905 540-1705

238 Emerald Street North, 
Hamilton, Ontario L8L 5K8

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaisių pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

@ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Dail. Vytauto Kazimiero Jo
nyno vitražus, sukurtus Lietuvių 
pranciškonų koplyčiai Bruklyne, 
sužalojo vandalai. Juos dabar tai
so vienas tų vitražų gamyklos 
bendradarbių.

Pedagoginis lituanistikos in
stitutas Čikagoje jau trisdešimt 
devintuosius naujuosius mokslo 
metus pradėjo rugsėjo 6, šešta
dienį. Institutui vadovauja peda
gogė Stasė Petersonienė. Naujieji 
mokslo metai buvo pradėti stu
dentų registracija, pabendravimu, 
susipažinimu su jų laukiančiu 
darbu. Institutas laukia aukštes
niąsias lituanistikos mokyklas bai
gusių jaunuolių.

Leopoldas Kupcikevičius, vė
žio pakirstas skautų veikėjas, mi
rė Čikagoje baigiantis 1996 m. 
Velionis palaidotas gruodžio 11 
d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinė
se. Gedulines Mišias Švč. Merge
lės Marijos gimimo šventovėje at
našavo su skautais daug dirbantis 
kun. Antanas Saulaitis, SJ.
Lenkija

Kovo vienuoliktosios gimna
ziją šiemet baigė 36 moksleiviai. 
Brandos atestato egzaminą laikė 
32 abiturientai, o jį sėkmingai iš
laikė 29. Abitūros egzaminus ge
riausiai išlaikė Violeta Krakaus- 
kaitė.

Seinų miesto savivaldybės ir 
lietuvių organizacijų atstovai bir
želio 16 d. aptarė dabartines vys
kupo ir poeto Antano Baranaus
ko paminklo problemas. Pasitari
me 'letuviams atstovavo Lietuvos 
konsulas Seinuose Vidmantas Po
vilionis, paminklo skulptorius Ge
diminas Jokūbonis, architektas G. 
Čekanauskas. Jiems buvo paaiš
kinta, kad Seinų rajono vadovas 
M. Luto negalėjo nupirkti sklypo, 
kurį lietuviai yra pasirinkę vysk. 
A. Baranausko paminklui. Esą to 
sklypo savininkė negali parduoti 
lietuviams, nes tokiu pardavimu 
įžeistų savo motiną.

Retėjančias lietuvių eiles Su
valkų trikampyje liudija gegužės 
pradžios “Aušroje” paskelbti mir
ties pranešimai. Punske balandžio 
18 d. mirė Kotryna Šliaužienė, 
gimusi 1920 m. vasario 22 d.; 
Trakiškėse balandžio 23 d. - Jo
nas Ivoška, gimęs 1962 m. rugpjū
čio 21 d.; Šaltėnuose balandžio 26 
d. - Antanas Žekiauskas, gimęs 
1951 m. balandžio 22 d.; Navi
ninkuose balandžio 29 d. - Petras 
Senda, gimęs 1916 m. lapkričio 19 
d.; Trakiškėse gegužės 10 d. - 
Pranas Savickas, gimęs 1912 m. 
gruodžio 15 d.

Britanija
Lietuvos ambasada ir Brita- 

nijos-Lietuvos bičiulių draugija 
pirmosios lietuviškosios knygos 
450 metų sukakties minėjimą ba
landžio 26 d. vakarą surengė Lon
done, Lenkijos ambasados koncertų 
salėje. Minėjimo programą atliko 
poetas K Platelis, aktorė I. Dap
kūnaitė ir pianistas P. Geniušas.

Naująją DBLS centro valdy
bą, pasiskirsčiusią pareigomis 
rugpjūčio 3 d. sudarė pirm. J. Ąl- 
kis, vicepirm. ir I sekr. K. Ta
mošiūnas, II sekr. A. Motuzą, ižd. 
E. Šova - organizaciniams rei

kalams, J. Levinskas - kultūri
niams reikalams, J. Snabaitytė - 
jaunimo reikalams.

Naujųjų LN bendrovės direk
torių valdyba: pirm. K. Tamošiū
nas, vicepirm. J. Alkis, sekretoriai 
E. Šova ir J. Snabaitytė, LN di
rektorius K. Tamošiūnas, Sody
bos direktorius J. Millar, finansų 
direktorius J. Alkis, “Europos lie
tuvio” direktorius J. Levinskas.

Britanįjos lietuviai vėl turi 
savo namus Londone. Senuosius 
Pietų Kensingtone teko parduoti 
dėl suvėlinto remonto ir lėšų sto
kos. Iš tikrųjų šį kartą buvo įsi
gytas tik mažesnis Lietuvių namų 
viešbutis, turintis keturiolika vien
viečių, dviviečių ir triviečių mie
gamųjų kambarių su televizoriais. 
Viešbutyje galės apsigyventi ne 
tik Londone turintys reikalų tau
tiečiai, bet ir jį tik tarpiniu punktu 
pasirenkantys tautiečiai, vykstan
tys iš Lietuvos Šiaurės Amerikon 
ar ir kitus panašius kraštus. Nuo 
Londono “Heathrow” oro uosto 
iki Lietuvių namų viešbučio Ilin- 
džo rajone kelionė automobiliu 
trunka tik 15-20 minučių. Paros 
nakvynė su pusryčiais vienviečia
me Lietuvių namų viešbučio kam
baryje kainuoja tik 35 svarus, o 
dviejų lovų kambaryje - po 30 
svarų asmeniui.

Naujųjų Lietuvių namų vieš
butis Londone lietuviams kainavo 
150.000 svarų. Jų pritaikymas 
naujiems tikslams, kainavęs 150.- 
000 svarų, truko pusę metų. Tad 
nuostolių be jokio pelno buvo tu
rėta daug. Atrodo, skolas tikimasi 
padengti iš pastoviai gaunamo 
Lietuvių sodybos pelno. Tačiau 
šiuo metu sunku pasakyti, ar pel
no bus susilaukta iš viešbučio 
naujuosiuose Lietuvių namuose. 
Patirtis su senaisiais Lietuvių na
mais liudija, kad jiems daug žalos 
padarė nepatikimų tautiečių ant
plūdis iš Lietuvos. Tokiems kom
partijos auklėtiniams Lietuva ir 
lietuvių vardas užsienyje nerūpė
jo. “Europos lietuvyje” pasirodė 
pranešimų, kad Lietuvių namuo
se Londone prasidėjo tokių atvy
kėlių atneštos vagystės, kad poli
cininkai jau tapo dažnais svečiais 
lietuvių susitikimuose, kai anks
čiau pas lietuvius retai tepasiro
dydavo. “Europos lietuvyje” skai
tėme pranešimų, kad iš Lietuvių 
namų buvo išsinešamos net ir ma
žos dėžutės su smulkiomis auko
mis labdarai. Prisimename, kad 
jau buvo ir jaunimo ekskursijų iš 
Lietuvos, kurių narių neįsileido 
Britanija... V. Kst.

OFFORD
REALTY LTD.

Member Broker, 38 Hurontarlo St., 
Collingwood, Ontario L&Y 2L6

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

Angelę
Šalvaitytę, B A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
.įsikūręs nuosavuose namuose -

“TALKA” 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. dienos.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki.......1.75% Asmenines nuo............. 6.25%
santaupas................................ 2.25% neklln. turto 1 m............ 5.60%
kasd. pal. taupymo sąsk.........1.50%
INDĖLIAI: 
90 dienų Indėlius.....................2.50% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius.................. 2.75% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term. Indėlius................... 3.25% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius................... 4.00% pagal santaupų dydi
3 m. term, indėlius...................4.25% iki $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius...................4.75% santaupos apdraustos
5 m. term, indėlius................... 5.25% TALKOS atsargos kapitalu
RRSP ir RRIF 3 mil. dol. Ir Kanados
(Variable)................................... 2.50% vaidilos Iki $60,000
1 m. Ind.......................................3.25% sumos draudimu
2 m. Ind...................................... 4.00%
3 m. Ind...................................... 4.25%
4 m. Ind...................................... 4.75%
5 m. Ind...................................... 5.25%

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

INTERAC KORTELĖ



Daugiausia rūpinasi lotais, mažiausiai - savimi
Dr. PETRAS KISIELIUS - plataus masto visuomenės veikėjas ir labdaringas 

gydytojas, pradėjęs devintą dešimtį metų
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<1 KULTMEJE VEIKLOJE
EDVARDAS ŠULAITIS
Cicero lietuvių telkinys jau 

nuo seno pasižymėjo veiklių ir 
nusipelniusių tautiečių gausu-, 
mu. Vien tik greitomis, iš at
minties skaičiuojant, jų tarpe 
buvo: prel. Mykolas Krupavi
čius, Aloyzas Baronas, Benedik
tas Babrauskas ir jo žmona 
Gražina Tulauskaitė, dr. Kazys 
Sruoga, Julius Balutis, Juozas 
Pautienius, Ona Zailskienė, 
Gediminas Galva, Juozas Krei
vėnas ir kiti. Tačiau nė vieno iš 
jų jau neturime gyvųjų tarpe: jie 
iškeliavo ten, iš kur negrįžtama.

Mirtis bei ligos retina ir da
bartinius Cicero lietuvių telki
nio darbuotojus. Todėl su 
džiaugsmu ir dėmesiu buvo pa
minėta vieno iš nedaugelio čia 
dar likusių (nuo 1949-jų metų) 
lietuviškos dirvos purentojų. 
Pradėjęs čia gydytojo darbą, dr. 
P. Kisielius pasidarė visų mėgs
tamas ir gerbiamas.

Tačiau vien savo profesija 
nepasitenkino - plačiai įsijungė 
į ateitininkų organizacijos, Lie
tuvių fronto bičiulių, Lietuvių 
bendruomenės bei kitų vienetų 
veiklą. Kur tik kas prašė, dr. P. 
Kisielius visiems atskubėdavo į 
talką. Nevengė ir didesnių įsipa-

Atsiųsta paminėti
Stasys Dalius, KALNŲ PERĖ

JOSE, gausiai iliustruoti kelionių 
aprašymai, 340 psl. ir viršeliai. Išlei
do Lietuviškos knygos klubas Čika
goje, spausdino “Draugo” spaustu
vė, 1997 m. Tiražas ir kaina nepa
žymėti.

Julius Kaupas, RAŠTAI. Suda
rė Kostas Astrauskas ir Alfonsas 
Nyka-Niliūnas. Kalbą peržvelgė 
Rūta Mėlinskaitė. Aplankas Sau
liaus Bajorino. Išleido Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondas 
(7338 South Sacramento Ave., Chi
cago, Ill. 60629^Tiražas - 600 egz. 
Chicago, 1997 m., 727 psl. Kaina - 
$30 JAV.

Dvi IX PLB seimo atstovės Punske 1997 m. liepos 7 d. Kairėje - 
Lenkijos lietuvy dvisavaitinio laikraščio “Aušra” vyriausioji redaktorė 
IRENA GASPERAVIČIŪTĖ su “Tėviškės žiburių” red. RAMUNE 
SAKALAITE-JONAITIENE Nuotr. V. Stanevičienės

Ant Tavo rankų
Ant Tavo rankų - 
Mūsų rytas, 
Mintis, gyvenimas, 
Likimas, 
Ant Tavo rankų 
Meile švyti 
Mirtis, Prisikėlimas...

