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Pasitikėti savo jėgomis
Kai gyventi nelengva arba svajojama geriau gy

venti - laukiama permainų. Tokio laukimo įkarštis dažnai 
atsiranda valdžios rinkimų metu.

J
AU beveik metai, kai Lietuvoje dirba praėjusį rude
nį naujai išrinktas seimas, tvirtas savo koalicine Tė
vynės sąjungos (konservatorių) ir Lietuvos krikščio
nių demokratų dauguma. Kadangi tvirtas - žmogus pa

grįstai tikisi, kad ilgokai lauktos permainos greičiau pasi
rodys. Stebėtojams iš toliau sunkiau pasakyti, kiek ir ko
kių lūkesčių patenkinta, ko dar negalima buvo atlikti, ko
kios kliūtys, kokie planai, užmojai ir t.t. Visa tai gali iš ar
čiau matyti ir jausti tik Lietuvoje gyvenantys. Išeiviai apie 
vykdomas reformas, naujus pareigūnų skyrimus, naujus 
įstatymus, privatizacijų reikalus, nusikaltėlių ir mafijozų 
apvaržymus bei apie visas kitas degančias, rūkstančias ir 
akis graužiančias aktualijas tesužino daugiausia iš spau
dos ar iš besilankančių oficialių ar privačių asmenų pra
nešimų bei pasakojimų. Truputį įvairių žinių parveža Lie
tuvos lankytojai, beveik visi vienodai teigdami, kad gyve
nimas tėvynėje gerėja. Tai džiugu. Nėra abejonės, kad 
prie visų gerųjų norų bei rimtų pastangų labai prisidės ir 
laikas, tas didysis viską aprėpiantis veiksnys, šluojantis, 
statantis, keičiantis. Kyla tik klausimas, kiek to laiko rei
kės, kad laisvoji Lietuva atsistotų ant tvirtesnių kojų?

K
ažkaip nuo seno pas mus įprasta dairytis ir 
daug ko tikėtis (gal net per daug) iš kitur, tartum 
mes kitiems būtume labai svarbūs ir reikalingi. 
Tas savęs pervertinimas, pagrįstas mums vieniems, ir tai 

gal ne visiems, suprantamais motyvais, - yra apgaulingas 
ir greitai pavirsta paprasčiausia iliuzija, kuri kažkodėl, 
kaip kartais atrodo, dar vis neblėsta.O, rodos, praeityje už 
panašius įsivaizdavimus ir iš tuštumos pasemtus įsitikini
mus teko sumokėti pernelyg aukštą kainą. Tikėtis, kad 
kažkas įsipareigos mus visą laiką šelpti ir net ginti, kad 
įvairiomis sutartimis apsikaišioję galėsime ramiai gyventi, 
iš tikrųjų nėra realu. Įsijungimas į Europą ir draugystės 
su vakariečiais principiniu požiūriu dalykas geras, šiuo 
laiku būtinas ir remtinas. Tačiau vis prisiiamtma,- kad 
draugai, tegu jie ir nuoširdūs būna, už mus niekada ne
dirbs ir nekovos, jei jiems tai nebus naudinga. Kiekviena 
politika pirmiausia yra naudos sau ieškojimas, ne koks 
žmoniškumo ar kitų šelpimo veiksnys. Užtat pasigirsta 
įspėjančių balsų, kad siekdami politinių bei ekonominių 
sąlyčių su kitais, ypač tolimesniais kraštais, nesilpnintume 
pasitikėjimo savo pačių jėgomis, kurios vis dėlto visose 
aplinkybėse buvo ir liks pagrindinis laidas išlaikyti ir tvir
tinti nepriklausomybę, ją saugoti ir ginti. Stebėtojams 
šiuo metu į akis krinta gal net jau perdėtas mūsų vadovų 
dėmesys užsieniui, kai į jį kone be perstojo skraidoma. 
Ryšius palaikyti yra būtina, bet yra ir kitų ekonomiškes- 
nių ir visuomenę mažiau jaudinančių būdų. Be to, susida
ro įspūdis, kad vieni patys jau mažai ką begalime - vis rei
kia užsienio pagalbos, finansinės paramos, patarimų. Ar 
iš tikrųjų taip yra? Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI

Ar streikuos mokytojai?
Ontario švietimo ministeris 

John Snobelen ir premjeras Mi
ke Harris tvirtina, kad provinci
jos mokytojai nestreikuos. Ta
čiau penkių pagrindinių moky
tojų unijų atstovai teigia, kad 
streikuos, jeigu vyriausybė siū
lys įstatymą, laikinai atimantį 
mokytojų teisę streikuoti. Uni
jos bijo, kad įstatymas leis vy
riausybei prastumti naujas su
tartis, kuriose būtų numatyti 
mokslo metai be ilgosios vasa
ros pertraukos, padidinti moki
nių skaičiai klasėse, sutrumpin
tas mokytojams duodamas pasi
ruošimo laikas ir leidžiama mo
kytojauti necenzuotiems asme
nims.

Ontario mokytojų (moterų) 
federacijos prezidente Marga
ret Sadem-Thompson nesutinka 
su švietimo ministeriu ir prem
jeru, kurie teigia, kad derybos 
su atstovais buvo pozityvios. At
virkščiai, unijų vadai skundėsi, 
kad vyriausybė visai nesidomi jų 
siūlomu kompromisu. Provinci
jos gimnazijų mokytojų federa
cija derybose visai nedalyvavo.

Užsienio reikalų ministeris 
Lloyd Axworthy konferencijoje, 
Švedijoje, pranešė, kad Kana
dos kariuomenė sunaikins turi
mas “antipersonnel land mi
nes”. Jis tikisi, kad gruodžio 
pradžioje bus pasirašyta minas 
draudžianti sutartis, kurioje ža
da dalyvauti daugiau kaip 100 
valstybių, nors JAV dar nesuti

ko, bet tikimasi, kad galės vė
liau pasirašyti. JAV, dalyvau
janti derybose Osle, nori matyti 
sutartyje išimtį, kad galėtų išlai
kyti minų laukus Pietų Korėjo
je, komunistinės Šiaurės Korė
jos pasienyje.

L. Axworthy jau buvo pa
siūlytas kandidatu Nobelio tai
kos premijai dėl savo pastangų 
panaikinti minų vartojimą. Jo 
manymu, sutartis turi būti vie
ninga ir be išimčių. Kanada ir 
toliau darys spaudimą Rusijai ir 
Kinijai, kurios net nedalyvauja 
derybose.

Kanados ministeris pirmi
ninkas Jean Chretien rugsėjo 8 
d. pranešė, kad $90 mln. skiria
ma 3 metų planui įdarbinti 
3,000 jaunuolių pagal “Youth 
Internship Program”. Federaci
nės valdžios įstaigose vienerių 
metų stažuotėje galėtų dirbti 
15-30 m. amžiaus jaunimas. Mi
nisteris pirmininkas taip pat 
stengsis šiam projektui užanga- 
žuoti didžiąsias bendroves - 
IBM, GM, FE, Molson Brewe
ries, Union Gas, Torstar ir tris 
bankus - Royal, TD ir Nova 
Scotia. Jaunimo tarpe bedarbių 
skaičius siekia 663.000 arba 
16.7% (bendra nedarbo statisti
ka yra tik 9%).

Pagal naująją privataus sek
toriaus programą “Career Ed
ge” jau yra įdarbinta 500 moks
lą baigusiųjų jaunuolių įvairios

(Nukelta i 10-tą psl.)

Kanados ir JAV-bių lietuvių jaunimo grupė, su keletu vyresniųjų dalyvavusi Pasaulio jaunimo 
dienose Paryžiuje

Pasaulio jaunimo dienos Paryžiuje 
Dvyliktosios pasaulio katalikų jaunimo dienos, dalyvaujant ŠV. TĖVUI JONUI-PAULIUI 
II, įvyko 1997 metų rugpjūčio 21-24 dienomis. Dalyvavo pusė milijono jaunimo iš 140 
kraštų. Gana gausiai dalyvavo ir lietuviai — išeivijos bei Lietuvos atstovai. Čia pateikiamas 

iškilmių aprašymas pasinaudojant Vatikano radijo pranešimais

Jaunimo forumas
Prieš pradedant jaunimo 

dienas, įvyko atskiras renginys 
ribotam atstovų skaičiui iš įvai
rių pasaulio šalių.

“Jūs esate Kristaus laiškas, 
kurį mes, patarnaudami jums, 
surašėme ne rašalu, bet gyvojo 
Dievo Dvasia, ne akmens plokš
tėse, bet gyvų širdžių plokštė
se”. Šie tautų apaštalo Pauliaus 
antrojo laiško korintiečiams žo
džiai buvo tema, parinkta 1997 
m. rugpjūčio 14-17 d.d. prie pat 
Paryžiaus esančiame Palaiseau 
miestelyje įvykusiam šeštajam 
tarptautiniam jaunimo forumui, 
kurį rengė Popiežinės pasaulie
čių taryba. Forume dalyvavo 
320 delegatų iš 140 pasaulio 
kraštų. Dalyvavo ir keturi Lie
tuvos jaunimo atstovai: trys ka
talikai ir vienas liuteronas.

Forumas parengė doku
mentą, prasidedantį žodžiais: 
“Kad būtume rytojaus Bažny
čia, jau šiandien turime jausti 
savo pašaukimą ir prisiimti 
kiekvienam tenkančią asmeninę 
atsakomybę”. Dokumente ap
tarta įvairių pasaulio kraštų jau
nimo organizacijų veiklos patir
tis, taip pat išsakyti pageidavi
mai ir pasiūlymai. Su šio doku
mento turiniu buvo supažindinti 
visi Paryžiuje prasidėjusio są
skrydžio dalyviai, o taip pat ir 
Šv. Tėvas.

Sutiktuvės Paryžiuje
Popiežiaus lėktuvas Pary

žiaus Orly orauostyje nutūpė 
1997 m. rugpjūčio 21 d. Jau šeš
tą kartą į Prancūziją atvykusį 
Šv. Tėvą sutiko respublikos pre
zidentas Jacques Chirac, Pary
žiaus arkivyskupas kardinolas 
Jean-Marie Lustiger, Prancūzi
jos vyskupų konferencijos pir
mininkas, Aix-en-Provence ar
kivyskupas Louis-Marie Bille, o 
taip pat šiomis dienomis Pary
žiuje vykstančių jaunimo dienų 
koordinatorius Prancūzijos ka
riuomenės ordinaras vyskupas 
Michel Dubost.

Tiesiai iš Orly sraigtaspar
niu Popiežius nuskrido į Pary
žiaus centrą. Nutūpimo aikštelė 
buvo įrengta vadinamajame In
validų šventovės komplekse. Šv. 
Liudvikui dedikuota šventovė 
vadinama Invalidų dėl to, kad 
prie jos karalius Liudvikas XIV 
septyniolikto amžiaus gale įstei
gė sužeistų kareivių ir skurde 
gyvenančių karo veteranų prie
glaudą. Invalidų šventovė garsė
jo tuo, kad joje yra palaidoti 
Napoleono palaikai. Šiandien 

Invalidų šventovė yra Prancūzi
jos kariuomenės ordinaro ka
tedra. Kariuomenės ordinariato 
kurijos patalpose Šv. Tėvas 
pasisveikino su .Paryžiaus mies
to valdžios vadovais.

Popiežiaus kalba
Tuoj pat po to Jonas-Pau- 

lius II nuvyko į Paryžiaus Elizie
jaus rūmus, kurie nuo 1873 m. 
yra Prancūzijos prezidentų ofi
ciali rezidencija. Ten, atsakyda
mas į prezidento Jacques Chi
rac sveikinimo kalbą, Šv. Tėvas 
bylojo:

“Šis mano atvykimas į Pary
žių yra naujas tarpsnis ilgo dva
sinio kelio, kuriuo jau dvylika 
metų keliauju drauge su viso 
pasaulio jaunimu. Paryžiuje šio
mis dienomis susirinko jauni
mas, trokštantis kurti svetingą ir 
taikų pasaulį. Daugelis iš šių 
jaunuolių savo gimtuosiuose 
kraštuose kenčia neteisybę, 
skurdą, nesantaiką ir smurtą. 
Karai ir skurdas daugeliui žmo
nių neleidžia ramiai bei žmoniš
kai gyventi, atima iš jų tikėjimą 
geresne ateitimi. Dėl to šis jau
nimo susitikimas yra labai svar
bi proga pasisemti vilties, pasi
dalinti gyvenimo patirtimi ir 
skirtingų kultūrų dvasinėmis 
vertybėmis. Jaunimas, ištroškęs 
dvasinių vertybių, iš įvairių pa
saulio kraštų leidosi į maldos 
kelionę, šiandien juos atvedusią 
į Paryžių. Šiandien Prancūzijos 
sostinėje susirinko busimieji tai
kos ir žmonių brolybės kūrėjai.

Dėkoju jums, pone Prezi
dente, kad suprantate šio di
džiojo jaunimo sąskrydžio svar
bą pasaulio likimui, dėkoju Pa
ryžiaus gyventojams ir visai 
prancūzų tautai, kad ji svetingai 
priėmė šiuos tūkstančius jau
nųjų naujojo pasaulio kūrėjų”.

Su labdaros veikėjais
Po to Šv. Tėvas nuvyko į 

Chaillot rūmus, kur susitiko su 
stambios tarptautinės šalpos ir 
žmogaus teisių organizacijos 
“ATD - Ketvirtasis pasaulis” 
vadovybe. Prancūziška santrum
pa ATD reiškia “pagalba visiš
kam varge”. Chaillot rūmai bu
vo pastatyti 1937 m. pasaulinei 
parodai. Šiame komplekse 1987 
m. spalio 17 d. įvyko didžiulis 
minėtos organizacijos surengtas 
mitingas prieš skurdą ir neteisy
bę. Po ano susibūrimo, kuriame 
dalyvavo apie 100.000 “ATD - 
Ketvirtasis pasaulis” narių ir ša
lininkų, Prancūzijos prezidentas 
Francois Mitterand tą vietą pa

vadino “Žmogaus teisių ir lais
vių prieangiu”. Šis vardas prigi
jo ir nuo tos dienos Chaillot 
kompleksas taip ir vadinamas. 
Šiandien “ATD - Ketvirtasis 
pasaulis” organizacijai vadovau
ja buvusio Prancūzijos prezi
dento Charles De Gaulle duk
terėčia Geneviėve De Gaulle- 
Anthonioz.

Sveikinimas jaunimui
Ketvirtadienio popietę įvy

ko pirmasis popiežiaus susitiki
mas su jaunimu, atvykusiu į 
XII-ąsias pasaulines jaunimo 
dienas. Renginys, įvykęs Pary
žiaus Marso lauke (Champ-de- 
Mars), buvo pavadintas jauni
mo pasveikinimo švente. Iš 
apaštalinės nunciatūros Šv. Tė
vas automobiliu atvyko į Marso 
lauką 16.30 v.

Tik atvykęs į Marso lauką, 
popiežius dar apsuko keletą ra
tų, o jaunimas audringai reiškė 
savo entuziazmą.

Pristačius popiežiui įvairių 
kraštų jaunimo grupes, dalyvau
jančias pasaulinėse jaunimo 
dienose, prancūziškai buvo per
skaityta ištrauka iš Jono Evan
gelijos, pasakojanti, kaip Jėzus 
plovė mokiniams kojas. Po to į 
jaunimą kreipėsi Šventasis Tėvas:

“Viso pasaulio jaunime, 
Romos vyskupas jus sveikina, 
jums reiškia savo pasitikėjimą ir 
džiaugiasi su jumis susitikęs. Jūs 
atstovaujate ne tik Prancūzijos 
ar Europos jaunimui, bet ir jau
nimui iš Amerikos, Atlanto 
vandenyno salų ir archipelagų, 
jaunimui iš daugelio Afrikos ša
lių, Azijos, Australijos ir Toli
mųjų Rytų. Tai iš tiesų pasaulio 
jaunimo dienos: jūs esate pa
saulio viltis, jūs, kurie siekiate 
padaryti gyvenimą gražesnį, 
grįsdami jį moralinėmis ir dvasi
nėmis vertybėmis, darančiomis 
mus laisvus ir kreipiančiomis 
mūsų žingsnius amžinybės link. 
Jūs tęsiate pasaulinių jaunimo 
dienų istoriją, todėl verta ją pri
siminti. Pirmą kartą pasaulinės 
jaunimo dienos įvyko Romoje 
1984-aisiais. '87-aisiais susirin
kome Buenos Aires, o paskui 
susitikome Ispanijoje Santiago 
di Compostela. 1898-aisiais. 
Ypatingas susitikimas įvyko Pl
aišiais metais Lenkijoje, Čen- 
stochovoje, kur pirmą kartą da
lyvavo jaunimas iš buvusios So
vietų Sąjungos: rusai, ukrainie
čiai, gudai, lietuviai, latviai, es
tai, kazachstaniečiai ir kitų Vi
durio Azijos kraštų atstovai. Pa-

(Nukclta į 2-rą psl.)

Konferencija Vilniuje
Vilniuje rugsėjo 5-6 d.d. vy

ko tarptautinė konferencija 
“Taikus sambūvis ir geri kaimy
nų santykiai - saugumo ir stabi
lumo Europoje garantas”. Kon
ferencija buvo surengta Lietu
vos ir Lenkijos prezidentų ini
ciatyva. Dalyvavo Gudijos, Bul
garijos, Estijos, Latvijos, Lenki
jos, Lietuvos, Moldovos, Rumu
nijos, Ukrainos ir Vengrijos 
prezidentai bei Rusijos ministe
ris pirmininkas. Taip pat buvo 
tų kraštų bei JAV, Vokietijos, 
Islandijos, Norvegijos ir Dani
jos politikos, visuomenės, kultū
ros, mokslo veikėjai, Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos bei Europos tary
bos parlamentinės asamblėjos 
vadovai, praneša ELTA.

Lenkijos prezidentas Alek
sandras Kvaznevskis pareiškė, 
jog konferencija pasiekė savo 
svarbiausią tikslą parodydama 
pasauliui, jog Vidurio Europos 
valstybės yra visos Europos ir 
pasaulio saugumo bei stabilumo 
dalis. Lietuvos prezidento Al
girdo Brazausko nuomone, dar 
anksti kalbėti apie konkrečius 
rezultatus, tačiau “Vilniaus kon
ferencija pademonstravo, kad 
Vidurio Europos valstybės, jų 
vadovai moka tarpusavyje kal
bėtis, dirbti, analizuoti savo ša
lių vidaus padėtį, įvertinti užsie
nio politiką ir į Europą ateiti 
neatsinešdami savo problemų”.

Konferencijoje nebuvo pa
sirašytas bendras visų dalyvių 
pareiškimas. Taipgi Lietuvai ne
pavyko pasirašyti (nelegalių 
imigrantų) sugrąžinimo sutar
ties su Gudija, nors projektas 
buvęs patvirtintas Lietuvos ir 
Gudijos diplomatų. Po susitiki
mo su Rusijos ministeriu pirmi
ninku Viktoru Černomyrdinu, 
Gudijos prezidentas Aleksand
ras Lukašenka pareiškė, kad pa
sirašydama tokį dokumentą Gu
dija atsidurtų keblioje padėtyje. 
Rusijos vyriausybės vadovas tei
gė, jog sugrąžinimo sutartis 
(readmisija) gali būti triguba 
problema.

Gudijos prezidentas prieš 
konferenciją susilaukė spaudos 
dėmesio, nes septyni Savanoriš
kosios krašto apsaugos tarnybos 
(SKAT) darbuotojai ketino su
rengti provokaciją prieš konfe
rencijos dalyvius, žadėjo sprog
dinimu pasikėsinti į A. Luka
šenką, norėdami išgelbėti Gudi
ją nuo diktatūros. Jie buvo su
laikyti ir jiems iškelta baudžia
moji byla.

Ministeris pirmininkas 
Lenkijoje

Kaip praneša BNS, Lietu
vos ministeris pirmininkas Ge
diminas Vagnorius rugpjūčio 29 
d. vyko į Vygrius, Lenkijoje su
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sitikti su šios valstybės vyriausy
bės vadovu Vlodzimiežu Cimo- 
ševičiumi. Tą dieną buvo pasi
rašytas pareiškimas dėl abiejų 
kraštų vyriausybių bendradar
biavimo tarybos (VBT) įsteigi
mo. Tarybai pakaitomis vado
vaus Lietuvos ir Lenkijos mi
nisterial pirmininkai, rinksis po
sėdžiams ne rečiau kaip du kar
tus per metus. Taryba bus pata
riamoji institucija dvišalių san
tykių bei abi valstybes dominan
čių tarptautinių santykių srityje.

Pirmajame posėdyje Vilniu
je rugsėjo 14 d. numatyta buvo 
aptarti Lietuvos ir Lenkijos 
bendradarbiavimą stojant į ES 
ir ŠAS, laisvosios prekybos su
tarties vykdymą bei bendros in
frastruktūros kūrimą.

Lankėsi Švedijos gynybos 
ministeris

Rugpjūčio 27 d. į Klaipėdą 
atvyko Švedijos gynybos minis
teris Bjorn von Sydow aplankyti 
ir stebėti švedų karo laivus, pa
dedančius Lietuvos karinėms 
jūrų pajėgoms ieškoti minų bei 
kitų sprogmenų, užsilikusių 
Baltijos jūroje nuo Antrojo pa
saulinio karo. Klaipėdos uoste 
ir Baltijos jūroje dirba šeši Šve
dijos karo laivai.

Ministerio apsilankymo me
tu buvo perduota jūros ir pa
krančių stebėjimo sistemos 
įranga. Švedijos bei Danijos vy
riausybės, teikdamos pagalbą 
Lietuvos karinėms jūrų pajė
goms, padės kontroliuoti Lietu
vos ekonominę zoną, kovoti su 
kontrabanda, išvengti nelega
laus tranzito.

Diplomatinė iniciatyva
BNS skelbia, kad Lietuvos 

diplomatai Vilniuje rugpjūčio 
26 d. pristatė užsienio ambasa
doriams Šiaurės ir Baltijos kraš
tų iniciatyvą, kurios tikslas būtų 
koordinuoti pagalbą, teikiamą 
Baltijos kraštų gynybinėms 
struktūroms. Užsienio reikalų 
ministerijoje naujoji veikla buvo 
pristatyta Didžiosios Britanijos, 
JAV, Olandijos, Prancūzijos, 
Vokietijos ir Lenkijos ambasa
doriams. Tikimasi, kad koordi
nuojant Lietuvą remiančių vals
tybių pastangas bus įmanoma 
sustiprinti Lietuvos gynybines 
galimybes ir panaudoti teikiamą 
pagalbą Lietuvos stojimo į ŠAS 
tikslams.

Valstybės sienų nustatymas
Komisijos valstybinei sienai 

nustatyti pirmininko pavaduo
tojas Zenonas Kumetaitis tei
gia, kad šiemet Lietuva baigs 
žymėti jai paskirtą pusę sausu
mos valstybinės sienos su Latvi
ja (290 km.). Š.m. vasarą abiejų 
kraštų komisijos susitarė dėl 
ekonominės zonos ir kontinen-

(Nukelta į 2-rą psl.)
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9 RELIGINIAME GYVENIME

Pasaulio jaunimo dienos Paryžiuje

A. a. kun. Pranas Račiūnas, 
MIC, marijonų vienuolijos pro
vincijolas, mirė Kaune 1997 m. 
rugpjūčio 24 d., sulaukęs 78 metų 
amžiaus. Gimęs 1919 m. kovo 28 
d. velionis pradžios ir vidurinį iš
silavinimą gavo gimtojoje Mari
jampolėje. 1938 m. baigęs marijo
nų gimnaziją įstojo į marijonų 
vienuoliją. Baigęs mokslus Kauno 
teologijos fakultete, 1943 m. buvo 
įšventintas kunigu. Per karą ir 
pirmaisiais pokario metais darba
vosi Varėnos, Panevėžio ir Kauno 
marijonų parapijose.

1949 m. birželio 4 d. buvo so
vietinės valdžios suimtas, apkal
tintas šnipinėjimu Vatikanui ir 
nuteistas 25 metams sunkiųjų 
darbų lageriuose. Išvežtas į Sibirą 
iki 1954 m. dirbo Vorkutos ang
lies kasyklose, vėliau Irkutsko sri
ties ir Mordovijos lageriuose. Į 
laisvę išėjo tik 1965 m. Paskuti
niuosius aštuonerius metus kun. 
Pr. Račiūnas gyveno ir dirbo Ta
bariškėse. 1992 m. buvo išrinktas 
Lietuvos marijonų provincijolu. 
Palaidotas rugpjūčio 26 d. Petra
šiūnų kapinėse.

Kryžių kalne vykusių atlaidų 
metu liepos 20 d. iš arkivyskupo 
S. Tamkevičiaus ir vyskupų E. 
Bartulio, J. Borutos ir R. Norvi- 
los Sutvirtinimo sakramentą pri
ėmė 413 žmonių. Iškilmėje daly
vavo pranciškonų provincijolo at
stovas Lietuvai kun. S. Jurčys, 
OFM ir kiti pranciškonai. Šiaulių 
vyskupas E. Bartulis Kryžių kalną 
pavadino “meilės kalnu”, nes be 
meilės nesą kryžiaus. Tą dieną 
buvo numatyta pašventinti naujo
jo pranciškonų vienuolyno kertinį 
akmenį. Tačiau tam dar nebuvo 
pasiruošta.

Rusuos krikščioniška žinių 
agentūra “Blagovesf’pranešė apie 
liepos 4 įvykusias Novosibirsko 
Išganytojo Atsimainymo katedros 
pašventinimo iškilmes, kuriose 
Mišias aukojo 11 vyskupų ir 81 
kunigas, atvykę iš įvairių kraštų. 
Iškilmės išvakarėse, liepos 2 die
ną, Sibiro katalikų apaštalinis ad
ministratorius Jozef Vert kuni
gais pašventino du diakonus - lie
tuvį Alfonsą Bumbulį, buvusį 
tremtinį ir slovaką Melchiorą 

AtA
GEDIMINUI RUGIENIUI 

mirus,
jo žmoną ELENUTĘ, dukreles - DIANĄ, LORENĄ 
DAVIS su šeima, visus gimines bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame -

Antanas ir Stasė Steigvilai
Nemira ir Peter Fentum su šeima

Repką, fokuliarų judėjimo narį. 
Abu naujai pašventinti kunigai dar
buosis Sibiro katalikų parapijose.

Novosibirsko katedros šventi
nimo iškilmių metu buvo perskai
tytas popiežiaus Jono-Pauliaus II 
laiškas. Katedros altoriun įdėtos 
šventojo Andriaus Bobolos ir Kū
dikėlio Jėzaus Teresės relikvijos. 
Po Mišių buvo pašventinti iš Čen- 
stachavos atvežti varpai, kuriuos 
Novosibirsko katedrai padovano
jo Lenkijos Sibiro tremtinių są
junga.

“Blagovest” agentūra prane
ša, kad katedros šventinimo iškil
mes piketavo grupė žmonių, pla
tinusi atsišaukimą, pasirašytą 
“Novosibirsko ortodoksų jauni
mas”. Atsišaukime katalikai kalti
nami prozelitizmu Sibire. Kated
ros šventinimo iškilmėse dalyvavo 
Novosibirsko ortodoksų metropo
lito Sergijaus atstovas, kuris per
skaitė metropolito sveikinimą ka
talikams.

Pirmasis Lietuvos moterų 
vienuolijų suvažiavimas įvyko 
Kaune rugpjūčio 9 d. Jis prasidėjo 
Kauno arkikatedroje bazilikoje, 
kur Mišias koncelebravo Vilniaus 
arkivyskupas A. J. Bačkis, Kauno 
arkivyskupas S.Tamkevičius ir kiti 
Lietuvos vyskupai. Arkivyskupas 
S. Tamkevičius pasidžiaugė šiuo 
istoriniu suvažiavimu ir savo žo
dyje prašė seseris neužsidaryti 
nuo pasaulio, bet drauge spręsti 
kylančias problemas. Perskaityta 
Šventojo Tėvo sveikinimo tele
grama. Arkivyskupas A. J. Bačkis 
apžvelgė pagrindinius vienuolijų 
rūpesčius, pabrėžė atsinaujinimo 
būtinybę pagal Vatikano II nuro
dymus, priminė įvairių kongrega
cijų vienybės svarbą. Moterų vie
nuolijų konferencijos pirm. sės. 
A. Pajarskaitė apžvelgė Lietuvos 
seserų gyvenimą okupacijos me
tu, pateikė duomenų apie jų veik
lą pogrindžio sąlygomis. Pvz. nuo 
1956 m. seserys vienuolės rašo
mosiomis mašinėlėmis išspausdi
no maždaug 2100 skirtingų pava
dinimų knygų. Sės. A. Dalgėdaitė 
padarė pranešimą apie seserų 
būklę per pastaruosius septyne
rius metus. Daugiausia dirbama 
katechetinėje ir šalpos srityse. 
1997 metų duomenimis, Lietuvo
je buvo 1032 seserys, iš kurių 
68% vyresnio amžiaus. Vysk. J. 
Boruta kvietė seseris grįžti prie 
kristologinių bei trinitarinių gyve
nimo ištakų, pabrėžė sunkumus, 
kylančius vienuolijoms visame pa
saulyje, pvz. pašaukimų stoką, ra
gino evangelizuoti kultūrą, skleis
ti ekumeninę dvasią. Sės. Igne 
Marijošiūtė kalbėjo tema “Lietu
vos seserys visuotinės Bažnyčios 
tarnyboje”. Laikas išeiti iš pogrin
džio, pradėjus viešai gyventi, at
likti sąžinės sąskaitą. Seserys dar 
vis veikiamos baimės; reikia mels
tis, kad Viešpats ją išsklaidytų. 
Taipgi trūksta ir atsakomybės už 
visumą. Suvažiavimas vyko Vy
tauto Didžiojo un-to salėje. Daly
vavo apie 700 įvairių moterų vie
nuolijų atstovių.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 

saulinės jaunimo dienos įgavo 
naujus horizontus. Po to sekė 
susitikimai Denveryje ir Mani
loje, Filipinuose, kur dalyvių 
skaičius buvo gausiausias. Šian
dieninis mūsų susitikimas vyks
ta Paryžiuje.

