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Geradarybė ir garsai
Įvairiais darbais, kūryba ar žygiais žmonių sukel

tas garsas skamba nevienodai. Skambesio toną dažniau
siai nustato žmogaus iškilumas, jo populiarumas. Tokiais 
atvejais kalbama daugiau apie tai, kas padarė, o ne ką pa
darė.

Gerųjų darbų laukianti sritis pasaulyje turbūt yra 
pati plačiausia. Į tuos laukus gali eiti tūkstančiai 
geranoriškų asmenų - visiems ir visada užteks 
vietos kur nors įtilpti ir reikštis. Vieniems išėjus laukiama 

kitų; vieną uždavinį atlikus, prieš akis stojasi šimtai kitų. 
Organizuotos savanorių grupės sutirpsta milžiniškuose ir 
nesibaigiančiuose poreikiuose. Kartais net atrodo, kad 
daug pastangų, o naudos mažai. Tie dirvonų plėšiniai to
kie sunkūs, kad ne vieną ir geriausių norų nestokojantį 
žmogų atbaido dar nepradėjus jam kaip nors šiton sritin 
jungtis. Ir taip gyvenimas stovi kaip stovėjęs - kam skirta' 
badauti, jokios išeities nėra; kam skirta priemiesčių lūš
nelėse skursti ir sirgti, tebūnie taip. Retas kuris iš didingų 
rūmų teateina jiems ištiesti pagalbos ranką. O jei kas iš 
tų aukštybių ir nusileidžia, progai pasitaikius aplanko ku
rią nors vaikų ligoninę ir j rankas paima vieną vargšelį - 
reklama nebesulaikoma: žiūrėkite, kokia artimo meilė. 
Apstoja laikraščių atstovai ir fotografai, garsiai suskamba 
žmoniškumą skelbiantys varpai, trukdantys net atidžiau 
pažiūrėti, kiek čia iš tikrųjų padaryta gero ir kiek čia pa
leista žodžių žymūno populiarumui kelti. Ir užtat nenuo
stabu, kad eilinį geradarį pagauna gundanti mintis - kam 
vargti, aukotis, jei niekas tavęs nemato. Kuklumas gramz
dina, puikybė pakelia. Tai ar ne geriau būti pakilusiam, 
kurį visi mato?

Tai apgailėtina išvada, stabdanti geradarybės plėtrą. 
O vis dėlto reikia džiaugtis, kad atsiranda pavienių 
švyturių, neieškančių gerųjų darbų laukuose nei 
naudos, nei garbės ar reklamos. Vienas tokių ryškiausių 

pavyzdžių - tai vienuolė Motina Teresė, 1997 m. rugsėjo 
5 d. Kalkutoje amžiams užmerkusi gerąsias savo akis, ku
rios visą gyvenimą neleisdavo jai praeiti pro pagalbos ir 
meilės trokštančius ligonius ir atstumtuosius. Velionė - 
nepakartojama šių laikų asmenybė, kai nūdien to nusilei
dimo į pačius tamsiausius pasaulio kampelius taip maža. 
O jei jo vis daugiau atsirastų, pasaulyje išsispręstų labai 
daug painių problemų, kurios be perstojo narpliojusi pra
radus tikrąją sampratą, kas iš tikrųjų yra meilė. Apie pas
tarąją nemažai šnekama ir rašoma, ji aukštinama ir idea
lizuojama. O lieka tarsi po debesimis pakabinta papuošta 
ir graži iškaba pasigėrėti, pasigrožėti. Jei meilė paversta 
tik puošniu žodžiu, jo kartojimas ir garbinimas nieko ne
pakeis. Tas žodis pagal reikalą tampa ir paprasčiausios 
propagandos įrankiu, kai per mažai darant reikia dangs
tytis ir viešai rodytis. O meilės darbai sprogsta pavasario 
pumpurais, kurių jokia jėga sulaikyti negali. Į paviršių jie 
iškyla ir iš pačių tamsiausių bei giliausių kampelių be 
reklamos, be didelio aiškinimo, kas padaryta. Gyvenimas 
nesunkiai atskiria, kur yra meilės darbai, o kur tik šnekos 
apie meilę. Jokie apsimetimai, jokios puošmenos to pa
keisti negali. Ir žmonės skirstomi pagal darbus, ne pagal 
jų sakytus žodžius ar visuomeninį iškilumą. Vienas kitas 
besąlyginės artimo meilės pavyzdys geradarybės dirvonus 
apsmaigsto niekada nedžiūstančiais žiedais. Ir tik šitaip 
teįmanoma padaryti pasaulį geresnį. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Tarėsi Kanados premjerai
Kanados 9 provincųų prem

jerai ir dviejų teritorijų vadovai 
posėdžiavo rugsėjo 14 d. Kalga- 
ryje, Albertoje, be Kvebeko 
premjero Lucien Bouchard. 
Premjerai sudarė 7 gaires dis
kusijoms apie Kanados vienybę.

Jie pareiškė, jog visi kana
diečiai turi lygias, įstatymais ap- 
saugojamas teises. Provincijos 
visos turi skirtingus bruožus, 
bet lygų statusą. Kanados įvai
rumui. tolerancijai, lygybės gali
mybėms neprilygsta joks kitas 
kraštas. Prie Kanados įvairumo 
prisideda čiabuvių kultūra, ang
lų bei prancūzų kalbos ir dau- 
giakultūriškumas, atvežtas iš 
įvairiausių pasaulio kraštų. Kve
beko unikalumas yra pagrindi
nis Kanados gerovei. Taip pat 
Kvebeko teisėtvarkos ir vyriau
sybės esminis vaidmuo yra iš
saugoti tą unikalumą Kanadoje. 
Jeigu ateityje būtų priimti kons
tituciniai pakeitimai, teikiantys 
vienai provincijai kokias nors 
specialias teises, jos galios ir ki
toms provincijoms. Kanados fe
deracinėje santvarkoje visos 
provincinės vyriausybės bendra
darbiauja lanksčiai ir su pagar
ba vienos kitų teisėms. Ypatin
gai svarbu yra tartis dėl sociali
nių programų įgyvendinimo.