Ant Tavo rankų - 
Vaiko šypsnis, 
Ašara 
Vėluojančio rudens, 
Iš Tavo rankų 
Imam kryžių 
Ir troškuliui 
Vandens...

Po Dievo palaima
Po Dievo palaima, 
Po meile šviesia 
Paliekame 
Saugūs ir gražūs, 
Nustoję vilties, 
Sužeisti širdyse, 
Kristaus kančią 
Gyvenimu nešam.

Prisilietę 
Dieviškos kančios, 
Žemiški jausmai 
Prityla,
Juos kančia pagimdys, 

Valerija Vilčinskienė

reigojimų - buvo net Ateitinin
kų federacijos vadu, PLB valdy
bos nariu, “Vaidilutės” lietuvių 
teatro pirmininku, masinių ren
ginių komitetų vadovu ir t.t. Čia 
būtų sunku net išvardinti visus 
jo titulus ir darbus. Dažnai pri
sidėdavo ne vien tik darbu, bet 
ir pinigais.

Nepaisydamas savo 80 metų 
amžiaus naštos, dr. P. Kisielius 
dar ir šiandien daug darbuojasi. 
Jis reguliariai matomas savo gy-’ 
dymo kabinete, važiuoja į dvi li
gonines, kuriose gydo savo ligo
nius. Pažymėtina, jog jis naujai į 
šį kraštą atvykusius tautiečius 
gydo nemokamai, o kitiems ne
išgalintiems irgi daro nuolaidas. 
Be to turbūt yra vienas iš ne
daugelio lietuvių gydytojų, kuris 
važiuoja į ligonių namus.

Pagerbtuvės
Sukaktuvininkui atsisakius 

rengti žymiai didesnes pagerb- 
tuves, buvo pasitenkinta kukles
niu renginiu, po lietuviškos Su
mos rugpjūčio 17 d. (tai jo gim
tadienis), kurio iniciatoriumi 
buvo irgi ištvermingas Cicero 
lietuvių telkinio veikėjas Alek
sas Šatas. Jį dabar dažnai girdi
me skaitantį maldas lietuviškos 
Sumos metu. A. Šatas ėmėsi 
iniciatyvos nupinti ąžuolų vaini
ką, kuris buvo uždėtas sukaktu
vininkui ant kaklo. A. Šatas, 
turėdamas literatūrinių gabu
mų, parašė ir, akomponuojant 
Giedrei Nedveckienei, padaina
vo linkėjimus sukaktuvininkui, 
kurių pabaiga skambėjo taip: 
Mes linkim laimės visi kaip vienas, 
Linkime gydyti kūnus ir sielas. 
Raukšlių ant kaktos dar nesimato, 
Linkim sulaukti ir šimtą metų!...

Čia prie linkėjimų prisidėjo 
ir lietuvių parapijos choro narė 
Irena Valeškevičienė, kuri per
skaitė eilėraštį ir padainavo 
linksmesnius posmus. Eilėrašty
je linkėjo:

Tegul metų toj puokštėj gražiojoj,

Išnešios, 
Dovanojusi ramybę, 
Tylą...

Nepaliki po 
saule vienų

Prisiglaudžia 
Apsunkus diena, 
Pusto laikas 
Pavargusias pėdas, 
Nusileis
Nejauki sutema, 
Pailsės
Ašarėlės mūs, bėdos...

Laiko saulė
Lig skausmo greita, - 
Čia prašvito, 
Čia vakaras leidžias, 
Glosto švelniai 
Palaimos ranka 
Pavargusią širdį 
Ir veidą.

Nepaliki 
Po saule vienų, - 
Be Tavęs
Mūs gyvenimas dūžta, 
Gęsta saulė, 
Trapumas dienų 
Širdyje
Skaudžiai susuka 
Gūžtą...

Vis naujų Jums pražysta žiedų. 
O širdy, kaip ir šiandien, 
Lai nestinga jaunystės gaidų!

Taip pat su linkėjimais ir 
sveikinimais prasidėjo veiklioji 
Marija Remienė, kuri vadovavo 
visai programai. Choristų vardu 
žodį tarė ir gėlių įteikė Marija 
Juškienė. Su linkėjimais prisi
statė parapijos klebonas kun. 
Jim Kastigar. Kiek ilgesnį svei
kinimą pasakė žymus svečias, 
geras sukaktuvininko pažįsta
mas ir draugas PLB valdybos 
buvęs pirmininkas Bronius Nai
nys. Šis kalbėtojas pareiškė: 
sunku žmones įtikinti, kad dr. 
P. Kisieliui jau 80 metų am
žiaus. Jis pažįstąs sukaktuvinin
ką jau nuo 1939 metų. “Pažino
jau jį jaunystėje anais laikais, 
bet keista, kad jis ir išliko jau
nas. Jis daugiausia rūpinasi ki
tais, o mažiausia - savimi. Rei
kia dėkoti Dievui ir jo žmonai 
Stefanijai. Dievas jį saugojo ir 
globojo, o žmona Stefanija jį 
prižiūrėjo, maitino ir niekada 
neleido pasenti”.

Pabaigoje prabilo pats su
kaktuvininkas. Savo kiek ilges
nėje kalboje pasidžiaugė, kad 
visą gyvenimą buvo sveikas ir 
niekada nepraleido darbo dėl li
gos. Paminėjo, kad Br. Nainys 
yra pats seniausias pažįstamas 
asmuo kambaryje ir kad šiam 
žmogui yra tekę daug įvairiau
sių kaltinimų, nors jis nieko blo
go nėra padaręs.

Sukaktuvininkas sakė turė
jęs daug gerų draugų. Pabrėžė: 
dabar jaučiamas solidarumas, 
kai reikia, patylima, išklausoma 
kitų nuomonės. Išskirtinai pa
minėjo veiklą Lietuvių bend
ruomenėje, kur dirbo ne tik su 
Br. Nainiu, bet ir su čia esančiu 
Kostu Dočkumi. Pasidžiaugė 
žmonėmis iš “trečiosios emigra
cijos”, kurie jungiasi į LB, atei
na į lietuvišką veiklą. Jis dėkojo 
naujiesiems ateiviams, nes jie 
duoda nemažą indėlį šiandien, 
o ateityje jie turės perimti visą 
veiklą.

Prasmingi kapeliono žodžiai
Pagerbtuvėse taip pat daly

vavo Sv. Antano par. lietuvių 
misijos vadovas kun. dr. Kęstu
tis Trimakas, kuris, jeigu nebū
na išvykęs dėstyti į VD universi
tetą Kaune, laiko lietuvišką Su
mą ir rūpinasi vietinių tautiečių 
religiniais reikalais.

Šį kartą dr. P. Kisieliaus pa
gerbtuvėse jis perskaitė pras
mingą invokaciją, kurioje, šalia 
kitų dalykų, prašė:

“Viešpatie, būk jo nuolati
nis palydovas, kai skuba jis į li
goninę, lanko mus susirgusius. 
Laikyk jį sveiką, nepagailėk jam 
poilsio valandų, net kai jis pats 
nori savo poilsį paskirti mums. 
Viešpatie, tepatiria jis džiaugs
mo valandų namuose, šeimoje 
ir mūsų tarpe, o labiausiai su 
Tavimi - čia žemėje ir ten - 
Anapus, kai Tavo pakvietimo 
valanda išmuš”.

Sukaktuvininkui buvo su
giedota “Ilgiausių metų!” ir pri
dėta daina “Žemėj Lietuvos 
ąžuolai žaliuos”. Sukaktuvinin
kas yra geras dainininkas ir vi
suose renginiuose, kur tik daly
vaudavo, stengdavosi vadovauti 
dainoms.

Nors dr. P. Kisielius labai 
daug per savo prasmingų 80 gy
venimo metų nuveikė, tačiau 
dar turbūt nespėjo visko pada
ryti. Reikia džiaugtis, kad Cice
ro lietuvių telkinys turi tokį 
darbštų ir pasiaukojusį vyrą, 
kaip dr. P. Kisielius. Be jo Cice
ro lietuviai nebūtų tokie veiklūs 
ir organizuoti.

Vasario 16 gimnazijos abiturientų išleistuvėse kalba direktorius A. 
ŠMITAS. Šiais metais (1997) brandos atestatą gavo 16 mokinių - pats 
didžiausias skaičius gimnazijos istorijoje Nuotr. M. Šmitienės

Vaizdas iš dr. PETRO KISIELIAUS pagerbimo Cicero mieste. Šalia 
sukaktuvininko kitas veiklus šio telkinio darbuotojas KOSTAS 
DOČKUS ir pagerbtuvių iniciatorius ALEKSAS ŠATAS

Nuotr. Ed. Šulaičio

Sibiro tremtyje gimę eilėraščiai
Juozo Grušio “Poema apie Staliną”kaip atoliepis į Salomėjos 

Nėries eilėraštį tuo pačiu pavadinimu

HENRIKAS KUDREIKIS
Eilėraščių rinkinėlį, kaip at

kirtį poetės Salomėjos Nėries 
1940 m. parašytai poemai, pa
teikė Juozas Grušys-Žilvinis. 
Autorius pažymi, jog tai ne pyk
tis ar kerštas daugelio numylė
tai ir daugelio tebemylimai poe
tei. “Suklydusiam poetui”, pir
mąjį eilėraštį autorius parašė 
tebekalėdamas sovietų nužmo
ginimo stovykloje 1951 m. Jis 
tada nė nežinojo sąlygų, kurių 
verčiama S. Nėris parašė “Poe
mą apie Staliną”.

Juozo Grušio poema skirta 
ne tik S. Nėriai, bet ir visiems, 
kurie iki žudiko Stalino (arba 
iki savo mirties) liko ištikimi jo 
garbintojai, savo darbu mėgin
dami prisidengti mūsų tautos 
intelektualų autoritetais. Pra
tarmėje leidėjas kpt. A. Marti
nionis pažymi, kad 1941 m. kly
do ne tik poetai, bet ir prozos 
rašytojai (L. Dovydėnas, S. Vai
neikienė ir kt.).

Autoriaus eilėraščiai buvo 
parašyti rizikingomis sąlygomis 
Vorkutos mirties stovyklose. 
1948 m. rudenį bolševikų val
džia įsteigė specialias režimo 
stovyklas “Rečiau”. Autorius su 
kitais tautiečiais 'ten ir atsidūrė. 
Poeto bičiuliai pasirūpino jo 
poezijos pergabenimu ir išsau
gojimu. Jie savo šimtasiūlių 
“bušlatų” vatoje paslėpė ant 
medžiagos ir popieriaus gabalų 
parašytus kelis šimtus eilėraš
čių. Deja, ne visi iš VII stovyk
los pateko į pirmąją, vad. “kapi
taline”. Felčeriai Petras Lapins
kas ir Vytautas Svilas bei ang
liakasys Vytautas Tichanauskas 
eilėraščius slėpė kasyklos gel
mėse. Felčeris Lapinskas ir au
torius, susidraugavę su ligoni
nės vedėju buvusiu Rygos pro
fesoriumi Kristijonu Katlapsu, 
galėjo eilėraščius slėpti chirur
ginio stalo kojose.

Autorius, dirbdamas felče
riu ambulatorijoje, po ligonių 
priėmimo iki vakarinio patikri
nimo galėjo kurti eilėraščius, 
rašyti laiškus ir skaityti knygas. 
Parašęs skubiai atiduodavo į 
Petro ir Vytauto slėptuves.