Jūsų pirmtakai buvo Jeru
zalės jaunuoliai, kurie su alyvų 
šakomis rankose išėjo pasitikti į 
Jeruzalę žengiančio Kristaus. 
Jie liudijo Kristų. Šiandien jūs, 
visų žemynų jaunimas, išpažįs- 
tate Kristų, mus vienijantį soli
darumo dvasia ir drauge žen
giate į laimę, kurią Jis jums 
duoda.

Brangus jaunime, Kristus 
yra mūsų viltis, mūsų džiaugs
mas. Ir ateityje laikykite atver
tas širdis ir protus Kristui. Jūs 
esate nariais Bendrijos, kuri 
jums nori parodyti išganymo ir 
laimės kelią.

Ką tik išklausėme Evangeli
jos išraukos apie kojų plovimą. 
Šiuo meilės pareiškimu Didžio
jo Ketvirtadienio vakare Vieš
pats padeda mums suprasti 
kančios ir prisikėlimo prasmę. 
Brangūs jaunuoliai, jums, kaip 
Tikinčiųjų Bendrijos nariams, 
yra artimas ir savas šis Viešpa
ties meilės mostas - jį seka visi 
meilės ir gailestingumo darbai, 
kuriuos Kristaus mokiniai atliks 
istorijos slinktyje ir kurie suar
tins žmones. Tai esminė kiek
vieno krikščionies pasiuntinybės 
pasaulyje dalis: ‘Ką padarėte 
vienam iš šių mažutėlių, man 
padarėte’.

Brangus jaunime, Bendrija 
deda savo viltis į jus. Padėkite 
vieni kitiems stiprinti tikėjimą ir 
būti trečiojo krikščionybės tūks
tantmečio apaštalais. Tikinčiųjų 
Bendrijai reikia jūsų jaunystės 
ir jūsų dinamizmo!”

Baigęs kalbą, Šv. Tėvas 
drauge su jaunimu sukalbėjo 
“Tėve mūsų” maldą ir palaimi
no visus susirinkusiuosius. Po to 
grįžo į apaštalinę nunciatūrą, 
kur jo ir palydos narių laukė va
karienė ir poilsis.

Šv. Tėvas JONAS-PAULIUS II kalba Pasaulio jaunimo dienų 
dalyviams Paryžiuje Nuotr. “L’Osservatore Romano”

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mopsl.) 

tinės seklumos pasidalijimo lini
jos. Atskiriant ekonominius in
teresus, susijusius su galimu 
naftos telkiniu E-24 ir sienos 
nustatymo problemas, bus pa
rengtos dvi sutartys, kurios būtų 
pasirašomos ir tvirtinamos kartu.

“Nuo politikų valios” pri
klausys susitarimas dėl trijų ne
nustatytų (260 km.) sienos 
punktų (Vištyčio ežero, Nemu
no žiočių ir D-6 naftos telkinio 
Baltijos jūroje), rašo “Lietuvos 
rytas” (rugpjūčio 22 d.). Mano
ma, jog postūmį deryboms su 
Rusija galėjo duoti tai, kad Lie
tuva nebuvo pakviesta j pirmąjį 
ŠAS plėtros tarpsnį, bei įsitiki
nimas, kad ji liks už ŠAS įtakos 
ribų. “Tolesnė derybų eiga pri
klausys ir nuo politinio stabilu

LIETUVA LAUKIA PARAMOS
Atgavusi nepriklausomybę mūsų tėvynė, 
nuskurdinta ilgos sovietinės okupacijos, 

reikalinga ekonominės pagalbos.

AUKOKIME JAI PER TAUTOS FONDĄ.
Mūsų aukos, testamentiniai palikimai padės (tvirtinti 
atgautą nepriklausomybę ir pakelti krašto gerovę. 
Aukas bei palikimus siųskime Tautos fondo atstovybei 
Kanadoje šiuo adresu:

TAUTOS FONDAS, 310 Rathburn Road, 
Etobicoke, Ontario M9B 2L8

Šeštadienio iškilmės
Šeštadienio rytą Paryžiaus 

Šv. Stepono šventovėje Popie
žius Jonas-Paulius II aukojo 
Mišias, kuriose dalyvavo šeštojo 
tarptautinio jaunimo forumo 
dalyviai: per 300 jaunuolių, at
stovaujančių 140-ties pasaulio 
kraštų vyskupijų jaunimui ir ka
talikiškoms jaunimo organizaci
joms. Pirmą kartą tarptautinia
me jaunimo forume dalyvavo ir 
nekatalikų atstovai: keturi orto
doksai, vienas evangelikas re
formatas ir vienas liuteronas.

Lietuvos vyskupijų jaunimui 
ir Lietuvoje veikiančioms jauni
mo organizacijoms atstovavo 
keturi asmenys. Lietuvių kalba 
skambėjo ir šeštadienio rytą Po
piežiaus aukotose Mišiose: lie
tuviškai buvo skaitoma viena ti
kinčiųjų malda.

Savo pamoksle Šv. Tėvas 
sakė: “Šventoji Dvasia jus siun
čia kaip Kristaus laišką, kad 
skelbtumėte savo kraštuose di
džiuosius Dievo darbus ir būtu
mėte užsidegę Kristaus Evange
lijos liudytojai visiems geros va
lios žmonėms lig pat žemės pa
kraščių. Jums suteiktoji pasiun
tinybė reikalauja, kad visą laiką, 
visą jums suteiktą gyvenimą, 
skirtumėte nuolatiniam tobulė
jimui, kad patys tobulėdami, 
galėtumėte ir kitiems padėti 
augti išmintimi, metais ir malo
ne Dievo ir žmonių akyse”.

Popiežius taip pat ragino 
jaunimo atstovus būti Kristaus 
Bendrijos vienybės kūrėjais: 
“Šiomis jaunimo iš viso pasau
lio susibūrimo dienomis kiek
viename iš jūsų tesubręsta pasi
ryžimas ieškoti bendrystės su ki
tų krikščioniškų konfesijų jauni
mu, kad visi drauge kurtumėte 
vienybę, kurios Kristus meldė 
Tėvą”.

Brolybės grandinė
Šeštadienį, popiežiui auko

jant Mišias Paiyžiaus Šv. Stepo
no šventovėje, kito jaunimo su- 

mo, politinių jėgų įtakos Ru
sijoje.”

Žygis į sostines
Kaip praneša ELTA, rug

pjūčio 28 d. Londone, Anglijo
je, Lietuvos pasirengimo dery
boms dėl narystės Europos są
jungoje Gediminas Šerkšnys 
pristatė Lietuvos vyriausybės 
požiūrį į Europos komisijos 
nuomonę apie Lietuvą ir jos na
rystės ES galimybes. Jo teigimu, 
buvo svarbu supažindinti britų 
diplomatus su Lietuvos pozicija 
prieš rugsėjo 11 d. prasidedan
čius Ministerių tarybos įsteigtos 
nagrinėjimo grupės posėdžius.

G. Šerkšnys ketina apsilan
kyti visose ES sostinėse ir supa
žindinti kraštų vyriausybes su 
Lietuvos parengtais komenta
rais. RSJ 

sitikimo - tarptautinio jaunimo 
forumo atstovams, pasaulinių 
jaunimo dienų dalyviai surengė 
gyvą grandinę, apsupančią 
miestą. Renginys buvo simboliš
kai pavadintas “Brolybės gran
dinė”. Šventiškai nusiteikę mer
ginos ir vaikinai būriavosi nuo 
pat ryto dainuodami ir giedoda
mi visomis pasaulio kalbomis. 
36 kilometrų ilgio grandinėje 
dalyvavo apie 400.000 žmonių. 
Tam tikru momentu visi grandi
nės dalyviai sustojo atsigręžę į 
pasaulį ir visus žemynus. Per 
Paryžiaus katalikų radiją “Not
re Dame” gavę ženklą, grandi
nės dalyviai maždaug pusantros 
minutės laikė aukštai iškeltas 
rankas ir užtraukė Beethoveno 
Džiaugsmo himną. Tuo pačiu 
metu šventiškai suskambėjo vi
sų Paryžiaus šventovių varpai.

Grandinė buvo užbaigta ty
los minute, po kurios pasaulinės 
jaunimo dienos dalyviai nesi- 
skirstė kur kas sau, o grupėmis 
per dvi valandas atėjo į Long- 
champ hipodromą šeštadienio 
vakaro budėjimui su popiežiumi.

Marso laukuose susirinko 
pusė milijono jaunimo. Rengė
jai tikri, kad į budėjimą su Jonu 
Pauliumi II atvyko dar daugiau 
jaunimo. Kai kas tikina, kad hi
podrome šeštadienio vakarą su
sirinko milijonas jaunimo.

Paskutinė diena
Sekmadienio vėlyvą rytmetį 

popiežius Jonas-Paulius II Pa
ryžiaus Longchamp hipodrome 
aukojo XII-ųjų pasaulinių jau
nimo dienų uždarymo Mišias su 
400 vyskupų. Savo pamoksle Šv. 
Tėvas bylojo: “Brangūs jaunuo
liai! Jūsų kelias čia nesibaigia. 
Laikas šiandien nesustoja. Eiki
te pasaulio ir žmonijos keliais, 
išlaikydami vienybę su Kristaus 
Bendrija! Ir toliau mąstykite 
apie Dievo šlovę ir Dievo meilę; 
šitai jus apšvies kaip kurti mei
lės civilizaciją, padedančią žmo
gui pamatyti pasaulį, perkeistą 
Amžinosios Išminties ir Meilės. 
Būkite ištikimi savo Krikštui! 
Liudykite Evangeliją. Būkite 
veiklūs, jaučiantys atsakomybę, 
liudijantys Tėvą, apreiškiantį 
Kristų. Pasilikite vienybėje su 
Dvasia, duodančia gyvenimą.”

Popiežius taip pat pranešė, 
kad kitos pasaulinės jaunimo 
dienos įvyks 2000 metais Ro
moje. Kalbėdamas lenkiškai, 
pakvietė jaunimą tais metais at
vykti į Romą. Jei Dievas duos, 
kitas jaunimo dienas minėsime 
kartu per Didįjį krikščionybės 
jubiliejų prie apaštalų Petro ir 
Pauliaus kapų. Savo sveikinime 
itališkai popiežius dar pridūrė, 
kad 2000 metų vasarą vyksian
čios pasaulinės jaunimo dienos 
ir Didysis jubiliejus bus ypatin
ga dvasinio bendravimo patirtis, 
kuri tikrai paženklins mūsų visų 
gyvenimus.

Iš Lietuvos jaunimo dienose 
Paryžiuje dalyvavo 1300 jaunuo
lių. Juos lydėjo kun. Rolandas 
Makrickas. Iš JAV-bių ir Kana
dos dalyvavo 40 j'aunuolių su 
vadovu kun. Edmundu Putrimu.

• Nesiskundžiau ir nedejavau 
dėl savo, likimo, tačiau kartą, kai 
buvau basas ir neturėjau lėšų ba
tams pirkti, pradėjau murmėti. 
Prislėgtas nuėjau į didelę mečetę 
Kufoje ir ten pamačiau vyrą be ko
jų. Tuomet dėkojau Dievui už tai, 
kad turėjau abi kojas, kurioms trū
ko tiktai apavo (Madi)

Mielai sesutei
a.a. MARIJAI KYBARTAITEI

iškeliavus amžinybėn 1997 m. liepos 28 d., 
nuoširdžiai dėkoju Prisikėlimo parapijos klebonui kun. 
Augustinui Simanavičiui, OFM, kun. Pijui Šarpnickui, 
OFM, kun. Liudui Januškai, OFM, už Mišias, kun. 
Eugenijui Jurgučiui, OFM, už maldas prie karsto, 
laidotuvių namuose ir prie amžino poilsio vietos 
kapinėse.

Nuoširdžiai dėkoju dr. M. Valadkai už rū
pestingą gydymą. Nuoširdi padėka karsto nešėjams, 
dėkoju Danguolei Radikienei už giedojimą Mišių 
metu.

Esu dėkinga visiems bičiuliams, ponioms už 
užprašytas Mišias, atsiųstas gėles ir dalyvavimą 
laidotuvių namuose. Nuoširdžiai dėkoju B. Stanulienei 
už puikiai paruoštus pietus ir skanius pyragus.

Jūsų visų parodyto nuoširdumo liūdesio va
landoj niekuomet neužmiršiu.

Nuliūdusi sesuo Regina

Pasaulio jaunimo dienų dalyviai Paryžiuje atidžiai klauso Šv. Tėvo 
JONO-PAULIAUS II pamokslo Nuotr. “L’Osservatore Romano”

Pasitraukė iš tikinčiųjų Bendrijos
Pasaulinio masto sportininkė, gavusi milijonus markių, 
pasitraukė iš Katalikų Bendrijos, norėdama išvengti jai 

priklausančių privalomų mokesčių

KAZYS BARONAS, Vokietija

“Stefanija Graf pasitraukė 
iš Katalikų Bendrijos” - prane
šė vokiški laikraščiai. Kodėl to
kį žingsnį padarė buvusi geriau
sia pasaulio lauko teniso žaidė
ja. Pasiremdamas vokiška žinia- 
sklaida, pasistengsiu į tą klausi
mą atsakyti.

Visus Stefanijos piniginius 
reikalus tvarkė jos tėvas. Duk
ros milžiniškas pajamas paskuti
niųjų penkerių metų laikotarpy
je (20 milj. markių) jis tamsiais 
kanalais nuplukdė į Lichtenštei
no, Liuksemburgo, Olandijos, 
Antilų ir kt. pasaulinius bankus, 
nuslėpdamas nuo pajamų mo
kesčio inspekcijos. Atrodo, ge
rai sugyveno su vietiniais in
spektoriais, kurie ketverių ar 
penkerių metų laikotarpyje ne
paklausė ar neatsiuntė įspėjimo 
“ponas Grafai, kodėl nepildote 
pajamų mokesčio pareiškimo?” 
Mannheimo prokuratūra pada
rė kratą jo namuose (tai pilis, 
aptverta mūrine tvora, nuo ma
no miestelio 20 km), paėmė vi
sus dokumentus ir įsakė tėvą 
suimti. Pasirodė, kad jis valsty
bei padaręs 12 milj. m. (9,12 
milj. knd. dol.) nuostolių. Tą 
apgavystę P. Graf turėjo apmo
kėti trejų metų ir 9 mėnesių ka
lėjimo bausme. Dukrai sumokė
jus 5 milj. užstatą, tėvas buvo 
laikinai iš kalėjimo paleistas, 
bet turėjo likusią 15 mėn. baus
mę atlikti.

Ką bendro turi Stefanijos 
Graf pasitraukimas iš Katalikų 
Bendrijos ir pinigai? Kiekvienas 
Vokietijos tarnautojas, advoka
tas, darbininkas, verslininkas, 
gaunąs atlyginimą sportininkas 
ir t.t., Katalikų ar Evangelikų 
Bendrijos narys privalo mokėti 
mokesčius. Juos atskaito darb
davys, įstaiga, įmonė kiekvieną 
mėnesį, imdama pagrindu paja
mų mokestį ir daugindama jį iš 
8% ar 9% (priklauso nuo kraš
to). Pavyzdys: pajamų mokestis 
700 markių, tad 8% sudaro 56 
markes. Darbdavys tuos darbi
ninko, tarnautojo pinigus turi 
įnešti į vyskupijos banko sąskai
tą (advokatai, daktarai ir versli
ninkai tai atlieka metų pabaigo
je). Tad suprantama, kodėl Ka
talikų ir Evangelikų Bendrijos 

jaudinasi, kai valdžia numato 
sumažinti pajamų mokestį, nes 
tada ir jų pajamos stipriai suma
žės. Abi Bendrijos per metus 
surenka per 20 bilijonų markių! 
Pastaraisiais metais gerokai su
mažėjo, nes be įvairių atskaity
mų, prisidėjo solidarumo mo
kestis. Tie pinigai eina Rytų 
Vokietijos atstatymui. Iki šiol 
Vakarų Vokietija paskyrė vieną 
bilijoną markių! Atskaičius pa
jamų mokestį, viengungiui ar 
šeimai lieka suma tik pragyveni
mui. O ką kalbėti apie Stefani
ją, kurios pajamų mokestis sie
kė 9,12 milj. knd. dol.!? Atskai
čius 8% nuo tos sumos susidaro 
graži pinigų krūva. Žinoma, tai 
tėvo kaltė, nes mokant kiekvie
nais metais pajamų mokestį, 
milijonierei Stefanijai suma ne
būtų buvusi tokia didelė.

Pinigai - skola Katalikų 
Bendrijai buvo jos pasitraukimo 
priežastis. Ką reiškia toks pasi
traukimas? Į tą klausimą spau
doje atsakymą davė Esseno vys
kupijos atstovas: Stefanija Graf 
laikoma ekskomunikuota ir ne
tikinčia. Tai didžiausia bausmė. 
Jeigu ji yra krikštyta, lieka krikš
čionė. Kokias teises praranda 
Stefanija, pasitraukusi iš K. 
Bendrijos? Atsakymas: praran
da balsavimo teisę parapijos ta
ryboje, negali būti krikštamote, 
katalikiškos organizacjos nare, 
negali gauti jokių sakramentų. 
Ar gali Stf. Graf tuoktis švento
vėje? Atsakymas: jeigu jauna- 
vedis nėra KB-jos narys, negali. 
Jeigu jaunavedis priklauso KB, 
kunigas gali prašyti vyskupo lei
dimo. Tačiau tektų aiškintis vai
kų auklėjimo klausimą: ar jie 
bus auklėjami katalikiškai, ar 
tai abiejų toks noras.

Ar gali būti vaikai krikštija
mi? Esseno vyskupijos atsaky
mas: vaikai gali būti krikštijami, 
jeigu Stf. Graf užtikrins, kad jie 
bus auklėjami katalikiškai. Ar 
galima Stf. Graf katalikiškai lai
doti? Griežtas vyskupijos “nein’. 
Vienintelė išimtis, jeigu Stf. 
Graf, gulėdama mirties patale, 
atliks atgailą. Ar gali Stefanija 
grįžti į KB-ją? Taip, bet ji turi 
parašyti prašymą parapijos kle
bonui, su juo pasikalbėti, paaiš
kinti, kas vertė ją pasitraukti iš 
K. Bendrijos ir t.t. Sprendimą 
apie jos priėmimą turi padaryti 
vyskupas.

Laiškuose redakcijoms bu
vo įvairių pasisakymų: vieni už
tarė Stefaniją, nes mokėti vieną 
milj. markių yra didelė pinigų 
suma. Girdi, ji išlaikanti visą 
šeimą, savo draugą, vedusį bro
lį, turi namus, butą Heidelberge 
ir Niujorke, namą Floridoje. Vi
sa tai kainuoja daug pinigų. Kiti 
ją peikė. Pvz. žinoma televizijos 
aktorė pareiškė: taip, aš moku 
KB-jos įnašą, nes tie pinigai tar
nauja kilniems tikslams.

Mano artimo Mannheimo 
miesto dekanas H. Schroft yra 
Stefanija nusivylęs. Esą Stefa
nija lankė parapijos vaikų dar
želį, sekmadieniais su tėvais da
lyvaudavo Mišiose. Jeigu ji tik
rai tik dėl pinigų pasitraukė, ne
galima suprasti. Paprastai gerai 
uždirbantiems taikoma 4% nuo
laida nuo pajamų mokesčio, tad 
kiekvienais metais mokant įna
šus, Stefanijos kasa nebūtų su
mažėjusi, nes būtų užtekę ban
ko mokamų palūkanų.

mailto:tevzib@pathcom.com
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Labai vertingas istoriniu ir architektūriniu požiūriu Paulionkos dvaro 
pastatas (Kupiškio raj.) Tai dolomitinės statybos daržinė su kolono
mis. Sovietinių kolūkio vadovų buvo nepaprastai apleistas. Taip 
sovietai naikino krašto grožį Nuotr. H. Paulausko

Vieni stato, kiti griauna
Keletas atvejų iš Lietuvos kaimų ir miestelių rūpesčių

JUSTINAS BALTRUŠAITIS, 
Šakiai

Kudirkos Naumiestyje me
džiais apsodinta gatvelė pro vi
durinę mokyklą vadinosi Širvin
tos taku. Buvo pastatyta rodyk
lė su įrašais lietuvių ir vokiečių 
kalbomis. Gražių tradicijų puo
selėtojai Vidmantas Starinskas 
ir Algirdas Matulaitis neseniai 
šią rodyklę gatvelėje atstatė. 
Bet jau ne kartą rodyklę jie
dviem teko atnaujinti - vandalai 
ją suniokojo. Galbūt kažkam 
nepatinka, kad iš gatvelės per 
Širvintos upės tiltą buvo galima 
pasiekti Prūsijos miestelį Širvin
tą. Dabar jo vietoje kaimelis, 
rusų vadinamas Kutūzovo.

Sužalotas paminklas
Dar didesnį vandalizmo pa

sireiškimą teko pamatyti Vai- 
tiekupių kaimo ribose. Pernai 
buvo gražiai paminėtos trijų 
Lietuvos nepriklausomybės ak
to signatarų - vyskupo Justino 
Staugaičio, pramonininko Jono 
Vailokaičio ir įžymaus visuo
menės veikėjo Saliamono Ba
naičio gimimo sukaktys. Susida
rė galimybė ir S. Banaičio sody
bos vietą įamžinti, kaip ir kitų 
dviejų tėviškes. Buvo atvežtas 
akmuo ir prie jo pritvirtinta len
ta, kurioje įrašyta: čia Nepri
klausomybės akto signataro S. 
Banaičio tėvų sodyba ir jo sū
naus kompozitoriaus K. Banai
čio tėviškė. Šventinant įamžini
mo paminklą dalyvavo daug 
svečių, buvo suminėti S. Banai
čio nuopelnai tautai. Šiemet, 
Valstybės dieną, minint Min
daugo karūnavimo dieną, gru
pelė žmonių vežė gėlių į signa
tarų tėviškes prie atminimo pa
minklų. Kai kurių atvykusių į S. 
Banaičio sodybos vietą vos neiš
tiko širdies smūgis - paminklinė 
lenta akmenimis suskaldyta į 
tris dalis ir išmėtyta. Nežinia, 
kas Valstybės dienos išvakarėse 
siautėjo po laukus. Labiausiai 
neaišku, kokiems vandalams ar 
barbarams galėjo nepatikti S. Ba
naitis, tiek daug gero padaręs 
Lietuvai ir jos žmonėms. Nesuge
bame dar įvesti tvarkos savo kraš
te ir nežinia kada sugebėsime.

Dvi šventovės
Rugpjūčio mėnesį Valakbū- 

džio (buvęs Šunkarių kaimas) 
parapija minėjo savo gyvavimo 
75-metį._Įdomi šios parapijos is
torija. Ūkininkas dovanojo 10 
margų žemės klebonijai ir šven
tovei statyti. Boti subūrė statybi
ninkus. Šventovė per karą su
degė. Pastatyta kita. Šv. Mišias 
aukojo Vilkaviškio vyskupas 
Juozas Žemaitis. Po iškilmių 
buvo pasikalbėta su kilusia iš 
čia mokslininke, valdžios atsto
vais, šventovės fundatorių vai
kaičiais ir dar gyvais išlikusiais 
šventovės statytojais.

Sudarge įvyko naujos evan
gelikų liuteronų šventovės pa
šventinimo pamaldos. Karo me
tais buvo subombarduota graži, 
plytinė šventovė. Po karo įrengė 
vietą pamaldoms išlikusios kle
bonijos patalpose, kuria naudo-
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• Kur kyla pavojus, atsiranda 
ir pagalba (Hoelderlinas) 

josi iki šiol. Pernai atvežė iš 
Vokietijos miestelio išmontuotą 
šventovę, kurią statybininkai 
greitai pastatė. Būtų dar grei
čiau pastatę, jeigu būtų statę sa
vo šventoriuje. Sakių ir Sudargo 
parapijų klebonui Virginijui 
Kelertui nepavyko susitarti su 
Kudirkos Naumiesčio vartotojų 
kooperatyvo vadovais, kad iš 
šventoriaus nukeltų suremtą iš 
gelžbetonio plokščių parduotu
vę ir lentinį sandėliuką. Valdžia 
paskyrė sklypą kitoje vietoje. 
Šventinimo apeigas atliko ir pa
mokslą pasakė vyskupas Jonas 
Kalvanas. Dalyvavo daug kuni
gų iš Lietuvos ir užsienio. At
važiavo svečių iš Vokietijos 
miestelio Visbeno, iš kur buvo 
atvežta šventovė. Iš esančių Lie
tuvoje evangelikų parapijų ku
nigai atsivežė savo chorus, jau
nimo dūdų orkestrą.

Nykstantis židinys
Šakių rajone, netoli Lukšių, 

Zyplių kaime, stovi apleisti ir 
nykstantys buvę grafo T. Potoc- 
kio rūmai. Juose nuo 1924 iki 
1940 m. veikė Zyplių žemės 
ūkio mokykla, kuriai vadovavo 
agronomas Justinas Banaitis, 
Nepriklausomybės akto signata
ro Saliamono Banaičio sūnus. 
Mokyklą baigė 500 moksleivių, 
paruoštų pažangiam ūkininkavi
mui. Tai buvo žemės ūkio kul
tūros židinys zanavykų krašte 
(Šakių rajone). Dvaras buvo su
valstybintas ir pavyzdingai tvar
komas, tapo praktinio mokymo 
baze. Karo metais čia buvo įsi
kūrusi ligoninė. Prasidėjus ko
lektyvizacijai dvaras buvo ap
leistas. Dvaro laukai dabar kar
tu su pastatais naudojami Luk
šių žemės ūkio bendrovės reik
mėms.

Pasigirdo gandas, kad rajo
no savivaldybė ruošiasi parduoti 
centrinius rūmus, dvi oficinas, 
valgyklos pastatą kaip nereika
lingą nekilnojamąjį turtą. Taigi 
yra grėsmė, kad apleistas dvaro 
centras bus likviduotas, parduo
dant už simbolinę kainą paša
liniams asmenims, nieko bend
ro neturintiems su žemės ūkiu. 
Gali tapti pasipelnymo objektu 
keliems asmenims, nes nori įsi
gyti viena Kauno uždaroji akci
nė bendrovė, kuri apie veiklą ir 
galimybę atstatyti rūmus nežino.

Susidarė iš buvusių mokinių 
iniciatyvinė grupė (aštuonioli
kos žmonių), kuri deda pastan
gas, kad dvaras būtų išsaugotas 
kaip žemės ūkio kultūros cent
ras, naudojant jį agroturizmui, 
žemės ūkio mokslo puoselėji
mui. Siekia teisiškai ištirti naiki
nimo eigą ir nustatyti padarytą 
žalą valstybei. Bendraudama su 
buvusiais mokiniais, per minis
terijas sieks išsaugoti rūmus 
nuo sunykimo, neleidžiant par
duoti atskirų objektų įvairiems 
asmenims.

Išplatintame kreipimesi ini
ciatyvinė grupė kviečia piliečius 
remti idėją, kad šis buvęs žemės 
ūkio mokyklos pastatas, kuria
me direktoriavo agronomas 
Justinas Banaitis, būtų valstybės 
globojamas ir išsaugotas būsi
moms kartoms kaip Žemės 
ūkio kultūros židinys Zanavy
kuos centre.

PASTABOS IR NUOMONĖS

Bilijonierius ir Lietuva
GEORGE SOROS parama Lietuvai ir kitoms Europos valstybėms, 

bet iki šiol tebėra neaiškios jo pažiūros ir siekiai

VILIUS BRAŽĖNAS
“Forbes” žurnalo 1997 m. 

balandžio 7 d. laidoje išspaus
dintas 6 puslapių straipsnis 
“Saugokitės dovanas nešančių 
bilijonierių”. Dėmesį patraukia 
virš antraštės sakinys: “Arti de
šimtmečio po Sovietų Sąjungos 
sužlugimo gera dalis Vidurio ir 
Rytų Europos tebėra valdoma 
senosios gaujos. Spėkite, kas 
padeda jiems išsilaikyti val
džioje?”