Kvebeko premjeras Lucien 
Bouchard teigė, jog nieko naujo 
nepasakyta, o Kvebekui vienin
telis atsakymas yra balsuoti už 
suverenumą. Jis žada boikotuoti 
premjerų konferencijas ir atei
tyje.

Kanados gyventojams rei
kės užpildyti vizų anketas įva
žiavimui į JAV nuo ateinančių 
metų rugsėjo mėnesio. Iki 1999 
m. keliavimui į JAV bus reika
linga įsigyti asmens liudijimo 
(i.d.) korteles. JAV kongresas 
pernai priėmė įstatymą “Illegal 
Immigration Reform and Im
migration Responsibility Act” 
(dėl nelegalios imigracijos re
formos ir imigracijos atsakomy
bės). Įstatymas prieštarauja vir
šūnių susitikimuose prezidento 
Bill Clinton ir Kanados ministe- 
rio pirmininko Jean Chretien 
viešiems pasisakymams apie at
viresnes sienas.

Kanados pareigūnams rūpi, 
kad sienos perėjimo punktuose 
bus labai didelis susigrūdimas, 
sutrukdantis $300 mln. vertės 
kasdieninę prekybą. Buvo pra
šyta, kad JAV kongresas priim
tų įstatymų techninius pakeiti
mus, kurie atleistų kanadiečius 
nuo griežčiausių įstatymų punk-

(Nukelta j 8-tą psl.)

Tėvynės apsaugos rinktinės surengtoje Sedos kautynių minėjimo iškilmėje 1997 m. liepos 13 d. Viršuje: 
kariai žygiuoja į pamaldas už žuvusius; žemiau - šaulės, kariai ir kiti dalyviai žuvusių pagerbime

Nuotr. R. Pranevičiaus

PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

Baltiečių rūpesčiai spaudoje
Žiniaraštis, seniau spausdintas Miunchene, perkeltas į Rygos spaustuvę. Viliojamos jaunos 

moterys Rytų Europos ir Baltijos kraštuose kai kuriems darbams ir prostitucijai

KAZYS BARONAS

Gavau baltiečių - vokiečių 
draugijos rugsėjo mėn. žiniaraš
tį. Ankščiau jis buvo spausdina
mas Miunchene (kur gyvena ir 
redaktorius), tačiau jau II š.m. 
nr. “Mitteilungen aus balti- 
schem Leben” atėjo iš Latvijos 
sostinės, Janos Dainos spaustu
vės. Gal kiek mažesnės išlaidos, 
nes nuo rugsėjo 1 d. Vokietijoje 
laiškų, knygų, laikraščių siuntos 
pabrango 25%.

Žiniaraščio turinys
Vyr. red. yra estas dr. Olg- 

red Aule. Žiniaraščio viršelį jis 
papuošė trijų esčių studenčių, 
nuotrauka. Daugumą straipsnių 
ir žinių paskyrė savo tėvynei, 
nors palietė ir bendrus Lietu
vos, Latvijos bei Estijos reika
lus. Prie jų reikia priskirti labai 
įdomią Johannes Biorner pa
skaitą. Autorius palietė 1939 m. 
balandžio-liepos mėn. anglų ir 
prancūzų pasikalbėjimus Mask
voje. Nežinau, kokiais archyvi
niais dokumentais rėmėsi vo
kietis, rašydamas, kad sąjungi
ninkai ir Sov. Sąjunga susitaikė 
su Lietuvos likimu, priskirdami 
mūsų tėvynę ir net Vokietijos 
pageidavimu jos įtakos sferai, 
tačiau ilgai kovojo už Latvijos ir 
Estijos ateitį. Deja, paaiškėjus 
Sov. Sąjungos ir Vokietijos pa
sitarimams, pasikalbėjimai buvo 
nutraukti.

Lietuva, patekusi į Vokieti
jos įtakos sritį, būtų susilaukusi 
prieš karą su Sovietų Sąjunga 
vokiškos kariuomenės. Vokieti
ja būtų laimėjusi apie 300 km. 
rytų fronte ir, be jokių abejonių, 
dar prieš netikėtą, ankstyvą šal
tą 1941 m. žiemą būtų užėmę 
Maskvą ir kt. strategines vieto
ves, nes juk Vokietijos kariuo
menė buvo išsidėsčiusi apie 30 
km nuo Sov. Sąjungos sostinės.

Bet kita medalio pusė: Vo
kietija tuoj pat būtų mobilizavu
si Lietuvos vyrus karui prieš 
Sov. Sąjungą. Klausimas labai 
platus, priklausantis karo žino
vams.

Baltiečių konferencija

Baltiečių-vokiečių draugija 
š. m. spalio 3-5 d.d. Luneburge 
(apie 40 km. į pietus nuo Ham
burgo) rengia konferenciją. Lie
tuviams vertos dėmesio paskai
tos: “Lietuvos Katalikų Bendri
jos vaidmuo lietuviškos tautinės 
savimonės išlaikyme”. Skaito 
dr. B. Frisch. “Lenkų mažuma 
Lietuvoje” - A. R. Levandovski, 
“Padėtis Karaliaučiuje” - dr. G. 
Beliesen, “Baltijos pabėgėliai 
Hamburgo erdvėje - Baltijos uni
versitetas” - dr. Angelika Eder. 
“Taikos sutartys su Baltijos 
valstybėm ir sovietinė Rusija 
1920 m.” Visos paskaitos - vo
kiečių kalba. Mokantiems vo
kiečių kalbą patartina žiniaraštį 
užsisakyti. Adresai: “Mitteilun

Šis žemėlapis vokiečių spaudoje parodo, kad daug baltųjų jaunų 
moterų nelegalios prekybos keliais atvyksta Vokietįjon iš Rytų Europos 
ir patenka į viešuosius namus

gen aus baltischem Leben” Ti- 
tuler str 9/VI, 81925 Mūnchen, 
Germany. Metinė prenumerata 
- 50 markių.