1955 m. vasarą J. Grušį, 
kaip nepagydomą, paleido į 
laisvę, bet ne į Lietuvą. Vėliau 
paskelbė amnestiją ir 1955 m. 
gale grįžo Tėvynėn su daugiau 
kaip 800 draugų išsaugotų eilė
raščių.

Autoriui, kaip ir visiems bu
vusiems tremtiniams, Lietuvoje 
teko patirti įsidarbinimo ir per
sekiojimo vargus. 1973 m. gegu
žės 14 d. (Kalantos susidegini
mo metinėse) naktį jam atnešė 
neva “telegramą”. Kai pradarė 
duris, įsiveržė į vidų aštuoni 
saugumiečiai. Pasiėmė daiktus 
ir dokumentus, turinčius reikš
mės byloje. Tarp jų - beveik visi 

eilėraščiai, laiškai, knygos: “Lie
tuvių archyvas”, B. Brazdžionio 
“Per pasaulį keliauja žmogus”. 
Saugume išlaikė visą parą. Tar
dė vilnietis čekistas kpt. Pilelis, 
kuris taip pat vadovavo ir kratai.

Tardymai truko beveik pus
metį. Čekistai dažnai tvirtino, 
kad J. Grušio antisovietiniai ei
lėraščiai esąs pakankamas įro
dymas. Jis rašęs kapitalistinių 
kraštų spaudoje, pvz. Kanados 
lietuvių “Tėviškės žiburiuose”. 
Parodė jam kelis “TŽ” 1967 m. 
numerius su jo eilėraščiais be 
autoriaus pavardės, pavadintais 
“Eilėraščiai iš Vorkutos”. Če
kistai terorizavo ir jo žmoną. 
Kratą padarė pas jo eilėraščių 
iliustruotoją dailininkę S. Ne- 
majūnaitę. Pas ją rado J. Grušio 
eilėraščių, laiškų ir jai paskolin
tų knygų.

Atgimimas išgelbėjo nuo 
tolimesnio teroro, katorgos ir 
kalėjimo. Per kratas dingo daug 
eilėraščių, užrašų ir laiškų. Išli
ko eilėraščiai, paslėpti sandėliu
ko duryse, pas atskirai gyvenan
čias dukteris, motiną, seserį. 
Keliolika eilėraščių, gautų iš 
Vorkutos su laiškais, išsaugojo 
Raminta Kairiūkštytė, prof. 
Kairiūkščio duktė. Motina skir
tą Hitlerio “žygdarbiams” at
minti eilėraštį “Žydė” įsiuvo į 
škaplierius ir išsaugojo iki mūsų 
dienų.

Autorius sovietinės okupa
cijos metais priklausė Lietuvių 
aktyvistų frontui Vilniuje, daly
vavo 1941 m. birželio 22-25 d.d. 
sukilime Kaune (Aukštaičių 10, 
štabe). Vokiečių okupacijos 
metais aktyviai veikė Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjungos greto
se. Vorkutoje organizavo nepa
klusnumo ir streikų bangas. Ak
tyviai dalyvavo Atgimimo sąjū
džio veikloje. Priklauso visai ei
lei patriotinių organizacijų.

Vokiečių okupacijos metais 
rašė į “Laisvės kovotoją”, “Į 
Laisvę”, “Nepriklausomą Lietu
vą” ir “Lietuvos Judą”. Jo 
straipsniai pasiekė užsienio lie
tuvių spaudą. Pirmasis jo poe
mos eilėraštis skirtas “Paklydu
siam poetui” - Salomėjai Nėriai.

Sunku lietuviui nutylėt 
Tave dviveidę matant...

Sekantis eilėraštis “Lakštin
gala” skirtas jai, išreiškiantis at
leidimą ir gailestį. “Poema apie 
Staliną” - eilėraščiai, nusakan
tys siaubingos pabaisos gyveni
mą ir žiaurumus. Prie jų - Jono 
Tumavičiaus 1942-44 m. iliust
racijos - karikatūros. Už tai J. 
Tumavičius buvo “apdovano
tas” 10 metų katorga.

Kiti eilėraščiai: “Stalino ka
riai”, “Stalino baigtis”, pasakė
čia “Vilkas”. Eilėraštis “Judas”, 
atrodo, skirtas A. Sniečkui. Au
torius nepamiršo ir kitų Stalino 
garbintojų-poetų (A. Venclo
vos, K. Korsako, T. Tilvyčio). Ir 
jiems skirtas sąmojingas eilėraš
tis “Stalino poetai”. Tarp kitų 
eilėraščių ir stribų žygio daina:

Mes didvyriai, mes tvirti, 
Drąsūs vikrūs kai girti... 
Ir sovietiniam dumble 
Rojų kuriame... Ble! Ble!

“Iš Tėvynės” ir pora kitų ei
lėraščių yra skirti 1941 m. birže
lio 14-15 trėmimams. Eilėraštis 
“Žydė” išspausdintas lietuviškai 
ir žydiškai. Mat autorius dalyva
vo ir žydų gelbėjime.

Juozas Grušys, POEMA APIE 
STALINĄ. Redaktorius - Ro
bertas Keturakis. Leidykla 
“Kardas”, Vilnius, 1997. Auto
rių lėšomis parėmė torontietė 
Birutė Čepauskienė.

Skulptoriaus prof. Juozo Zi
karo (1881-1944) premijas Kauno 
aukštesniosios meno mokyklos 
absolventams už geriausius diplo
minius darbus pernai įsteigė JAV 
gyvenanti jo žmona A. Zikarienė. 
Pagrindinę šiemetinę tūkstančio 
dolerių premiją laimėjo stiklo ka
tedros absolventės Violetos Bal
tuškaitės diplominis darbas “Gam
tos motyvai”, dvi paskatinamąsias 
premijas po 400 litų - drabužių 
modeliavimo katedros absolven
čių Eglės Limantaitės ir Violetos 
Viniauskaitės bendras diplominis 
darbas “Septyniolikto šimtmečio 
Radvilų dvaro moterų drabužiai” 
ir keramikos katedros moksleivės 
Linos Kaselytės kūrinys “Dekora
tyvinė plastika”. Tėvo vardo pre
mijas laureatėms įteikė Kaune gy
venanti dukra Alytė Zikaraitė.

Trisdešimt penktąjame “Dir
vos” novelės konkurse bus pa
skirtos dvi premijos: pirmoji - 
500 dolerių ir antroji - 300. Jų 
mecenatas tebėra dabar jau miręs 
Simas Kašelionis. Jo testamentinį 
palikimą savaitraščio “Dirva” no
velių konkurso premijoms tvarko 
“Neo-Lituania” korporacija. Da
lyvauti konkurse kviečiami lietu
viai rašytojai, gyvenantys Lietu
voje, JAV ar bet kuriame kitame 
pasaulio krašte. Konkursines te
mas pasirenka patys dalyviai. No
velės turi būti parašytos mašinėle 
arba kompiuteriu, pasirašytos sla
pyvardžiais. Jais paženklinami ir 
užklijuoti konkurso dalyvių voke
liai, turintys jų vardą, pavardę, 
adresą ir telefoną. Noveles kon
kursui reikia atsiųsti iki 1997 m. 
rugsėjo 15 d. (pašto antspaudo 
data). Vertintojų komisija premi
jas paskirs balsų dauguma. Ji at- 
plėš tik premijas laimėjusių daly
vių vokelius. Nepremijuotos no
velės grąžinamos tik autoriam 
prašant, jų nurodytu adresu. No
velės konkursui siunčiamos šiuo 
adresu: Dirva, novelės konkursas, 
P. O. Box 19191, Cleveland, Ohio 
44119-0191, U.S.A.

Adelaidės lietuviai Australi
joje džiaugiasi atgimstančiu savi
veikliniu “Vaidilos” teatru. Rež. 
V. Opulskis su kita “Vaidilos” ak
torių grupe vėl pastatė populia
riąją Vytauto < Alanto komediją 
“Buhalterijos klaida”. Ši komedi
ja dabar buvo suvaidinta ne tik 
Adelaidėje, bet nuvežta ir Mel
burno lietuviams, kurių “Aušros” 
teatras jau nebeveikia. Spaudoje 
rašoma, kad Adelaidės “Vaidila” 
yra vienintelis dar veikiantis lietu
vių teatras Australijoje. Jo pradi
ninkais tenka laikyti Pauliaus Rū- 
tenio (1919-1983) ir Elenos Dau
nienės 1949 m. suorganizuotą 
scenos mėgėjų grupę, su kuria 
Hanekeno ir Kolijaus “Pirmą 
skambutį” pastatė P. Rūtenis, 
lankęs Kauno dramos teatro stu
diją, dainuoti mokęsis baritonas, 
debiutavęs operetėje. Adelaidėje 
jis įsteigė ir “Teatro mylėtojų 
sambūrį” su kuriuo buvo norima 
statyti tik lietuviškus veikalus. 
1951 m. pajudėjo ir profesinis ak
torius, nuolatinis Kauno radiofo
no rež. Juozas Grušas (1903- 
1978) su nauja grupe “Lietuvių 
teatro studija”. Šios dvi grupės, su
sijungusios 1958 m., ir tapo Ade
laidės lietuvių “Vaidilos” teatru.

Senuosius politinius nesuta
rimus tarp lenkų ir lietuvių bir
želio 25-28 d.d. bandė pašalinti 
Vygriuose, jotvingių žemėje, da
bartinės Lenkijos ir Lietuvos pa
ribyje, susitikusios abiejų šalių 
kultūrininkų grupės, turėjusios po 
keturias dešimtis narių. Lenkijos 
kultūrininkams vadovavo Lietu
vos bičiulių klubo pirmininkas ir 
žurnalo “Lithuania” red. dr. Leo
nas Brodowskis, o Lietuvos - 
Vilniuje leidžiamo žurnalo “Kul
tūros barai” vyr. red. Bronys Sa
vukynas. Lietuvos ir Lenkijos kul
tūrininkų susitikime buvo atmes
tas vis dar gyvas senasis mitas, 
kad šios dvi šalys yra skirtingos 
kultūriniu bei socialiniu politiniu 
požiūriu, kad tarp jų yra daug di
delių kliūčių. Dėl jų netgi neno
rima Lietuvos įsileisti Europos 
sąjungom Iš tikrųjų buvo tik vie
nas didžiausias nesutarimas dėl 
Vilniaus. Šis klausimas dabar pats 
išsisprendė. Visi sutinka, kad Vil
nius yra Lietuvos sostinė. Tokias 
išvadas turintį nutarimą birželio 
27 d. Vygriuose pasirašė poetai 
Tomas Venclova ir Czeslawas 
Miloszas, istorikai Alfredas Bum- 
blauskas ir Juliuszas Bardakas, 
kultūrologai Bronys Savukynas ir 
dr. Leonas Brodowskis bei kiti 
Lenkijos ir Lietuvos kultūrininkų 
delegacijos nariai.

Lietuvos Metrikos vienuolik
tąją knygą, apimančią Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio kanceliari
jos 1518-1523 m. sudarytus ar tik 
patvirtintus dokumentus, išleido 
Mokslo ir enciklopedijų leidybos 
institutas Vilniuje. Tai yra jau 
antroji šiemet išleista Lietuvos 
Metrikos knyga. Metrikos didžioji 
dalis saugoma Maskvoje. Vilniuje 
yra tik jos dokumentų kopijų mi
krofilmuose.