Toliau paskaitęs randi atsa
kymą: ogi bilijonierius George 
Soros. Dažnai skaitome apie jo 
geradarystę, bet beveik nieko 
nežinome apie jo pažiūras, jo 
siekius.

Lietuvoje mažai kas yra gir
dėjęs apie milijonierių Steve 
Forbes, žurnalo “Forbes” leidė
ją. Kadangi jis yra buvęs res
publikonų partijos kandidatu į 
JAV prezidentus 1996 m. rinki
muose, vargu ar galima manyti, 
jog Soros veiklos analizė “For
bes” žurnale yra “išspirta iš 
kelmo”. Todėl įsidėmėtinas tei
ginys straipsnyje: Albanijoje įvy
kusią kruviną revoliuciją “Geor
ge Soros draugai laimi...”

Toliau skaitome apie to 
meto padėtį Albanijoje: “Vasa
rio pabaigoje, gangsterių ir eks- 
komunistų vadovaujamos gink
luotos gaujos, kurių daugelis va
dų yra senosios slaptosios poli
cinės valstybės veteranai, nuver
tė išrinktą liberalią vyriausybę ir 
privertė prezidentą paskirti neo- 
komunistą ministeriu pirminin
ku. Kai tai vyko, George Soros 
sėdėjo Londone savuose na
muose ir ‘Forbes’ (reporteriui) 
šaltai paaiškino, kad jo Albani
jos fondas yra puiki grupė, vy
raujanti toje situacijoje”.

Tai tiesa, pasak straipsnio 
autoriaus Richard C. Morais. 
Soros esą išlaiko laikraštį “Ko- 
ha Jone”, kuris kurstė sukilėlius 
neatlaidžia vyriausybę puolan
čia propaganda ir tikrumoje ra
gino griebtis ginklo. Aukštas 
Soros fondo (Atviros Albanijos 
fondo?) pareigūnas sostinėje 
Tiranoje nustebusiems stebėto
jams pasigyręs: “(Prezidentas) 
Beriša pasitraukia. Mes jį su
tvarkėme”.

Tai kelia klausimą, ar ir 
Lietuvoje esama panašios Soros 
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lėšomis išlaikomos spaudos, 
nuolat puolančios Lietuvos vy
riausybę? Mat, pasak “Forbes”, 
šis daugiabilijonierius naudoja 
savo lėšas remti spaudai, politi
kams, intelektualams Europoje 
ir kitur. Dažniausiai jie esą iš 
“kairiojo sparno”. Čekijos mi- 
nisteris pirmininkas Vaclav 
Klaus faktinai “išspyręs” (So- 
ros’o) Centrinį Europos univer
sitetą iš Prahos. Jis “nenorėjo, 
kad Soros lėšos supirkinėtų če
kų intelektualus”. Tai turėtų at
kreipti mūsų dėmesį į lietuvių 
intelektualų “rinką”...

Klysta manantieji, jog didž
turčiai negali būti socialistais. 
1997 m. vasario laidoje kairo- 
kame “Atlantic monthly” žur
nale buvo paskelbtas “kapitalis
to” G. Soros staipsnis, aiškiai 
puoląs kapitalizmą iš esmės ir 
peršąs jo įsikaltą labai neaiškų 
“atvirumą”.

Lietuvoje veikia “Atviros 
Lietuvos fondas” (ALF). Nese
niai pradėjo aiškėti, jog ir ALF 
piniginė parama dažniausiai nu
eina kairiojon pasparnėn. Vis 
paskaitome apie ALF paramą 
susilaukiančią “Santaros-Sviesos” 
(S-Š) veiklą Lietuvoje. Pavyz
džiui, tik jų dvasios vadui Vy
tautui Kavoliui mirus, paaiš
kėjo, jog Soros pinigai tam švie- 
siečiui sudarė galimybę ištisus 
metus “šviesti” Lietuvos jauni
mą. Na, gal ir senimą. Nejaugi 
tik šulams išmirus sužinosime, 
kiek dar išeivijos kairiųjų švytė
jo Soros aureolės šviesoje?

Pvz. skaitome, jog “S-Š” 
simpoziumą atidaryti buvo 
kviestas Valdas Adamkus. Lie
tuvoje jis yra “politikas”, net iš
garsintas kandidatas į preziden
tus. Ir kas gi “parėmė” tą “S-Š” 
simpoziumą” Ogi (G. Soros lė
šomis) Atviros Lietuvos fondas. 
Išeitų, jog ALF remia kairią or
ganizaciją, kuri palaiko ir gar
sina vieną iš prezidentinių kan
didatų. Pasak “Forbes”, bent 
jau pagal JAV mokesčių įstaty
mą, privatūs fondai negali kištis 
tiesiogiai ar ne tiesiogiai į jokią 
politinę veiklą kandidato, sie
kiančio valstybinės pozicijos. 
Dėl to kišimasis pašalinio, ne iš 
lietuviškos bendruomenės atei
nančio pinigo į prezidentinius 
rinkimus Lietuvoje, neturėtų 
būti leistinas.

Paskutinis tarnybą baigiančios PLB valdybos posėdis 1997 rugpjūčio 13 Nainių namuose, Lemonte, IL, JAV. Iš k.: 
(pirmoje eilėje) Vacys Garbonkus, dr. Petras Kisielius, Kostas Dočkus; (antroje eilėje) Baniutė Kronienė, Rimas 
Cesonis, Milda Lenkauskienė, Bronius Nainys, dr. Vitalija Vasaitienė, Vytautas Kamantus. Nuotraukoje nėra 
posėdyje nedalyvavusių Juozo Gailos, Pauliaus Mickaus ir Alekso Vitkaus. Tuojau po šio posėdžio, rugpjūčio 24, 
pareigos buvo perduotos IX PLB seime išrinktai naujai PLB valdybai Nuotr. B. Kronienės

Norintiems tapti Lietuvos piliečiais
Lietuvos vidaus reikalų ministerijos pranešimas

Lietuvos Migracijos depar
tamentas nori paaiškinti tautie
čiams užsienyje Lietuvos Res
publikos pilietybės įgijimo tvar
ką bei Lietuvos Respublikos pi
liečio paso gavimo galimybes 
jiems patiems, jų vaikams ir vai
kaičiams.

1991 m. gruodžio 5 dieną 
priimto Lietuvos Respublikos 
pilietybės įstatymo straipsniai 
jau ne kartą keisti ir papildyti, o 
naujausios pataisos, palengvi
nančios išeiviams pilietybės įgi
jimo procedūrą, priimtos šių 
metų liepos 2 dieną.

Pagal Lietuvos Respublikos 
pilietybės įstatymą Lietuvos 
Respublikos piliečiais laikomi 
“asmenys, iki 1940 metų birže
lio 15 dienos turėję Lietuvos pi
lietybę, jų vaikai ir vaikaičiai 
(jeigu šie asmenys, jų vaikai ar 
vaikaičiai nerepatrijavo iš Lie
tuvos)”. Jiems, nepriklausomai 
nuo gyvenamosios vietos ir turi
mos kitos valstybės pilietybės, 
išduodami Lietuvos Respubli
kos piliečio pasai po to, kai pa
teikia būtinus dokumentus. Re
patrijavimu laikomas išvykimas 
į etninę tėvynę arba apsigyveni
mas joje.

Norint gauti Lietuvos Res

publikos piliečio pasą, pateikia
mas nustatytos formos prašy
mas pasui išduoti ir pasirašytas 
pasižadėjimas (apie jį bus kal
bama toliau). Taip pat pateikia
ma turimo paso ar dokumento, 
patvirtinančio kitos valstybės 
pilietybę kopija arba patvirtinta 
kopija dokumento, nurodančio, 
kad asmuo yra be pilietybės. 
Dar pridedamas dokumentas, 
patvirtinantis iki 1940 m. birže
lio 15 dienos turėtą Lietuvos pi
lietybę. Tokiais dokumentais 
laikomi: išlikę Lietuvos Res
publikos vidaus arba užsienio 
pasai, išduoti iki 1940 m. birže
lio 15 dienos; Lietuvos Respub
likos užsienio pasai, išduoti Lie
tuvos diplomatinių atstovybių 
ar konsulinių įstaigų po 1940 m. 
birželio 15 d.; dokumentai, liu
dijantys tarnybą Lietuvos ka
riuomenėje ar darbą valstybės 
tarnyboje: gimimo liudijimai ar
ba kiti dokumentai, kuriuose 
tiesiogiai nurodoma turėta Lie
tuvos pilietybė. Jei šių doku
mentų nėra, gali būti pateikia
mi: dokumentai apie mokymąsi, 
darbą, gyvenimą Lietuvoje iki 
1940 m. birželio 15 dienos; prie
saikos pareiškimas, patvirtintas 
notaro arba Lietuvos Respubli
kos diplomatinės atstovybės ar 
konsulinės įstaigos pareigūno; 
notaro patvirtinti trijų piliečių, 
turėjusių Lietuvos Respublikos 
pilietybę iki 1940 m. birželio 15 
dienos, paliudijimai.

Taip pat pateikiamos trys 
35/45 mm dydžio spalvotos ar 
juodai-baltos, nepasenusios nuo
traukos (viename lape, nesukar
pytos). Jos daromos lygiame 
baltame popieriuje ir turi atitik
ti asmens išvaizdą. Netinka fo
tografuotis su galvos apdangalu, 
o jei nešiojate akinius - fotogra- 
fuokitės su jais.

Jeigu buvo keičiamas var
das ar pavardė, pateikiamas ir 
tai patvirtinantis dokumentas.

Jeigu dėl paso gavimo krei
piasi pilietis, kuris yra iki 1940 
m. birželio 15 dienos Lietuvos 
Respublikos pilietybę turėjusio 
asmens vaikas ar vaikaitis, jis 
turi pateikti giminystės ryšį pa
tvirtinančius dokumentus. Tai 
gali būti gimimo liudijimai ar 
kiti dokumentai, kuriuose yra 
įrašai apie tėvus.

Prašymai Lietuvos Respub
likos pilietybei įgyti ir piliečio 
pasui gauti rašomi lietuviškai. 
Dokumentai, kurie buvo išduoti 
ne Lietuvoje, patiekiami su ver
timais į lietuvių kalbą. Doku
mentų kopijos ir asmens parašai 
prašymuose turi būti patvirtinti 
notaro. Tai gali padaryti ir Lie
tuvos Respublikos diplomatinės 
atstovybės ar konsulinės įstai
gos užsienyje pareigūnas arba 
Pasaulio lietuvių bendruomenės 
krašto valdybos pirmininkas. 
Užsienio valstybės išduotus do
kumentus prieš pateikiant rei
kia legalizuoti Lietuvos Res
publikos užsienio reikalų minis
terijos konsuliniame departa
mente (J. T. Vaižganto g. 2, Vil
nius) arba Lietuvos Respubli
kos užsienio diplomatinėse at
stovybėse ar konsulinėse įstai
gose.

Prašymą įgyti Lietuvos Res
publikos pilietybę ar gauti pilie
čio pasą asmuo turi pateikti 
pats. Tai galima padaryti Lietu
vos Respublikos užsienio diplo
matinėse atstovybėse ar konsu
linėse įstaigose, Pasaulio lietu

vių bendruomenės kraštų valdy
bose arba Migracijos departa
mente prie Lietuvos Respubli
kos vidaus reikalų ministerijos 
Vilniuje.

Migracijos departamentas 
dar primena, kad prašymas iš
duoti pasą yra atskaitomybės 
dokumentas, patvirtinantis Lie
tuvos Respublikos piliečio paso 
išdavimą. Jį pildo pats asmuo 
aiškia rašysena, atsakydamas į 
visus klausimus.

Kelios pastabos
Eilutės “asmens kodas” ir 

“pasas galioja iki” prašymo lape 
nepildomos. Lietuvos Respubli
kos standartu patvirtintos struk
tūros asmens kodą įrašo migra
cijos tarnybų darbuotojai. Jis 
suteikiamas pirmą kartą išduo
dant pasą. Tiksli paso galiojimo 
data nustatoma paso išrašymo 
metu.

Pageidautina, kad vardą ir 
pavardę asmuo rašytų didžiosio
mis raidėmis, pagal turimo paso 
ar kito asmens dokumento, ku
riuo remiantis bus išduodamas 
pasas, lietuviškus įrašus. Asme
nų, turinčių kitos valstybės pi
lietybę, vardai ir pavardės nau
jajame Lietuvos Respublikos pi
liečio pase gali būti rašomi lie
tuviškomis raidėmis pagal tos 
valstybės piliečio pasą ar jį ati
tinkantį dokumentą. Pvz., jei 
pase įrašytas vardas Alexander, 
tai prašyme rašoma Aleksander.

Yra buvę nesusipratimų dėl 
moterų pavardžių rašymo po 
santuokos. Reikia žinoti, kad 
Lietuvos Respublikos piliečio 
pasuose pavardė gali būti rašo
mos pagal pateiktus lietuviškus 
dokumentus. Tuo atveju, jei 
santuoka įregistruota užsienyje, 
o moteris pageidauja, kad Lie
tuvos Respublikos piliečio pase 
jos pavardė būtų įrašyta su ga
lūne “-ienė”, santuoką reikia 
perregistruoti Vilniaus miesto 
civilinės metrikacijos skyriuje, 
kurio išduotame liudijime pa
vardė būtų įrašyta su galūne 
“ -ienė”.

Gimimo data ir kitos datos 
rašomos trimis arabiškų skait
menų grupėmis: gimimo metai, 
mėnuo, diena (pvz. 1925 07 31).

Gimimo vieta prašyme ra
šoma pilnai, nurodant miesto ar 
rajono, taip pat žinomą buvu
sios apylinkės ar kaimo pavadi
nimą (pvz. Vilkaviškio raj., 
Gužų ap., Giržų k.). Šie duome
nys koduojami ir kaupiami duo
menų bazėje. Primename, kad 
pagal tarptautinius standarto 
reikalavimus į pasą eilutėje apie 
gimimo vietą įrašomas tik mies
to ar rajono pavadinimas.

Jei pilietis pageidauja, kad 
jo pase būtų įrašyta tautybė, 4- 
je prašymo eilutėje turi ją nuro
dyti ir pasirašyti. Jeigu nepagei
dauja - pabraukia žodį “neįra
šyti” ir taip pat pasirašo. Tauty-

(Nukclta į 4-tą psl.)

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometrists 

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 TEVYNEJE
PRIE SENIAUSIO ĄŽUOLO
Mažiausia pagrindinė mo

kykla prie seniausio ąžuolo buvo 
Stelmužėje, Zarasų rajone. Per
nai ją lankė tik 20 moksleivių, su 
kuriais dirbo šeši mokytojai ir ke
turi techninės priežiūros nariai.' 
Tokios mokyklos išlaikymas Za
rasų savivaldybei kainuodavo 
daugiau kaip šimtą tūkstančių litų 
per metus. Išlaidos vienam moki
niui buvo pustrečio karto dides
nės negu vidurkis kitose rajono 
mokyklose. Zarasų rajono taryba 
šiais mokslo metais Stelmužės 
mokyklai leido priimti pradinu
kus, paaugliams pasiūliusi važinė
ti keturiolika kilometrų iki Za
rasų rajono centrinių mokyklų.
KRYŽIŲ KALNELIS MERKINĖJE

Šią vasarą Lietuvoje buvo 
prisiminti Dainavos apygardos 
partizanai. Alytuje buvo paminė
tas jų štabo žūties penkiasdešimt
metis, o Merkinėje įvyko jau aš
tuntasis tradicinis buvusių parti
zanų, jų ryšininkų ir rėmėjų są
skrydis. Čia įspūdingai atrodo žu
vusių Dainavos apygardos parti
zanų atminimui skirtas Merkinės 
kryžių kalnelis ir balta koplytėlė 
su žuvusiųjų partizanų pavardė
mis. Sąskrydyje prisiminta, kad 
Dainavos apygardoje žuvo 1.579, 
o jų daugiau kaip šeši šimtai guli 
šiame kalnelyje. Tarp jų yra ir 
penki broliai Ivanauskai. Sąskry
dyje kalbėjęs Lietuvos seimo 
pirm. Vytautas Landsbergis pri
minė sovietinių budelių nežmo
niškumą. Esą jie šiame kalnelyje 
ant partizanų kaulų buvo įrengę 
stadioną jaunajai kartai. Tik da
bar tas kalnelis yra tapęs tikrąja 
ryžto ir vilties dvasia Lietuvos at
eičiai. Alytuje paminėta Dainavos 
apygardos partizanų štabo žūtis 
įvyko tvirtame bunkeryje Punios 
šile. 1947 m. rugpjūčio 11d. ten 
juos apsupo tūkstantis sovietų ka
rių. Penkias valandas trukusiame 
mūšyje žuvo apygardos vadas Do
mininkas Jėčys (Ąžuolis), štabo 
viršininkas Jonas Pilinskas (Krū
mas), štabo darbuotojas Vaclovas 
Kavaliauskas (Juodvarnis) ir ku
nigaikščio Margirio grupės vadas 
Mykolas Petrauskas (Aras). Kiti 
keturi, kautynių sukrėsti, buvo 
paimti nelaisvėn. Du iš jų - apy
gardos štabo viršininkas Jonas 
Puškorius (Girinis) ir kunigaikš
čio Vaidoto grupės vadas Juozas 
Petraška (Lapaitis), išlikę gyvi, 
dalyvavo penkiasdešimtmečio su
kakties minėjime.

TURISTAI RAKETŲ BAZĖJE
Elvyros Sabalytės pranešimu 

“Lietuvos ryte”, Žemaitijos vals
tybiniame parke nuo 1962 m. vei
kė Sovietų Sąjungos branduolinių 
raketų bazė. Ją per dvejus metus 
Plokštinės miške įrengė 10.000 
raudonarmiečių. Dabar ta buvu
sia sovietinių raketų baze yra su
sidomėję Žemaitijoje viešintys 
Lietuvos turistai. Žurnalistė E. 
Sabalytė pasakoja: “Turistai ap
žiūri ne tik karinės bazės terito

riją, bet ir nusileidžia į požemius, 
gali įlisti į šachtą, kurioje stovėjo 
požeminė raketa. Buvusioje rake
tų bazėje kuriama ekspozicija, ku
rioje bus eksponuojami sovieti
niai plakatai, Lenino biustai, kito
kia sovietmečio atributika. Šį pa
vasarį parko Plokštinės poilsiavie
tėje surengta tarptautinė jaunųjų 
ekologų stovykla. Stovyklautojai 
iš Švedijos, Lenkijos, Anglijos, 
Prancūzijos ir Estijos parengė ra
ketų bazės panaudojimo turizmui 
projektą. Ekologai siūlė ekskursi
jų vadovus aprengti sovietų ka
riškių uniformomis, o prie įėjimo 
į bazę pastatyti rusiškus tankus”.

LIETUVOS BITININKAI
“Lietuvos aido” atstovas Jo

nas Baltakis rugpjūčio 5 d. laidoje 
skaitytojus supažindina su dvi 
dienas Ignalinoje trukusiu XXI-ju 
bitininkų suvažiavimu. Jame buvo 
susilaukta svečių iš Lenkijos, Lat
vijos ir Estijos. Suvažiavimą Lie
tuvos bitininkai pradėjo Ignalinos 
šventovėje, Mišiomis prisiminda
mi mirusius savo bičiulius. Šven- 
tovėn bitininkai atsinešė po du in
delius medaus. Ten buvo pašven
tintas medus ir bitininkystės įran
kiai. Pamaldų dalyviai po vieną 
indelį medaus paliko šventovei. Iš 
šventovės sugrįžusių bitininkų 
laukė suvažiavimui skirta mugė, 
kurioj buvo prekiaujama medu
mi, kitais bičių gaminiais, biti
ninkystės knygomis ir inventoriu
mi. Suvažiavimo dalyvius pasvei
kino Lietuvos bitininkų sąjungos 
pirm. dr. Jonas Balžekas, primin
damas, kad jai dabar priklauso 40 
miestų ir rajonų. Juose yra užre
gistruoti 6.434 bitininkai, laikan
tys 99.825 bičių šeimas. Trečdalis 
Lietuvos bitynų yra nedideli, tu
rintys tik po 11-30 bičių šeimų, o 
didžiųjų su pora šimtų bičių šei
mų tėra 58 bitynai. Bitininkų są
jungos pirm. dr. J. Balžekas ap
gailestavo, kad bitininkų Lietuvo
je visiškai neremia valdžia. Nors 
bitininkystė - žemės ūkio šaka, ji 
neturi atstovų valdžios instancijo
se. Tokiose aplinkybėse dauguma 
bitynų Lietuvoje yra ir liks tik mė
gėjų rankose. Versline bitininkys
te užsiima galbūt vienas tūkstan
tis bitininkų.

BAIGMINĖ ŠVENTĖS DALIS
Švente tapęs bitininkų suva

žiavimas buvo užbaigtas Lietuvos 
senovinės bitininkystės muziejuje 
Stripeikiuose. Ten buvo paskelbti 
geriausių Utenos apskrities bity
nų konkurso rezultatai. Jie liudi
jo, kad geriausi bitininkai yra 
anykštėnai. Pirmoji vieta teko jų 
rajono atstovui Vilmantui Tunke
vičiui, antroji - uteniškiu! Gedi
minui Skardžiui, trečioji - vėl 
anykštėnui Vilhelmui Kauniečiui. 
Nuo jų nedaug atsiliko zarasiškiai 
Evaldas Gabrionis, Meilutė Mo- 
siuškytė, ignalinietis Stasys Čiri- 
kas. Konkurso prizininkai laiko 
po 100-200 bičių šeimų, iš kiek
vienos prisukdami 25-47 kg me
daus, augindami ir parduodami 
bičių motinėles. Jie taipgi patys 
gamina bitininkystės įrankius ir 
avilius. Bitininkų suvažiavimo 
šventė prie Lietuvos senovinės bi
tininkystės muziejaus Stripeikiuo
se pasibaigė paminklo bitei ati
dengimu ir pašventinimu. Aukas 
senovės dievams ten aukojo krivis 
ir bičių deivė Austėja, šventąją 
ugnį kūreno vaidilutės. V. Kst.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu "Union Gas" /Jį 
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
► PIRŠTU DEFORMACIJOS
► NAGŲ DEFORMACIJOS IR

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► (AUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
23 ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176
23 HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
23 HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7 J44

Vysk. Valančiaus VIII skyr. mokiniai 1996/97 mokslo metų užbaigime. 
Iš kairės: Renata Valaitytė, Audra Čerškutė, Kristina Dzemionaitė, 
Laura Sullivan; stovi: Aistė Mickutė, mokytoja Danutė Račkuvienė, 
“Talkos” valdybos pirm. Jonas Stankus, vedėja Rūta Kamaitytė, 
Romas Keliačius

Norintiems tapti Lietuvos...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

bė įrašoma pagal tėvų tautybę, 
pateikus tai patvirtinančius do
kumentus.

7-je eilutėje - “šeiminė pa
dėtis” - nurodomi šie duome
nys: sutuoktinio vardas, pavar
dė, gimimo data bei kur ir kada 
įregistruota santuoka. Jei su
tuoktinis jau turi Lietuvos Res
publikos piliečio pasą, tai vietoj 
gimimo datos nurodomas jo as
mens kodas. Vyrai eilutėje “šei
minė padėtis” po žmonos pa
vardės skliausteliuose įrašo jos 
pavardę iki santuokos.

Asmenims, kurie anksčiau 
nėra pasirašę pasižadėjimo, rei
kalingo Lietuvos Respublikos 
piliečio pažymėjimui ar Pažy
mėjimui apie apsisprendimą 
gauti Lietuvos Respublikos pi

lietybę, Lietuvos Respublikos 
piliečio pasas išduodamas tik 
tada, kai jie tokį pasižadėjimą 
pasirašo. Pasižadėjimo tekstą 
1990 m. balandžio 5 dieną pa
tvirtino Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba. Pirmieji 
dokumentai, patvirtinantys Lie
tuvos Respublikos pilietybę, bu
vo Lietuvos Respublikos pi
liečio pažymėjimai, išduodami 
tik pasirašiusiems tokius pasiža
dėjimus.

Migracijos departamento 
darbuotojai Lietuvos Respubli
kos pilietybės reikalu kviečia at
vykti pirmadienį, antradienį ir 
ketvirtadienį nuo 14 iki 16.30 
vai., trečiadienį ir penktadienį - 
nuo 9 iki 12.30 vai. (Saltoniškių 
g. 19, 106 kab., Vilnius). Infor
macija teikiama telefonais: 72 
32 75, 79 05 14, 72 32 67.

VIKTORAS GUDELIS prie muziejinių radinių spintos Ontario 
Londone

Detroit, Michigan
KUN. ALFONSUI BABONUI 

70.1997 m. rugpjūčio 31 d. Detroi
to Šv. Antano parapijos šventovės 
salėje šaulių vadas išeivijoje ir para
pijietis Mykolas Abarius išskleidė 
savo sukurtą plakatą su viršuje iš
spausdintais žodžiais, kur mėlyna
me fone spindėjo sidabravo įrašai ir 
skaičiai bei ąžuolo lapai. Parapijie
čiai ir svečiai iš Kanados, Lietuvos, 
Australijos bei kaimyninės Dievo 
Apvaizdos parapijos pripildė šven
tovę ir salę. Mišių metu giedojo Šv. 
Antano parapijos choras, kuriam 
1979 m., kai nauju klebonu tapo 
kun. Alfonsas Babonas, pradėjo va
dovauti muzikas Stasys Sližys. Iš
kilminguose pietuose prie garbės 
stalo sėdėjo šalia klebono parapijos 
tarybos pirm. Algis Zaparackas su 
žmona Jolanta, muz. Stasys Sližys 
su žmona Natalija, Mykolas Aba
rius. Buvo daug sveikinimų raštu ir 
žodžiu. Įsidėmėtini BALFo ir šau
lių sveikinimai. BALFo CV pirm. 
Marija Rudienė sveikino Detroito 
BALFo skyriaus pirmininką klebo
ną kun. Baboną, o šaulių vadas 
sveikino sąjungos kapelioną (šaulių 
sveikinimus dar palydėjo Rasa Šos- 
takienė su daina ir akordeonu). Dr. 
Jonas Mikulionis, Raseiniuose buvęs 
kun. Babono mokytoju, sukūrė nuo
taikingą, progai pritaikytą poemą.

A. Zaparackas, remdamasis 
Stasio Garliausko monografija “Šv. 
Antano parapija 1920-1995”, pasa
kojo apie kun. A. Babono gyveni
mo kelią. Kunigas nėra aprašytas 
“Lietuvių enciklopedijoje”, bet pui
kiai apibūdintas St. Garliausko 
knygoje. Pasitraukęs iš Lietuvos tik 
17 metų, sukaktuvininkas dirbo 
Anglijoje. Nuvykęs Romon rengėsi 
kunigystei, kunigu įšventintas 1962 
m. Romoje. Atvykęs į JAV dirbo 
Pensilvanijos lietuvių parapijose, 
vėliau - Detroito Dievo Apvaizdos 
parapijoje, o nuo 1979 m. sausio 
mėnesio klebonauja Šv. Antano pa
rapijoje. Tai nebuvo lengvi laikai 
šiai parapijai. Žmonės išmirė, iš
sikėlė į užmiesčius. Teko smarkiai 
kovoti, kad parapija nebūtų už
daryta. Įvyko gaisras šventovėje ir 
reikėjo atnaujinti vidų.

Būdamas visuomeniško būdo, 
kun. A. Babonas mielai talkina vi
suomeniškoms organizacijoms, nors 
jį įsūnijusi motina Adelė Poderienė 
sunkiai sirgo ir vėliau mirė, negalė
dama dalyvauti šioje šventėje. Čia 
ir yra kun. A. Babono stiprybė - su
gebėjimas jungti religines pareigas 
su visuomenine veikla. Trumpame 
savo žodyje jis pasakė norįs pa
silikti šioje parapijoje dar bent pen
kerius metus. Susirinkusieji jam pa
linkėjo “Ilgiausių metų”. Ir tai iš 
širdies. Saulius Šimoliūnas

e LIETUVIAI PASAULYJE

London,Ontario
MUZIEJUS Šiluvos Marijos 

parapijos patalpose buvo pradėtas 
steigti 1974 m. Tai buvusio ilgame
čio tarybos pirm. Viktoro Gudelio, 
rinkusio lietuviškus radinius, nuo
pelnas. Muziejuje yra įvairūs gin
taro dirbiniai, medžio drožiniai, 
audiniai, prieškarinių ir pokarinių 
lietuviškų pinigų rinkinys, keletas 
dar prieš šimtą metų spausdintų 
(Tilžėje) maldaknygių, įvairių do
kumentų ir nuotraukų. Vienas ra
dinys skiriasi iš visų kitų - tai si
dabrinė paauksuota monstrancija, 
įdomi savo istorija.