Viliojamos prostitutės
Hamburge leidžiamas “Stem” 

žurnalas išspausdino su nuo
traukom platų straipsnį apie 
prekybą moterimis, viliojant jas 
iš Rytų Europos į Vakarus na
mų darbams, padavėjų tarnybai 
valgyklose, kavinėse, ir tai su la
bai geru atlyginimu. Autorius 
paliečia ir baltietes.

Pasiekus Vokietijos-Lenki- 
jos sieną ir apsistojus vokiška
me viešbutyje, tuoj pat iš jaunų 
ir gražių moterų vokiečiai atima 
pasus, sumoka reikalingą pinigų 
sumą Rusijos, Lenkijos, Turki
jos mafijai. “Kaina” svyruoja 
nuo 3000-5000 dol., priklauso
mai nuo moters metų. Tada jos 
sodinimos į autovežimius ir ga
benamos į Frankfurtą, Berlyną, 
Hamburgą, Miuncheną. Ten

(Nukelta.) 2-rą psl.)

Įsteigta bendradarbiavimo 
taryba

Vilniuje rugsėjo 14 d. įvyko 
Lenkijos ir Lietuvos vyriausybių 
bendradarbiavimo tarybos stei
giamasis posėdis, kuriame daly
vavo Lenkijos ministeris pirmi
ninkas Vlodzimežas Cimosevi- 
čius ir jo vadovaujama delegaci
ja bei Lietuvos ministeris pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius su 
savo kabineto nariais, praneša 
ELTA. Buvo aptartas dvišalis 
bendradarbiavimas, įsijungimas 
į ŠAS (NATO) ir Europos są
jungą, ekonominiai ryšiai, kova 
su organizuotu nusikalstamu
mu, bendravimas švietimo ir 
mokslo srityje, tautinių mažumų 
teisių apsauga ir kiti klausimai.

Svečias iš Lenkijos taip pat 
susitiko su Lietuvos prezidentu 
Algirdu Brazausku, kuris pasiū
lė, kad Lenkijos pasieniečiai ir 
muitininkai kartu su Lietuvos 
pareigūnais prižiūrėtų Lietuvos 
ir Lenkijos sienos perėjimo punk
tus. Tai būtų labai naudinga 
sustiprinant šių valstybių verslo 
ryšius.

Minėjime apkaltinta Lietuva
Rugsėjo 11d. įvyko iškilmin

gas Lietuvos seimo posėdis, 
skirtas žydų išminčiaus Vilniaus 
Gaono Elijahu Zalmano 200- 
osioms mirties metinėms minė
ti. Kaip praneša “Respublika”, 
Izraelio ambasadorius Baltijos 
kraštams Oded Ben Hur kalbė
damas seime ta proga tvirtino, 
kad daugelis pasaulio žydų iškil
mes boikotavo dėl to, kad “Lie
tuvoje laisvi vaikšto karo nusi
kaltėliai, vilkinamos reabilitaci
jos įstatymo pataisos”. Jis pa
brėžė, kad “istorinis teisingu
mas - jūsų pareiga sau einant į 
Europos Sąjungą” ir “pačiai Lie
tuvai svarbu žinoti kolaborantų 
skaičių ir nurodyti jų pavardes, 
kad dėmė nekristų ant visos tau
tos”. Ambasadorius priminė pre
zidentui Algirdui Brazauskui, 
kad viešėdamas Izraelyje pasta
rasis pažadėjęs, kad nusikaltė
liai bus nubausti, siūlė faktus 
apie žydų tautžudystę įtraukti į 
mokyklinius vadovėlius.

Haifos vyriausiasis rabinas 
Š. J. Kohcnas priminė seimui, 
kad per Antrąjį pasaulinį karą 
Lietuvoje žydus žudė ne tik na
ciai, bet ir “kai kurie vietiniai 
lietuviai, ir nusikaltėliai turi sto
ti prieš teismą”. Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
teigė, kad ir Lietuva nori teisin
gumo, pabrėžė, kad Gaonas ne 
tik žydų, bet ir Lietuvos pasi
didžiavimas.

Prezidentas Algirdas Bra
zauskas minėjime Operos ir ba
leto teatre pareiškė, kad galioja 
ir visada galios jo pažadai, vei
kia įstatymas, leidžiantis pa
traukti baudžiamojon atsako
mybėn holokausto vykdytojus. 
Pasklidus neigiamiems atsiliepi
mams apie ambasadoriaus kal
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bos tai progai netinkamą toną, 
jis pripažino, kad tai nebuvo 
tinkama žydų ir lietuvių santy
kiams.

Ministeris pirmininkas 
Švedijoje

Lietuvos ministeris pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius 
rugsėjo 9 d. dalyvavo Stokhol
me vykstančioje konferencijoje, 
kurios tema “Santykiai tarp Bal
tijos regiono valstybių ir ES: 
saugumo ir užsienio politika”. 
Jis skaitė paskaitą apie Lietuvą, 
priminė, kad Lietuva atitinka 
Kopenhagos viršūnių susitikime 
nustatytus pagrindinius ekono
minius bei politinius narystės 
kriterijus. Konferencijoje taip 
pat pranešimus skaitė buvęs 
Švedijos ministeris pirmininkas 
Carl Bildt, Europos komisijos 
narys HansVan Den Broek, Eu
ropos parlamento atstovai, frak
cijų ir komitetų vadovai.