Ekonomikos prof. dr. Rai
mondą Leoną Rąjecką, Lietuvos 
seimo ekonomikos komiteto ir 
Lietuvos mokslų akademijos narį, 
Vilniaus universiteto ekonominės 
kibernetikos katedros vedėją, 
anksti pakirto vėžio liga. Gimęs 
tik 1937 m. spalio 27 d. Šiauliuo
se, mirė rugpjūčio 11 d. Vilniuje 
ir valdžios lėšomis buvo palaido
tas Rokantiškių kapinėse rugpjū
čio 14 d. po gedulinių Mišių Vil
niaus Šv. Mikalojaus šventovėje. 
Mokslinėje veikloje velionis išug
dė apie 40 mokslo daktarų, pa
skelbė daugiau kaip porą šimtų 
mokslinių darbų. Jis tobulinosi 
JAV Harvardo universitete, skai
tė paskaitas kituose JAV univer
sitetuose. Diplomatinėje veikloje 
jam teko būti nepaprastuoju ir 
įgaliotuoju Lietuvos ambasado
riumi Britanijos Londone. Politi
nėje veikloje prof. dr. R. L. Ra
jeckas buvo Lietuvos atgimimo 
sąjūdžio pradininkas, jo atstovas 
Lietuvos seime, vyriausiasis Lie
tuvos prezidento patarėjas 1994- 
96 m. Velionis, oficialiai nepri
klausęs jokiai partijai, turėjo visų 
politinių grupių pasitikėjimą Lie
tuvos seime. Valstybinėmis velio- 
nies laidotuvėmis rūpinosi Lietu
vos seimo valdybos sudaryta ko
misija, vadovaujama seimo pirm. 
Vytauto Landsbergio pavaduoto
jo Arvydo Vidžiūno. Atsisveiki
nime prie kapo duobės Rokantiš
kių kapinėse V. Landsbergis kal
bėjo apie Lietuvai savo ankstyvą 
saulėlydį atiduodantį įžvalgaus 
proto žmogų, tremtinio sūnų, 
akademiką R. L. Rajecką. Po jo 
su velioniu atsisveikino Lietuvos 
mokslų akademijos viceprez. 
Eduardas Vilkas ir Vilniaus uni
versiteto rektorius prof. Rolandas 
Pavilionis bei kiti kalbėtojai.

Aleksandras Macijauskas, Kau
no fotomenininkų sąjungos pirmi
ninkas, laimėjęs Lietuvos valsty
binę premiją, jos lėšas panaudojo 
išleisti dideliam savo nuotraukų 
albumui “Gyventi”. Šį leidinį su
daro geriausi fotomenininko A. 
Macijausko kūriniai pastarajame 
dvidešimtmetyje. Į didelį albumą 
“Gyventi” jis įjungė meninių nuo
traukų ciklus “Veterinarijos klini
kos” ir “Išeinantys medžiai”, ese
istinių savo paties pareiškimų no
ro ir teisės gyventi tema. “Lietu
vos ryto” atstovė Vida Savičiū
naitė albumo “Gyventi” praneši
me cituoja vieną filosofinę A. 
Macijausko mintį: “Gyventi nori 
ne tik žmogus, bet ir vabalas”. Sa
vo nuotraukų didelį albumą “Gy
venti” A. Macijauskas išleido trijų 
tūkstančių egzempliorių tiražu. 
Kaune jis dabar nori patobulinti 
japoniškų filmų fotogalerijos “Fu
jifilm” veiklą. A. Macijauskas no
rėtų, kad ji neprigrūstų tiek daug 
nuotraukų į parodas ir išjungtų iš 
jų atidarymo tradicine dalimi ta
pusį vyną. Esą tada liktų lėšų iš
leisti ir parodų katalogams, pato
bulinti galerijos apšvietimui.

Vilniaus universiteto ir Mari
jampolės kraštotyros muziejaus 
archeologinė ekspedicija, vado
vaujama dr. Algimanto Merkevi
čiaus, jau antrus metus tyrinėja 
akmens ir žalvario amžiaus senų
jų gyvenviečių liekanas prie Kirs
nos upelio Marijampolės rajono 
Kalvarijos seniūnijos Turlojiškių 
durpyne. “Lietuvos ryto” atstovės 
Liucijos Burbienės pranešimu, tu
rimi duomenys leidžia spėti, kad 
neblogai išsilaikiusių radinių yra 
beveik šešių kvadratinių kilomet
rų plote. Ten jau trečiajame XX 
šimtmečio dešimtmetyje buvo 
rasta seniausia kaukolė Pabaltijo 
šalyse. Ji dabar priskiriama moks
lininkų sukurtam Kirsnos žmogui. 
Pernai buvo rasti ir durpyne gerai 
išlikę prieš 3.750 metų vaikščioju
sio žmogaus griaučiai. Šiemet at
liktuose kasinėjimuose buvo su
rastos prieš keturis tūkstantme
čius statyto pastato liekanos. Šie
metinėje ekspedicijoje dalyvauja 
ir iš JAV atvykusi Vilniaus uni
versiteto doktorantė Indrė Anta
naitytė, atliekanti paleobotani- 
nius tyrinėjimus, iškastinių augalų 
paskirstymą pagal Žemėje naudo
jamus dėsnius. V. Kst.
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SIKELIMO
ARABIJOS KREDI TO KOOPERATYVAS

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

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. Iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. Iki 3,30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v.__

AKTYVAI per 62 milijonus doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind.....................2.25%
180-364 d. term.Ind................... 2.50%
1 metų term, indėlius................2.75%
2 metų term, indėlius................3.50%
3 metų term, indėlius................4.00%
4 metų term, indėlius................4.25%
5 metų term, indėlius................5.00%
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............. 4.50%
5 metų GlC-met. palūk............. 5.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP............. 2.00%
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.ind.....4.50% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.lnd..... 5.25%
Taupomąją sąskaitą..................2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

Asmenines paskolas 
nuo................. 7.00%

Sutarties paskolas
nuo.........................  7.00%

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų
2 metų
3 metų
4 metų..................... 6.75%
5 metų.....................6.95%
Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2,3 metų

5.10%
5.90%

4.95%

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

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

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

D\/| ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

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

Taisau visų rūšių
• ŠALDYTUVUS • SKALBIMO MAŠINAS • ELEKTRINES PLYTELES

• DŽIOVINTUVUS • KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

Licence 
E-2392

LEUAS RE FRIGERATION 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

tel. 416 370-3539 arba 416 740-9650 Toronte
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROY7KL 
■■■■■■■■■■■■ n n iibiiii i n 111 n m

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

■IRAI Ilk
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 

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

JUOZUI EIMIUI RAMUI
tel. 239-7733

namų 766-5857 FAX 234-5187
AN INSURANCE BROKERS LIMITED

CHOLKATj 3836 BLOOR ST w etobICOKE, ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

BURNHAMTHORPE & MILL 6 kamb. “condominium”.
Prašo $169,900.
BLOOR & HAVELOCK 2 butų namas. Prašo $244,900.

Skambinti
TEODORUI STANULIUI

SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

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

(2 blokai į vakarus nuo Lietuvių namų)

tel. 416 769-1616 fax 416 769-1524

Lietuvos futbolo rinktinės puolėjas E. JANKAUSKAS (dešinėje) įtemp
tose su Airįja rungtynėse, kurios baigėsi lygiomis (0:0) “LR” nuotr.

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

dinti iki 11%, kad bendrovė bū
tų patrauklesnė investitoriams. 
Vyriausybė pernai teigė neno
rinti privatizuoti pašto. Dabar 
Canada Post atstovė tvirtino, 
jog bandoma išvengti streiko.

“Communications, Energy 
and Paperworks” unija jau pa
siūlė pašto darbuotojų unijai $1 
mln. paskolą be palūkanų, jeigu 
streikas įvyktų.

Ontario premjeras Mike 
Harris susitiko su unijų vadais 
pasitarti apie įstatymo projektą 
136. Juo norima apriboti unijų 
teises streikuoti, kol bus per
tvarkytos savivaldybės, ligoni
nės ir mokyklų tarybos pagal 
naują “amalgamation” tvarką.

Įstatyme numatytos dvi ko
misijos. Viena iš jų spręstų uni
jų klausimus, kita būtų įgaliota 
tvirtinti pirmines sutartis. Uni
jos nesutinka, nori duoti dau
giau teisių “Ontario Labour 
Relations” tarybai.

“Ontario Hospital Associa
tion” pritaria įstatymo projek
tui, kaip ir Ontario savivaldybių 
sąjunga. Jos mato, kad įstaty
mas padės sklandžiau įvesti nu
matytus pakeitimus.

Neužmirškime spaudos
Iškeliaujantiems į amžinybę 

kyla klausimas, kam palikti savo 
santaupas. Neužmirština, kad tarp 
įvairių fondų, lietuviškų institucijų 
bei organizacijų yra jau 48 metų 
sulaukę “Tėviškės žiburiai” - pla
čios apimties savaitraštis. Rašyda
mi savo testamentus, neužmirškite 
ir jo. Iškeliauja tautiečiai į anapus 
vienas po kito, o “Tėviškės žibu
riai” lieka šviesti ir toliau. Mažė
jant tautiečių šilaičiui, jie reika
lingi vis didesnės paramos, ypač 
nuolat kylant paruošimo ir spaus
dinimo išlaidoms. Testamentinis 
palikimas “Tėviškės žiburiams” 
bus prasminga parama ir visai lie
tuviškai veiklai. Adresas: “Tėviškės 
žiburiai”, 2185 Stavebank Rd., 
Mississauga, Ont., L5C 1T3, Ca
nada. “TŽ” leidėjai

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

Sportas
Veiklos žinios

Niufaundlando provincija 
referendumo būdu pakeitė švie
timo tvarką. Po šimto metų re
liginių bendrijų kontrolės švie
timą perėmė provincijos vyriau
sybė. Už provincinį švietimo 
valdymą balsavo 73% balsavu
sių gyventojų. Iš viso balsavo 
apie 53% rinkėjų.

Katalikų ir “Pentecostal” 
tikinčiųjų bendruomenės ligšiol 
turėjo konstitucinę teisę savo ti
kėjimo mokyklas administruoti 
nuo pat Niufaundlando įstojimo 
į Kanados federaciją 1949 m. 
Katalikų gyventojų Niufaund- 
lande yra 37%, o “Pentecostals” 
- 7%. Iš viso 6 krikščioniškos 
bendrijos tvarkė savo tikėjimų 
mokyklas, atskirų mokyklų ta
rybų provincijoje buvo 230.

Kanados parlamentas dar 
turės patvirtinti šį konstitucinį 
pakeitimą.