1946 m. Vokietijoje, Meerbeke 
(anglų zonoje) kun. A. Petraitis su
manė įsigyti monstraciją. Tam su
manymui pritarė ten gyvenantys ka
talikai lietuviai, taip pat buvo ir lat
vių. Aukojo kas ką turėjo - sidab
rinius pinigus bei papuošalus. Vie
na moteris atidavė savo vedybų 
auksinį žiedą ir auskarus. Meerbe
ke gyvenusi A. Stygienė (dabar 
Londone) visa tai prisimena, nes ir 
jos ten įamžinta sidabrinė sagė.

Monstrancija, padarytą vokie
tės auksakalės, yra pagarbiai laiko
ma ir prižiūrima.

V. Gudeliui jau 94 metai am
žiaus, bet kas sekmadienį jis daly
vauja šv. Mišiose, ateina į parapijos

salę prie kavos puoduko pasišne
kučiuoti su savo bičiuliais ir pasi
džiaugti savo darbu, kurin įdėjo 
tiek daug širdies.

ŠILUVOS MARIJOS PARA
PIJOS metinė šventė įvyko rugsėjo 
7 d. Šiemet ji buvo labiau pakili, 
nes apsilankė visiems londoniš- 
kiams mielas ir brangus svečias - 
prel. J. Staškus, buvęs šios para
pijos klebonas. Mišias atnašavo kle
bonas kun. K. Kaknevičius konce- 
lebruojant prelatui J. Staškui. Var
gonais palydėjo ir solo pagiedojo 
muz. L. Turūtaitė; giedojo ir “Pa
švaistės” choras, vad. L. Turūtaitės. 
Po Mišių, susirinkus visiems į salę, 
sekė sveikinimai ir meninė dalis. 
Prel. J. Staškui buvo įteikta do
vanėlė. Muz. Lilija linksmino visus 
dainomis bei poezija, buvo paruoš
tos vaišės. Tai L Daniliūnienės bei 
talkininkių V. Bendoraitienės ir S. 
Šilbajorienės nuopelnas.

Prelatui sukalbėjus invokaciją, 
visi višinosi skaniu maistu. Po vaka
rienės sekė linksmoji vakaro dalis. 
Lilija grojo akordeonu ir dainavo 
su visais kartu. Buvo labai linksmas 
ir nuotaikingas vakaras. Padėkojęs 
visiems už viską, klebonas kun. K. 
Kaknevičius užbaigė vakarą šiais 
žodžiais: “Jeigu ir toliau mes taip 
artimai bendrausime, tai dar ilgai, 
ilgai gyvuosime”. Viktorija St.

Hamilton, Ontario
A. a. ALBERTO REPČIO at

minimui, reikšdami užuojautą žmo
nai, šeimai ir giminėms, J. G. Kriš
tolaičiai, A. Petritienė Kanados lie
tuvių fondui aukojo po $20. Fondas 
dėkoja už aukas.

Wasaga Beach, Ont.
DALIA KUODYTĖ, Lietuvos 

gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro generalinė direktorė, 
atsiuntė padėką, kurioje centro 
darbuotojų vardu dėkoja Adolfui ir 
Teklei Sekoniams už jų rūpestį 
Centru ir gautus Bostone išleistus 
“Lietuvių enciklopedijos” 36 tomus 
ir 6 tomus anglų kalba. Gerada
riams linki geriausios sveikatos ir 
stiprybės.

Ottawa, Ontario
PAGALBA ALKANIEMS LIE

TUVOJE - tokiu pavadinimu Ota
voje privačia iniciatyva buvo įsteig
tas komitetas vykdyti piniginiam 
vajui labdaros valgykloms Lietuvoje 
paremti. Birželio ir liepos mėne
siais buvo surinkta 645 doleriai; ši 
auka rugpjūčio 12 d. per dr. A. Šid
lauskaitę buvo perduota Lietuvos 
“Caritas” federacijos Kauno arki
vyskupijos skyriui, kuris Kauno 
mieste išlaiko 7 labdaros valgyklas. 
Otavoje vargšų valgykloms aukojo: 
R. O. Barisos, J. E. Dalmotai, S. 
Danaitienė, J. D. Daniai, I. Gaba- 
lis, K. A. Gudžiūnai, P. E. Jurgu- 
čiai, L. Jurjonienė, G. S. Mitalai, J. 
D. Paslauskai, V. I. Priščepionkos, 
V. V. Radžiai, A. A. Savickai, kun. 
dr. V. Skilandžiūnas, dr. A. Šidlaus
kaitė, A. Šimanskienė, J. E. Valiu
liai, J. V. Verbylos, B. Vilčinskienė. 
Taip pat gauta stambi auka ir iš 
Lietuvos studijų sambūrio Tasma
nijos universitete (per A. Taškūną). 
Aukas rinko Gintas Mitalas ir Ire
na Priščepionkienė. vip

JA Valstybės
Lietuvių žurnalistų sąjunga 

išeivijoje šią vasarą sutiko su nau
ja valdyba. Ją sudarė pirm. Kęs
tutis Miklas, vicepirmininkai Pau
lius Jurkus, Romas Kezys, Julius 
Veblaitis ir sekr. Salomėja Nar- 
keliūnaitė, redaguosianti ir atgai
vintą “Lietuvį žurnalistą”. Ši in
formacija “Darbininke” yra pa
skelbta, naudojantis Vilniuje at
gaivintomis “Žurnalistų žinio
mis”. Lietuvos žurnalistų sąjunga, 
jungianti profesinius žurnalistus, 
turi 1.380 narių. Lietuvių žurna
listų sąjungos išeivijoje valdybos 
sekr. S. Narkeliūnaitė mėnesį tru
kusias vasaros atostogas šiemet 
praleidoVilniuje. Ten gyvena dvi 
jos seserys su šeimomis.

Čikagoje dar tebeveikia Za- 
rasiškių klubas, įsteigtas Mykolo 
Šileikio 1935 m. vasario 15 d. Še
šiasdešimt dveji prabėgę metai 
gerokai sumažino narių skaičių, 
bet dar liko pakankamai energin
gų veikėjų. Klubui pastaraisiais 
metais vadovauja Aleksas Nevar- 
dauskas. Šiemetiniame susirinki
me dėl kitų įsipareigojimų iš val
dybos pasitraukė renginių vadovė 
Angelė Ramanauskienė. Naująja 
vadove buvo išrinkta Morta Nau- 
jokienė. Gyvenama viltimi, kad 
narių eiles padidins į JAV at
vykstantys naujieji zarasiškiai.

Lenkija
Žagariuose šią vasarą buvo 

prisimintas Šv. Kazimiero draugi
jos kryžius, pastatytas 1935 m. 
prie Jakubauskų ir Jaučiulių so
dybų. Jis buvo prisimintas ir vėl 
pašventintas specialioje iškilmėje. 
Jai vadovavo kun. Romas Zdanys 
ir kun. Česlovas Baganas, abu jš 
Seinų. Jie laikė Mišias prie Ža
gariu moterų gražiai papuošto 
senojo lietuvių kryžiaus. Mišios 
buvo skirtos įnirusiems Šv. Ka
zimiero draugijos nariams ir vi
siems lietuviams, kovojusiems už 
lietuvybės išlaikymą šiame krašte. 
Po Mišių paskaitą apie šį istorinį 
kryžių skaitė Petras Dapkevičius. 
Meninę programą atliko Krasna- 
grūdos mokyklos mokiniai.

Lietuviai džiaugiasi Žaga
riuose išlikusiu cementiniu kry
žiumi, ten 1935 m. pastatytu Šv. 
Kazimiero draugijos narių bend
romis pastangomis ir sutelktomis 
lėšomis. Mat tas cementinis kry
žius buvo skirtas jubiliejiniams 
Vytauto Didžiojo metams. Tada 
buvo draudžiami lietuviški įrašai 
paminklinę paskirtį turintiems 
kryžiams. Tad tokie tų laikų kry
žiai turi paženklintus tik pastaty
mo metus. Paminklinis Šv. Kazi
miero draugijos kryžius buvo iš
lietas iš cemento Suvalkuose su 
lietuvišku įrašu, kuris buvo paste
bėtas tik kryžių pastačius ir pa
šventinus. Apie jį dabar kalbėjęs 
Petras Dapkevičius prisimina, 
kad tada buvo suimtas kelioms 
paroms jo tėvas Kazimieras Dap
kevičius, Šv. Kazimiero draugijos 
Žagariu skyriaus sekretorius. Lie
tuvišką įrašą teko uždengti skar
da, bet ją smalsuoliai nuplėšdavo, 
norėdami sužinoti kas ten parašy
ta. Ta skarda nusimetė ir buvo 
užmiršta ramesnių valdžios atsto
vų. Taip tas istorinis kryžius ir li
ko su lietuvišku užrašu.

Dėl raidžių nuplėšimo nuo 
Dariaus ir Girėno paminklo 
Pščelniko lietuvių delegacija, va
dovaujama Lenkijos lietuvių 
draugijos vicepirm. A. Vektoriaus 
ir Lietuvos ambasados Varšuvoje 
atstovo E. Ignatavičiaus, lankėsi 
pas provincinės valdžios pareigū
nus Mislibože. Ten jokios neapy
kantos Dariui ir Girėnui nebuvo 
rasta. Šis miestas netgi turi mūsų 
žuvusių transatlantinių lakūnų 
gatvę.

Vokietija
Herta Lange-Motgabienė, Va

sario šešioliktosios gimnazijoje 
mokytoju dirbusio muz. Kazio 
Motgabio našlė, mirė Lampert- 
heime vasario 7 d. Palaidota šalia 
anksčiau mirusio savo vyro Hiu- 
tenfeldo kapinėse. Laidotuvių 
apeigas atliko gimnazijos katalikų 
kapelionas kun. A. Kelmelis, at
našavęs ir gedulines Mišias su bu
vusiu kapelionu kun. J. Dėdinu, 
vokiečių parapijos klebonu kun. 
P. Hammerrich. Vasario šešiolik
tosios gimnazijos vardu atsisvei
kino direktorius A. Šmitas. Lai
dotuvėse dalyvavo visa gimnazija 
ir daugelis vietinių vokiečių kata
likų. Velionė buvo gimusi Ryt
prūsiuose, Klaipėdoje baigusi še
šių klasių gimnaziją ir Žemės 
ūkio rūmų surengtus rankdarbių 
kursus. Vasario šešioliktosios 
gimnazijoje dirbo auklėtoja mer
gaičių bendrabutyje.

Vasario šešioliktosios gimna
zijoje vėl lankėsi' Vilniaus M. K. 
Čiurlionio meno gimnazijos vaikų 
smuikininkų ansamblis, vadovau
jamas B. Krevnevičiaus. Dviejų 
dalių koncerte, trukusiame pus
antros valandos, skambėjo J. S. 
Bacho, L. Beethoveno, F. Schu- 
berto, J. Brahmso, W. A. Mo- 
zarto, E. Balsio, St. Šimkaus bei 
kitų kompozitorių kūriniai. Kon
certą praturtino M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos dailės skyriaus 
mokinių surengta tapybos ir gra
fikos darbų parodėlė.

Britanija
Londono lietuvius liepos 13 

d. aplankė ir iš Vilniaus atvykęs 
berniukų choras “Rytas” su savo 
sol. Asta Rauduvaite ir vadove 
Jone Kabliene. “Rytas” turėjo 
giedoti sekmadienio Mišiose Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos šven
tovėje. Chroistai su savo palydo
vais betgi pasiklydo Londone ir į 
pamaldas pavėlavo atvykti. Tad 
teko surengti atskirą giesmių ir 
patriotinių dainų koncertą šven
tovėje. V. Kst.

OFFORD 
Į REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant
ar tik dėl informacijos J
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Wasagos, Stayncrio ą JS
ir Collingwpodo apy- MTwt 
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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

Sukursiu gražu paminklą 
pagal jūsų pageidavimus

FIRST PLACE
PHARMACY

Dailininkas Kęstutis Keparutis

Tel. fax 905 540-1705
238 Emerald Street North, 
Hamilton, Ontario L8L 5K8

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat,

BSc.Phm 

a 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais) 

o Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. Iki....... 1.75%
santaupas..................................2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius......................2.50%
180 dienų Indėlius....................2.75%
1 m. term, indėlius...................3.25%
2 m. term, indėlius...................4.00%
3 m. term, indėlius...................4.25%
4 m. term, indėlius...................4.75%
5 m. term, indėlius...................5.25%
RRSP IrRRIF
(Variable)...................................2.50%
1 m. ind...................................... 3.25%
2 m. ind...................................... 4.00%
3 m. ind...................................... 4.25%
4 m. Ind...................................... 4.75%
5 m. ind...................................... 5.25%

PASKOLAS
Asmenines nuo............6.25%
nekiln. turto 1 m...........5.60%

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

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

INTER AC KORTELĖ



Dalis ateitininkų savaitės dalyvių prie pranciškonų vienuolyno Kennebunkporte, JAV-

Šiaurės Amerikos 
ateitininkų savaitė

“Dirbkim, kovokime dėl Lietuvos.
Nepaprastoji Ateitininkų konferencija Palangoje, kurioje dalyvavo Lietuvos ir išeivijos ateitininkija 
per savo atstovus. Joje nustatytos naujos veiklos gairės pagal dabarties reikalavimus. Čia pateikiama 

keletas konferencijos bruožų, paimtų iš vilniškės “Apžvalgos” 1997 m. 31 nr.

Ateitininkai - tai lietuviai 
moksleiviai, studentai, kurie dar 
šio amžiaus pradžioje pradėjo 
burtis į kuopas, sąjungas, pasi
rinkę sau šūkį “Visa atnaujinti 
Kristuje”.

Ateitininkų vardas jiems 
prilipo nuo žurnalo “Ateitis”, 
kuris pradėjo eiti 1911 m. ir ei
na ligi šiol. Ateitininkų veikla 
ypač išaugo nepriklausomoje 
Lietuvoje.

1927 m. liepos 15-19 d. Pa
langoje įvyko ateitininkų sąskry
dis, kuriame dalyvavo du tūks
tančiai moksleivių, studentų ir 
vyresniųjų vadų, ideologų, rė
mėjų. Tada buvo įsteigta Ateiti
ninkų federacija, jungianti Atei
tininkų moksleivių, studentų ir 
sendraugių sąjungas.

1940 m. į Ateitininkų moks
leivių sąjungą buvo susibūrę be
veik pusė tų metų Lietuvos vi
durinių mokyklų moksleivių 
(apie 11.000), auštosiose mo
kyklose gyvavo korporacijos, 
draugovės, kuriose būrėsi per 
tūkstantį studentų; po visą Lie
tuvą buvo pasklidę baigę aukš
tuosius mokslus ateitininkai, su
sibūrę į gausesnius ar mažes
nius Ateitininkų sendraugių są
jungos skyrius.

1940 m. okupantai bolševi
kai kartu su kitomis Lietuvos 
organizacijomis uždarė ir Atei
tininkų federaciją, jos narius 
įrašė j priešų sąrašus ir nuo

AURELIJA KARASIEJUTĖ, 
Ritos ir Juozo Karasiejų dukra, šią 
vasarą baigė Toronto universitetą, 
įsigydama “Honours Bachelor of 
Arts” diplomą sociologijoje. Aug
dama lietuviškoje šeimoje, apsupta 
lietuviško meno, muzikos ir šokio, 
Aurelija nuo pat vaikystės šoko tė
vų vadovaujamame Toronto an
samblyje “Gintaras”, vėliau buvo 
jaunesniųjų šokėjų grupių moky
tojų padėjėja. Gražiausius prisimi
nimus palikusioje “Gintaro” stu
dentų grupėje Aurelija ne tik šoko, 
bet ir dainavo, skambino kanklė
mis. Yra baigusi Toronto Maironio 
mokyklą ir lituanistinius kursus. 
Įvertindama šios mokyklos svarbą 
išeivijos jaunimui, ji grįžo į mo
kyklą ir dirba joje, kaip mokytojos 
padėjėja. Taip pat yra Kanados 
lietuvių jaunimo sąjungos narė ir 
keletą metų buvo valdyboje. Lygia
grečiai su šokiu, muzika ir lituanis
tine mokykla pastoviai dalyvauda
vo “Kretingos” ir “Romuvos” sto
vyklose. Pradžioje, kaip stovyklau
toja, vėliau, kaip padėjėja ar vado
vė. Priklauso “Šatruos” skaučių 
tuntui, yra vyr. skautė ir turi vyr. 
skiltininkės laipsnį. Buvo paukšty
čių draugovės draugininkė ir vyr. 
skaučių kandidačių būrelio vadovė. 

1940.07.11 - 12 ateitininkų va
dus, aktyvesnius narius pradėjo 
sodinti į kalėjimus. Daug ateiti
ninkų 1941.06.14-18 buvo įgrūs
ta į gyvulinius vagonus ir išvežta 
j tolimus altaius bado pražūčiai.

1941.06.22-24 d. sukilimo 
vadai buvo ateitininkai Leonas 
Prapuolenis, Adolfas Damušis, 
Vytautas Stonis, Kazys Ambra
zaitis, Matas Banionis, Pilypas 
Narutis, Bronius Stasiukynas ir 
daugybė kitų - tai vis ateitinin
kai, ateitininkai, ateitininkai...

Ateitininkai priešinosi ir 
vokiečių okupantams, o artėjant 
antrajai bolševikų okupacijai 
šimtai jų, norėdami išvengti bol
ševikų represijų, pasitraukė į 
Vakarus. Likusieji Lietuvoje 
1944-1953 m. buvo arba įkalinti, 
ištremti, arba pasitraukė į žalią
ją girią ir žuvo. Lietuvoje ateiti
ninkija buvo sunaikinta, nors 
vienas kitas ateitininkas išliko, 
pats vienas kaip išmanydamas 
priešindamasis katalikų tikėji
mo ir lietuvių tautos naikinimui.

Į Vakarus pasitraukę ateiti
ninkai savo organizaciją atkūrė 
pabėgėlių stovyklose, o nuo 
1949 m. ją perkėlė į Jungtines 
Amerikos Valstijas, kur Ateiti
ninkų federacija gana sėkmin
gai veikia iki šių dienų.

Lietuvoje ateitininkai atgijo 
tik 1989 metų pabaigoje. Į jų 
gretas pradžioje susirinko žila
galviai sendraugiai, o netrukus 
atsirado ir moksleivių kuopelių, 
kuopų, kiek vėliau - ir studentų 
draugovių, korporacijų. '

Nepaprastoji konferencija
Atkūrus nepriklausomą Lie

tuvos valstybę, atsirado galimy
bių atkurti ir Ateitininkų fede
raciją Lietuvoje. Tai įvyko 1997 
m. liepos 11-13 d. toje pačioje 
Palangoje, kur lygiai prieš 70 
metų ši federacija buvo įsteigta.

Šį kartą iš visos Lietuvos at
vyko tik trys šimtai moksleivių, 
apie šimtą studentų, apie 70 
sendraugių ir kelios dešimtys 
ateitininkų iš JAV bei Kanados. 
Nepaprastojoje konferencijoje 
ateitininkai priėmė naują Fede
racijos statutą ir išrinko Lietu
vos ateitininkų federacijos va
dovybę. Nenutrūks ir ateitinin
kų veikla Amerikoje, kol ten 
bus lietuvių, norinčių dalyvauti 
ateitininkų organizacijoje.

Nors šioje konferencijoje 
dalyvavo ir Juozas Mičiulis (g. 
1900 m.), Kazys Pabedinskas (g. 
1904) bei Adolfas Damušis (g. 
1908), dalyvavę dar 1927 m. Pa
langos konferencijoje, ir nema
žai kitų žilagalvių sendraugių 
tiek iš Amerikos, tiek ir iš liku
sių Lietuvoje, - bet visam kon
ferencijos darbui vadovavo jau
noji ateitininkų karta. Jie buvo 
gana aktyvūs, kai buvo svarsto
mas Federacijos statutas, jaunų
jų atstovas Vygantas Malinaus
kas (g. 1972 m. Panevėžyje) iš
rinktas Federacijos pirmininku. 
Daug jaunų žmonių išrinkta ir į 
Federacijos tarybą. Taigi šioje 
konferencijoje ateitininkija pa
dėjo tvirtus pamatus savo veik
lai Lietuvoje.

Dr. Vytautas Vygantas bu
vo išrinktas Ateitininkų federa
cijos garbės pirmininku. Jis yra 
gimęs 1930 m. Klaipėdoje, Lie
tuvos karininko šeimoje. Kai 
1939 m. hitlerininkai užėmė 

Klaipėdą, Vygantų šeima buvo 
priversta palikti namus ir persi
kėlė į Tauragę. 1944 m. Vytau
tas kartu su šeima pasitraukė į 
Vakarus. Čia pabėgėlių stovyk
lose baigė gimnaziją, čia pradė
jo ir studijas, kurias baigė jau 
Jungtinėse Amerikos Valstijo
se, įsigydamas psichologijos ir 
vadybos (jo daktaro disertacija 
- “Pramoninė psichologija”) 
mokslo laipsnius.

V. Vygantas nuo jaunų die
nų buvo ir ateitininkas. 1958 m. 
jis buvo pasiųstas į Pasaulio ka
talikiško jaunimo organizacijų 
federacijos “Pax Romana” kon
gresą Maniloje ir čia išrinktas 
“Pax Romana” federacijos pir
mininku. Vėlesniuose Federaci
jos kongresuose, vykusiuose kas 
dveji metai Lisabonoje, Monte- 
vidėjuje, Vašingtone, jis vis bu
vo perrenkamas pirmininku. 
“Pax Romana” centras buvo 
Šveicarijoje Friburgo mieste, 
todėl V. Vygantas net labai daž
nai atvykdavo čia iš JAV fede
racijos reikalais. Jau aštunti me
tai V. Vygantas serga nepagy
doma liga, bet to nepaiso: dirba, 
keliauja, atvyko ir į Palangą.

Įspūdžiai
Iš Vilniaus dideliu autobu

su, pilnu sendraugių ir jaunimo, 
išvažiavome liepos 10 d., 18.30 
vai. Pavažiavus kelias dešimtis 
kilometrų, prireikė taisyti auto
busą. Valandą stoviniavome 
laukuose, o Palangą pasiekėme 
antrą valandą nakties. Čia visi 
mūsų laukė. Pirmiausia apnak- 
vydino jaunimą, paskui moteris, 
o mus nuvežė į Palangos jau
nimo centrą, įsikūrusį prieš baž
nyčią. Likome kieme penki vy
rai. Netrukus atėjo moteris iš 
organizacinio štabo ir tuojau 
pasakė:

- Trys vyrai keliaukite su 
manimi!

Kai suėjome į mums skirtą 
nakvynės kambarį ir registruo
jant išgirdau, kad vienas vyras 
pasisakė esąs Matas Banionis, 
tuojau paklausiau, ar jis tik ne
buvo KGB-istų suimtas 1946 m. 
Nustebęs patvirtino, kad tikrai 
taip. Intoje anglį kasęs keturio
lika metų. Ir antrasis - Antanas 
Vilimas (g. 1910) Vorkutoje 
dvylika ir pusę metų anglį ka
sęs. Koks sutapimas: visi trys - 
ateitininkai dar iš prieškario, vi
si trys katorgininkai angliakasiai

Medinė žvejo skulptūra Nidoje, žvelgianti iš savo laivo į Baltijos jūrą Nuotr. R. S. Jonaitienės

Tradicinės ateitininkų sa
vaitės vyksta Kennebunkporte 
jau 17 metų. Turiningas ir įdo
mias programas sudaro dr. Čes
lovas Masaitis.

Šįmet savaitė (1997.VIII.9- 
16) pradėta šeštadienį, rugpjū
čio 9, didžioje vienuolyno salė
je. Dr. Alfonsas Stankaitis pa
sveikino dalyvius ir svečius. Pia
nistė dr. Frances Covalesky 
(Kavaliauskaitė) virtuoziškai at
liko klasikų kompozitorių kūri
nius. (Jos disertacija: “Mikalo
jus Konstantinas Čiurlionis”, 
Miami univ. 1996 m.). Po kon
certo Tėvai pranciškonai visus 
gausiai pavaišino.

Savaitės kapelionas kun. Ra- 
faelis Šakalys kiekvieną rytą vie

Vorkutoje ar Intoje, ir štai - at
vykome į Ateitininkų konferen
ciją ir apsinakvojome viename 
kambaryje!

Vis drauge visi - į valgyklą, 
į bažnyčią, į posėdžių salę, taip 
pat drauge ir į pajūrį pasivaikš
čioti’nauju Palangos tiltu, o grį
žus į kambarį nepabaigiame 
kalbos apie jaunystę, kalėjimo 
metus...

Palanga šiandien
Beveik visi posėdžiai vyko 

Palangos mokykloje, esančioje 
Jūratės gatvėje. Jau buvau kele
tą kartų vaikščiojęs šia gatve ir 
anksčiau, ir tada tai buvo rami 
pustuštė gatvelė. Šį kartą pa
mačiau visai kitokį vaizdą: pa
vakare čia pilna šen ir ten vaikš
tinėjančių ne tik suaugusių, bet 
ir vaikų. Pasirodo, čia pat už 
mokyklos laukia karuselės, čia 
pat, vos pasukus iš Vytauto gat
vės, stovi galybė išnuomojamų 
dviračių (valandai - penki litai), 
mažų motorinių mašinėlių (už 
penkias minutes mokėk vieną 
litą) ir kitokių pramogų; taip 
pat visokių kioskų, rusiškų kny
gų prekybos ilgiausias stalas ir 
kita. Štai kas čia suvilioja poil
siautojus.

Vilnius darosi vakarietišku 
miestu su užrašais svetimomis 
Vakarų kalbomis. Palangoje 
svetimybių gal kiek mažiau, bet 
Vytauto gatvėje nuo bažnyčios 
iki Basanavičiaus gatvės prista
tyta skydų, atsuktų į važiuoja
mąją gatvės pusę, su užrašais 
svetimomis kalbomis. Nė vieno 
lietuviško.

Kaip viskas baigiasi, taip 
baigėsi ir konferencija, bet jos 
dalyviai dar ilgai prisimins ne 
tik posėdžiuose išgirstas mintis, 
bet ir vyskupus - P. Baltakį, J. 
Borutą, A.Vaičių, arkiv. S. 
Tamkevičių, laikiusius ateitinin
kams šv. Mišias, seimo pirmi
ninką Vytautą Landsbergį, Švie
timo ir mokslo ministerj Zigmą 
Zinkevičių, sekmadienį atvyku
sius pasveikinti konferencijos 
dalyvių.

O pabaigoje sugiedotas 
Ateitininkų himnas, parašytas 
rodos, 1920 m. kunigo Jurgio 
Tilvyčio-Žalvarnio (1880-1931), 
kvietė ateitininkus sustiprėti:
Ateitį renginį Tėvynės laimingą, 
Šviečia mums kryžius ant mūs 

vėliavos.
Stokime drąsiai į kovą garbingą, 
Dirbkim, kovokime dėl Lietuvos.

Tikėkime, kad šūkis “Visa 
atnaujinti Kristuje!” pirmiausia 
įpareigoja ateitininkus dirbti dėl 
Lietuvos, dėl lietuvių tautos at
eities.

Viktoras Alekna

nuolyno koplyčioje aukojo šv. 
Mišias ir sakė pamokslus “Žen
giant į trečiąjį tūkstantmetį” ir 
kt. temomis. Dr. Č. Masaitis te
levizijos kambaryje rodė religi
nių renginių ir Lietuvos pasku
tiniųjų įvykių vaizdajuostes.

Sekmadienį - literatūros va
karas poeto Bernardo Braz
džionio 90-tam ir Kazio Bradū- 
no 80-tam gimtadieniui paminė
ti. Poetas kun. Leonardas And- 
riekus kalbėjo apie sukaktuvi
ninkus; Stasė Cibienė ir sės. 
Ona Mikailaitė padeklamavo jų 
poezijos.

Sekančios dvi dienos buvo 
skirtos apžvelgti dabartinės Lie
tuvos gyvenimui. Sesuo Ona 
jautriai skaitė apie domesį kun. 
Stasiui Ylai Lietuvoje. Sesuo
Margarita papasakojo apie savo 
penkerių metų patirtį Lietuvos 
jaunimo stovyklose. Aušra Barz- 
dukaitė-Babickienė pasakojo 
apie administracinę veiklą Kre
tingoje. Ką tik iš Lietuvos grįžęs 
dr. V. Vygantas išsamiai nušvie
tė ateitininkų nepaprastosios 
konferencijos Palangoje eigą, 
kur Ateitininkų federacijos pir
mininku išrinktas Vygantas Ma
linauskas, vicepirmininku Vidas 
Abraitis. Dr. Vytautas Vygantas 
išrinktas Ateitininkų federacijos 
garbės pirmininku.

Trečiadienio popietė buvo 
skirta ateinančių metų savaitės 
programai aptarti. Garbės pir
mininkui dr. Č. Masaičiui į tal
ką ateina Juozas ir Aldona Ry- 
geliai (Thompson, CT), Aušra 
Babickienė ir ilgametis komen
dantas dr. Alfonsas Stankaitis 
(jo žodžiai visada visus maloniai 
nuteikia). 1998 m. ateitininkų 
savaitė prasidės rugpjūčio 15 d.