Gerai įvertintos buvo da
bartinės Lietuvos vyriausybės 
pastangos ir Lietuvos pasieki
mai. Taipgi buvo pažymėta, kad 
Lietuva iš esmės jau yra pasi
rengusi pradėti derybas su ES ir 
kad būtina visoms trims Baltijos 
valstybėms kartu žengti pirmus 
žingsnius, nes tai Europai su
teiktų daugiau stabilumo.

Užsienio reikalų ministeris 
Norvegijoje

Rugsėjo 3 d. Lietuvos užsie
nio reikalų ministeris Algirdas 
Saudargas dalyvavo penktajame 
Baltijos ir Šiaurės valstybių dip
lomatijos vadovų susitikime ir 
Bergene (Norvegijoje) vykusio
je konferencijoje “Tarptautinių 
santykių plėtimas, ypatingą dė
mesį skiriant Baltijos šalims”, 
rašo ELTA. Jis skaitė paskaitą 
“Lietuva šiandien - jos vieta, 
tikslai ir siekiai per istorijos 
prizmę”. Konferencjoje dalyva
vo savivaldybių administracijos, 
visuomeninių organizacijų atsto
vai ir verslininkai, parodę didelį 
susidomėjimą Lietuva.

Palengvinimai užsienio 
bankams

Lietuvos seimas rugsėjo 11 
d. pakeitė komercinių bankų 
įstatymą, tuo sudarydamas pa
lankesnes sąlygas steigti Lietu
voje užsienio bankų skyrius. 
Kaip rašo ELTA, įstatymo pa
keitime Lietuvos bankui suteik
ta galimybė įregistruoti užsienio 
valstybių bankų skyrius Lietu
voje, jeigu kitų valstybių bankų 
priežiūros institucijos vienaša
liškai įsipareigoja vykdyti savo 
banko skyriaus veiklos priežiūrą 
ir teikti informaciją Lietuvos 
bankui.

Pakeitimo projektą pasiū
liusio seimo pirmininko Vytau
to Landsbergio nuomone, tai 
palengvintų steigimo procedū
ras, leistų greičiau pritraukti į 
Lietuvą užsienio kapitalą, rsj
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SPAUDOS BALSAI

Žydų pastabos Lietuvai

A. a. kun. Prano Račiūno, 
MIC, laidotuvių pamaldose rug
pjūčio 26 d. Kauno šv. Gertrūdos 
šventovėje meldėsi 5 Lietuvos 
vyskupai, daugiau kaip 60 kunigų, 
didelis būrys vienuolių bei pasau
liečių. Mišių koncelebracijai va
dovavo vysk. J. Žemaitis, MIC. 
Pamoksle kun. K. Brilius, MIC, 
priminė, kad prieš 70 metų toje 
pačioje šventovėje buvo pašarvo
tas Pal. arkivyskupas Jurgis Ma
tulaitis. Mišių pabaigoje seimo 
pirmininkas Vyt. Landsbergis ve
lionį pavadino “dvasios fronto ka
riu ir Atgimimo šaukliu”. Petra
šiūnų kapinėse kapą pašventino 
vysk. J. Žemaitis, MIC. Atsisvei
kinimo žodį tarė arkivyskupas S. 
Tamkevičius, iš Romos atvykęs 
marijonų gen. vikaras kun. V. 
Aliulis, MIC. Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos vardu kalbėjo 
dr. M. Bloznelis. Prof. A. Kusta 
priminė velionies auklėjamąjį dar
bą. Vysk. A. Vaičius velionį pa
vadino didžiu Lietuvos patriotu. 
Taipgi kalbėjo politiniai kaliniai, 
tremtiniai, partizanai bei Sąjūdžio 
atstovai.

Klaipėdos Dvasinės pagalbos 
jaunimui centras birželio 30 - lie
pos 6 d.d. Giruliuose buvo suren
gęs stovyklą jaunimo vadovams. 
Po savaitės čia vyko visą mėnesį 
trukusi stovykla vaikams ir pa
augliams, patekusiems į policijos 
įskaitą. Rugpjūčio pradžioje prak
tiniam - teoriniam seminarui va
dovavo svečiai iš Čikagos J. Irvin 
ir T. Tosh, socialinių reikalų spe
cialistai. Į seminaro programą.bu- 
vo įtrauktos šeimos, visuomenės 
bendravimo, jaunimo ir alkoho
lizmo, išankstinio narkotikų apsi
saugojimo temos. Būta daug įdo
mių ir labai gyvų diskusijų, im
provizuotų vaidinimų. Centro 
steigimo iniciatorius - kun. E.

Išganymas ateina per kančią, at
rodančią beprasmiškai. Ir Jobas at
rado Viešpatį savo kančioje.

(Karol Wojtyla) 

Anykščių gimnazijos buvusiam mokytojui karininkui
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mirus,
žmoną EMILIJĄ su šeima ir visus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Juozas ir Stella Miškiniai, 
Onutė Rušėnienė

PADĖKA
AtA

JULIJAI LIUTKIENEI
iškeliavus amžinybėn 1997 m. rugpjūčio 5 d.,

reiškiame nuoširdžią padėką Lietuvos kankinių parapijos 
kunigams, klebonui prcl. J. Staškevičiui ir kun. V. Voler- 
tui už maldas prie karsto laidotuvių namuose, atnašautas 
Mišias ir laidotuvių apeigas kapinėse. Ačiū N. Benotienei 
už vargonavimą ir giedojimą.