Kvebeko premjeras Lucien 
Bouchard paskelbė savo minis- 
terių kabineto pertvarką rug
pjūčio 25 d., tačiau nebuvo 
daug svarbių pakeitimų. Vietoje 
teisingumo ministerio Paul Be
gin, kurio ryšiai su Kvebeko tei
sėjų sąjunga buvo visai pašliję 
per paskutiniutj trejus metus, 
buvo paskirtas Serge Menard, 
anksčiau pasižymėjęs Parti Que
becois vyriausybėje. P. Begin li
ko aplinkosaugos ministeriu, 
perimdamas pareigas iš David 
Clich, kuriam skirta vadovauti 
turizmo ministerijai. Iš viso ka
binete yra 24 ministerial. Tiki
masi, kad tolimesnių pakeitimų 
kabinete nebus, nebent kas nors 
atsistatydintų arba rinkimai bū
tų atidėti iki 1999 m. RSJ

II-oji Tautinė olimpiada ir VI- 
tosios pasaulio lietuvių sporto žai
dynės vyks 1998 m. birželio 20-28 
d.d. savaitę prieš pasaulio lietuvių 
dainų ir šokių šventę, kurią numa
tyta rengti liepos 4-6 d.d. Lietuvių 
ir užsienio šalių sporto vadovų pasi
tarime sutarta, kad iki dainų ir šo
kių šventės būtų bent savaitė laiko 
pasiruošimams ir kad Il-ojoje Tau
tinėje olimpiadoje dalyvautų tik pa
tys geriausi lietuviai sportininkai. 
Olimpiados programoje bus 16-18 
sporto šakų, ir dauguma varžybų 
vyks Kaune. VI-tosiose pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse galės da
lyvauti visi. Šios dvi sporto šventės 
skirtos Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 80-mečiui ir I-osios 
Tautinės olimpiados 60-mečiui pa
minėti.

Tarptautinis olimpinis komite
tas 2004-tųjų metų Olimpines žai
dynes pavedė rengti Atėnų miestui. 
Pirmosios modernių laikų olimpi
nės žaidynės buvo surengtos Atė
nuose 1896 m. Tai pirmas kartas, 
kai po 108 metų jos vėl sugrįš į Atė
nus. T.O.K. 2000 m. olimpinėm žai
dynėm Sidnyje, Australijoje, pridė
jo dar 3 naujas sporto šakas: kanojų 
lenktynes su kliūtimis, moterų van- 
densviedis ir šuoliai ant tramplino.

Lietuva-Estįja 3:2 (2:0). Tre
čiųjų pasaulio moterų futbolo pir
menybių atrankos rungtynėse Lie
tuva laimėjo rungtynes prieš Estiją. 
Pirmenybėse dalyvauja 34 šalys. 
Baigminės varžybos vyks 1999 m. 
JAV-bėse. Lietuva žaidžia pogru
pyje kartu su Estija, Čekija ir Ško
tija.

Lietuva-Makedonija 2:0. Pa
saulio futbolo pirmenybių atrankos 
rungtynėse Lietuva nugalėjo Make
doniją. Po šios pergalės Lietuvai at
sivėrė galimybė patekti į pirmeny
bių baigminius žaidimus. Po šio 
pralaimėjimo Makedonija iš antros 
vietos nusmuko į ketvirtą. Kitose 
šios grupės rungtynėse Airija įveikė 
Islandiją 4:2. A.S.

DĖL PAŠTO VĖLAVIMŲ 
gal-ma 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.

LIETUVIŲ 

KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........7.00%
už nekilnojamo 
turto paskolas
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

MOKA:
2.00% už 30-89 dienų term, indėlius
2.25% už 90-179 dienų term, indėlius
2.50% už 180-364 dienų term. Indėlius
2.75% už 1 m. term, indėlius
3.50% už 2 m. term, indėlius
4.00% už 3 m. term, indėlius
4.25% už 4 m. term, indėlius
5.00% už 5 m. term, indėlius
2.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.

• 3.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
3.75% už 2 m. GIC Invest, pažym.
4.25% už 3 m. GIC Invest, pažym.
4.50% už 4 m. GIC Invest, pažym.
5.25% už 5 m. GIC Invest, pažym.
2.00% už RRSP Ir RRIF Ind.

(variable rate)
3.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
3.75% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. ind.
4.25% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. ind.
4.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
5.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term. Ind.
2.00% už OHOSP (variable rate)
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda)
2.00% kasd. pal. čekių

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

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

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

1 metų..............
2 metų..............

.....5.25%

.....5.90%
3 metų.............. .....6.40%
4 metų.............. .....6.75%
5 metų.............. .....6.95%

(fixed rate)

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

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

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

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

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

Telefonas: 416 207-9239

S

u
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Skautų veikla
• A. a. Dionizo Stuko atmini

mui velionies žmona Laima Stukie- 
nė “Romuvos” stovyklavietei auko
jo $100. Velionis buvo ilgametis 
nuoširdus darbuotojas ir stovykla
vietės rėmėjas. “Romuvos” valdyba 
nuoširdžiai dėkoja už auką. F.M.

Namas Trakuose su iškelta vėliava Gedulo ir vilties dieną 1997 metais
Nuotr. K. Dambaraitės

'^ue&n (S^av^l ALGIS
MEDELIS

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

Oficiali Lietuvos avialinijos bilietų pardavimo agentūra Kanadoje
Kelionės į visus kraštus, visomis oro linijomis
Į Lietuvą: su AIR CANADA ir LAL - iš Toronto, Halifakso, 
Otavos, Montrealio, Kalgario, Edmontono ir Vankuverio -

GARANTUOTAI GERIAUSIOS KAINOS
Iš Toronto, Montrealio, Otavos - su FINNAIR
Iš Toronto - su LUTHANSA, KLM, LOT 

Skambinkite arba asmeniškai susitikite su manimi 
trečiadieniais tarp 11 val.ryto ir 6 val.vak. Queen Travel 
įstaigoje. ALGIS MEDELIS

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

Tel. 1-905-666-9086 FAX 1-905-666-9183
ALGIS ar STEFA MEDELIAI

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

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Knygų rišykla 
SAMOGITIA” 
meniškai įriša 

knygas bei žurnalus

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

GROUP

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais 

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

ANTANAS 
GENYS

Į Lietuvą su Nordland Express
t ■ •

Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai 

pervežimai

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

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

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

416 222-4021
Hamilton Alfredas Zorkus

905 522-9966
London Jonas ir Marytė Narusevičiai 

1055 Guildwood Blvd.
519 657-1751

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

Už Toronto ribų 1-800-561-3113



Kelionės į Lietuvą 1997!
Kainos priklauso nuo oro linijos bei 

kelionės trukmės. Teiraukitės apie mūsų SUPER SAVING kainas.
★★★Sutvarkome iškvietimus ir parūpiname draudas*** 

★★★Organizuojame grupines ir individualias keliones laivais***
Skambinti Audronei tel. 416 255-8473,

Faksas 416 252-8854
Re.#02556148 Division of Scandinavian Travel Centre

Prieš norėdami pirkti ar parduoti 
namus, kreipkitės į

RUBY REAL ESTATE LTD., Broker}
27 John St., City of York, Ontario M9N 1J4

Tel. (416) 249-RUBY(78Z9)
Profesinis nekilnojamos nuosavybės reikalų tvarkymas

SKAMBINKITE:

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

ARBA
Dr. Leona Rudinskas, Associate Broker

Jūs galite sutaupyti už teisinį patarnavimą

1998 m. Lietuvos tautinių šokių šventės vyriausioji vadovė L. 
KISIELIENĖ, R. KARASIEJIENĖ iš Kanados ir Lietuvos liaudies 
kultūros centro direktorius J. MIKUTAVIČIUS Vilniuje

KLB žinios
KLB Toronto apylinkės val

dyba praneša, kad po vasaros 
atostogų tęsia savo veiklą. Numa
tyti sekantys renginiai: spalio 19, 
sekmadienį, 5 val.p.p. Anapilyje 
vyks poeto Henriko Nagio minė- 
jimas-akademija; lapkričio 29 d., 
6 vai. vak. Prisikėlimo parapijoje 
vyks ekumeninės pamaldos, lap
kričio 30 d., 1 vai. p.p., Lietuvių 
Namų Gedimino menėje vyks pa
rodos: “Exlibris” ir “Mažvydia- 
na”, 3 val.p.p. Karaliaus Mindau
go menėje pirmosios lietuviškos 
knygos 450 metų sukakties minė
jimas. Šiuo atkreipiame lietuvių 
bendruomenės ir visų organizaci
jų dėmesį, kviesdami aktyviai da
lyvauti ir prisidėti prie organiza
vimo. Inf.
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PARDUODAMAS HIGH PARK 
ko rajone 2% aukšto, 8 kambarių 

namas už $215,000. Platesnę 
Informaciją Jums sutelks

Gintautas Tumosa 
tel. 416 769-1616 
Nemokamas namų įvertinimas

WCXA XWest Realty Inc., REALTOR* 
KIZrKlDlA 1678 Bloor Str. West, Toronto, Ont. M6P 1A9

Lietuva ir išeivija kryžkelėje

Dr. DAIVA NORKIENĖ
ŠEIMOS GYDYTOJA

Mielai priima naujus 
pacientus

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

M6S 4V7, Suite 205 
(pirmame aukšte)

Juozas (Joseph)

NORKUS
Re/max West Įstaigoje 

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

pirkimo patyrimas.
- Namų nuomojimų ir nuomininkų

reikalų specialistas

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

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

Tei. 416 S31-1906
Adresas: 12 Bartlett Ave (Bloor ir 
Dufferin), Toronto, Ont. M6H 3E6.

Fax 531-1906

(Atkelta iš 3-čio psl.) 

kaitimas yra tas istorijos panie
kinimas arba paneigimas, kuris, 
deja, vyksta populiarioje jauni
mo kultūroje, kai niekinamas 
partizanų, tremtinių, tautžudys- 
tės aukų, Sibiro kankinių atmi
nimas.

Atsisakę istorinės atminties 
mes faktiškai pripažįstame, kad 
nors komunizmas žlugo kaip 
politinė sistema, jis faktiškai lai
mėjo savo siekimu ištrinti iš at
skirų tautų istorinę atmintį ir 
paversti visus vienodais sovieti
niais žmonėmis. Jeigu šiandien 
Lietuvos jaunimas tampa ame
rikietiškas, šis reiškinys verty- 
biškai tiek pat tragiškas, kaip ir 
tuo atveju, jeigu Lietuvos jauni
mas būtų tapęs rusiškas arba 
sovietinis. Neleisti, kad įvyktų 
banalioji turtingos Lietuvos kul
tūros makdonaldizacija.

4. Lietuvos socialinės ir kul
tūrinės tikrovės supratimas ir 
tinkamas užuojautos jausmas 
bei teigiamosios antropologijos 
puoselėjimas. Lietuvoje ekono
miškai tikrai nepaprastai sunku, 
ir žmonės teisėtai susirūpinę sa
vo, o ypač savo vaikų, netikra 
ateitimi, kuri gali sužlugdyti gy
venimą. Saugokimės viso to, kas 
žemina arba pernelyg teisuoliš
kai vertina bei neteisėtai apibū
dina skirtingas lietuvių grupuo
tes. Ypač saugotis to, kas gali 
prisidėti prie žmonių sukiršini- 
mo ir supriešinimo. Reikia ne 
supriešinti Lietuvos ir užsienio 
lietuvius, o atvirkščiai, visur, 
kur tik galima ir kur tik tikslin
ga, vienyti.

5. Pozityviųjų ryšių tarp as
menų ir tarp organizacijų plė
tojimas. Čia ypatingą svarbą tu
ri gražūs ir prasmingi ryšiai su 
jaunimo organizacijomis, skau
tai ir ateitininkai ypač aktualūs. 
Bet taip pat ryšiai tarp tarptau
tinių organizacijų, mokyklų, pa
rapijų, . gimnazijų. Būtina at
kreipti dėmesį į abipusę pagar
bą ir supratimą.