Vakare Algimanto Gurecko 
(Hartford, CT) paskaita “Lietu
va tarp grėsmės iš Rytų ir abe
jingų Vakarų”. Apžvelgta geo
politinė Lietuvos būklė praeity
je ir dabar. Yra ženklų, kad Ru
sija gali atsisakyti imperializmo, 
tačiau Rusija - nepramatoma.

Ketvirtadienio vakare kun. 
Kornelijaus Bučmio paskaita 
“Kristaus Magna Charta”. Tai 
buvo žodžiai apie 2000 metų 
krikščionybės sukaktį. Ateistai 
labiausiai puola Kristaus pa
mokslą nuo kalno. Įdomios pa
skaitos klausytojai pagerbė kal
bėtoją atsistojimu. Po paskaitos 
salėje kun. Rafaelis Šakalys va
dovavo Rožinio maldoms. Dr. 
Č. Masaitis Rožinio paslapčių 
vaizdus rodė ekrane.

Penktadienio vakare savaitė 
baigta koncertu. Plakatus, piešė 
dailininkė Jadvyga Orentienė. 
Solistės Gina Čapkauskienė 
(Montreal, P.Q.) ir Angela Kiau- 
šaitė (Elizabeth, NJ), sopranai, 
atliko programą. Dr. Saulius E. 
Cibas (Boston) ir William 
Smiddy (NY) akompanavo. Še
šių dalių repertuaras buvo suda
rytas iš lietuvių ir kitataučių 
kompozitorių kūrinių.

Savaitę baigė dr. A. Stan
kaitis atsisveikinimo žodžiu. Su
giedotas ateitininkų himnas. Po 
to - gausios Tėvų pranciškonų 
vaišės. Savaitės dalyviai buvo 
įvairūs: seni, jauni ir maži, skir
tingų profesijų. Pvz. medicinos 
daktaras J. Didžpinigaitis pa
rengė kardiologų suvažiavimo 
Anheim, CA ištraukas.

Antanas Girnius

• Žmonės sunyksta, kai nebe- 
apsivelka šventadienio drabužiais

(Carlyle)
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IX-ojo seimo metu PLB valdybos iniciatyva surengtame partizanų mi
nėjime kalba partizanų pirmininkas JONAS ČEPONIS. Minėjimas įvy
ko Vilniaus Pedagogikos rūmuose liepos 5 d. Nuotr. A. Šileikos

Iš partizano užrašų

Niekur nenutylantis balsas
VINCAS KORSAKAS, Lukšiai

- Tu palaikyk mano ranką 
savojoje ir nepaleisk. Man šitaip 
daug lengviau. Atrodo, kad atsi
sveikinu su motina, su Tėvyne, 
draugais, su visu pasauliu. Pa
spausk ją tvirtai. Noriu pajusti 
atsisveikinimo jausmą, kol dar 
gyslomis sruvena ne visai su
stingęs kraujas ir dar šiek tiek 
stuksena širdis. Man mirus, mo
tinai parašyk, kad mane išvežė 
nežinoma kryptimi. Ji mane la
bai mylėjo. Mano mirtis jai būtų 
didelis, o gal ir mirtinas smūgis. 
Tegu ji puoselėja mintį, kad aš 
dar gyvas. Tegu ji laukia manęs 
sugrįžtančio. Tas laukimas jai 
teiks vilčių, ir ji pajėgs atsispirti 
gyvenimo sunkumams.

Gerai, mielas drauguži, kad 
laiku atėjai. Jeigu būtum trupu
tį pavėlavęs, būtum manęs ne
beradęs. O aš niekieno nepaly- 
dėtas būčiau iškeliavęs į aną pa
saulį. Aš stingstu ir jaučiu, kad 
gyvenimas baigia užgesti, kaip 
žvakė - taip tyliai, be konvulsi
jų, be dvasinių kančių.

Tai pasakęs jis užsimerkė. 
Tuo pasinaudodamas aš nusi- 
šluoščiau ašaras, kurias iki šiol 
slėpiau, nenorėdamas, kad jis 
pastebėtų ir susigadintų nuo
taiką.

Jis labai nemėgo verkiančių 
ir aimanuojančių draugų. Sun
kiausiomis gyvenimo valando
mis, net ir dabar, kai jo gyveni
mas iš tikro geso, jis kalbėjo ra
miu ramiu tonu, kuriame nebu
vo nė mažiausios gaidelės siel
varto, gailesčio ar priekaišto 
sau, kad mirs toli nuo Tėvynės, 
niekas nelankys kapo.

Nekeikė jis ir okupantų, ne
pyko ant čekistų už kančias. Jis 
teigė: jie laimėjo dėl to, jog bu
vo geriau ginkluoti ir jų buvo 
šimtus kartų daugiau. Jis ir šią 
paskutinę gyvenimo valandą li
ko ištikimas savo siekimams, 
nenusižeminęs, nenusilenkęs prie
spaudai ir engėjams.

Neapsakomai jo gailėjausi. 
Jis buvo tikras draugas, kovo
tojas, mokėjęs įvertinti priešą ir 
save. O dar skaudžiau, kad iš
gelbėti jo iš mirties nagų nebe
turėjau galimybės. Mes buvom 
atvežti į pačią šiauriausią Komi
jos ASSR dalį - Kalmeriu že
mę. Jokių vaistų sergančiam čia 
neduodavo. Maistas buvo blo
gas, patalpos šaltos. Visur ne
švara. Be to, čia nieko gero ne
galėjome ir tikėtis, kadangi j šią 
vietą veždavo tik numirti. Aš sė
dėjau ir žiūrėjau į jo užmerktas 
akis, kaulėtas gyslotas rankas ir 
veidą.

- Girdi? - po trumpos tylos 
jis paklausė.

- Ką girdi? - nesuprasda
mas klausimo, pakartojau jo žo
džius.

- Tėvynės balsą.
- Tėvynės balsą?
- Taip. Aš girdžiu Tėvynės 

balsą. Įsiklausyk. Girdėsi ir tu.
Iš pradžių man pasirodė, 

kad jis kliedi arba tik įsivaiz
duoja.

- Girdžiu, - pagaliau atsa
kiau. Iš tiesų radijo taškas kori
doriuje kalbėjo apie Lietuvą ir 
transliavo dainą:

Kun Nemunas teka, ten 
naująją vagą

Laukuos traktoristas vagoja 
giliai...
- Keista, - kalbėjo jis, - mes 

taip toli nuo Tėvynės, o girdime 
jos balsą. Ji šaukia mus - tave ir 
mane. Gaila, kad į jos šaukimą 
negaliu atsiliepti. Mano gyveni
mas baigiasi. Į Tėvynę jau nesu
grįšiu. Ją karštai mylėjau ir ger
biau. Bet niekada ji nebuvo 
man tokia brangi kaip dabar, ir 
niekados, taip toli gyvendamas, 
negirdėjau jos šauksmo, negir
dėjau upokšnių šnarėjimo, šilų 
ošimo, paukščių dainų, motinos 
balso. Viešpatie, kodėl aš viską 
šiandieną girdžiu?

Norėjau jam kažką pasaky
ti, bet jis tęsė toliau:

- Priglausk prie savęs mano 
galvą, priglausk. Tu skleidi gim
tosios žemės kvapą. Ant mano 
kapo greitai žydės sniego rožės, 
ir jau daugiau niekados nebe
jausiu, ką dabar jaučiu.

Jis kalbėjo užsimerkęs. Su
pratau, kad artėja paskutinė jo 
gyvenimo valandėlė. Aš labai 
norėjau dar kartą pažvelgti į to
kias drąsias ir ryžtingas jo akis. 
Paglostęs galvą, pašaukiau jį 
vardu ir įtikinėjau, kad dar ne 
viskas prarasta... Jis atsimerkė, 
pažiūrėjo į mane gęstančiu 
žvilgsniu ir tarė:

- Kam apgaudinėti save? 
Mano gyvenimo saulė jau lei
džiasi. Aš niekada nepakilsiu į 
kovą, nekviestu, neraginsiu 
draugų. Mirti nebijau, ypač kai 
žinau, už ką mirštu. Ar ne? Dar 
įžiūriu tavo veide ašaras. Be rei
kalo. Jos manęs neišgelbės. Aš 
nenoriu, kad mane į Amžinybę 
palydėtum su ašaromis.

- Prašau paskutinį kartą - 
padovanok man savo nuoširdžią 
šypseną, kurioje nebūtų mirties 
baimės ir gailesčio. Tada tikrai 
žinosiu, kad tu vertas manęs ir 
tęsi pradėtą kovą iki galo.

- Mane nugalėjo okupantai, 
nugalės ir mirtis. Aš juos priski
riu prie tos pačios kategorijos. 
Tačiau nė vienam nenusilen
kiau ir nenusilenksiu. Dvasiškai 
jie manęs nepalaužė. Tai kas, 
kad šią valandą prie manęs nėra 
kunigo ir niekas manęs nepalai
mina į Amžinybę, kad nedegs 
vaškinės pievų žiedais kvepian
čios žvakės, nepaguldys į karstą, 
o įkiš į maišą, įmes į duobę, nu
sikeiks ir užkasę nueis...

Jis kalbėjo vis tyliau. Aš su
virpėjau: jis numirs, o aš neišpil- 
dysiu jo prašymo - nusišypsoti. 
Vietoje šypsenos skausmas vir
pino lūpas, ašaros plovė akis. 
Daugiau jis nepratarė nė žo
džio. Tik atmerkė akis ir su vai
kiška šypsena pažvelgė į mane. 
Jo veidu slinko neapsakoma ra
mybė, ir aš tą akimirką už
miršau, kad jis stovi ant mirties 
ir gyvenimo slenksčio ir atsa
kiau jam tokia pat šypsena. Po 
to susipurčiau ir surikau:

- Viktorai! Viktorai!
Deja, Viktoras daugiau 

neatsiliepė. Jo gyvenimo styga 
nutrūko Komi ASSR prie Ledi
nuotojo vandenyno, KALME
RIU ŽEMĖJE.

1955 m., Vladimiro kalėjimas



“Tolyn į laiką - gilyn į gelmę...”
Kunigas STASYS YLA atsiminimuose ir raštuose
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Nepagydomo ligonio slauga I
SĖS. ONA MIKAILAITĖ, 

Putnam

Kai galop man į rankas pa
kliuvo šiemet Lietuvoje išleista 
knyga kunigo Stasio Ylos at
rinktų raštų bei atsiminimų apie. 
jį, tariau pati sau: “Ačiū Dievui, 
kad sulaukėme bent ko nors 
platesnio bei išsamesnio apie 
kun>. Ylą. Netrukus bus jau pen
kiolika metų nuo jo mirties 
1983 m. ir dar ligi šiol nieko ne
sugebėjome išleisti...” Buvo net 
keli projektai, tačiau tik šis išvy
do dienos šviesą, kiti kažkur 
lentynose tūno.

Si knyga išleista “Aido” lei
dyklos Vilniuje, o spausdinta 
naujoje A. Jakšto spaustuvėje 
Kaišiadoryse. Jos išleidimo ini
ciatyvos ėmėsi keli išeivijoje 
esantys asmenys, kurie sielojosi, 
kad kun. Ylos palikimas nebūtų 
užmirštas. Jie nepasitenkino žo
džiais, o griebėsi darbo. Tai bu
vo skautų veikėja Stefa Radze
vičiūtė, velionies giminaičiai 
kun. Rapolas Krasauskas ir se
suo Augusta Sereikytė bei se
suo Margarita Bareikaitė. Me
džiagą atrinko ir suredagavo 
jaunas, Lietuvoje besireiškiantis 
žurnalistas Gediminas Mikelai- 
tis. (Tai būtų patikę kun. Ylai!). 
Spausdinimu rūpinosi Vidas 
Abraitis, Lietuvos ateitininkų 
federacijos pirmininkas. Kaž
kaip džiugu, kad knygos leidimo 
projektas buvo įgyvendintas 
bendromis išeivijos ir Lietuvos, 
kad ir nedidelio pasišventėlių 
būrelio, pastangomis.

Paėmusi knygą į rankas, 
pirmiausia atsiverčiau skaityti 
įvairių asmenų atsiminimus 
apie kun. Ylą. Skaitydama Put- 
name vis žvilgčiojau pro langą 
Mindaugo pilies link. O štai ir 
knygos viršelis išmargintas tos 
pilies akmenų šešėliais... Pame

Lietuvių fronto bičiulių 1997 m. vasaros stovykloje Dainavoje. Iš k.: O. 
BAUŽIENĖ, “Į laisvę” red. J. BAUŽYS, Lietuvos švietimo ministeris prof. 
Z. ZINKEVIČIUS, rašytoja ŠVABAITĖ-GYLIENĖ, prof. J. PIKŪNAS

nu, kai pavasarį nuo pilies pusės 
kasmet kildavo dūmai - tai kun. 
Yla degina brūzgynus, valo miš
ką. Netrukus atbildės ir Putna- 
mo miestelio ugniagesiai, nes 
pilies statytojas dažnai pamirš
davo gauti leidimą kurti ugnį. 
Taigi Putnamo vienuolyno so
dyboje gyvenantiems ne vien 
alyvų žydėjimas pranešdavo pa
vasarį...

Atsiminimai rašyti kun. 
Ylos bendraamžių, - jų sudėta 
dešimtis - buvo įvairiomis pro
gomis išeivijos spaudoje pa
skelbti. Taigi man jie ne visai 
nauji. Tačiau malonu juos iš ei
lės vieną po kito vėl naujomis 
akimis perskaityti. Laiko per
spektyvoje žvelgiu į kiekvieną 
rūpestingai atkurtą portretą ir 
lyginu su tuo, kuris išlikęs mano 
pačios mintyje ir širdyje. Pasi
braukiu, kas man ypač krinta 
dėmesin, kur vykusiai ir gyvai 
aptartas kuris nors kun. Ylos 
charakterio bruožas. Džiau
giuosi, kad įdėta ir dvasiškių, ir 
pasauliečių rašytos apybraižos. 
Pasigendu tačiau nieko neradu
si iš savo viduramžinės kartos ir 
jaunesniųjų įvertinimų, nes kun. 
Ylos įtakinga asmenybė buvo 
brangi įvairių kartų žmonėms. 
Turiu mintyje ypač Almio Kuo
lo labai puikią kalbą, pasakytą 
Putname, minint kun. Ylos mir
ties penkmetį. Ta proga jis su 
didele šiluma išdėstė, kaip kun. 
Stasys formavo jaunųjų mąsty
seną ir kokią įtaką turėjo tiems, 
kurie buvo vadinami “Ylos ge
neracija”. Bet bus ir daugiau 
knygų ateityje, bent tuo viliuosi.

Knygos pratarmėje ilgame
tis ir ištikimas kun. Ylos bičiulis 
prel. Pranas Gaida lyg ir susu
muoja visą šakotą savo draugo 
veiklą: “Visose srityse, kuriose 
daugiau ar mažiau reiškėsi, kun. 
Yla buvo kūrybiškas” (pabrauki

mas mano). Taip. Tai būta kūry
biškos, charizmatinės asmenybės.

Sklaidau toliau kitų atmin
ties puslapius ir nejučiomis nu
sišypsau. Rašo Juozas Brazaitis: 
“kun. St. Yla visą save skiria pa
mėgtam objektui. Jam atsideda 
visa širdimi. Apie jį galvoja visą 
laiką ir kitiems apie jį kalba. Jo 
imasi ne intelektualiai, planin
gai, sistemingai, bet emocio
naliai, su visa aistra. Dirbs die
nomis ir naktimis...” (p.314).

Arba vėl štai kaip jo veiklą 
aptaria rašytojas Jurgis Jankus: 
“Kai nors ir apgraibomis dairai
si j jo keltus tekančio laiko ver
petus ir verpetėlius, negali nesi
stebėti sugebėjimu j viską atsi
liepti pozityviais veiksmais... 
man jis darosi panašus į labai 
akylą gaisrininką, pastebintį ma
žiausią įsiliepsnojimą ir skuban
tį tuojau jį užgesinti. Ir ne tik 
užgesinti, bet apgadintą vietą 
kuo nors geru, prasmingu užpil
dyti” (p. 319-20).

Kun. Ylai tikrai būdinga at
liepti gyvenamojo momento iš
šūkiui ir iš to atliepimo iškilo jo 
“gyvenimo teologija”, kaip ją 
pavadina Juozas Girnius. Ir tai 
atrodo taip natūralu ir papras
ta, bet tik paviršutiniškai žvel
giantiems. Pastoviai teigiama ir 
kūrybiška, gydančia veikla at
liepti įžvelgtoms ar tiesiog už
griuvusioms blogybėms nėra 
menkas nuopelnas. Todėl ne 
vienas atsiminimus rašantysis 
pabrėžia, jog kun. Yla buvo 
stiprios dvasios.

Kun. Juozas Prunskis, paži
nęs Ylą nuo seminarijos laikų, 
atmena kokį įspūdį palikęs se
minaristams bei ano meto jau
nimui: “Tai mūsų jaunimo ideo
logas, pažinęs naujųjų kartų psi
chologiją. Tai sumanus, taktiš
kas, patrauklus organizatorius. 
Ir drauge tai buvo toks mielas 
žmogus, kuris neturėjo asmeniš
kų priešų ir galėjo džiaugtis 
tūkstančiais draugų, ypač jau
nesniųjų” (p.297).

Taip galbūt buvo Lietuvoje, 
išeivijoje - įvairiai. Kun. Yla pa
traukdavo atviros minties žmo
nes. Sugebėjo kitus ne tik sudo
minti. įvairiais jam rūpimais 
klausimais ir projektais, bet ir 
uždegti ką nors teigiamo daryti. 
Jaunas būdamas turėjo nesuta
rimų su hierarchijos atstovais 
dėl savo pažangių minčių bei 
metodų, o subrendęs daug la
biau siekė derinti įvairias nuomo
nes, rasti ką nors gero, paskatinti 
pozityviai spręsti sankirčius.

Man ypač reikšmingas jo

Kun. profesorius STASYS YLA su savo kacetinių išgyvenimų Stutthofe 
knyga Nuotr. Vyt. Maželio

sugebėjimas vertinti ir skatinti 
kitų žmonių veiklą, ne vien pa
skęsti savojoje. Bet priešų jis vis 
dėlto turėjo. Turbūt nė vienas 
nepereina šio gyvenimo jų netu
rėdamas... O jis pats nelikdavo 
nei priešiškas, nei apkartęs. 
Nuo patirtos kančios, prade
dant kacetu ir baigiant žmonių 
nesupratimu ir įžeidimais, jo 
širdis neaptemo ir mintis neiš- 
krypo, kaip dažnai gyvenime 
nutinka. Tame įžiūriu didelį 
žmogaus kilnumą.

Teisingai ne vienas jį paži- 
nusiųjų pastebi, kad kun. Ylos 
stipriausia įtaka buvusi indivi
duali, asmeninė, ypač sielova
dos srityje. Jis buvo giliai dvasi
niam darbui pasišventęs ganyto
jas, nors ne visi tai atpažino. Ir 
kaip dvasininkas niekuomet ne
prarado savo žmoniškumo, ne
užsidėjo dvasingos kaukės. Jis 
mokė ne iš aukšto, bet dialogo, 
asmeninio pokalbio būdu, ku
riam turėjo išskirtiną talentą. 
Todėl nesunku pritarti Alės 
Rūtos įžvalgai: “Kun. Ylos as
menybė - žmoniškai šilta, ro
dos, visiems prieinama, tačiau 
ne taip lengvai pažįstama... 
Kančioje nuskaidrėjęs, darbu 
užsigrūdinęs, stiprios dvasios 

kun. Yla savo raštais ir veikla 
mums švietė visiems iki paskuti
nių gyvenimo dienų” (p. 324- 
25).

Knygoje sutelktas atsimini
mų pluoštas, manau, sukels, 
kaip ir man, labai įvairių reakci
jų. O kun. Ylos asmeniškai ne- 
pažinusiems, tikiuosi, sukels su
sidomėjimą.

Ištraukos iš kun. Ylos raštų 
taip pat parinktos apdairiai, su
maniai. Pirma dalis - tai religi
nėmis temomis rašyti straipsniai 
nuo 1964 iki 1983 m., taigi pa
čiu veikliausiu ir brandžiausiu 
jo gyvenimo laikotarpiu. Antra 
dalis - pasaulėžiūros klausimais 
rašyti dalykai.

Tikėjimo, ypač lietuvių tau
tos tikėjimo gaivinimo rūpestis 
visada stovėjo pirmoje vietoje 
kun. Ylos mąstysenos ir veiklos 
eigoje. Lietuviško religingumo 
aptarimas ypač įžvalgus ir įdo
mus. Jis kilęs ne iš teorinio, o iš 
patirtinio prado. Išsamiai nagri
nėtas ir kunigo pašaukimas bei 
vaidmuo visuomenėje, ir nuo
stabu kaip tiksliai atitinka pova- 
tikanines sąvokas. Itin reikš
minga tai, ką jau 1939 m. kun. 
Yla rašė apie bažnytinį autori-

. (Nukelta j 7-ta psl.)
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Kaunas

Mirimo procesas yra pasku
tinė gyvenimo stadija. Ji skau
džiai veikia ne tik ligonį ir jo 
šeimą, bet ir draugus bei me
dicinos darbuotojus, telkiančius 
jam pagalbą. Tad natūralu, jog 
tokiam ligoniui reikia ypatingos 
pagalbos, ypatingos slaugos. 
Dažnai šalia būna tik giminės 
(jei jų yra), bet ir jie dažniausiai 
nežino nei ką sakyti, nei kaip 
padėti.

Pagal Pasaulinės sveikatos 
organizacijos apibrėžimą palia- 
tyvioji slauga yra aktyvi visapu
siška sergančiųjų nepagydomo
mis ligomis žmonių slauga, ku
rios tikslas yra palengvinti jiems 
ir jų šeimoms gyvenimą.

Paliatyvioji slauga dabar yra 
atskira medicinos sritis. Ji sutel
kia dėmesį į skausmo ir kitų 
simptomų reguliavimą, tuo pa
lengvindama ligoniams kančias 
ir pailgindama likusią jų gyveni
mo dalį. Ši sritis apima ir psi
chologinius bei dvasinius slau
gos aspektus, padeda ligoniams 
išlikti oriems, susikaupusiems 
iki pat gyvenimo pabaigos, pa
deda šeimoms tiek ligoniui ser
gant, tiek jo gedint. Paliatyvio- 
sios slaugos darbas dirbamas 
mirštamųjų (terminalinių) ligo
nių slaugos ligoninėse (angliš
kai jos vadinamos “hospice”) ir 
namie. Slaugant ligonį namie, 
labai daug padeda namų slau
gos tarnybos. Ligonis turi teisę 
pasirinkti, kur jis geriau norėtų 
praleisti paskutines savo gyveni
mo dienas.

Žodis “hospice” pirmą kar
tą buvo pavartotas IV amžiuje, 
kada krikščionys nuoširdžiai 
priimdavo susirgusius ir ištiktus 
nelaimės keliautojus. Šis žodis 
reiškė viešbutį (dažniausiai vie
nuolyno) arba senelių ar invali
dų prieglaudą. Mirštamų ligo
nių slaugos ligoninių steigimas 
susijęs su Jeanne Garnier var
du; ji 1842 m. įsteigė Dames de 
Calvaire ligoninę Prancūzijos 
mieste Lijone.

Šiuolaikinių tokio tipo ligo
ninių steigimo pradžia laikomi 
1967 m., kada Cicely Sounders 
Londone įsteigė Šv. Kristofo li
goninę. Nuo tada tokio tipo li
goninės sparčiai ėmė plisti visa
me pasaulyje ir šiuo metu jų yra 
visame pasaulyje. Nors miršta
mų ligonių ligoninės skirtos 
daugiausia sergantiems vėžiu 
(65% ligonių), priimami ir kiti 
ligoniai, sergantys terminalinė
mis ligomis. Priimant ligonius, 

atsižvelgiama į jų medicinines 
indikacijas, socialines ir emoci
nes reikmes.

Ktibler-Ross (1969) skiria 
penkias sielvarto pakopas, ku
rias patiria žmonės susidurdami 
su mirtimi.

Pirmoji pakopa - neigimas. 
Tai savotiška apsigynimo reak
cija, kuria ligonis bando apsi
saugoti nuo tragiškos savo lem
ties. Ligonis vengia tikrovės, ne
nori žinoti tikslios informacijos 
apie savo ligą, nenori sutikti su 
skiriamu gydymu, gali bandyti 
griebtis tokio darbo, kuris jam 
aiškiai per sunkus. Ligonis deda 
daug pastangų, kad paneigtų li
gos diagnozę, dirbtinai stengiasi 
rodytis esąs laimingas.

Antroji pakopa - tai pyktis 
ir įniršis, nustačius lemtingąją 
diagnozę. Ligonis gali maištau
ti, keršyti šeimos nariams, per
sonalui, iš visų daug reikalauja, 
visus kaltina. Po pykčio prie
puolių ligonis gali jaustis kaltas.

Trečioji pakopa - derybų. 
Tai lyg savotiškas susitarimas, 
bandymas atitolinti mirtį, kol 
bus pasiektas tam tikras tikslas, 
pavyzdžiui, išgyventi, kol gims 
anūkas, kol sūnus apgins diser
taciją, ir panašiai. Ligonis daž
nai kreipiasi į Dievą, ir tai jam 
suteikia jėgų. Jis pasiryžęs dary
ti viską, kas galėtų pakeisti arba 
bent atitolinti jo likimą: sutinka, 
kad jam būtų taikomi nauji gy
dymo metodai.

Ketvirtoji pakopa - depresi
ja. Ji prasideda tada, kai ligonis 
suvokia, kad jam tikrai teks 
daug ko atsisakyti - šeimos gy
venimo, mėgstamo darbo ir pa
galiau paties gyvenimo. Tai su
kelia didžiulį liūdesį. Ligonis 
dažnai atsisako bendrauti net ir 
su jam artimais žmonėmis. Jis 
gali būti labai ramus ir užsi
sklendęs, gali jaustis labai vieni
šas. Paprastai nelabai jam rūpi 
savo paties išorė. Iš nevilties ga
li nusižudyti.

Penktoji pakopa - pritari
mo. Ligonis supranta, kad mir
tis neišvengiama. Jis vis labiau 
atsiriboja nuo aplinkos ir ruo
šiasi mirčiai (rašo testamentą, 
baigia tvarkyti finansinius šei
mos reikalus ir pan.). Ligonis 
gali kalbėtis apie mirtį, mėgsta 
prisiminti praėjusį gyvenimą. 
Kai kurie ligoniai nesulaukia 
penktosios stadijos ir miršta 
neigimo arba pykčio pakopoje.

Nesvarbu kokioje pakopoje 
yra ligonis. Čia ypatingą vaid-

- (Nukelta į 8-tą psl.)

LANKYTOJO ĮSPŪDŽIAI

Žmonių negyvenamose salose
STASYS DALIUS

Spausdiname ilgamečio ke
liautojo įspūdžius. Šį sykį jis ap
lankė tolimąsias Galapagos salas, 
kuriose gyvena tiktai įvairūs gyvū
nai - ropliai, jūros liūtai, paukš
čiai. Tai žmogaus rankos nepalies
tas salynas. Galapagos ispaniškai 
reiškia “vėžlių salos”. Jos yra Ra
miajame vandenyne 1100 kilomet
rų į vakarus nuo Ekvadoro. Tarp 
tų salų yra ir Cristobal bei Santa 
Cruz sala. Pastaroji žmonių gyve
nama. Joje gamtininkas Darvinas 
praleido 6 savaites, tyrinėdamas 
vietinę gamtą. RED.

Šiai kelionei iš Hamiltono 
susidarė 14 žmonių grupė, kurią 
lydėjo vadovė Susan. Iš Toronto 
atskridus į Miami, Floridoje, te
ko laukti penkias valandas kito 
lėktuvo, kuris skraidino į Ekva
dorą - Guoyaquil miestą Ra
miojo vandenyno pakrantėje. 
Skridimas užtruko keturias va
landas ir jau vakaro tamsoje pa
siekėme šį Ekvadoro miestą, tu
rintį 1,800,000 gyventojų. Tai 
didžiausias miestas visame kraš
te, o Quito miestas - sostinė tu
ri 1,2 mil. gyventojų ir yra ant
ras savo didumu.

Apsistojam “Grand” vieš
butyje, kur teko arčiau susipa
žinti su kambario draugu 
Frank. Tai labai įdomus žmo
gus, buvęs mokytojas dabar 
pensininkas, 79 m. amžiaus. Jo 
tėvas - anglas diplomatas, o 
motina - prancūzė, tad abi kal
bas laisvai vartoja. Kanadoje 
buvo prancūzų kalbos mokyto
jas. Baigęs mokslus Anglijoje 
Oksfordo universitete 1939 m. 
buvo paimtas į kariuomenę, kur 

pakilo iki kapitono. Po karo dėl 
mažo atlyginimo emigravo į Ka
nadą ir mokytojavo gimnazijo
se, dėstydamas prancūzų kalbą. 
Nepaprasto šnekumo ir pilnas 
įvairiausių istorijų žmogus.