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams, šaulių kuopos 
pirmininkui Vytautui Pečiuliui ir kuopos nariams už gar
bės sargybą. Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams bei 
pažįstamiems už užuojautas, gėles, užprašytas Mišias, 
lankymą koplyčioje ir palydėjimą į amžino poilsio vietą. 
Ačiū J. Gurklienei už skaniai paruoštus pietus ir ponioms 
už atneštus pyragus.

Esame dėkingi Jums -
brolis su šeima, sesuo su vyru ir visi giminės

Putrimas. Šiuo metu jis daugiau
sia rūpinasi lėšų telkimu. Admi
nistraciniu direktoriumi paskirtas 
Kanados lietuvis sociologijos ži
novas Ričardas Liškauskas, ten 
dirbantis nuo 1995 metų. Per dve
jus veiklos metus suburta apie 
pusantro šimto socialinio darbo 
savanorių. Daug dėmesio skiria
ma vaikams, patekusiems į polici
jos įskaitą. Rūpinamasi stovyklų 
organizavimu, vadovų rengimu. 
Centras taipgi gelbsti vienišiems 
seneliams bei asocialių šeimų 
vaikams.

Vytauto Didžiojo universite
tas, Kauno kunigų seminarija ir 
Kretingos šv. Antano religijos stu
dijų institutas rugpjūčio 23 d. pra
dėjo naujus mokslo metus. Kaune 
šventė pradėta eisena į arkikated
rą baziliką, kur iškilmingas Mišias 
koncelebravo vyskupai V. Miche- 
levičius ir R. Norvilą, Katalikų 
teologijos fakulteto dekanas kun. 
dr. V. S. Vaičiūnas bei fakulteto 
dėstytojai. Pamaldose dalyvavo VD 
universiteto rektorius prof. V. 
Kaminskas, dėstytojai bei studen
tai. Pamoksle vysk. R. Norvilą pa
brėžė teisingos krypties ir orien
tacijos svarbą. Po pietų iškilmin
game mokslo metų pradžios 
posėdyje dr. Adolfui Damušiui 
buvo suteiktas garbės daktaro 
laipsnis už nuopelnus lietuvių 
tautai kovoje su naciais ir sovie
tais. Kretingoje šventė pradėta 
iškilmingomis Mišiomis, kurias 
koncelebravo Telšių vysk. A. Vai
čius, instituto direktorius mons. 
dr. P. Puzaras, kun. A. Grabnic- 
kas.OFM, ir kun. C.Bratti, OFM. 
Po pamaldų kun. A. Grabnickas 
kvietė studentus dažniau susi
kaupti maldai, vyskupas pasi
džiaugė įsteigtu institutu. Šventė
je dalyvavo Telšių vyskupijos 
kancleris kun. D. Stulpinas, Kre
tingos rajono burmistras J. Ša
kinis, švietimo darbuotojai ir stu
dentai. Į institutą priimti 27 nauji 
studentai. Iš viso ten studijuoja 
84 asmenys.

Dvylikos Rytų ir Vidurio Europos valstybių prezidentų konferencijoje Vilniuje 1997 m. rugsėjo 5-6 d.d. Iš 
kairės: Bulgarijos prezidentas STOJANOV, Lietuvos - BRAZAUSKAS, Estijos -MERI;stovi - Rumunuos 
prezidentas CONSTAUTINESCU Nuotrauka - iš vokiečių spaudos

Prie partizanų slėptuvės šile
Laisvės kovotojų pagerbtuvės Punios šile suėjus 50 metų nuo jų žūties

A. URMANAVIČIENĖ, Alytus

Šalia Alytaus Šv. Kazimiero 
šventovės aikštėje 10 autobusų 
laukė žmonių, dalyvavusių šv. 
Mišiose už žuvusius 1947 m. 
rugpjūčio 11 dieną Punios šilo 
“piliakalnyje” Lietuvos laisvės 
gynėjus-partizanus.

Partizanų žūtis
Prieš 50 metų, tokią pat 

gražią vaiskią dieną, Dainavos 
apygardos štabe 8 partizanai 
buvo numatę, ką turės tądien 
atlikti. Išgirdę viršuje bunkerio 
įtartinus garsus sukluso. Kažkas 
pasakė: “gal tai vėl karvės, nes 
kažkada jos vaikščiojusios šituo 
stogu”... Tačiau geriau įsiklausę 
išgirdo “karves, besikalbančias 
rusiškai”...

Juoda išdavystė, slankiojusi 
šilojais, miškais, patekdavo ir į 
bunkerius. Ji atvedė okupantą 
ir į šią gerai įrengtą slėptuvę, į 
kurią partizanai patekdavo at
bridę nuo Nemuno upeliu, kuris 
jų brydės nuplaudavo srauniu 
vandeniu.

Išlikęs dokumentas
Šiandieną slėptuvėje, kaip 

ir prieš 50 metų, stovi iš kartelių 
įrengtas stalas, suoliukai, dvi
aukščiai narai, ant kurių gauda
vo pailsėti labai išvargę miško 
broliai. Tik anuomet nebuvo 
štabo slėptuvėje dokumento, 
kurį gali perskaityti dabar kiek
vienas. O jame parašyta, kad 
1947 m. rugpjūčio 11 d. žuvo: 
DOMININKAS JEČYS-AŽUO- 
LIS (1896-1947) Dainavos apy
gardos vadas; JONAS PILINS- 
KAS-KRUMAS (1908-1947) 
Dainavos apygardos štabo virši
ninkas; MYKOLAS PET
RAUSKAS-ARAS (1908-1947) 
- Margirio grupės štabo virši
ninkas; VACLOVAS KAVA
LIAUSKAS-JUODVARNIS 
(1924-1947), štabo darbuotojas.