6. Mokslinių mainų ir aukš
tosios europietiškos kultūros

str a Travel
& Services Inc.

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

TEL: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390
L/ETUV/ŠKAS ke/ionitj biuras

♦ Patarnauja visais kelionių klausimais
♦ Ypatingai geros kainos visomis 

oro linijomis
♦ Nebrangūs ir patikimi draudimai
♦ Įdomūs maršrutai Lietuvoje
♦ Skubūs iškvietimai
♦ Dokumentų vertimas

♦ Pačios geriausios kainos atvykstan
tiems iš Lietuvos

♦ Nemokamas bilietų pristatymas j namus
♦ Toronto miesto ribose keleiviams, 

negalintiems apsilankyti mūsų 
įstaigoje, patarnaujame namuose

♦ Dažnai skraidančių dėmesiui - 
14-tas bilietas nemokamai

Keliaudami per Astra Travel & Services Ine. kelionių agentūrą, 
padėsite Lietuvos našlaičiams. 5% pelno bus skiriama Lietuvos 

vaikų fondui ir našlaičių stovyklai “Saulutė" Palangoje.
Garantuojame sąžiningą patarnavimą!

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

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)

paveldo plėtojimas visose srity
se, o ypač universitetų moksluose, 
teisėtvarkoje ir medicinoje.

7. Kur tik galima teikti pa
ramą visoms švietimo įstaigoms 
- nuo pradinių mokyklų iki 
aukštųjų studijų.

8. Informacinių ryšių palai
kymas ir išplėtimas. Si sritis gy
vybiškai būtina, atrodo, savaime 
suprantama, bet gal tikrai ma
žiausiai įgyvendinta. Užsienio 
lietuviai ir Lietuvos žmonės 
pernelyg mažai vienas kitą pa
žįsta. Tai sukelia ne tik vienas 
kito nesupratimą, bet ir atskirų 
pasaulėžiūrų formavimą, giles
nių tautos dalių viena nuo kitos 
atskyrimą. Čia labai pasitarnau
tų Lietuvos ir užsienio lietuvių 
periodinių leidinių, tarp jų 
“Draugo”, “Tėviškės žiburių”, 
“Skautų aido” ir “Pasaulio lie
tuvio” artimesnis bendradarbia
vimas.

Baigiant leiskite pabrėžti, 
kad būtina išlaikyti idealistinę ir 
pozityvią nuostatą ir kad ją rei
kia gyvybiškai saugoti. Pažiūrė
kime, kiek daug puikių ir ver
tingų darbų Lietuvai yra nuvei
kusi užsienio lietuvių bendruo
menė visose šiose srityse nuo 
atgimimo pradžios, nekalbant 
apie visa, kas buvo padaryta 
sunkiais priespaudos metais. Ne 
viskas Lietuvoje bloga ir baisu, 
ir todėl reikia vengti neteisingų 
ir kraštutinių apibendrinimų. 
Lietuva yra gyvastinga. Tai liu
dija jos kultūrinės, akademinės, 
religinės ir politinės demokrati
nės institucijos.

Pirmoji bendriausioji prie
laida, vienijanti visus darbus ir 
rūpesčius: nesupriešinti Lietu
vos ir užsienio lietuvių rūpesčių 
ir interesų. Klestinti Lietuva vi
sose gyvenimo srityse, o ypač 
ekonominiame ir kultūriniame 
gyvenime, bus labiau pajėgi pa
dėti užsienio lietuvių bendruo
menių gyvenimui klestėti. Vai
singas ir prasmingas užsienio 
lietuvių tautiškumas, šalia visų 
kitų vertybių, suteiks didžiulę 
paramą ir akstiną Lietuvos ev- 
venimo vaisingam ir prasmin
gam žydėjimui. Visos bendruo
menės, kur ios bebūtų: Vakarų 
Europoje, Siaurės Amerikoje, 
Sibiro kraštuose, Rytų šalyse, 
Punske ar Didžiojoje Lietuvoje, 
šiandien yra jungiamos pagrin
dinio rūpesčio - kuo sėkmin
giau išsaugoti gyvenimo prasmę 
ir amžinąsias vertybes, nepasi
duodant jokiai materialistinių 
filosofijų įtakai, kuri nuvertina 
tautą, kultūrą ir pažemina patį 
žmogų, jo pasaulio dvasines 
vertybes, tikėjimą, idealizmą, iš
tikimybę idealams, šeimos ver
tybes, tradicijų išsaugojimą ir 
tautinį sąmoningumą bei dvasi
nę gyvybę.

Aukojo “T. žiburiams” 
$100 - G. Stonkus; $40 - S. Pre- 
keris; $10 - V. Chaves, K. Kecio- 
rius; $5 - J. Manikauskas, V. Jau
čiukas, E. Linkūnienė, V. Simanas.

Rėmėjo prenumeratą atsiun
tė: $50 - J. Aukštaitis, J. Bušins- 
kas, L. Balaišis, S. Pociulis, A. 
Radžiūnas, O. Skėrius, M. Ada- 
monis, A. Senkus, A. Zukowski, 
L. Baltušis, G. Gudinskas.

Garbės prenumeratą atsiun
tė: $100 - V. Kardelis; $70 - L. 
Vaitonis; $60 - A. Cibas, E. Jonu
šas, S. Marijošius, J. Vaidotas, P. 
Plestys, E. V. Smilgis.

Nuoširdus ačiū už paramą 
lietuviškai spaudai. Dėkojame 
garbės bei rėmėjo prenumera
toriams ir visiems, kurie, siųsda
mi reguliarią prenumeratą, pride
da ir auką.

Gyvo laidotuvės
Humoreska

Tai prakeikti tie liežuviai!... 
Ir mano, ir Petro... Trubūt pats 
kipšas ir patraukė man už to lie
žuvio, kai anąsyk, sutikęs Petrą, 
jis mane paklausė:

- Kaip gyvuoji, Antanai?
- Dar nemiriau, - pasakiau. 

Ir juokais pridūriau:
- Bet neilgai betempsiu...
O mano išvaizda, matyt, ne

labai kokia buvo. Mat vakar, 
švęsdamas vieno bendradarbio 
gimtadienį, gerokai buvau “truk
telėjęs”... Ir tas neapgalvotas 
juokelis susilaukė rezultatų...

Gal už poros dienų kažkas 
paskambino į duris. Atidarau, 
o už jų - geriausias mano drau
gas Mykolas su gedulo vainiku.

- Į kokias laidotuves, My
kolai, susiruošei? - klausiu.

Tas stovi amą praradęs ir 
lyg koks karosas, ištrauktas iš 
vandens, tik žiopčioja.

Gal už dienos žmonai pa
skambino jos draugė Silvestrą ir, 
pareiškusi užuojautą, paklausė:

- Ar jau pašarvuojote An
taną?

Skambučiai nesiliovė gal 
kokią savaitę. Jei atsiliepdavo 
žmona, ragelyje pasipildavo už
uojautos. Jei atsiliepdavau aš, 
skambintojas žadą prarasdavo. 
Ir “svečių” tą savaitę netrūko. 
Žinoma, su gedulo vainikais ar 
krepšeliais. Net giedotojai su 
savo paslaugomis buvo užsukę...

O kai aprimus telefono 
skambučiams ir sumažėjus lan
kytojų srautui vėl sutikau Petrą, 
tas tik išvertė akis ir pralemeno:

- Tai?... Tai?... Tu dar ne
miręs?

“Aš tau, rupūže, parodysiu 
‘nemiręs’ ”, - norėjau riktelti, 
bet tik pasakiau:

- Šiandien mirsiu...
Steponas Miltenis

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 FONDA !

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

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

Priima pacientus pagal susitarimą

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

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

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

Tel.: 416 530-1070

Dantų gydytojai

Dr. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.
Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.
Dr. R. KARKA, D.D.S. M.S. Dip. Orth.

(Orthodontist)
Telefonas

2373 Bloor Street West 416 763-5677

Advokatas

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

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

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

PACE, JOHNSON
2 Jane Street, Suite 500

(Bloor ir Jane gatvių kampas)
Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. 416 762-7393
Fax 416 762-0231

Klivlando vyskupija šventė 150 metų 
gyvavimo sukaktuves. Public Hali 
buvo iškilmingos Mišios ir visų para
pijų vėliavų paradas. Lietuvių Dievo 
Motinos parapijos vėliavą nešė tauti
niais drabužiais pasipuošusios KRIS
TINA STANKUTĖ, o vėliavą pagami
no R. MATIENĖ Ntr.V. Bacevičiaus

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

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

CMD Insurance Services Inc.
------------ --------

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

DRESHER Appraisal Ltd.
................... yr-.......... -.. -.. .. .......

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

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

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

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

- INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
416 762-4232 FAX 416 762-5588
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Anapilio žinios

- Prie šventovės durų padėtas 
lietuviškai parašytas Toronto arki
vyskupo ganytojinis laiškas katali
kiškųjų mokyklų reikalu.

- Rugpjūčio 31, sekmadienį, 
pakrikštytas Petro-Vygando ir Ra
sos (Kuliukaitės) Stankų sūnus Ge
diminas-Andrius.

- Ateinančias dvi savaites Wa- 
sagos Gerojo Ganytojo misijoje 
atostogaus ir pamaldas laikys kun. 
Liudas Januška, OFM. Šiokiadie
niais ten pamaldos bus 9 v.r.

- Rugsėjo 21, sekmadienį, Vil
niaus rūmų choras “Daina” giedos 
Wasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje per pamaldas ir vėliau kon
certuos apylinkės lietuviams.

- Lietuvos kankinių šventovės 
choras po vasaros atostogų pradėjo 
savo veiklą ir giedojo per 11 v.r. 
Mišias. Choro vadovybė kviečia vi
sus buvusius narius bei naujus as
menis jungtis choran ir giesmėmis 
kuo iškilmingiau garbinti Dievą.

- Anapilio vaikų darželis po 
vasaros atostogų jau pradėjo veikti.

- Mūsų parapijos šventė šiais 
metais švenčiama rugsėjo 28, sek
madienį. Iškilmingos pamaldos bus 
3 v.p.p. Po pamaldų, kaip įprasta, 
bus vaišės Anapilio salėje. Ta pačia 
proga bus švenčiama prel. dr. Pra
no Gaidos 60 m. kunigystės sukak
tis ir klebono į prelatus pakėlimas.

- Mišios rugsėjo 14, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Stasį Brokaitį 
(LI mirties metinės), 11 v.r. už pa
rapiją. Wasagoje 11 v.r. už a.a. Fe
liksą Noreiką.

Išganytojo parapijos žinios
- Pamaldos vyksta kas sekma

dienį, 11.15 v.r. 1691 Bloor St. W., 
Toronto. Šv. Komunija dalinama 
pamaldose kiekvieną pirmą mė
nesio sekmadienį ir per didžiąsias 
šventes.

- Sekmadienio mokykla prasi
deda rugsėjo 21 d., 11.15 v.r. ir 
veiks kiekvieną 1-mą ir 3-čią mė
nesio sekmadienį. Mokytojos yra 
Silvija Kišonienė ir Loreta Draud- 
vilienė.