Po pusryčių išvažiavom į 
orauostį skrydžiui į Galapagos 
salyno San Cristobal salą.

Galapagos salynas turi 13 
pagrindinių salų, 6 mažas ir dar 
42 mažytes saleles. Salynas yra 
nutolęs nuo žemyno - Ekvado
ro per 687 mylias. Tik trijose sa
lose gyvena apie 7,000 žmonių, 
o visose kitose neleidžiama gy
venti, kad išlaikytų natūralią ap
linką ir ten esančius gyvūnus. 
Visos tos salos yra paverstos 
Ekvadoro valstybiniu parku. Jis 
yra griežtai kontroliuojamas, ir 
lankytojai įleidžiami tik su gan 
brangiais leidimais, kurie mums 
kainavo po 80 JAV dol.

Įsikūrėme laive
San Cristobal salos Moreno 

orauostyje buvome sutikti “Ga
lapagos Explorer” laivo tarnau
tojų. Jie susodino mus į autobu
siukus ir nugabeno į laivą, ku
riuo teks daryti ekskursijas po 
visas išsidraikiusias salas.

Laivo tarnautojai, kurių bu
vo šeši, - visi gamtos mokslų 
specialistai. Vos atvykusius į lai
vą pirmiausia suskirstė visus po 
12 grupėmis. Kad lengviau atsi
mintume savo grupę, buvo duo
ti paukščių vardai: Albatros, 
Boobies, Cormorans, Delfines, 
Flamingos ir Gavistos. Pagal 
tuos vardus per garsiakalbį 
šaukdavo sėsti į laivelius plaukti 

į atskiras salas. Lipant j laivelius 
reikėjo užsivilkti gelbėjimosi 
liemenę. Mudu su Franku bu
vome paskirti į Delfinų grupę. 
Tad išgirdę šaukiamą Delfinų 
vardą skubėdavom prie nuleistų 
laiptų kelionei į lankomos salos 
krantą.

Tik ką atvykusius į laivą pa
šaukė pietums, kurie buvo pa
ruošti ant atviro denio. Reikėjo 
patiems pasiimti. Vos spėjus pa
valgyti per garsiakalbius prane
šimas: keliamės Cerbo Brujo 
krantą. Tai bus šlapias išsikėli- 
mas, reiks batus nusiauti. Visi 
gavom po rankšluostį, plastikinį 
krepšį susidėti batams ir foto 
aparatui.

Greit nuplaukėm į San 
Cristobal salos smėlėtą paplū
dimį. Norintieji galėjo maudytis 
arba vaikščioti pakrantės takais. 
Netoli pakrantės jūroje išsikišęs 
stūksojo plikas akmuo “Kicker 
Rock”. Čia nieko ypatingesnio 
nepamatėm, išskyrus smėlio 
krabus ir pelikanus, kurie sklan
dė ir nėrė žemyn į bangas, gau
dydami žuvis. Valandą pavaikš
čioję pakrantėmis buvom par
plukdyti atgal į laivą. Po to - va
karienė ir kapitono vaišės, kur 
turėjom progą susitikti su visais 
keleiviais. ■

Genovesa ir Bartholome salos
Per naktį iš San Crist bal 

salos plaukiam tiesiai į šiaurę, 
kirsdami pusiaujo (ekvatoriaus) 
liniją ir ryte jau esam prie Ge
novesa salos Darvino įlankoje. 
Ši sala dar vadinama ir kitu var
du - Tower. Atplukdyti laive
liais į pakrantę šlapiai keliamės 

krantan nusiavę batus. Sala - 
vulkaninės kilmės, kur ant lavos 
akmeninių sienų auga kaktusai 
ir geltonai žydinčios Mulialica 
gėlės. Tarp lavos akmenų - 
siauras išvaikščiotas takas. Vi
sur takai pažymėti, kuriais gali
ma eiti, o į šonus neleidžiama, 
kad vaikščiodami keleiviai ne
pažeistų laukinės gamtos.

Išsikėlę iš laivelių vienas 
paskui kitą kopiam pakrantės 
takeliu aukštyn. Saulė skaisčiai 
šviečia ir greit pajuntam jos 
spindulių aštrumą. Tarp lavos 
luitų, palipus kiek aukščiau, at
siveria puikus reginys į žemiau 
paliktą Darvino įlanką ir toliau 
stovintį mūsų laivą. Aplinkui 
gamta labai laukinė: rudi vulka
niniai akmenys visokiausio dy
džio, kaktusai ir maži neūžau
gos krūmeliai. Labai sausa, vi
sur išdegę, mažai žalumos.

Paukščių karalystė
Ši sala - paukščių karalystė, 

kur jie turi susikrovę perėjimui 
lizdus. Įdomiausias buvo Fri
gate paukštis, kurių čia tūkstan
čiai skrajojo padangėje, o šimtai 
tupėjo žemų krūmelių viršuje 
sukrautuose lizduose. Jie nebijo 
žmonių. Vedlys sakė, kad gali
me prieiti prie lizdo, fotogra
fuoti, bet garsiai nekalbėti ir 
rankomis neliesti. Šiose salose 
tie paukščiai neturi priešų, to
dėl žmogaus nebijo ir prisilei
džia visai arti.

Frigate paukščiai veisiasi ir 
poruojasi skirtingai nuo kitų 
paukščių. Lizdą, žemų tankių 
krūmų viršuje, krauna iš kelių 
pagaliukų patinas, kuris turi 
raudoną stemplę. Pripūtus oro 
ta stemplė išsipučia ir ryškiai 
raudonuoja. Frigate patelės su 
ilgais smailiais sparnais sklando 
padangėje, o patinai sukrautuo

se lizduose išpūtę raudonas 
krūtines laukia, kol kuri nors 
patelė nusileis žemyn. O lizdų 
tuose krūmuose daugybė. Juose 
tupi patinai, tai patelėms yra 
rinktis iš ko. Pasirinkusi kurį tu
pintį patiną patelė nusileidžia į 
lizdą, susiporuoja ir padeda vie
ną kiaušinį. Padėjusi kiaušinį 
vėl palieka lizdą ir skrenda sau, 
o likęs vienas patinas kantriai 
tupi ant kiaušinio, kol išperi 
jauniklį, jį maitina ir užaugina 
be patelės pagalbos.

Dar kita Frigate paukščių 
savybė - geria tik gėlą vandenį. 
Saloje nėra jokio upelio ar šal
tinio vandens. O lietūs labai re
ti, ir paukščiai neturi kur atsi
gerti. Tačiau jie prisitaikę prie 
gamtos sąlygų - turi ilgus spar
nus ir ypatingus kaulus, kuriuo
se daugiau oro, negu svorio. Jie 
pakyla iki debesų, kur sušlapę 
sparnus gauna gėlo vandens. Ir 
taip visą laiką sklando aukštyn - 
žemyn, visas dangus juoduoja 
nuo jų būrių. Mus lydėjęs gam
tininkas sakė, kad šioje saloje 
Frigate paukščių esama per 
10,000.

Frigate paukščių gyvenimo 
būdas dar skirtingas nuo kitų 
paukščių ir tuo, kad jie patys 
maisto neieško ir žuvų negaudo. 
Jie minta žuvimis, bet nesklen- 
džia į jūrą ir nemedžioja žuvų. 
Jie sklando viršum kitų vande
ninių paukščių, kurie krinta ir 
neria į vandenį pagaudami žuvį. 
Frigate paukščiai laukia, kol tie 
pakils su žuvimis snape. Tada 
puola ir atima. Pasak vedlio, tie 
kiti vandeniniai paukščiai taip 
pripratę prie Frigate paukščių 
žuvų grobimo, kad tiesiog be 
kovos jas atiduoda.

Išmindžiotas takas pusės 
mylios ilgio veda pro krūmokš
nius, lavos akmenis, kuriuose 

kaktusai įsikabinę auga tiesiog 
ant akmens. Pažymėtu taku 
praėję grįžtam atgal prie Fri
gate paukščių lizdų ir atgal į lai
vą. Šioje saloje ir daugiau įvai
rių paukščių gyvena, suka liz
dus, kurie irgi nebijo žmogaus ir 
prisileidžia visai arti.

Per pusiaujo liniją
Pietus valgant laivas paju

dėjo atgal į pietus, vėl kirsda
mas pusiaujo liniją, kuri tik ant 
žemėlapio egzistuoja, o jūroje 
jokio skirtumo nėra. Pasiekiam 
Bartholome salą, kur į ją išsikė- 
limas buvo sausas, nes batų nu
siauti nereikėjo.

Šioje saloje aukščiausia sta
ti viršūnė Scalesia, prie kurios 
veda iš pakrantės 300 uoloje iš
kaltų pakopų. Pavaikščioję po 
karštą lavos smėlį, nes saulė 
stipriai kaitino, nesiryžom kopti 
aukštyn - vos palypėję keletą 
laiptų grįžom atgal prie smėlėto 
paplūdimio. Čia ant smėlio gu
lėjo keletas jūros liūtų (sea 
lions) ir pingvinų. Viena patelė 
su mažiuku gulėjo ant smėlio 
kalno pašonėje visai nebijoda
ma mūsų aplink bevaikščiojan- 
čių.

Isabela ir Fernandina salos
Rytą laivas jau stovėjo prie 

Isabelės salos, kiek toliau nuo 
įlankos kranto. Aštuntą valandą 
sėdam į laivelius plaukti į tą sa
lą. Mūsų grupė Delfinai kraus- 
tomės pirmieji į Tacus Cove 
pakrantę. Išsikėlimas sausas, 
bet į akmeningą pakrantę stip
riai daužosi bangos, ir /siauras 
akmens takas šlapias, slidus.

Isabelės salos pakrantės yra 
stačios, uolėtos, akmeningos. 
Uolos kyla stačiai aukštyn nuo 
pat vandens. Jau iš toli ant uolų 
matomos įrašų linijos, o pri
plaukus arčiau išryškėja įrašyti 

vardai ir metai. Tų įrašų didelė
mis raidėmis išmarginta uolėta 
pakrantė. Įdomu, kaip prie to
kių stačių, tiesiog iš vandens ky
lančių sienų buvo galima prieiti 
ir padaryti įrašus. Seniausias 
įrašas - iš 1874 m., padarytas 
banginių medžiotojų.

Paukščiai ir jūros liūtai
Siauru taku lipam aukštyn, 

vedliui priminus, kad teks žings
niuoti pusantros mylios, kol pa
sieksime aukštumą. Pradžioje 
dar buvo kiek laiptų, o vėliau - 
gan status takas, kuriuo einame 
vienas paskui kitą. Aplink - vul
kaninės kilmės rudi akmenys, 
prižėlę nedidelių krūmų ir me
džių. Aplink šokinėja mažiukai 
paukščiukai, kurie prisileidžia 
lankytojus iki dviejų pėdų atstu
mo. Juos beveik galima paglos
tyti. Nors dar tik devinta valan
da ryto, bet saulė stipriai kaiti
na ir sunkia prakaitą.

Palypėję siauru takučiu kal
no pakraščiu pakylam tiek, kad 
galim matyti apačioje esantį už
darą Darvino ežerą, iš visų pu
sių apsuptą kalnų. Jo vanduo 
sūrus.

Vedlys vis pasakoja apie 
matomus augalus, vabzdžius ir 
paukščius. Kaktuso krūme pa
rodo susuktą lizdą. Pastebime 
kituose medžiuose ir daugiau 
paukščių lizdų. Pasiekus kalna
gūbrio viršūnę, kur pasibaigia 
mus atvedęs takas, pasirodo iš 
abiejų pusių įlankos vanduo. O 
aplink kalną - įvairaus dydžio 
lavos gūbriai ir akmenys. Vie
noje pusėje matyti nuo kalno 
nuvilnijęs į jūrą rudos lavos lau
kas be jokios augmenijos. Ši ru
da lava yra lengvai trupanti, ir, 
vėjo bei lietaus veikiama, darosi 
tinkama krūmams augti.

(Bus daugiau)



“Nemarus mirtingasis” įvairiom kalbom
Leidiniai apie arkivyskupą TEOFILIŲ MATULIONĮ, nuo kurio mirties suėjo 

35-ri metai. Pradėta jo beatifikacijos byla
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O K ILI UMĖJE VEIKLOJE
Arkivyskupas Teofilius Ma

tulionis yra vienas dvasinių Lie
tuvos švyturių, kurio garsas 
sklinda ir už Lietuvos ribų. Kaip 
krikščioniškojo tikėjimo didvy
ris jis yra reikšmingas ne tik lie
tuvių tautai, bet ir visai krikš
čionijai. Sovietiniame laikotar
pyje jis iškilo kaip tikėjimo gy
nėjas ne tiek žodžiu, kiek savo 
gyvenimu, kančia, pasiaukoji
mu, artimo meile, tvirta laikyse
na, ištikimybe savo pašaukimui, 
drąsiu žvilgsniu pavojuose, ne- 
nusilenkimu persekiotojams bei 
kankintojams.

Gimęs Lietuvoje ir joje au
gęs, Velionis, kaip kunigas ir 
vyskupas, darbavosi Latvijoje, 
Rusijoje, Amerikoje ir Lietuvo
je, kur baigė gana audringą savo 
gyvenimo kelionę 1962 m. rug
pjūčio 20 d. ir buvo palaidotas 
Kaišiadorių katedros kriptoje.

Lietuvių spaudoje, išeivijoje 
ir Lietuvoje, apie velionį Teo
filių Matulionį yra jau gana 
daug rašyta, ypač periodinėje 
spaudoje. 1981 m. Romoje pasi
rodė pirmoji monografija “Ne
marus mirtingasis”. Ją išleido 
Lietuvių katalikų akademija 
“Negęstančių žiburių” serijoje. 
Monografijos autorius kun. 
Pranas Gaida, pasinaudodamas 
prel. St. Kiškio, savo ir kitų su
telkta medžiaga, sutelkė joje iki 
to meto turimus duomenis apie 
Velionį.

Tuo leidiniu susidomėjo

Palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO 50 metų mirties 
metinių minėjime Detroite kalba kun. STASYS YLA Nuotr. J. Urbono

Paveikslas — sielos išraiška
Menas, atskleidęs Tatianai kelią į antgamtinį pasaulį

Otavos “The Citizen’s Week
ly” 1997 m. vasarą supažindino 
savo skaitytojus su įdomia ir pa
garsėjusia ateive ruse Tatiana 
Vartanova, dabar gyvenančia 
Kanados sostinėje. Jos gyveni
miška patirtis, veikla ir darbai 
iškeliami viešumon minėto sa
vaitraščio. Autorius Mike Blanch- 
field, pasinaudodamas A. Chi
rovskio, rusų ortodoksų kunigo, 
St. Paul universiteto Otavoje 
profesoriaus informacija, at
skleidė įdomius jos išgyvenimus 
Sovietų Sąjungoje ir jos nuosta
bius darbus tapybos srityje.

Tatiana užaugo neturtingo
je šeimoje be religijos. 1970 m. 
pradėjusi studijuoti meną Mask
voje, ji susipažino su studentu 
Aleksandru (Saša) Moskaliono- 
vu, kurio du broliai buvo rusų 
ortodoksų kunigai. Tarp Tatia
nos ir Aleksandro užsimezgė in
tymi draugystė. Kartą, visai ne
lauktai, Saša pakvietė ją vykti 
kartu j vieną kaimo cerkvę ir 
ten padėti jam išpuošti sienas 
tapybiniais kūriniais. Tatiana 
sunerimo truputį ir klausė, ko
dėl ji? “Aš pasirinkau tave dėl 
to, kad mėgsti dirbti ir tylėti”, 
atsakė Saša. Ji puikiai žinojo, 
kad tais laikais bet koks religi
jos skleidimas buvo komunistų 
veržomas ir baudžiamas. Ta
čiau, ji išdrįso jam padėti ir juo 
toliau, juo daugiau, jos pačios 
žodžiais tariant, Kristaus ir Ma
rijos paveikslai pradėjo veikti 
jos pačios sielą. Jie abu neiš
vengė nei KGB tardymų, nei 
persekiojimų, kurių metu ji pra
dėjo jausti paslaptingą vidinį 
pasikeitimą.

Po anonimo priedanga, ne
pasiduodama įvairiausiems KGB 
grasinimams, ji tęsė savo ikonų 
(Dievo ar šventųjų paveikslų) 
tapybą. Iš to yra ir kilęs tas žo
dis “ikonografija”, kaip religi
nio meno forma, tapytojo tikėji
mo išraiška (A. Chirovskis). To
dėl Tatiana ir sako: “Tai visa 
plaukia iš mano sielos. Aš tikiu 

Vokietijoje gyvenantis kapuci
nas vienuolis kun. dr. Konstan
tinas Gulbinas. Jis paruošė mi
nėto leidinio vokiškąją laidą - 
išvertė atitinkamą dalį, surado 
vokiečių leidyklą, kuri ją ir iš
leido 1986 m. Kaip matyti iš 
gautų skaitytojų laiškų, minėta
sis leidinys rado gana gyvą at
garsį vokiečių tikinčiųjų visuo
menėje.

Domesys arkivyskupo Teo
filiaus Matulionio asmenybe pa
siekė ir Braziliją. Ten gyvenęs 
salezietis vienuolis kun. Pranas 
Gavėnas ėmė organizuoti por
tugališkąją monografijos laidą. 
Jo surasti talkininkai M. Mate- 
lionytė Tijūnėlis ir R. Vascon- 
celos išvertė į portugalų kalbą 
parinktą dalį iš platesnio leidi
nio “Nemarus mirtingasis” ir 
1991 m. išleido TFP (Tradition, 
Family, Property) organizacija, 
kurios vadas Plinio Correa de 
Oliveira (jau miręs) parašė įs
pūdingą įvadą. Ši laida leidėjų 
dėka gana plačiai pasklido bra
zilų visuomenėje. Ji pavadinta 
“Bispo, Prisoneiro e Martir do 
Comunismo”.

Po portugališkosios laidos 
atsirado ispaniškoji. Mat arki
vyskupo Teofiliaus Matulionio 
asmenybe iš seno domėjosi Lie
tuvos ambasadorius Venezuelo- 
je dr. V. A. Dambrava. Jis ir su
organizavo ispaniškąją laidą “EI 
Hombre de Dios” (Dievo žmo
gus).

ir myliu Dievą. Taip pat esu 
profesionali menininkė, tapau 
gamtovaizdžius, bet ikona yra 
mano gyvenimas”. Ją giliai vei
kė ir susitikimas su gilaus tikė
jimo žmonėmis, ypač su orto
doksų kunigais. Jos priėmimas 
su meile ir pagarba darė jai di
delį įspūdį. Ji tuose susitikimuo
se jautė Dievo meilę.

T. Vartanova ištekėjo už vy
ro Ilya. Susilaukė dviejų duk
terų. Kurį laiką gyveno Egipte, 
kur vyras dirbo kaip vertėjas. 
Planavo pabėgti į Ameriką, bet 
KGB juos sulaikė ir grąžino į 
Rusiją, grasindami nužudyti vy
ro tėvus. Vėliau, įvairių aplinky
bių verčiami, jiedu išgyveno 
skyrybas. Dukrelės buvo palik
tos Tatianos globai. Medžiagi
niu atžvilgiu jai daug vargti ne
teko. Laimingu sutapimu, artė
jant Rusijos krikščionybės 1000 
metų sukakčiai (1988), Maskvos 
patriarchas jai davė gerai ap
mokamą darbą - atnaujinti iko
nas. Visos ikonos, paliestos jos 
meniškų rankų, atsiskleidė nuo
stabiu grožiu.

Į Kanados sostinę Otavą 
Vartanova su dviem dukrelėms 
atvyko 1990 m. Pradžia buvo 
sunki - nemokėjo anglų kalbos, 
neturėjo pažįstamų ir reikėjo 
ieškoti pastogės. Jos laimei ad
vokatas Mr. Bell, besirūpinantis 
jos imigracijos reikalais, labai 
greitai pastebėjo toje asmeny
bėje besislepiantį didelį talentą. 
Jis iškėlė viešumon šio nuosta
baus talento vertę Kanados kul
tūrai. Susidomėjimas buvo di
delis ne tik pavienių asmenų, 
bet ir institucijų: “The National 
Gallery of Canada”, “Canadian 
Conservation Institute” ir “The 
Canadian Museum of Civiliza
tion in Hull”. Dabar, jau kaip 
Kanados pilietė, gyvena Otavo
je gan pasiturinčiai ir kaip pro
fesionali ikonografė yra plačiai 
žinoma. Atradusi Dievą savo 
profesijoje, jaučiasi labai lai
minga.

Atitinkamą dalį iš mono
grafijos “Nemarus mirtingasis” 
ispanų kalbon išvertė Danutė 
Rosales, redagavo V. A. Dam- 
brava, išleido pauliečių leidykla 
“Ediciones Paulinas” 1987 m. 
Toji laida turėjo gerą pasise
kimą ir 1997 m. išėjo antra laida 
to paties ambasadoriaus V. A. 
Dambravos iniciatyva su kardi
nolo Jose Ali Lebrun įvadiniu 
žodžiu.

Sunkiau ėjosi su angliškąja 
laida. Ją paruošė vienuolis do
mininkonas kun. A. Jurgelaitis, 
gyvenantis JAV-se. Jis išvertė 
parinktą dalį iš monografijos 
“Nemarus mirtingasis” ir paliko 
jos autoriui pasirūpinti leidėju. 
Buvo bandyta rasti leidėją Ka
nadoje, Amerikoje ir D. Brita
nijoje. Pažadų buvo, bet jie liko 
neištesėti. Ir taip beieškant lei
dėjo praėjo daug metų. Paga
liau to darbo ėmėsi torontiškiai 
“Tėviškės žiburiai”, suradę lei
dinio rėmėją.

“TŽ” dėka 1997 m. pasiro
dė angliškoji laida “Undying 
Mortal”, gaunama “TŽ” admi
nistracijoje (2185 Stavebank 
Rd., Mississauga, Ont. L5C 
1T3, Canada). Pažymėtina, kad 
šiai laidai įvadą parašė kardi
nolas V. Sladkevičius, velionies 
arkivyskupo Teofiliaus Matulio
nio dvasinis ir teisinis įpėdinis.

Šia proga minėtina ir prel. 
Stasio Kiškio monografija “Ar
kivyskupas Teofilius Matulio
nis”, išleista Lietuvoje Kaišia
dorių kurijos leidyklos 1986 m. 
Šio autoriaus sutelktos medžia
gos pagrindu buvo parašytas ir 
leidinys “Nemarus mirtingasis” 
(biografinė dalis).

Visi čia suminėti leidiniai 
liudija arkivyskupo Teofiliaus 
Matulionio sklindantį šventumo 
garsą. Jie turėtų prisidėti prie 
beatifikacijos bylos, kuri yra 
pradėta Kaišiadorių vyskupo 
Juozo Matulaičio. Jau yra su
telkti keturi tomai dokumenti
nės medžiagos. Jie yra verčiami 
italų kalbon. Kai viskas bus pa
ruošta, byla pasieks Vatikaną, 
kuris turi padaryti sprendimą ir 
paruošti paskelbimą palaimin
tuoju. To laukia visa Lietuva ir 
jos išeivija. Inf.

Rytų ortodoksų ikonografi
jos teologija, pasak prof. A. 
Chirovskio, stipriai pabrėžia as
ketinės disciplinos reikalą ku
riant ikoną. Malda ir pasninkas 
yra esminė dalis ikonografo vi
dinio susitelkimo. Rytų krikš
čionys nelaiko ikonų stabais. Jie 
žino, kad jų gerbimas yra tik 
proveržinė nuoroda į Dievą. 
Ikona padeda patirti, pajusti 
neregimybę regimybės plotmė
je. Dėl to jos yra vadinamos kar
tais “nematomybės įvaizdžiais”, 
kurie padeda tikintiesiems susi
vienyti su Dievu. K-V.Sk.

LAISVĖS KOVŲ AUKOS PIE
TŲ ŽEMAITIJOJE, sudarė ir spau
dai parengė Vytautas Steponaitis; 
gausiai iliustruotas 264 psl. leidinys. 
Išleido “Į laisvę” fondas Kaune 
1996 m. Spausdino “Morkūnas ir 
Ko” spaustuvė, Studentų 54, Kau
nas. Tiražas 1000 egz. Kaina nepa
žymėta.

LITUANUS, vol. 43:2 (1997), 
trimėnesinis žurnalas anglų kalba 
menui ir mokslui, 80 psl. ir virše
liai. Šio nr. redaktorius Ant. Kli
mas. Administracijos adresas: Li- 
tuanus, 6621 So. Troy St., Chica
go, IL 60629-2913, USA. Metinė 
prenumerata SlO(JAV).

VILTIS, gegužė-birželis, 1997; 
žurnalas anglų kalba folklorui ir 
tautiniams šokiams, 12 psl. Leidžia 
“International Institute of Wiscon
sin” , 1110 N. Old World Third St., 
Suite 420, Milwaukee, WI. Red. A. 
P. Durtka, jn. Metinė prenumerata 
$20 (JAV).

JOURNAL OF BALTIC STU
DIES, vol. XXVIII, nr. 2, 1997 m. 
vasara, žurnalas anglų kalba, 80 psl. 
ir viršeliai. Red. Saulius Sužiedėlis; 
administracija: AABS Executive 
Office, 111 Knob Hill Rd.. Ha
ckettstown, NJ 07840, U.S.A. Tira
žas 1300 egz. Metinė prenumerata 
studentams $25 (JAV).

FIZIKŲ ŽINIOS, nr. 11(1996) 
ir nr. 12(1997), Lietuvos fizikų 
draugijos leidinys, “Lietuvos fizikos

Tolyn į laiką - gilyn į
(Atkelta iš 6-to psl.)

tetą: “Pagarbą autoritetui ar jo 
vertinimą jie (autoritetai) kar
tais susigundo matuoti sugebėji
mu lankstytis, pataikauti. Jei 
kas, šlykštėdamasis žemu servi
lizmu, savo pagarbą autoritetui 
imtų reikšti labiau išvidiniu bū
du, dažnai liks nesuprastas arba 
blogai suprastas. Ilgiau vergiją 
išgyvenusiuose kraštuose servi- 
liškas autoritetizmas visuomet 
gali labiau pasireikšti... Kitas 
kraštutinumas - tai visos katali
kiškojo gyvenimo iniciatyvos ir 
atsakomybės perleidimas tik į 
hierarchijos rankas... Ji (hierar
chija) turinti vadovauti visam 
katalikiškam gyvenimui, duoti 
pasauliečiams direktyvas visose 
gyvenimo srityse... Apie tam 
tikrą pasauliečių savarankišku
mą bent kai kuriose katalikiško
jo gyvenimo (šeimos, profesijos, 
politikos ir kt.) srityse kartais 
nenorima nė kalbėti” (p.24). 
Tai lyg puslapis iškeltas iš Vati
kano II susirinkimo dokumentu.

Straipsniai pasaulėžiūros klau
simais taip pat apima daugelį te
mų. Ir čia, laiko perspektyvoje, 
dabar galima giliau ir pilniau 
įvertinti tikslias kun. Ylos įžval
gas, ypač pasikeitus Lietuvos ir 
išeivijos gyvenimui bei kintant 
jų bendravimo pobūdžiui. Svar
bu, kad išmoktume vieni kitus 
suprasti, vieni su kitais susikal
bėti. Taip norėtųsi, kad kun. 
Ylos mintys, o ypač jo dvasia, 
tam plačiau atvertų vartus. Ma
ne visada žavėdavo jo neužslo
pinamas optimizmas, jo katego-

Atsiųsta paminėti
žurnalo” 36 tomo priedas, 28 ilius
truoti puslapiai ir viršeliai. Red. 
Eglė Makariūnienė, A. Goštauto 
12, Fizikos institutas, 2600 Vilnius; 
leidžia “Fisica” leidykla. Tiražas 
500 egz. Kaina sutartinė.

ŽODŽIŲ ŠILKAS, nestandar
tinis almanachas arba leidinys kūno 
paramai ir sielos atgaivai, nr. 1, 20 
psl. ir viršeliai. Red. Alfredas Guš- 
čius. Leidžia viešoji įstaiga “Žodžių 
šilkas”, Erfurto 34-36, 2043 Vil
nius, tel. 70-64-56. Tiražas 1000 
egz. Kaina nepažymėta.

Vytautas Mačiuika, RINKTI
NIAI RAŠTAI I tomas - poezija, 
straipsniai ir proza. II tomas - pro
za. Leidėjas — “UAB Europos lietu
vis” (A. Strazdelio 1, 2600 Vilnius). 
Vilnius, 1997 m., 328 psl. ir 384 psl. 
Tiražas - 1000 egz. Kieti viršeliai. 
Abiejų tų leidinių kaina - $5 JAV, 
plius persiuntimas - $4 JAV.

KARALIAUČIAUS KATALI
KŲ ŽINIOS” nr. 14 (35), 1997 m., 
aštuonių puslapių rusų kalba lei
džiamas žiniaraštis. Šio nr. pirma
me puslapyje - ten besidarbuojantis 
kun. A. Gauronskas aukoja Mišias.