Apsvaiginti granatomis ir 
paimti gyvi: VINCAS JUOZAI
TIS-VYTURYS (1922-1989 m. 
miręs) agitacinio skyriaus virši
ninkas; JUOZAS PUŠKO- 
RIUS-GIRINIS (1912 m. - gy
vas) apygardos štabo viršininko 
pavaduotojas; ANTANAS MA
CEVIČIUS-LINAS (1915- 
1948) ryšių ir žvalgybos viršinin
kas; JUOZAS PETRAŠKA- 
PATRIMPAS (1916, gyvas) ku
nigaikščio Vaidoto grupės vadas.

Jie neužmirštami

Į šį liūdną Lietuvai 50-me- 
čio minėjimą atvyko aukšti Lie
tuvos pareigūnai. Bunkeryje 
daugybė gėlių, degančios žvake
lės kaitriom liepsnelėm primi
nė, kad didvyrių nueitas sunkus 
kovos kelias, kad pralietas krau
jas už Lietuvos laisvę, kad jų ne
žmoniškos kančios neužmirštos. 
Praeitis, kurią okupantas nieki
no, atgijo aukštais kryžiais, 
šventomis Mišiomis, aukojamo
mis visoje Lietuvoje. Tragiška 
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ANTANUI STANKUI 

mirus,
jo žmonai GRAŽINAI, sūnums ALGIUI ir GEDIMINUI, 
jų šeimoms, dukrai GINAI, broliui JUOZUI, visiems 
giminėms ir artimiesiems Kanadoje ir Lietuvoje jų 
liūdesio valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Adolfas Kanapka, sūnus Juozas ir šeima

praeitis prašneko šventoriuose, 
miestų ir miestelių aikštėse pa
statytais ir statomais narsie
siems Lietuvos sūnums pamink
lais.

O aukštasis Punios šilo “pi
liakalnis”, slėpęs Dainavos apy
gardos ir štabo vadus, sveikino 
būrius savo papėdėje išsirikia
vusių savanorių, karių, šaulių, 
partizanų. Krūptelėjo šilas, 
išgirdęs nugriaudėjusius kritusių 
didvyrių garbei salvių garsus.

Daug žmonių iš visos Lietu
vos atvyko į Punios šilą, į Dai
navos apygardos partizanų šta
bą pagerbti žuvusių didvyrių. 
Skambėjo orkestro partizaninių 
dainų melodijos. Dainavo mi
nia. Dainavo apie nelygioj kovoj 
kritusius, apie išniekintus, ant 
dulkėtps ir purvinos grindinio 
krūtinės numestus, apie tikė
jimą Tėvynės laisve. Juozo Luk
šos-Daumanto brolis Antanas 
dainavo ir skaitė minėta tema 
dainas ir eiles.

Gyvųjų, žodis
Tragiškos dienos atsimini

mais dalijosi likęs gyvas partiza
nas pik. Juozas Petraška ir inva
lido vežimėlyje sėdintis partiza
nas Juozas Puškorius. Jis rašy
davęs straipsnius laikraštėliui 
“Aukuras”. Paskutinę naktį bu
vo išspausdinta 1000 egz. Parti
zanai turėję daug rėmėjų. Ne
trūko rašomosios medžiagos nei 
maisto. Tačiau atsirado parsida
vusių “už trupinį aukso, gardaus 
valgio šaukštą”. Prisiminta Juo
zo Lukšos drąsa, kuri nugalėjo 
geležines užtvaras ir laimingai

Baltiečių rūpesčiai...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

paskirstomos į viešuosius na
mus, baigiant sąvadautojams 
pokalbį tokiais žodžiais: “Jūs 
mums skolingos po 500 dol., tad 
turite juos atidirbti”.

Žurnalas rašė, kad apie pu
sė milijono moterų laikoma Va
karų Europos viešuose namuo
se, o kiekvienais metais “baltoji 
prekė” Vakarus pasiekia dar 
apie 10,000. Ir tai tik jaunos, 
gražios, kartais net nesulauku
sios 16 metų. Dauguma jų yra iš 
buv. Sovietų Sąjungos, penkta
dalis iš Lenkijos, Čekijos, Bul
garijos. Berlyne kiekviena trečia 
seniausios moterų, profesijos 
atstovė yra Rytų Europos, o są
vadautojai - 43% vokiečiai, 
14% turkai, 10% rusai, 7.5% 
lenkai.

“Stern” žurnalas mini ir 
Baltijos valstybes. Lietuvoje pa
viliotos moterys Vokietiją dau
giausia pasiekia keltu Klaipėda- 
Mukran arba lėktuvu, autoveži- 
miais. Vokietijoje moterys “nu
perkamos”, trumpai pranešami, 
kad “prekė” pasiekė Vokietiją. 
Paviliotos lietuvaitės daugiausia 

pasiekė užsienį.
O septintajame dešimtme

tyje laisvės kovos estafetę perė
mė Romas Kalanta. Tapęs gy
vuoju fakelu priminė pasauliui, 
kad laisvės troškimas širdyse 
nemiręs, o mūšis dar nebaigtas. 
“Lietuva, turėjusi karalių Min
daugą, didijį kunigaikštį Vytau
tą, dabar ir vėl turi Vytautą, 
Kovo 11-osios architektą, nusi
pelniusį didelės pagarbos ir 
teisės būti Lietuvos vadu”, - 
kalbėjo partizanas J. Puškorius.