- Įvairiais parapijos reikalais 
prašome skambinti parapijos pirm. 
Ernestui Steponui tel. 416 622-5896, 
o sielovados reikalais kunigui Algi
mantui Žilinskui tel. 905-270-3723.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, rugpjūčio 31, 

popietėje dalyvavo 164 asmenys. 
Svečių knygoje pasirašė Regina 
Urban iš Ročesterio; Irena ir Euge
nijus Vilkai iš Los Angeles, Oksana 
Engei, Ola Nodija iš Ukrainos. Pra
nešimus padarė ir su svečiais supa
žindino LN valdybos narė dr. Gina 
Ginčauskaitė.

- Sekmadienio, rugsėjo 7, po
pietėje dalyvavo 210 asmenų. Sve
čių knygoje pasirašė G. Budrikas iš 
Perth, Australijos, C.C. Pringle ir 
Rachel, Albina Markus iš Naples, 
Florida; A. Hudek iš Etobicoke, 
Aldas ir Akvilė iš Vilniaus, A. Min- 
kevičienė iš Kauno. Pranešimus pa
darė ir su svečiais supažindino LN 
valdybos narys E. J. Steponas.

- LN valdybos posėdis - rug
sėjo 11, ketvirtadienį, 7 v.v.

- Visus kviečiame šeštadienį, 
rugsėjo 13, į “Lokio” svetainę pie
tums pasivaišinti lietuviškais patie
kalais.

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

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

“Vaiko tėviškės namams” 
aukojo: $20 - E. J. Gudai (a.a. 
Broniaus Žolpio atminimui).

A. a. Izidoriui Nausėdui mi
rus Čikagoje, užjausdama jo sū
nų Algį ir šeimą, J. Rinkūnienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $25.

Kelmės J. Graičiūno gimnazijos filatelistai, dalyvavę gimnazijos pašto 
ženklų parodoje su vadovu mokytoju VALIUMI PAULIONIU

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, rugsėjo 

7, parapijos choras jau pradėjo gie
doti per 11.30 v.r. Mišias; per 10.15 
v.r. Mišias smuiku grojo M. Gabrys.

- Santuokos sakramentui ruo
šiasi Paulius Sukauskas su Kristina 
Šimkute ir Edmundas Urniežius su 
Aurelija Janušauskaite.

- Rugsėjo 4 d. palaidotas a.a. 
Juozas Benetis, 84 m. Paliko žmoną 
Elzbietą, sūnų Edvardą su šeima ir 
dukrą Loretą. Lietuvoje mirė Olim
pija Gustainienė, Jono Gustainio 
brolienė.

- Parapijos bibliotekos vedėjo 
pareigas, pasitraukus P. Jurėnui, 
perėmė R. Žiogarys, kuriam talkins 
Birutė Lukšėnaitė. Biblioteka, ku
rioje yra daugiau kaip 4,000 knygų, 
veikia kiekvieną sekmadienį nuo 9 
v.r iki 10.30 v.p.p.

- Šv. Pranciškaus trečiojo ordi
no kongregacijos Mišios ir susirin
kimas bus šį ketvirtadienį, rugsėjo 
11,10 v.r.

- Šeimų Mišios bus rugsėjo 21 
d. Per 10.15 v.r. Mišias giedos vai
kučių choras kartu su Lietuvos kan
kinių parapijos vaikučių choru 
“Angeliukai”, kuriam vadovauja N. 
Benotienė.

- “Volungė”, Toronto lietuvių 
choras, giedos šventovėje šį sekma
dienį, rugsėjo 14, per 10.15 v.r. 
Mišias.

- Prof. Antano Maceinos mi
nėjimas, jo 10 metų mirties sukak
ties proga, įvyks šios parapijos pa
rodų salėje lapkričio 16 d. Paskaitą 
apie asmenį ir jo raštus skaitys sės. 
Onutė Mikailaitė.

- Mišios rugsėjo 14, sekmadie
nį: 8.15 v.r. už a.a. Mariją ir Tadą 
Normantus; 9.45 v.r. už a.a. Anelę 
Jonuškienę; 10.15 v.r. už a.a. Be- 
nigną Jonušienę - 5 metinės, a.a 
Bronę ir Juozą Klučinskus; 11.30 
v.r. už gyvus ir mirusius parapijie
čius.

Henriko Nagio mirties me
tinių proga rengiamas literatū
ros ir muzikos vakaras š. m. 
spalio 19, sekmadienį, 5 v.p.p. 
Anapilyje, Mississaugoje. Pa
skaitą skaitys dr. Ilona Gražytė- 
Maziliauskienė. Muzikinę dalį 
atliks pianistė Leokadija Kano- 
vičienė ir smuikininkė Audra 
Šarpytė. Bus skaitoma velionies 
poezija ir pristatytas naujai iš
leistas garsajuostės-knygelės 
komplektas “Poetas Henrikas 
Nagys kalba”.

A. a. Marijos Kybartaitės 
atminimui Lilė ir Steve Lefkus 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $30.

A. a. Juozo Benečio atmini
mui, užjausdami jo šeimą, Irena 
ir Edvardas Macerinskai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $30.

A a. Juozo Benečio atmini
mui pagerbti kovai su vėžio liga 
Lietuvoje aukojo: $50 - A.A. 
Juciai, B.P. Markuškiai; $20 - 
T.Z. Zaleskiai, J. Krasauskas, 
B.B. Tamošiūnai; $10 - V.V. 
Duobaičiai, G.A. Valiūnai, J. 
M. Vaseriai, O.J. Kirvaičiai, L. 
H. Sukauskai; $5 - P. Lackus. 
Aukotojams nuoširdus ačiū. M.P.

PADĖKA
Tėvyne mano, Lietuva, tu visada esi 
miela, / Bet kai Kanadon mes su
grįžtam, / Daugiau važiuoti nesiryž
tam, / Nes mūsų senių sveikata, ne- 
visada būna tvirta.

Buvom labai nustebinti tokiu 
nelauktu, netikėtu mūsų sutikimu, 
sugrįžus iš Lietuvos. Nuoširdžiai 
dėkojame “Vilniaus” rūmų gyven
tojams už tokį gražų mūsų sutiki
mą. Ypatinga padėka rengėjoms - 
S. Dervinienei, V. Rupkalvienei, P. 
Norušienei ir visoms bei visiems 
dalyvavusiems mūsų sutikime. Jūsų 
nuoširdumas liks nepamirštamas.

Dėkingi -
Eugenija ir Alfonsas Žalpiai

Kupiškis. Kaip maža atrodo sena medinė progimnazija (dešinėje) prie mūrinių I-os vid. mokyklos rūmų
Nuotr. H. Paulausko

“Prisikėlimo parapija - vakar, šiandien ir rytoj" 
k. Kaknevičiaus 99-ių minučių vaizdajuostė bus rodoma lietuvių kalba 

Prisikėlimo parapijos didžiojoje salėje

1997 m. rugsėjo 28, sekmadienį, 4 v.p.p.
* Istoriniai vaizdai * Pasikalbėjimai su vysk. P. Baltakiu, OFM, 

bei įvairiais parapijos veikėjais * Žvilgsnis į ateitį

___ PRISIKĖLIMO PARAPIJOS IVUMVUV PARAMOS KREDITO 
KREDITO KOOPERATYVAS TTH KOOPERATYVAS

Bilietai platinami iš anksto sekmadieniais Prisikėlimo parapijoje. Įėjimas - $5. Pro premjeros kavutė. 
Visus atsilankyti maloniai kviečia - Prisikėlimo parapijos persikėlimo vajaus komitetas

MECENATAI:

“Vilnius manor” patalpose 
rugsėjo 15 d., 10 v.r. prasideda 
mezgimo sezonas.

Vyrų choro “Aras” pirmoji 
repeticija - antradienį, rugsėjo 
16, 7 v.v. Prisikėlimo parapijos 
muzikos kambaryje.

Choro valdyba
Toronto tautinių šokių an

samblis “Atžalynas” pradeda 
veiklą. Visų šokėjų registracija 
įvyks rugsėjo 16 d., 7 v.v. To
ronto Lietuvių Namuose, salėje 
“B”. Dėl informacijų galima 
kreiptis į V. Vitkūnaitę tel. 416 
621-8671.

Toronto choras “Daina”, 
vad. muz. Lilijos Turūtaitės, 
rugsėjo 21, sekmadienį, koncer
tuos Vasagoje. Jis giedos pa
maldų metų. Po to Gerojo Ga
nytojo salėje duos koncertą 
“Palydint vasarą”. Visi kviečia
mi atsilankyti į šį koncertą.

Tėvynės sąjungos praneši
mas apie gruodžio 21 d. įvyk
siančius Lietuvos prezidento 
rinkimus įvyks sekmadienį, rug
sėjo 21, tuoj po 11.30 v.r. Mišių 
Prisikėlimo parapijos parodų 
salėje. Pranešime dalyvaus Lie
tuvos kariškiai, atliekantys 
praktiką Camp Borden, Kana
doje. Vienas jų - pik. Česlovas 
Jezerskas dalyvavo seimo rūmų 
gynime Vilniuje 1991 m. sausio 
13 d. ir papasakos savo įspū
džius. Visi lietuviai nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti. M. Uleckienė

A. a. Jurgio Karoso atmini
mui, užjausdami žmoną Emiliją 
ir šeimą, Vanda Yčienė, Valeri
ja ir Donatas Karosai aukojo 
$50 našlaičių fondui “Vaiko tė
viškės namai”. Už auką nuošir
džiai dėkoja -

KLK moterų dr-jos 
centro valdyba

Toronto lietuvių filatelistų 
ir numizmatikų draugijos vi
suotinis susirinkimas šaukiamas 
rugsėjo 28 d., 11.30 v.r. Prisikė
limo parapijos posėdžių kam
baryje. Visi Toronto nariai ir 
apylinkės lietuviai filatelistai 
kviečiami šiame susirinkime da
lyvauti.

Šiuo metu draugija globoja 
Kelmės J. Graičiūno gimnazijos 
mokinių filatelistų būrelį, kuria
me dalyvauja 28 moksleiviai. 
Jiems siunčiami pašto ženklai 
gaunami iš parapijų žiniaraščių 
ir “Tėviškės žiburių” skaitytojų. 
Draugijos vadovybė kreipiasi į 
visus, prašydama neišmesti var
totų pašto ženklų, bet atiduoti 
filatelistų draugijai. Jos adresas: 
Antanas Laurinaitis, 78 Caines 
Ave., Willowdale, Ont. M2R 2L3.

Toronto lietuvių filatelistų 
ir numizmatikų draugija dėkoja 
amerikiečiams Gražinai Canter, 
K. Daugėlai, J. Mikalauskui ir 
J. Taorui, hamiltoniečiams J. 
Stankui ir p. Stanevičiui bei To
ronto Prisikėlimo parapijos na
riams už gautus pašto ženklus 
Kelmės gimnazijos filatelistams.

A. Laurinaitis

STATYBOS ir namų remoto dar
bus: dailidės, mūrininko, vonių 
įrengimo (plytelės), vidaus sienų, 
stogų dengimo ir dažymo atlieka 
Vitas tel. 416 767-7252.

Ansamblis “Armonika” spa
lio mėnesį lankysis JAV-bėse. 
Kanadoje jis koncertuos - Ha
miltono Jaunimo centre, spalio 
17, penktadienį, 3 v.p.p., Toron
to Lietuvių Namuose spalio 19 
d., sekmadienį, 2 v.p.p. Inf.