METMENYS, 72/1997, kūryba 
ir analizė, 192 psl. ir viršeliai. Re
daguoja V. Kelertienė ir R. Šilbajo
ris. Administracija: M. Paškevičie- 
nė, 306 55th Place, Downers Grove, 
IL 60516. Leidžia AM&M Publica
tions du kartus per metus. Metinė 
prenumerata $15 (JAV), atskiro nr. 
kaina $8. 

riškas atsisakymas bet kokią si
tuaciją ar žmogų nurašyti.

Putnamo vienuolyno kapi
naitėse vienoje pusėje tako guli 
kun. Stasys Yla, kitoje pusėje 
po rožių krūmeliu - Juozas Bra
zaitis. Netoliese - Stasio Lozo
raičio kapas, “Lietuvos vilties 
prezidento” kaip jį Kaune pra
minė. Prieš mirtį ir Antanas 
Maceina, svetur palaidotas, bu
vo parašęs eilėraštį “Ir niekad 
ne namolei...” Jie nebesugrįžo. 
Bet jie mums išliko gyvi ir išliks. 
Kun. Yla štai grįžta Lietuvon 
per žodį - žmogišką ir dievišką 
žodį, kuriam tarnavo visą gyve
nimą. Žodis jam buvo it dviaš
menis kardas - kaip įrankis ir 
kaip ginklas, skirtas įtikinti, 
skelbti, aiškinti ir ginti. Dabar 
jo žodis prabyla ir po mirties.

Kun. Ylai Dievo ir Tėvynės 
meilė buvo neatskiriamos. Tai 
buvo lyg dvišakė liepsna jo šir
dyje, kuri niekuomet neišblėso. 
Vienam iš pirmųjų savo straips
nių, parašytų Ateities žurnalui ir 
išspausdintų 1951 m., jis išreiš
kė ir savo paties savimonę bei 
savo gyvenimo tikslą:

“Kuriančiųjų ir kovojančiųjų 
laimė yra ir dabartinė, ir būsima Tė
vynės laimė. Dabar kova vyksta už 
laisvę, bet platesniu mastu ji niekada 
nesiliaus. Net laisvę atgavus, net tri
spalvei suplevėsavus virš visų Tėvy
nės sodybų, bus kovojama už laimin
gesnę ateitį. Kas iš anksto numato 
kovos laiką, kas laukia kada nors 
pergalės, kad galėtų ramiai padėti 
ginklus, tas blogai supranta savo ir 
Tėvynės ateitį, ypač laimingą ateitį. 
Kas liaujasi kovojęs, tas nusigręžia 
nuo Tėvynės, tas jau miršta. Kovoto
jui visiškai nesvarbu, ar Tėvynė pri
pažins jį didvyriu, ar jos vaikai jį 
kaip pranašus nukryžiuos ir akmeni
mis užmuš. Asmeninės laimės atsisa
ko tas, kas nori nešti laimę kitiems; 
jo laimė - save atiduoti kovojant ir 
kenčiant, dirbant ir nerimstam ” (p. 
191).

Tuo atveju jis tikrai kalbėjo 
pranašiškai - ir sau, ir Tėvynei, 
ir kitiems.

Visi keliaujame “tolyn j lai
ką”, bet ne visi įstengiame nerti 
“gilyn į gelmę” ir todėl mums 
reikia pranašų ir kelrodžių, to
kių kaip kunigas Stasys Yla. 
Mūsų gyvenime, nemažiau aud
ringame, kaip jo išgyventame 
laiko tarpsnyje, susiduriame su 
visokiais vadais bei visuomeni
niais tipais (žr. straipsnis p. 149- 
185, pirmą sykį spausdintas Ai
duose 1948 m.). Turime ir utili
taristų, ir egotistų, bet duok 
Dieve, kad nestigtų idealistų bei 
realistų, kurie “tiki ateitimi, bet 
ateitimi, ne iš dangaus nukel- 
dinta, o į dabartį ir žemę atrem
tą... Keisti reikia žmogų ir gyve
nimo sąlygų veikmę. Reikia 
žmonėms duoti gyvenimo pras
mę...” (p.182)

TOLYN Į LAIKĄ, GILYN Į 
GELMĘ... Kun. Stasys Yla raš
tuose ir atsiminimuose. Sudarė 
ir parengė Gediminas Mikelaitis. 
Leidykla “Aidai” (Universiteto g. 
4, 2001 Vilnius). Spausdino Ado
mo Jakšto spaustuvė Kaišiadory
se, 1997 m. Tiražas - 3000 egz.

Čikagoje leistos “Laisvosios 
Lietuvos” buvusios atsakingosios 
leidėjos Onos Šimkuvienės testa
mento vykdytoja Elena Filek per
davė Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centrui velionės paliktą do
vaną - aštuoniolika paveikslų. 
Tarp jų yra ir čikagietės dail. Jad
vygos Dobkevičiūtės-Paukštienės 
tapybos kūrinių. Ji gimė Liepo
joje 1913 m. birželio 13 d. Augo 
Kaune, mokėsi mergaičių “Auš
ros” gimnazijoje. 1938 m. baigė 
Kauno meno mokyklą dail. R. 
Kalpoko tapybos klasėje, tobuli
nosi Paryžiaus dailiojo meno aka
demijoje. Pasaulinėje Paryžiaus 
parodoje jau 1937 m. yra laimė
jusi aukso medalį už kilimo pro
jektą. Išeivijoje, pasirinkusi Čika
gą, plačiai reiškėsi dailės dirvo
nuose.

Vincė Jonuškaitė Zaunienė- 
Leskaitienė (1901-1997), didžioji 
prieškario dainininkė, mirė gegu
žės 18 d. Kalifornijos Santa Bar
baroje. Ten Los Angeles ir Santa 
Barbaros lietuviai gausiai dalyva
vo jos šermenyse, atsisveikinime 
ir laidotuvių pamaldose. Dukters 
Giedrės Zauniūtės, vaikaičio Do- 
vo Zauniaus ir dr. Augustos Šau
lienės oficialioje padėkoje pavar
dėmis minimi: Lietuvos garbės 
konsulas Vytautas Čekanauskas, 
kalbėjęs savo ir ambasadoriaus 
Aniceto Simučio šeimų vardu, 
perskaitęs iš Lietuvos gautą už
sienio reikalų ministerio Algirdo 
Saudargo telegramą. Lietuvos 
valstybinio teatro vardu atsisvei
kinime kalbėjo aktorius Vitalis 
Žukauskas, Balfo, birutiečių ir 
skautininkų Ramovės - Alfonsą 
Pažiūrienė, akademikų skautų - 
Dalia Sodeikienė. Dėkojama ir 
sol. Janinai Čekanauskienei už 
giesmes, Santa Barbaros ir Los 
Angeles lietuvių visuomenei, pa
rodžiusiai didelį draugiškumą ir pa
garbą velionei jos negalios metu.

Sol. V. Jonuškaitės perlaido
jimas Kaune įvyko rugpjūčio 14- 
15 d.d. Urną su jos pelenais iš 
Kalifornijos atlydėjo dukra Gied
rė Zauniūtė ir vaikaitis Dovas 
Zaunius. Atsisveikinimui su kau
niečiais urna buvo išstatyta Kau
no muzikiniame teatre. Mat tame 
pastate, kai 1925-44 m. dainavo 
talentingasis mezzo-sopranas V. 
Jonuškaitė, buvo įsikūrę trys vals
tybiniai Lietuvos teatrai - operos, 
baleto ir dramos. Šio istorinio pa
stato scenoje jie žengė pirmuosius 
profesinius žingsnius. Spaudoje 
stebimasi, kad daug vyresnio am
žiaus kauniečių dar prisiminė sol. 
V. Jonuškaitę, ypač jos atliekamą 
čigonės Carmen vaidmenį pran
cūzo G. Bizet operoje. Atsimini
mus atėjusiems atsisveikinti su 
velione sustiprino iš įrašų skam
bantis jos sodrus mezzo-sopranas. 
Velionė gyva nesuskubo atvykti 
Lietuvon. Ji žinojo, kad sovietina- 
mon Lietuvon jos neįsileis Mask
va ir KGB saugumiečiai, o Lietu
vos atgimimas, tapęs beveik ste
buklu, jai, kaip ir kitiems jos am
žiaus išeiviams, jau buvo pavėluo
tas. Velionė, žiūrėdama į Kalifor
nijos dangų Santa Barbaroje, pri
simindavo mažąją Šaričių švento
vę Kaune. Ją V. Jonuškaitė laiky
davo “baltuoju nusiraminimu”. Iš 
tikrųjų ji dabar jau turi Šv. Gert
rūdos pavadinimą. Joje buvo at
našaujamos Mišios, skirtos V. Jo- 
nuškaitei, kai urna su jos pelenais 
buvo perlaidojama Petrašiūnų ka
pinėse. Perlaidojime dalvvavo 
teatralai, Kauno savivaldybės at
stovai, velionės talento gerbėjai ir 
jos kraštiečiai kupiškėnai.

“Berželio” tautinių šokių 
grupė šiemetinę savo dvidešimt- 
penkmečio sukaktį atšventė Šv. 
Andriaus parapijos salėje JAV 
New Britaine, Conn. Ji ten yra 
įsteigta 1972 m. lituanistinėje 
“Švyturio” mokykloje mokytoja 
dirbusios Dalios Minkūnaitės- 
Dzikienės. Iniciatorė ir dabartinė 
vadovė D. Minkūnaitė yra šokusi 
Jadvygos Matulaitienės vadovau
tame Niujorko “Tryptinyje”. D. 
Dzikienės “Berželis” dabar jungia 
kelių kaimyninių vietovių šokėjus.

Balio Gaidžiūno įsteigtas pa
triotinės poezijos konkursas JAV 
lietuvių jaunimui iki trisdešimt 
penkerių metų amžiaus prailgino 
eilėraščių atsiuntimo datą. Juos 
buvo norėta gauti iki š. m. gegu
žės 1 d. Dabar tuos niekur ne
spausdintus eilėraščius, pasirašy
tus slapyvardžiu, prašoma siųsti 
iki š. m. spalio 1 d. Stasei Pe
tersonienei, 2534 W. 40th St., 
Chicago, IL 60632, U.S.A. Lai
mėtojų laukia dvi 300 ir 200 litų 
premijos.

Kun. Konstantinas Sirvydas, 
S J, XVII šimtmečio pradžioje su
darė “Trijų kalbų žodyną”, ap
ėmusį lenkų, lotynų ir lietuvių 
kalbas. Jis buvo išleistas apie 
1620 m. ir turėjo keletą papil
domų laidų. Kun. K. Sirvydas yra 
laikomas lietuvių kalbos žodyno 
pradininku. Dabar fotografiniu 
būdu tą istorinį žodyną tūkstančio 
egzempliorių tiražu Vilniuje išlei
do Mokslų ir enciklopedijų lei
dybos institutas.

Bibliotekininkė Daiva Baniu- 
lienė, tvarkydama Lietuvos moks
lo akademijos knygas, atsitiktinai 
surado su kitais senaisiais leidi
niais įrištą dar vieno Lietuvos raš
tijos istorijai svarbaus “Katekiz
mo” leidinį. Tai Jano Sekluciano 
jau 1545 m. Karaliaučiuje išleista 
knyga “Katekizmu text prasti dla 
prostego ludu”. Spėjama, kad 
šiuo dvejais metais ankstesniu lei
diniu naudojosi Martynas Maž
vydas, ruošdamas spaudai savąjį, 
išleistą 1547 m. Netikėtai aptiktas 
leidinio egzempliorius yra retas 
užsienyje ir turbūt vienintelis Lie
tuvoje. Kito tokio jos didžiųjų biblio
tekų kataloguose nerasta. Atrodo, 
jis Vilniun pateko iš Karaliau
čiaus valstybinio archyvo, su tūks
tančiais kitų knygų ir rankraščių 
1945-46 m. atvežtas akademiko 
dr. Juozo Jurginio suorganizuotų 
gelbėtojų ekspedicijų į karo nu
siaubto Karaliaučiaus bibliotekas.

Antrąjį Šiaurės ir Baltijos 
šalių bibliotekininkų suvažiavimą 
Birštone gegužės 15-17 d.d. suor
ganizavo Lietuvos bibliotekininkų 
draugija, Šiaurės kraštų informa
cijos biuras Vilniuje ir Helsinkio 
miesto biblioteka. Suvažiavime 
Šiaurės šalims Norvegijai, Suo
mijai, Danijai, Švedijai ir Islan
dijai atstovavo apie 50 dalyvių, 
Estijai, Latvijai ir Lietuvai - be
veik tris kartus daugiau. Jie visi 
buvo valstybinių, viešųjų, moksli
nių bibliotekų specialistai, biblio
tekinės veiklos organizatoriai, 
Vilniaus universiteto ryšių fakul
teto dėstytojai. Suvažiavimo daly
viai aptarė bibliotekų bei valdymo 
institucijų bendradarbiavimo pro
blemas, naujos technologijos įdie
gimo patirtį bei kitus aktualius 
bibliotekinės veiklos klausimus.

Kompozitoriaus Broniaus 
Kutavičiaus kūrybai buvo skirta 
Vilniuje įrašyta ir išleista kom
paktinė plokštelė “Oratorijos”. 
Jon įtraukti šio žanro kūriniai - 
“Paskutinės pagonių apeigos” 
(1978), “Iš jotvingių akmens” 
(1983) ir “Pasaulio medis” (1986). 
Jis yra Lietuvos valstybinės pre
mijos laureatas, vienas aktyviau
sių dabartinės Lietuvos kompozi
torių. Apie jo kūrybą ir 71 minutę 
trunkančią naująją plokštelę 
“Lietuvos aido” atstovė Vytautė 
Markeliūnienė rašo: “Minėtos 
oratorijos - vieni brandžiausių ir 
savičiausių B. Kutavičiaus veika
lų, kuriuose aptiksime ir pagrin
dines šio menininko kūrybos vers
mes - senąjį Lietuvos folklorą, 
kultūros istorijos etapus, literatū
rą, poeziją. Tai veikalai, kuriuose 
susitelkę ir esminiai kompozito
riaus muzikos bruožai - origi
nalus žmogaus balso panaudoji
mas, teatrališkumas, tradicinės ir 
naujos muzikinės kalbėsenos sin
tezė, sinkretiškumas...” Prie kom
paktinės plokštelės sėkmės prisi
deda ir kelerius metus trukęs B. 
Kutavičiaus bendradarbiavimas 
su Romo Gražinio vadovaujamu 
“Aidijos” choru.

B. Kutavičiaus kompaktinės 
plokštelės įrašas yra ir didelis 
Vilniaus plokštelių studijos profe
sinis laimėjimas. Juo džiaugiasi 
studijos red. Zinaida Nutautaitė: 
“Sunkumų išties patyrėme dide
lių. Vienintelė jų priežastis - fi
nansai! Vilniaus plokštelių studija 
negali skųstis aparatūra - ji tikrai 
puiki: galime tuo pat metu įraši
nėti trijose vietose, yra ir kilno
jamas pultas. Žodžiu, technika - 
aukščiausio lygio...” Z. Nutautai
tė džiaugiasi ir puikiais įrašų atli
kėjais. Ši kompaktinė plokštelė - 
ketvirtas bendras darbas su firma 
“Bomba Records”. Ji yra pakeitu
si sovietinę “Melodijos” firmą, 
kuriai Vilniaus plokštelių studija 
priklausė sovietmetyje. Studija 
dabar atlieka kompaktinių plokš
telių įrašus, o jų leidyba rūpinasi 
minėtoji “Bomba Records” firma. 
Bendromis pastangomis su ja jau 
išleistos keturios kompaktinės lie
tuviškos plokštelės - kompozito
riaus Osvaldo Balakausko auto
rinė, tenoro Virgilijaus Noreikos 
autorinė, Lietuvių liaudies muzi
kos ir dabartinė Broniaus Kutavi
čiaus “Oratorijų”. V. Kst.
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PRISIKĖLIMO
JJaRAPLIOS KREDITO KOOPERATYVAS 

999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 <7 FAX: 416 532-4816

Anapilyje telefonas: 905 566-0006

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

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind...................2.25%
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.lnd..... 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%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................5.10%
2 metų......................5.90%
3 metų......................6.40%
4 metų......................6.75%
5 metų......................6.95%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų........... 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
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

BVL ELECTRICAL
ENGINEERING

Licence 
E-2392

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

Taisau visų rūšių
• ŠALDYTUVUS • SKALBIMO MAŠINAS • ELEKTRINES PLYTELES

• DŽIOVINTUVUS • KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

LEDAS KEnudEKiT'Hnr 
AIR CONDITIONING & HEATING 

Taisau ir įvedu
• Centrines šildymo ir A/C sistemos • 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)

111 111111111111111111 
RCyKAL LePAGE 
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Je/ 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

DR k I I>A
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 

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

JUOZUI EIMIUI RAMUI
tel. 239-7733

namų 766-5857 FAX 234-5187
INSURANCE BROKERS LIMITED

CHOLKArj 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 j vakarus nuo Lietuvių namų)

tel. 416 769-1616 fax 416 769-1524

Plaukikas MIKAS JOTAUTAS

Sporto žinios
Iškilus plaukikas

“The Brampton Guardian” 
1997 m. rugpjūčio 22 d. laidoje pra
neša apie “Dorado” plaukimo klu
bo laimėjimus čempionato varžybo
se Sudbury, Ont. Geriausiai pasiro
dęs Mikas (Mike) Jotautas, 17 m. 
amžiaus plaukikas. Jis laimėjo pir
mąsias vietas: 100 metrų nugara, 
100 ir 200 metrų peteliškės (but
terfly) stiliumi; antrąją vietą 200 
metrų laisvu stiliumi. Savo amžiaus 
grupėje Ontario provincijoje užima 
pirmą vietą; Kanadoje yra trečia
sis. Inf.

LIETUVI^ ffffKREDITO T T T U
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

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

Nepagydomo ligonio...
(Atkelta iš 6-to psl.) 

menį atlieka slaugytojas - medi
cinos sesuo, ligonio giminė ar 
visai svetimas žmogus.

Gėlei augti ir žydėti reika
lingas dangus, saulės šiluma ir 
ypač šaltinis, kuris ją girdo ir 
augina, o ligoniui tas šaltinis tu
ri būti slaugytojas, kupinas mei
lės ir gerumo. Iš jo ligonis nie
kuomet neturi girdėti nė vieno 
pikto ar šiurkštaus žodžio.

Kad dvasinė parama ligo
niui būtų sėkminga, turi būti ge
ri santykiai tarp slaugytojo ir li
gonio. Tokiems santykiams su
sidaryti reikia paisyti šių reika
lavimų.

1. Vienas svarbiausių reika
lavimų - laikyti ligonį asmeny
be. Reikia stengtis jį suprasti. 
Su kiekvienu ligoniu reikia elg
tis ne kaip su “kažkokiu”, bet 
kaip su “šiuo”, reikia atsižvelgti 
į jo individualybę. Todėl prade
dant bendrauti su ligoniu labai 
svarbu kiek galima daugiau apie 
jį sužinoti: kuo jis domisi, ką 
mėgsta valgyti, tiki Dievą ar ne 
ir pan. Kad sunkus ligonis ne
būtų varginamas, kuo daugiau 
žinių reikia surinkti iš jo gimi
nių arba draugų.

2. Ligoniui reikia leisti išsa
kyti savo viltį, susikaupusius iš
gyvenimus, baimę, meilę, pyktį 
ir kitas emocijas, net jeigu jos 
neigiamos ir priekaištai nepa-

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)

grįsti. Nereikia smerkti ligonio 
jausmų reiškimo būdų. Pykčio 
pakopoje ligonis turėtų būti to
leruojamas (jis gali keiktis, dau
žyti indus ir pan.), visada reikia 
kantriai jį išklausyti. Kartais 
tenka ligonį net skatinti, kad iš
lietų savo jausmus.

3. Slaugytojas privalo būti 
atidus ligonio norams, turi 
stengtis juos išpildyti. Pavyz
džiui, sunkūs ligoniai dažnai vi
sai nenori valgyti, bet kartais 
užsinori to, ko nėra namie ar li
goninėje. Reikėtų būtinai pasi
stengti išpildyti tokį ligonio no
rą. Kartais toks norų paisymas 
labai pagerina slaugytojo ir li
gonio santykius. Beviltiškiems 
ligoniams leidžiama rūkyti, 
įpratusiems prie alkoholio - 
retkarčiais išgerti po taurelę. Jei 
ligonis nori, leidžiama jam val
gyti kartais ir tokio maisto, ku
ris jo ligai nepageidautinas.

4. Svarbu surasti progą pa
rodyti ligoniui, kad slaugytojas 
pripažįsta ligonio vertę. Ligonį 
reikia pripažinti tokį, koks jis 
yra iš tikrųjų, - su jo teigiamy
bėmis ir silpnybėmis. Tada ligo
nis dažnai atsisako savo neleis
tino elgesio, legviau gali pažiū
rėti j save iš šalies.

5. Slaugytojas neturi būti 
tartum ligonio teisėjas. Jis nega
li pasakyti, kad ligonis kaltas ar 
nekaltas, tačiau jis turi teisę 
vertinti jo nuostatas ir poelgius. 
Patyrimas rodo, kad daugelis li
gonių vėliau patys save įvertina.

6. Ligoniui reikia leisti pa
čiam rinktis ir priimti sprendi
mus. Slaugytojas tuos sprendi
mus turi gerbti, pripažinti ir, ži
noma, padėti ligoniui surasti 
tinkamiausius.

7. Labai svarbu slaugytojui 
išlaikyti konfidencialumą, t.y. 
išsaugoti slaptą informaciją apie 
ligonį. Tai yra būtina slaugytojo 
pareiga. Ligonio paslaptimi ga
lima pasidalyti tik su tos pačios 
ar kitos tarnybos profesionaliais 
darbuotojais, kurie taip pat turi 
išlaikyti konfidencialumą.

Derybos
Humoreska

Pasisekė!... Šį kartą pasise
kė... Turguje, perkant batus, pa
vyko nuderėti net dešimt litų.

Pasikišau po pažastim batus 
ir smagus, kone dainuodamas, 
patraukiau namo.

Prie pat turgaus vartų suti
kau draugelį Joną. Neiškenčiau 
ir pasigyriau sėkmingu pirkiniu. 
O jis:

- Reikėtų aplaistyti...
- O kodėl ne? - pagalvojau.

- Dešimt litų sutaupiau... Po 
šimtgramį būtų ne pro šalį... 
Juo labiau, kad ir šaltukas ne
mažas...

Ir mudu patraukėme į “Es
kaladą”.

Kaip ir pridera tikriems vy
rams, užsisakėme po šimtgramį 
ir dar po sūrio riekutę. Degtinė 
nukaitino krūtinę ir protą. Pa
kartojome dozę... Paskui vėl ir 
vėl kartojome... Kiek kartų - 
neprisimenu...

Atsibudau parke ant suoliu
ko visas sustyręs. Prisiminiau 
vakarykštę...

Nėra batų... nėra piniginės...
Kaip namie pasirodyti?
Jei žmona iš namų neišva

rys, niekada dėl kainos nebesi- 
deresiu. Steponas Miltenis

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

[MasterCard}

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 metu............... .....6.95%

(fixed rate)

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

TtPUJS
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 trečlad. 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

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 !

Skautų veikla
• Po gražios vasaros ir puikiai 

pavykusios stovyklos, minint 35 m. 
“Romuvos” sukaktį, baigėsi atosto
gų džiaugsmai. Artėja žiemos dar
bai, kurių pradžiai “Rambyno” ir 
“Šatrijos” tuntų vadovai-vės renka
si posėdžiui rugsėjo 23 d., 7 v.v. 
Lietuvių Namuose.

• Registracija visų skautų-čių - 
rugsėjo 27 d. 9-12 v.r. Maironio 
mokykloje. Tėveliai prašomi vaikus 
registruoti lietuvių ir kanadiečių 
skautų sąjungose. Pas kanadiečius 
gaunamas draudimas ne tik stovyk
loj, bet ir sueigose ar minėjimuose. 
Tai yra labai svarbu. Užsiregistravę 
gaus metinį darbo planą (kalendorių).

• Ieškomas vilkiukų draugovės 
draugininkas-kė. Galėtų būti kas 
nors ir iš tėvelių. Buvęs drauginin
kas ps. A. Paškus iš pareigų pasi
traukė, nes baigęs Toronto univer
sitete archeologiją, išvyko į Lieutvą 
ir įsidarbino Trakų pilies požemių 
tyrinėjimuose. Linkėtina Andriui 
geriausios sėkmės.

• Rugsėjo 28 d., 10.15 v.r. Pri
sikėlimo parapijos šventovėje “Ram
byno” ir “Šatrijos” tuntai veiklos 
metus pradeda Mišiomis. Po pa
maldų - iškilminga sueiga salėje. 
Dalyvauti kviečiami tėveliai, rėmė
jai, skautininkai-kės. Renkasi visi 
salėje 9.45 v.r.

• Rugsėjo 27-28 d.d. rengiamas 
darbo savaitgalis “Romuvoj”. Ko
miteto pirm. j.s. R. Sriubiškis kvie
čia gausiai visus dalyvauti, nes yra 
daug darbų, kurie šiuo metu ge
riausiai atlikti. Jei būtų klausimų, 
skambinti 905 607-5434 Rimui. O 
geriausia - važiuoti tiesiai į “Ro
muvą”. F.M.

S

E

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL (416) 252-6741
64 Mmico Avė., Toronto Ont., M8V1R3

Savininkas Jurgis Kuliešius

ANTANAS 
GENYS

Knygų rišykla 
SAMOGITIA” 
meniškai įriša 

knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS 
3333 Grassfire Ores., Mississauga, 
Ont. L4Y3J8. 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

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

Į Lietuvą su Nordland Express

Siuntiniai laivu • Oro paštu

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).

'Oue&n ALGIS
MEDELIS

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

Pinigų perdavimas • Prekybiniai 
pervežimai

Nordland Express

Darbo valandos:

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

Oficiali Lietuvos avialinijos bilietų pardavimo agentūra Kanadoje
Kelionės j 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 vai.ryto ir 6 val.vak. Queen Travel 
įstaigoje. ALGIS MEDELIS

Nuo pirmadienio iki penktadienio 
9 v.r. iki 6 v.v.

; Toronto 416 535-5000
Skyrius: North York

Hamilton

London

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!

Montreal

164 Willowdole Ave., North York, Ont.
416 222-4021
Alfredos Zorkus
905 522-9966
Jonas ir Marytė Norusevičioi 
1055 Guildwood Blvd.
519 657-1751
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(7829)
Profesinis nekilnojamos nuosavybės reikalų tvarkymas

SKAMBINKITE:

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

ARBA
Dr. Leona Rudinskas, Associate Broker

Jūs galite sutaupyti už teisinį patarnavimą

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 Vaiiuškienė, 
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 j 
mokinio namus.

Tel. 416 531-1906
Adresas: 12 Bartlett Ave (Bloor ir 
Dufferin), Toronto, Ont. M6H 3E6.

Fax 531-1906

str a Travel_______
& Services Inc

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

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

♦ Patarnauja visais kelionių klausimais
♦ Ypatingai geros kainos visomis

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

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

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 *

Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor), Toronto, Ont. M6S4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588

♦ Pačios geriausios kainos atvykstan
tiems iš Lietuvos

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

negalintiems apsilankyti mūsų 
įstaigoje, patarnaujame namuose

♦ Dažnai skraidančių dėmesiui - 
14-tas bilietas nemokamai

Su svečiais iš Lietuvos Tėvynės sąjungos Toronto židinio gegužinėje 
Vasagoje 1997.VIII.10. Iš kairės: E. ČUPLINSKAS, Lietuvos seimo 
narė BIRUTĖ VISOKAVIČIENĖ, A. SUNGAILIENĖ, R. VISOKA
VIČIUS, V. BIRETA, dr. J. SUNGAILA

Lietuvių menininkai vokiečių festivalyje
Vokietijos Hanoveryje (Her- 

renhausene) 1997 m. vasarą, 
birželio 27 - rugpjūčio 31 d.d., 
įvyko plačios apimties aukšto 
meninio lygio muzikos festiva
lis. Apie jį “Tėviškės žiburiams” 
informacijos atsiuntė Jacque
line Hollyer Regina, a.a. Petro 
Reginos, buvusio torontiečio, 
našlė, liepos mėnesį keliavusi 
Vokietijoje ir aplankiusi festi
valio koncertus.

“Hannoverische Allgemei- 
ne Zeitung” 1997 m. liepos 10 
d. laidoje išspausdino itin įdo
mų pranešimą, kuriame ra
šoma, kad pasaulinio garso žy
musis smuikininkas ir dirigentas 
lordas Yehudi Menuhin dirig
avo Lietuvos kameriniam or
kestrui ir Kauno chorui atlie
kantiems G. F. Haendel’io 
“Mesiją”.