Žodį tarė ir buvęs partiza
nas Povilas Vaičekauskas-Kle- 
vas, gyvenantis Čikagoje, dabar 
dirbantis Lietuvos partizanų 
globos fondo valdyboje sekreto
riumi. Šio fondo leidinėly 
“LPGF Ryšininkas” sakoma: 
“Iš 30 tūkstančių - vos keli šim
tai partizanų belikę ir vis kas 
dieną jų eilės retėja... Paremda
mi juos materialiai, ko jiems 
ypatingai šiuo metu reikia, tuo 
pačiu paremsime ir moraliai, 
parodysim jų atliktų darbų įver
tinimą ir padėką už jų pasiauko
jimą tautai”. Šis fondas rodo, 
kad užsieny gyvenantys mūsų 
broliai lietuviai gerbia didelį 
partizanų pasiaukojimą už Lie
tuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Gražiu Punios šilu nuban
gavo minia prie apdainuoto ži
lojo upių tėvo Nemuno. Čia la
bai gražiame gamtos prieglobs
tyje laukė išvirta skani kareiviš
ka grikių košė. Plačiašakių 
ąžuolų paunksmėje skambėjo 
dainos. Tvirtai susikabinę ran
komis žmonės dainavo: “Kaip 
brangi esi, žeme tu gimtine...” 

vežamos į Berlyną, Hamburgą, 
net Amsterdamą.

Du kartus rašiau “Lietuvos 
aidui” atvirus laiškus tuo klausi
mu, nes pažinčių skelbimuose 
yra ir vedybos su turtingais vo
kiečiais. Paaiškinau, kokios tai 
“vedybos”, kokia ateitis laukia 
moterų. Deja, “LA” redakcija 
mano laiškų neišspausdino.

Moterų apsauga
Žurnalas rašė, kad tokios 

“prekybos” metinė apyvarta sie
kia miliardines sumas. Ji gal yra 
pelningesnė už prekybą narkoti
kais. “Baltųjų vergių” prekyba 
susirūpino Europos sąjunga - 
paskyrė teisės ir vidaus reikalų 
komiteto narę švedę Anitą Gra- 
din rūpintis moterų apsauga. Į 
Europos parlamentą 1995 m. iš
rinkta švedė tuoj pat pasirūpi
no, kad moterimis daugiau su
sidomėtų Europos valstybės. 
Švedės nuomone, ne visos jau
nos moterys yra iš vargingų šei
mų, tačiau, viliojamos geresnių 
uždarbių, patenka į pinkles. 
Švedė kaltina taip pat korupcija 
pasienių policijas, nes ir jos 
bendradarbiauja su rusiška, len
kiška, vokiška mafija.

Neaplenkė švedė ir teismo, 
- apkaltino ir šią įstaigą. Ji davė 
mažą pavyzdį: už narkotikų per
vežimą spekuliantas baudžia
mas 10 metų kalėjimu, o už mo
terų prekybą - tik pusantrų. Iš 
kalėjimo paleistas sąvadautojas 
nuvažiuoja pas tokią moterį, iš
vežtą policijos į gimtinę, arba 
praneša savo draugams, kurie 
jauną moterį sumuša arba net 
nužudo.

Toronto savaitraštis “The 
Canadian Jewish News” š.m. 
rugpjūčio 28 d. laidoje rašo: 
“Amerikos žydų grupuotės yra 
skirtingų nuomonių dėl Vil
niaus Gaono 200 metų mirties 
sukaktuvių minėjimo boikotavi- 
mo. Įvairios žydų grupuotės da
lyvaus šiame minėjime, kuris 
vyks rugsėjo 9-12 dienomis, 
nors kai kurios, kaip sako Wie- 
senthal'io centro Jeruzalės sky
riaus vadovas Efraim Zuroff, 
nedalyvaus. Zuroff skatina boi
kotą, pasiremdamas tuo, kad 
Lietuvos valdžia atsisako savo 
pažadų patraukti nacių karo nu
sikaltėlius teismo atsakomybėn 
bei atšaukti jų reabilitaciją. (...)

Nepaisant jo pastangų, įvai
rios JAV žydų grupuotės žada 
minėjime dalyvauti. Zuroff sa
ko, kad B'nai Brith Internatio
nal, Amerikos žydų komitetas ir 
gal Pasaulio žydų kongresas tu
rės minėjime savo atstovus. Kai 
kurios ortodoksų rabinų gru
puotės, įskaitant Rabinų tarybą, 
Kongreso ’ bibliotekos judaisti- 
kos skyriaus darbuotojai ir Lie
tuvos žydų sąjunga, atstovaujan
ti Pasaulio Lietuvos žydų bend- 
ruorttenei, - minėjime nedaly
vaus.”

Toronto lenkų dienraštis 
“Gazeta” š.m. rugpjūčio 12-14 
d. laidoje rašo: “Minėjimo pro
ga į Vilnių atvyko daug rabinų, 
JAV, Didžiosios Britanijos, Ru
sijos, Prancūzijos ir Izraelio 
bendruomenių veikėjų, jų tarpe 
keliolika Elijah'o palikuonių. 
(...) Trečiadienį (IX.10) įvyku
siame seimo posėdyje, skirtame 
Gaonui Elijah'ui Haifos rabinas 
Shear Yasuv Cohen ir Izraelio 
ambasdorius Lietuvai Oded 
Ben Hur priekaištavo Lietuvos 
valdžiai dėl jos nenoro nubausti 
holokausto kaltininkus”.