Dail. Alicija Zimnickaitė, 
punskietė, Varšuvos dailės uni
versiteto studentė, šiuo metu 
pas gimines vieši Toronte. Ta 
proga punskiečiai surengė jos 
darbų parodą rugsėjo 7 d. Pri
sikėlimo parapijos parodų salė
je. Paroda susilaukė nemažai 
lankytojų, kurie domėjosi jau
nos dailininkės kūryba. Buvo iš
statyta 18 įvairaus dydžio bati
kos ir tiek pat akvarelės darbų. 
Tematikoje vyrauja vieniši ru
denėjančių spalvų medžiai, ku
rių linijų grakštumas dvelkia 
skaidria nuotaika. Tamsios ato
švaistės batikos darbuose palie
ka niūresnį įspūdį. Lankytojams 
labiau buvo suprantamos akva
relės; gal todėl daugiau jų ir 
nupirkta. Dailininkė pokalbyje 
su “TŽ” bendradarbiu papasa
kojo apie studijas Varšuvoje. Ji 
siekianti magistro laipsnio pra
moninio projektavimo srityje. 
Tapyba esanti šalutinė šaka. 
Varšuvoje pragyvenimas bran
gus, bet ji pasirinkusi Varšuvą, 
nes tai arčiau namų. Studijuo
sianti dar dvejus metus. Truputį 
su ja ir jos darbais lankytojai ga
lėjo susipažinti pavartę J. Ku
liešiaus Printing Net spaustuvės 
išspausdintą iliustruotą lanksti
nuką. S.

“Tėviškės žiburių” redakci
ja gavo laišką iš gydytojo Al
vydo Liaugaudo, dirbančio EK- 
MJ gerontologijos reabilitacijos 
centre kineziterapeutu. Laiške 
rašoma: “Mankštinu įvairaus 
amžiaus žmones po insultų, po 
galvos traumų, sergančius reu
matoidiniu artritu ir t.t.” Galėtų 
mielai patarnauti iš Kanados į 
Lietuvą nuvykstantiems tautie
čiams. Adresas: A. Liaugaudas, 
Kalvarijų 223, EKMJ geronto
logijos reabilitacijos centras, 
2021 Vilnius, tel. 77-79-31.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju mamos 

draugėms, surengusioms man prieš- 
vestuvinę vakaronę, pamergėms ir 
viešnioms, taip gausiai susirinku
sioms ir apdovanojusioms mane 
gražiomis ir vertingomis dovano
mis. Ačiū už jaukiai papuoštą salę, 
skoningą maisto paruošimą ir gra
žius linkėjimus mano ateičiai.

Asta Sukauskaitė-DeFina 

CANDLELIGHT CATERING 
Gaminamas maistas pokyliams, 
vestuvėms, mergvakariams, krikš
tynoms ir pusryčiams. Parūpinam 
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. Labai gera kokybė. Skambin
ti bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

NUO LAPKRIČIO 1 D. IŠNUO
MOJAMAS butas Toronte, visiškai 
prie Jane-Bloor požeminės stoties, 
12 butų pastate, pirmame aukšte - 
miegamasis, prausykla, virtuvė ir 
salonas. Atskiras garažas. $650. 
Kreipkitės tel. 1-905-666-9086.

Iš a.a. Mečio Razmo testa
mento vykdytojo Alfonso Bur- 
bulevičiaus gautas papildomas 
pranešimas, kad velionis buvo 
gimęs Klaipėdoje 1921 m. gegu
žės 11 d. Kanadon atvyko 1947 
m. Buvo nevedęs. Gyveno ir 
darbavosi Timminse, Ont. Mirė 
1995 m. rugsėjo 8 d. Vietos li
goninei testamentu paliko 150,- 
000 dol. Nemaža suma esanti 
palikta lietuviškiems reikalams. 
Ji numatyta perduoti Kanados 
lietuvių fondui, jeigu jis sutiks 
su tam tikromis sąlygomis; jei 
nesutiks, velionies M. Razmo 
palikta suma būsianti perduota 
kitom organizacijom. Testa
mento vykdytojas paaukojo 
“Tėviškės žiburiams” 100 dol. 
už laikraščio paslaugas. Jam 
reiškiame nuoširdžią padėką.

Toronto miestas ir Park- 
dale “Focus Community Pro
ject” kartu su Addiction Re
search Foundation rengia infor
macijos dieną apie narkotikų 
vartojimą šeštadienį, rugsėjo 20, 
Masaryk-Cowan Community 
Recreation centre, 220 Cowan 
Ave. netoli Dufferin ir Queen 
gatvių. Programos pradžia 8.30 
v.r. Po pusryčių, 9.30 v.r. prasi
dės seminarai apie ryšius su pa
augliais, apie narkomaniją ir vi
suomeninius projektus. Toron
to burmistre Barbara Hali pri
statys kasmet skiriamą premiją 
“Community Drug Prevention 
Award” 1.30 v.p.p. Bus muzika, 
nemokama priežiūra mažiems 
vaikams. Informacijai skambinti 
416 392-0394.

PARDUODU 40 akrų slypą, per 
kurį teka upelis. Teirautis tel. 1- 
905-344-7429.

IEŠKOME buto nuomojimui jau
nai šeimai be vaikų Toronte. Tel. 
905 848-9628.

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. Pager 416 
715-4783.

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).

MOTELIS “LITHUANUS”. Flori
doje, Singer Island saloje, prie At
lanto, ramioje, saugioje vietoje, vei
kia lietuviškas motelis “LITHUA
NUS” (iškaba Lietuvos vėliavos fo
ne). Jaukūs vieno ir dviejų miega
mųjų butai su svetaine, virtuve 
(yra elektrinė viryklė, šaldytuvas, 
mikrobanginė, visi būtini indai). 
Čia nereikia mašinos. Iki paplūdi
mio kelios dešimtys metrų; krautu
vės ir restoranai greta. Turėsite vi
sas sąlygas geram poilsiui. Paslau
gūs šeimininkai visada laukia Jū
sų. Galime pasitikti West Palm 
Beach orouoste. Tel. 561-863-6508.

Besiruošiantieji pavasarį pri
imti Pirmąją Komuniją ir Sutvir
tinimo Sakramentą jau dabar turi 
registruotis pas seseles Juditą ar 
Pranutę tel. 766-9397.

Kun. Juozas Aranauskas, SJ, 
po ilgesnio poilsio grįžta įsijungti į 
Aušros Vartų parapijos gyvenimą.

Aušros Vartų parapijos choras 
po atostogų grįžo giedoti šventovė
je rugsėjo 7 d. Klebonas kun. Kazi
mieras Ambrasas, SJ, ir naujasis 
vargonininkas bei chorvedys Laury
nas Džinžderadze maloniai kviečia 
balsingus parapijiečius papildyti 
chorą. Be to, bus bandoma suorga
nizuoti ir jaunų tėvų bei vaikų 
chorą.

Montrealio lietuvių kredito unijos “LITAS" 
valdyba kviečia narius į

specialų visuotini susirinkimą, 
kuris Įvyks 1997 m. rugsėjo 23, antradienį, 7.30 v.v. 
AuŠrOS Vartų parapijos Salėje, 1465 rue De Sėve, Montreal 

DARBOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Patvirtinimas “LITO” statuto pakeitimo, liečiančio kredito 

komisijos panaikimą pagal 1996 m. gruodžio mėn. valdžios 
patvirtintą “Savings and Credit Union Act” pakeitimą.

3. Susirinkimo uždarymas.
Narių registracija vyks nuo 7 v.v. iki 7.30 v.v.

Siūlomą naują statutą galima gauti “LITE” arba susirinkimo metu.

LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija 

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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

Tel. 514 722-3545
JOANA ADAM ONYTĖ, A.I.B.

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

Našlaičių vaikų namai Rumbonių parapijoje (prie Alytaus). Jos 
gyventojus globoja N. Pradėtosios Maruos vienuolijos seselės, 
remiamos Toronto Prisikėlimo parapijos Nuotr. E. Čuplinsko

Įvairios žinios
A. a. sesuo M. Consolata 

(Angelė Paplauskaitė) mirė 
Putnam’e, CT, sekmadienį, 
rugsėjo 7. Palaidota vienuolijos 
kapinėse rugsėjo 10 d. Velionė 
buvo viena iš penkių pirmųjų, 
atvykusių į JAV 1936 m. steigti 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų vienuolyną. Inf.
BANGA RENOVATIONS, namų r” 
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.

Esu Ontario provincijos akredi
tuota vertėja prie Teisingumo 
ministerijos (Ministry of the 
Attorney General).

Genovaitė Bijūnas, Ph.D. 
tel. 416 621-1638, fax 416 621-8479 
Adresas: 106 Meadowbank Road,

Etobicoke, Ontario M9B 5C9

Aušros Vartų parapijos klebo
nas pradeda metinį parapijiečių 
lankymą. Geriausia būtų, kad para
pijiečiai dėl laiko iš anksto susi
tartų.

A.a. Bronislaw Adamowicz 
(Bronislovas Adomonis), 83 m. am
žiaus, mirė rugpjūčio 25 d. Iš Šv. 
Mykolo lenkų šventovės rugpjūčio 
28 d. palaidotas Cote dės Neiges 
kapinėse. Liko žmona, sesuo ir bro
lis su šeimomis ir kiti giminės.

A.a. Kazimieras Rašytinis, 78 
m. amžiaus, mirė rugpjūčio 29 d. 
Po pamaldų Šv. Kazimiero švento
vėje rugsėjo 2 d. palaidotas Notre 
Dame dės Neiges kapinėse. Liko 
žmona, du sūnūs su šeimomis, bro
lis Lietuvoje ir kiti giminės. B.S.

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

Res. 514 256-5355

“Amžinai kelyje” - tokia ant
rašte “Panevėžio balsas” 1997. 
VIII. 25 laidoje išspausdino D. 
Rasinavičiūtės straipsnelį, pa
iliustruotą jos pačios daryta 
nuotrauka, po kuria parašyta, 
kad “Baltijos kelias paminėtas 
Kristaus Karaliaus katedros 
šventoriuje”. Autorė primena, 
kad prieš 58-rius metus rugpjū
čio 23 d. buvo pasirašyta Molo- 
tovo-Ribbentropo sutartis, nu
lėmusi Baltijos valstybių likimą. 
Šią dieną 1989 m. baltiečiai su
sivienijo Baltijos kelyje. Dabar 
ta diena žinoma Juodojo kas
pino vardu. Kristaus Karaliaus 
katedroje buvo aukojamos Mi
šios. Susirinkusiems panevėžie
čiams dekanas mons. J. Antana
vičius priminė tautos atgimimo 
metus, kvietė stiprybės semtis iš 
amžinųjų vertybių. Kultūros rū
muose buvo rodytas filmas 
“Dar sykį Lietuva”, deklamuoti 
B. Brazdžionio eilėraščiai. Kal
bėjo valdžios ir miesto atstovai.

Inf.

Šypsenos
Maža mergytė rodo katiną 

savo draugei. Pastaroji sako:
- Koks mielas katinėlis. Pa

skolink jį man, nes mūsų namuo
se daug pelių.

- Ne, tu geriau atnešk čia sa
vo peles.