Tas koncertas įvyko liepos 8 
d. Išspausdintoje programoje, 
solistų grupėje, nurodytas teno
ras Algirdas Janutas. Pateikti 
iliustruoti aprašymai apie Ye
hudi Menuhin’ą, Lietuvos ka
merinį orkestrą, iškeliantys jo 
įsteigėjo ir vadovo Sauliaus 
Sondeckio nuopelnus. Nurody
tas platus orkestro dalyvavimas 
tarptautiniuose festivaliuose su 
labai aukšto muzikinio lygio pa
sirodymais.

Paminėta ir Čiurlionio me
no mokykla, kurios mokinių or
kestras 1976 m. Berlyne laimė
jęs pirmą vietą. Garsusis diri
gentas Herbert von Karajan ta
da pasakęs: “Kai jauni žmonės 
groja, nėra pagrindo rūpintis 
dėl muzikos ateities”.

Atskiru programos straips
niuku su nuotrauka pristatytas 
ir Petro Bingelio vadovaujamas 
Kauno choras. Šio šimtmečio 
pradžioje steigėsi Lietuvoje 
nauji chorai, kuriems vadovavo 
žinomi muzikai - J. Naujalis, St. 
Šimkus. Tęsiama tų pradininkų 
tradicija.

Kauno choras buvo įsteigtas 
1969 m. spalio 23 d. ir sudarytas 
iš konservatorijos studentų. Pa
sisekimas su W. A. Mozart’o 
“Requiem” 1971 m. chorą pa
skatino rinktis panašaus žanro 
kūrinius. Taip buvo pasiektas 
aukštas profesinis lygis. Chorui 
vadovauja nuo pat jo įsisteigimo 
dirigentas muz. Petras Bingelis, 
baigęs Leipcigo konservatoriją.

Lietuvos Rūpintojėlis, kurio auto
rius yra Užkurnys, Vokietįjos Ol- 
denburge, primenantis to miesto 
ir Lietuvos draugystę

Nuotr. J. Reginienės

Keliaudama pro Oldenbur- 
gą, našlė J. H. Regina atpažinu
si skulptoriaus Užkurnio statu
lą, pastatytą Oldenburgo ir Lie
tuvos draugystei paženklinti. Su 
skulptoriaus darbais ji susipaži
nusi, kai su savo vyru lankiusi 
Lietuvą. Be kitų dalykų, ši jos 
kelionė po Vokietiją buvusi įdo
mi tuo, kad akivaizdžiai pati pa
mačiusi lietuvių muzikų bei me
nininkų įnašą į pasaulio kultūrą.

Snk.

Vasaros metu Lietuvoje. Torontienė JUDITA ČUPLINSKIENĖ su savo 
artimaisiais medžių pavėsyje Nuotr. E. Čuplinsko

CMD INSURANCE SERVICES INC.

Toronto
PADĖKA

Remiant prof. Vyt. Lands
bergį, kandidatą j Lietuvos prezi
dentus, Vasagoje rugpjūčio 10 d. 
įvyko prezidento rinkimų vajaus 
atidarymas. Ta proga buvo su
rengta gegužinė. Ji pavyko pui
kiausiai; žmonių atsilankė gau
siai. Programa vyko, kaip buvo 
numatyta. Oras pasitaikė geras. 
Kaimo kapelos muzika kėlė nuo
taiką. Visi vaišinosi paruoštais 
valgiais ir gėrimais.

Nuoširdi padėka visiems, pri- 
sidėjusiems prie šio renginio pasi
sekimo, o ypač vasagiečiams su jų 
kun. Iz. Gedvilą. Toronto Tėvy
nės sąjungos valdyba su pagalbine 
grupe viską darė, kad gegužinė 
praeitų sklandžiai. Išskirtinai rei
kia paminėti Birutę Stanulienę, 
kuri rado laiko padėti ir prisidėti 
pagal savo išgales. Ačiū visiems 
atsilankiusiems!
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PARDUODAMAS HIGH PARK 
rajone 2M aukšto, 8 kambarių 
namas už $215,000. Platesnę 

informaciją Jums suteiks

Gintautas Tumosa 
tel. 416 769-1616 
Nemokamas namų įvertinimas

nr/jįXW/ West Realty Inc., realtor*
KIzZkIB^. 1678 Bloor Str. West, Toronto, Ont. M6P 1A9

Dr. M. Arštikaitytė-Uleckienė, 
TS-gos Toronto židinio vadovė

Marijos Aukštaitės vardo 
stipendija, prieš trejus metus 
įsteigta prie Toronto universi
teto, kviečia visus dalyvauti M. 
Aukštaitės kūrybos tyrinėjime 
1998 metų premijai gauti. Pa
reiškimai priimami iki 1997 m. 
gruodžio 1 d. Juose kandidatai 
turi nurodyti temą, kurią jie 
ruošiasi nagrinėti poetės, visuo
menės veikėjos M. Aukštaitės 
kūrybinį palikimą. Dvi metinės 
stipendijos bus skiriamos ir Vil
niaus un-te. Studentų darbai 
bus įvertinti pagal Marijos 
Aukštaitės “Bursary” nuostatus 
Toronto un-te.

Pareiškimus siųsti adresu: 
Dr. Robert Johnson, Director, 
The Centre for Russian and 
East European Studies, Univer
sity of Toronto, 130 St. George 
St., Suite 14335, Toronto, Ont. 
M5S 1A5. Inf.

Argentinos lietuvių kultū
ros draugija “Nemunas” at
siuntė “Tėviškės žiburiams” 
laišką, kuriame sveikina mūsų 
savaitraščio darbuotojus ir pra
neša, kad dr-jos nariai “TŽ” 
skaito. Jie visi yra vyresnio am
žiaus žmonės, kurių tėvai tą 
draugiją įsteigė. Veiklai jokių 
lėšų neturi ir todėl kreipiasi 
prašydami pagalbos. Lietuvišką 
veiklą remiantys JAV ir Kana
dos fondai bei kiti geradariai 
galėtų juos paremti. Draugijos 
adresas: Sociedad Cultural Li- 
tuana de Socorros Mutuos “Ne
munas”, Montevideo 1569, 
(1923) Berisso, Prov. BS. Aires, 
Argentina.

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 4“|g 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

Dėl visu 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.
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Anapilio žinios

- Tuoktis ruošiasi Raimundas 
Pacevičius su Alma Žilinskaite.

- Mūsų parapijietis Vytautas 
Staškevičius šią savaitę išvyksta Ro
mon ruoštis kunigystei. Linkime' 
jam Dievo palaimos ir sėkmės!

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

- Mūsų parapijos šventė šiais 
metais švenčiama rugsėjo 28, sek
madienį. Iškilmingos pamaldos bus 
3 v.p.p. Po pamaldų bus vaišės 
Anapilio salėje. Ta pačia proga bus 
švenčiama prel. dr. Prano Gaidos 
60 m. kunigystės sukaktis ir klebo
no į prelatus pakėlimas. Į parapijos 
vaišes bilietai jau platinami parapi
jos salėje. Juos taipgi galima įsigyti 
pas R. Celejewską tel. (416) 231- 
8832.

- Henriko Nagio mirties meti
nių proga spalio 19, sekmadienį, 5 
v.p.p. Anapilio salėje rengiamas li
teratūros ir muzikos vakaras. Pa
skaitą skaitys dr. Iona Gražytė-Ma- 
ziliauskienė. Muzikinę dalį atliks 
pianistė Leokadija Kanovičienė ir 
smuikininkė Audra Šarpytė. Bus 
skaitoma velionies poezija ir prista
tytas naujai išleistas garsajuostės- 
knygelės rinkinys “Poetas Henrikas 
Nagys kalba”.

- Mišios rugsėjo 21, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Petrą Balsą (me
tinės), 11 v.r. už parapiją. Wasagoje 
11 v.r. už a.a. Antaną Bernotą (X 
metinės).

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, rugsėjo 14, po

pietėje dalyvavo 200 asmenų. Pra
nešimus padarė LN valdybos vice- 
pirm. Teodoras Stanulis.

- LN valdybos posėdis - rug
sėjo 18, ketvirtadienį, 7 v.v.

- LN moterų būrelio visuotinis 
susirinkimas įvyks rugsėjo 25, ket
virtadienį. Dalyvausime Prisikėlimo 
šventovėje 10 v.r. Mišiose. Po Mi
šių LN posėdžių kambaryje įvyks 
būrelio susirinkimas (11 v.r.). Pra
šome dalyvauti visas būrelio nares 
ir viešnias, norinčias įsijungti į bū
relio eiles.

- LN tradicinis pobūvis įvyks 
spalio 25, šeštadienį, Karaliaus 
Mindaugo menėje. Šokiams gros 
Vaclovas ir Valdas. Programą at
liks Toronto vyrų choras “Aras”.

- 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.

“Angeliukų” chorui aukojo: 
$25 - S. M. Jokūbaičiai.

Kiauklių šventovės statybai 
aukojo: $100 - V. Jasiūnienė.

A. a. Prano Šeirio atmini
mui, užjausdami žmoną Eleo
norą Šeirienę, D. ir A. Keršiai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $20.

Mūsų mylimo ir brangaus 
sūnaus a.a. Leonardo 6 metų 
mirties prisiminimui Alina ir 
Kazys Žilvyčiai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

MOTERIS, atvykusi iš Lietuvos, 
dirbusi medicinos srityje, ieško 
darbo. Gali prižiūrėti vaikus, slau
gyti ligonius, atlikti įvairius namų 
ruošos darbus. Skambinti Angelei 
tel. 416 653-4898.

NAMO ATNAUJINIMAS - GE
RIAUSIAS INVESTAVIMAS. Nau
ja lietuviška firma “Interiors by 
Ekarte, Inc.” siūlo jums sąžiningą 
ir greitą patarnavimą. Atliekame 
įvairius namų vidaus ir išorės re
monto bei dekoravimo darbus. Ne
mokamai įkainuosime, patarsime. 
Skambinti bet kuriuo metu Zeno
nui, tel. 905 337-0452 arba 905 
301-7513.

Tėvynės sąjungos Toronto židinio gegužinėje 1997.VIII.10 Vasagoje. Iš 
kairės: LAIMA MAČIONIENĖ, ONA KRASAUSKIENĖ, IRENA 
PUNKRIENĖ prie loterijos laimikių stalo Nuotr. S. Vaštoko

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį per 10.15 

v.r. Mišias giedojo “Volungės” cho
ras, vadovaujamas D. Viskontienės.

- KLK moterų dr-jos mūsų pa
rapijos skyriaus narės sekmadie
niais pradėjo pardavinėti parapijos 
salėje pyragus.

- 1997 m. Sutvirtinimo Sakra
mento iškilmių nuotraukas galima 
atsiimti parapijos raštinėje.

- Uždaros moterų rekolekci
jos, kurias rengia KLK moterų dr- 
jos mūsų parapijos skyrius, vyks 
lapkričio 28-30 d.d. “Queen of 
Apostles”, tėvų oblatų rekolekcijų 
namuose, Mississauga, Ont. Vietų 
skaičius ribotas. Norinčios dalyvau
ti registruojasi parapijos raštinėje 
arba pas dr. O. Gustainienę tel. 
249-7397.

- A. a. Antanas Stankus, 86 
m., laidojamas trečiadienį, rugsėjo 
17, 10 v.r. iš mūsų šventovės Šv. Jo
no lietuvių kapinėse.

- Sekmadienio draugai - tai 
vaikučiai (1-6 m.), kurie renkasi po
10.15 v.r. Mišių parapijos salės sce
noje žaidimams. Pirmas susirinki
mas - ateinantį sekmadienį. Po to - 
kas antrą sekmadienį. Tėveliai 
kviečiami dalyvauti ir prisidėti prie 
vaikučių priežiūros.

- Šeimų Mišios bus ateinantį 
sekmadienį, rugsėjo 21. Per 10.15 
v.r. Mišias giedos vaikučių choras 
kartu su Lietuvos kankinių parapi
jos vaikučių choru “Angeliukai”, 
kuriam vadovauja N. Benotienė.

- Vartotų drabužių ir daiktų iš
pardavimą rengia parapijos labda
ros sekcija spalio 1-2 d.d. nuo 10 
v.r. iki 8 v.v.

- KLK moterų draugijos, mūsų 
parapijos skyriaus narių susirinki
mas įvyks spalio 19 d. po 11.30 v.r. 
Mišių. Skyriaus pirmininkė - L 
Vibrienė, tel. 762-8414.

- Prof. A. Maceinos minėji
mas, jo 10 m. mirties sukakties pro
ga, įvyks šios parapijos parodų sa
lėje lapkričio 16, sekmadienį, 4 v.p. 
p. Paskaitą apie jo asmenį ir raštus 
skaitys sės. Onutė Mikailaitė.

- Parapijos persikėlimo vajaus 
komitetas rengia iškilmingą pokylį 
lapkričio 8 d., 5 v.p.p. parapijos sa
lėje. Bilietai platinami parapijos sa
lėje arba pas Reginą Masionienę, 
tol. 416 232-2840.

- Mišios rugsėjo 21, sekmadie
nį: 8.15 v.r. už a.a. Pijų Jurkšaitį,
9.15 v.r. už a.a. Janiną Černiaus
kienę, 10.15 v.r. už a.a. Vytautą Ta- 
mulaitį, a.a. Stasį Juknevičių, a.a. 
Algį ir Jagėlų šeimos mirusius, 
11.30 v.r. už gyvus ir mirusius pa
rapijiečius.

“Undying Mortai” - mono
grafija apie arkivyskupą Teofi
lių Matulionį, nuo kurio mirties 
suėjo 35-ri metai, jau išėjo iš 
spaudos. Ji gaunama “TŽ” ad
ministracijoje ir parapijų knygy
nuose. Tai angliška laida, pa
ruošta kun. A. Jurgelaičio, O. 
P., pagal biografinę dalį plates
nio leidinio “Nemarus mirtin
gasis”.

Prel. J. Prunskis, didysis 
lietuviškos spaudos ir kultūrinių 
bei religinių renginių rėmėjas, 
yra ne kartą parėmęs ir “Tėviš
kės žiburius” dosniomis auko
mis. Savo giminėms ir visai eilei 
tautiečių Lietuvoje jis yra užsa
kęs “Tėviškės žiburius”. Šiomis 
dienomis jis pratęsė jų prenu
meratas. Ir “TŽ” gavėjai Lietu
voje, ir “TŽ” leidėjai Kanadoje 
jam už tai nuoširdžiai dėkoja ir 
linki jam, sulaukusiam 90 metų 
amžiaus, geros sveikatos bei 
gausios Dievo palaimos visuose 
jo užmojuose.

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.

Programoje:
3 V.p.p. šventovėje - Lietuvos kankinių šventės Mišios.
4.30 v.p.p. Anapilio salėje - vaišės:

* prel. dr. Pr. Gaidos 60 m. kunigystės sukakties šventė
* parapijos klebono kun. Jono Staškevičiaus į prelatus 

pakėlimo šventė
Bilietai į vaišes gaunami sekmadieniais po Mišių Anapilyje ir pas
R. Celejewska tel. 416 231-8832.

Maloniai kviečia visus dalyvauti - Anapilio parapijos taryba

‘Prisikėlimo parapija - vakar, šiandien ir rytoj"
A. 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 PARAMOS KREDITO
KREDITO KOOPERATYVAS F Y T T _ KOOPERATYVAS

Bilietai platinami iš anksto sekmadieniais Prisikėlimo parapijoje. Įėjimas - $5. Po premjeros kavutė. 

Visus atsilankyti maloniai kviečia - Prisikėlimo parapijos persikėlimo vajaus komitetas

MECENATAI:

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas rengia klubo veiklos 
minėjimą penktadienį, spalio 3, 
12.30 v.p.p., trečiojo aukšto me
nėje. Meninę programą atliks 
choras “Daina”, vadovaujamas 
muz. L. Turūtaitės. Bus šilti 
pietūs su vynu, loterija. Bilietai 
gaunami pas T. Kobelskienę 
760-8003 arba A. Dobienę 769- 
7550. Valdyba

Ansamblis “Armonika” spa
lio mėn. lankysis JAV bei Kana
doje, koncertuos Toronte ir Ha
miltone. “TŽ” rugsėjo 11d. nu
meryje buvo pranešta, kad spa
lio 17, penktadienį, “Armoni
ka” koncertuos Hamiltone, o 
spalio 19 , sekmadienį, Toronte. 
Ansamblio programa pakeista - 
Hamiltone koncertas įvyks Jau
nimo centre spalio 19, sekma
dienį, 3 v.p.p., Toronte Lietuvių 
namuose spalio 18 d. šeštadienį, 
3 v.p.p.

Pirmosios lietuviškos kny
gos 450 m. sukakties minėjimo 
komitetas buvo susirinkęs posė
džio rugsėjo 3 d. Prisikėlimo 
parapijos patalpose. Posėdį pra
dėjo pirm. D. Garbaliauskienė 
kviesdama k-to narius įjungti 
kiek galima daugiau žmonių į 
šio minėjimo organizavimą. 
Sekr. L Meiklejohn perskaitė 
praeito posėdžio protokolą. J. 
Adamonytė pranešė, kad išsiųs
ti prašymai Kanados lietuvių fi
nansinėms institucijoms tikintis 
paramos. Laukiama aukų ir iš 
pavienių asmenų. Čekius rašyti 
KLB vardu, pažymint “Mažvy
das”. Aukojantiems daugiau 
kaip $20 bus išduotas pakvitavi
mas pajamų mokesčio reika
lams.

Minėjimo proga lapkričio
29, šeštadienį, popiet Prisikėli
mo parapijos patalpose įvyks 
mokytojų suvažiavimas. Apie 
minėjimą siuntinėjami praneši
mai KLB apylinkėms kviečiant 
prisidėti ir dalyvauti. Rengiama 
30 minučių trukmės meninė 
programa, koordinuojama muz. 
D. Viskontienės. Apsvarstyti ki
ti šio renginio klausimai, pasi
skirstyta pareigomis.

Minėjimas įvyks lapkričio
30, sekmadienį, 3 v.p.p. Lietu
vių namuose.

Dail J. Račkus sutiko rūpin
tis knygženklių (Ex libris) paro
da, dr. R. Mažeikaitė - Mažvy- 
dijanos rodiniais. Abi parodos 
vyks LN Gedimino menėje lap
kričio 30, sekmadienį, 12-7 v.v. 
Atidarymas 2 v.p.p. Po minėji
mo bus vaišės, kuriomis rūpina
si parapijų ir kiti moterų būre
liai, koordinuojant E. Steponui.

Ekumeninėmis pamaldomis 
rūpinasi kunigai A. Simanavi
čius, OFM, prel. J. Staškus ir A. 
Žilinskas.

Toronto lietuvių filatelistų 
draugijos pasiūlymu, Kelmės J. 
Graičiūno gimnazijos filatelis
tai, vadovaujami mkt. V. Pau- 
lionio, buvo surengę Kanados, 
JAV ir Lietuvos pašto ženklų 
bei antspauduotų vokų parodą. 
Kelmės filatelistai su Kanados 
lietuviais ryšius palaiko per To
ronto lietuvių filatelistų dr-jos 
pirmininką A. Laurinaitį. Pasta
rasis iš mkt. V. Paulionio gavo 
padėkos laišką su pranešimu 
apie gautą finansinę paramą ir 
pašto ženklų siuntą.

Priimtas naujas ir išeivijai palankus

Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės 
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą 

atkūrimo įstatymas”
Norint gauti kvalifikuotą pagalbą kreiptis į Lietuvos teisininkę

Solveigą Meiklejohn
Pace, Johnson
2 Jane Street, Suite 500 
(Bloor ir Jane gatvių kampas) 

Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. 416 762-7393
Fax 416 762-0231

LABDAROS KAZINO
1573 Bloor St. West (Bloor - Dundas West) 

Proqramoie: laimės ratas, kortų žaidimai 
(Blackjack, Hold’Em Poker), 

Rugsėjo 17, trečiadienį, 12 v.p.p. iki 4 v.r. 
Rugsėjo 18, ketvirtadienį, 12 v.p.p. iki 4 v.r. 
Rugsėjo 19, penktadienį, 12 v.p.p. iki 4 v.r. 
PELNAS - Toronto Lietuvių namams. Dėl stalų 
rezervacijos skambinti tel. 416 532-8217

Countrywide westide realty inc.

■'s'

__

Prieš perkant ar parduodant namą prašau kreiptis į 
mane. Sąžiningai Ir nuoširdžiai patarnausiu ir 
naudosiu INTERNET sistemą pagal Jūsų pageidavimą.

Kęstutis (Ken) Raudys
416 239-8881 24 vai. pager
4214 Dundas Street West, Suite 106, Toronto, Ontario M8X1Y6
FAX 416 239-6228 Namų: 416 231-2367 j—
Home page: www.realestae.ca/kraudys
E-mail: kraudys@idirect.com

Suvalkų krašto lietuvių iš
eivijos sambūrio šeimų stovyk
loje “Romuvoje” rugpjūčio 17- 
31 d.d. stovyklavo 45 suaugusie
ji ir 33 vaikučiai. Buvo geras 
oras, tad niekas nenuobodžiavo; 
vieni meškeriojo, kiti saulėje 
kaitinosi ar plaukiodami valti
mi, gėrėjosi gražia gamta. Atė
jus sutemai visi susiburdavo 
prie laužo, kur ilgai skambėjo 
lietuviška daina. Stovyklą užbai
gėme šv. Mišiomis, kurias atna
šavo prel. J. Staškevičius, ir 
bendra vakariene. Stovyklauto
jai ne tik poilsiavo, bet ir kartu 
remontavo bei tvarkė “Romu
vos” stovyklavietę, kad kitais 
metais skautam būtų ir vėl sma
gu į ją sugrįžti. SKLIS valdyba

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.

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

Įvyks 1997 m. 
rugsėjo 28, 
sekmadienį, 
ANAPILYJE

Dail. Jonė Kvietytė-Young, 
buvusi torontietė, šiuo metu gy
venanti Kalgaryje, rengia savo 
meno darbų parodą “Celestial 
Coyotes” (dangiški kojotai). Pa
roda atidaroma rugsėjo 19 d., 5 
v.p.p., ir tęsis iki spalio 14 d. 
“The Collector’s Gallery”, 829 
17th Ave. S.W., Calgary, Alber
ta, tel. 403 245-8300. Parodoje 
išstatyta daugiau kaip 40 darbų. 
Dailininkė buvo žinoma kaip 
šokėja ir choreografė. Meno 
mokyklą baigė Albertoje 1979 
m. Nuo to laiko ji yra surengusi 
keliolika sėkmingų parodų Ka
nadoje ir JAV-bėse.

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

Tautos šventė Aušros Vartų 
šventovėje rugsėjo 7 d. paminėta 11 
v.r. klebono kun. Kazimiero Amb
raso, SJ, aukotomis Mišiomis už 
žuvusius Lietuvos kovose, partiza
nus ir mirusius tremtyje bei kalėji
muose. Per pamaldas po atostogų 
grįžęs parapijos choras naujai gie
dojo parinktas giesmes. Šauliai da
lyvavo su vėliavomis. Pamaldos 
baigtos Tautos himnu.

Aušros Vartų parapijos cho
rui, pradedančiam naują sezoną, 
rugsėjo 7 d. parapijos salėje buvo 
suruoštos vaišės. Kartu buvo ir arti
mesnis susipažinimas su naujuoju 
vargonininku bei chorvedžiu Laury
nu Džinžderadze.

Į seselių namus rugsėjo 20 d. 
renkasi Montrealio lituanistinės 
mokyklos mokiniai su tėvais. Bus 
aptarti einamieji reikalai ir susitik
ta su naujuoju Aušros Vartų para

LITASl 40 į
VĮ

Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827

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

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

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

KANADOS
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

trukmės stažuotėse. Ankstesnei 
jaunimo įdarbinimo programai 
valdžia buvo paskyrusi $315 
mln., bet tų lėšų jau nebeliko. 
Norintys informacijos gali 
kreiptis telefonu 1-800-935- 
5555 arba elektroniniu paštu 
http://stralegis.ic.gc.ca/youth.

Naujo Toronto “megacity” 
burmistro rinkimus laimėtų 
nuo 1972 m. North York vado
vavęs meras Mel Lastman, pir
mosios apklausos duomenimis. 
M. Lastman gautų 54% balsų, o 
trejus metus esanti Toronto 
burmistre Barbara Hali surink
tų tik 25%. Ją daugiausia remtų 
moterys. Rinkimai įvyks š.m. 
lapkričio 10 d. Ligšiol yra pasi
skelbę 15 kandidatų, bet tik M. 
Lastman ir B. Hali yra buvę 
merais.

Viena iš didžiausių Toronto 
statybos unijų nutarė šį kartą 
remti M. Lastman, nors jų va
das 1994 m. aktyviai dalyvavo B. 
Hali rinkiminiame vajuje.

Ontario aukščiausiasis teis
mas nusprendė, kad nekonsti- 
tucinis yra pernai priimto “om
nibus” įstatymo skyrius, numa
tantis atmesti algų pakėlimus 
prieglaudų, darželių ir sociali
nės rūpybos organizacijų dar
buotojoms, stengiantis suderinti 
jų atlyginimus su vyrų darbuo
tojų algomis (pay equity). Šis 
sprendimas pakeliantis 100,000 
viešojo sektoriaus tarnautojoms 
algas, kad ir nedidele suma 
kiekvienai, gali kainuoti provin
cijos mokesčių mokėtojams 
$418 mln. per sekančius 15 metų.

Britų Kolumbijos vyriausy
bė iškėlė bylą prieš JAV dėl ne
silaikymo nustatyto žvejybos 
normų Ramiajame vandenyne 
prie Aliaskos ir kitų Vakarų

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

IEŠKOME rusiškai kalbančios mo
ters tarp 35-45 m. amžiaus, kuri 
gyventų kartu ir prižiūrėtų du vai
kučius 4 ir 1 m., bei atliktų namų 
ruošos darbus. Skambinti Oigai 
tel. 416 801-1229.

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). 

pijos vargonininku, kuris nori suor
ganizuoti jaunimo chorą.

Sol. Gina Capkauskienė grįžo 
iš Kennebunkport labai patenkinta 
vasarojimu. Ji ten šalia poilsio atli
ko ir porą koncertų. Ji su Angele 
Kiaušaite rugpjūčio 15 d. koncerta
vo Ateitininkų sendraugių studijų 
savaitės uždarymo proga. Joms 
akompanavo dr. Saulius Cibas ir 
William Smiddy. Programa susidė
jo iš lietuvių ir pasaulinių kompozi
torių kūrinių.

Po poros dienų viena sol. Gi
na, akompanuojant W. Smiddy, ten 
atliko koncertą, pritaikytą ameri
kiečiams vasarotojams, padainuo
dama net trylika dainų. Tai buvo 
daugiausia pasaulinių kompozitorių 
sukurtos dainos ir operų arijos. 
Koncertai, atrodo, patiko, nes so
listė yra pakviesta atvykti ir kitą va
sarą. B.S.

FAX: 766-1349

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

Res. 514 256-5355
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ĮVYKIAI
valstijų. Byloje teigiama, jog 
JAV nesilaiko 1985 m. pasirašy
tos “Pacific Salmon” sutarties 
nuostatų. Ieškoma $350 mln., 
kurie būtų sumokėti Kanados 
žvejams. Taip pat norima pripa
žinimo, jog JAV nusižengė 
tarptautiniams savo įsipareigoji
mams, ir vyriausybė turi pri
versti Aliaskos, Vašingtono ir 
Oregon valstijas laikytis taisyk
lių arba perimti iš jų žvejybą, 
jei jos nesutiks. Britų Kolumbi
jos premjerui Glen Clark netiko 
Otavos ligšiol neveiksminga “ty
lios diplomatijos” taktika ir ne
noras sugadinti politinių santy
kių su JAV. Krizė dėl lašišų 
žvejybos iškilo š.m. birželio 
mėn. po keturių metų nesėk
mingų derybų. Prieš 6 savaites 
JAV ir Kanada paskyrė amba
sadorius derybų tęsimo priežiū
rai, tačiau tuo tarpu jokių dery
bų nenumatoma.

Ontario finansų ministeri
jos pranešimu, provincijos defi
citas 1996-1997 metams nukrito 
iki $6.905 bin., t.y. $500 mln. 
mažiau, negu numatyta gegužės 
mėnesio biudžete. Deficitą pa
dėjo sumažinti $2.15 bin. padi
dintos pajamos iš mokesčių, ku
rie šiemet siekė $38.466 bin.

Finansų ministeris Ernie 
Eves pripažino galimybę, jog On
tario mokesčių mokėtojams at
silieps Ontario Hydro proble
mos su branduoliniais reakto
riais, tačiau mokesčiai nepakils 
artimoje ateityje. Provincija ga
rantuoja $29 bin. bendrovės sko
lą, o rizika yra aiškiai padidė
jusi. Apskaičiuota, kad reikėtų 
Hydro skolą sumažinti $15 bin., 
ir įmonė galėtų atsigauti. RSJ

MERGINA iš Lietuvos ieško darbo 
- norėtų valyti namus. Tel. 416 
769-8488.

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

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 skaičiui, 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

http://www.realestae.ca/kraudys
mailto:kraudys@idirect.com
http://stralegis.ic.gc.ca/youth