Lileikio byla
Kalbant apie karo nusikal

tėlius dažniausiai minimas bu
vęs karo metais Vilniaus saugu
mo viršininkas Aleksandras Li
leikis. Varšuvos dienraštis “Žy- 
cie Warszawy” š.m. rugpjūčio 
13 d. laidoje, nuogąstauja, kad 
karo nusikaltimais kaltinamas 
91-metis A. Lileikis, kurio ap
klausinėjimai dėl blogos jo svei
katos buvo nutraukti, gali mirti 
nesulaukęs teismo. “Z.W.” rašo 
apie panašų atvejį Didžiojoje 
Britanijoje: “Vakar Didžiojoje 
Britanijoje mirė 86 metų am

Vilniaus Gaono mauzoliejus Saltoniškių kapinėse
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mirus,
jo žmoną GRAŽINĄ, sūnus - ALGIRDĄ ir 
GEDIMINĄ su šeimomis, dukrą GINĄ nuoširdžiai 
užjaučiame -

Petras ir Elena Stepanauskai
Juozas ir Genė Bakšai
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Lietuvoje mirus,
brolį JONĄ DERVAITĮ ir šeimą bei gimines 

nuoširdžiai užjaučiame -
B. K. Bubeliai J. J. Šarūnai
M. J. Glizickai I. Tauteras
A. Kriščiūnienė A. Zubrickas
S. J. Sendžikai S. S. Zubrickai
A. Šetikienė V. J. Žemaičiai

žiaus Szymon Serafinowicz, bu
vęs hitlerininkų okupuotoje Gu
dijoje policijos komendantu. Jis 
buvo pirmas asmuo, kurio ap
klausinėjimai dėl blogos sveika
tos buvo nutraukti. Jis buvo tei
siamas Salose dėl karo nusikal
timų. Jo byla sausio mėn. buvo 
nutraukta, teisėjams nuspren
dus, kad Serafinowicz dėl pasi
keitimų jo smegenyse negali bū
ti teisiamas”.

Tas pats dienraštis kovo 25 
d. laidoje rašė, kad D. Britani
joje gyvenantis ir irgi lenkišką 
pavardę turintis Bronislaw Haj- 
da yra kaltinamas buvęs nacių 
konclagerio budelis.

Priekaištai seimo nariui

Vilniaus lenkų dienraštis 
“Kurier Wilenski” š.m. rugpjū
čio 22 d. laidoje rašo: “Karingas 
nacių persekiotojas Efraim 
Zuroff užpuolė Lietuvos seimo 
atstovą Emanuelj Zingerį už 
‘rasės grynumo’ nesilaikymą. S. 
Wiesenthal'io centro Jeruzalėje 
direktorių labai suerzino tai, 
kad Lietuvos parlamentaras žy
das turi lietuvę žmoną. (...) E. 
Zuroff'o nuomone, judaizmas 
pasisako prieš žydų vedybas su 
nežydų kilmės asmenimis. ‘Ga
liu jus užtikrinti, kad Amerikos 
žydai, išnyks, nes tokie žydai, 
kuriems žydiškos vedybos nėra 
svarbios, sako judaizmui sudiev’ 
- pareiškė E. Zuroff’.

Šiuo klausimu E. Zuroff ne
abejotinai yra teisus. Su iš Izra
elio atvykusiu į Niujorką rabinu 
Israel Meir Lay kalbėjosi dien
raštis “Novoje Ruskoje Slovo”. 
1995 m. rugpjūčio 5 d. laidoje, 
kur jis tarp kitko pasakė: “Kal
bant apie Ameriką demografine 
prasme, reikia pasakyti, kad joje 
dabar žydų gyventojų turėtų bū
ti ne mažiau 30 milijonų. Prieš 
penkerius metus čia oficialiai 
buvo 5,5 milijonų žydų, o dabar 
vos trys milijonai pasisako esą 
žydai. Prieš 50 metų JAV buvo 
šeši milijonai žydų, kurie ne
buvo persekiojami. Tarkime, 
kak kiekvienoje žydų šeimoje 
buvo du vaikai, tad žydų skai
čius per 50 metų turėtų pakilti 
ligi 30 milijonų, tačiau mes pa
stebime visai priešingą vaizdą-' - 
čia žydų gyventojų skaičius ka
tastrofiškai mažėja nepaisant 
žydų imigracijos į JAV iš viso 
pasaulio, įskaitant ir iš Izraelio”.

Rabino nuomone, judaizmas 
gali išsilaikyti tik Izraelyje. J.B.

mailto:tevzib@pathcom.com
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Nepagydomo ligonio slauga II
Poeto žygis per Lietuvą

Bernardas Brazdžionis Lietuvoje 1997metų vasarą
D R. ĮNEŠA PONIŠKAITIENĖ, 

Kaunas
Daugumą gulinčių ligonių 

kamuoja pragulos, pasunkėjęs 
kvėpavimas ir vidurių užkietėji
mas. Pragulos dažniausiai atsi
randa tose kūno vietose, kur la
biausiai atsikišę kaulai. Kad 
pragulu neatsirastų, vartojami 
įvairūs pripučiami čiužiniai, 
minkšti kamšalai iš avikailio ar
ba kitos medžiagos, sėmenų pa
galvėlės ir kitokios minkštos 
įvairios formos pagalvėlės; jos 
dedamos kulnų, alkūnių ir kito
se atsikišusiose vietose, kad li
gonio kūnas nebūtų spaudžia
mas.

Labiausiai spaudžiamas kū
no dalis reikia patikrinti ne ma
žiau kaip du kartus per dieną, 
žiūrėti, ar nėra paraudusių vie
tų. Radus paraudusį plotelį, rei
kia keisti ligonio padėtį, pabars
tyti bičių pikiu arba pavartoti 
kitas įprastas priemones, kurios 
suvilgo ir apsaugo odą, gerina 
kraujotaką ir skatina gijimą.

Ligonio padėtį reikia keisti 
kas 1-2 valandos. Padėties pa
keitimas sumažina spaudimą la
biausiai pažeidžiamose vietose, 
gerina kraujotaką. Ligonis gali 
pagulėti ant nugaros, ant pilvo, 
ant kairės kūno pusės, ant deši
nės, gali ir pasėdėti.

Kas dvi valandos ligoniams 
reikėtų atlikti mankšto prati
mus. Kai yra tik paraudimas, 
vartojami pusiau pralaidos tvars
čiai. Atsivėrus žaizdai, vartoja
mi hidropolimeriniai tvarsčiai, 
atsiradus juodai nekrozinei ma
sei - hidrogeliai. Antiseptikus 
reikia naudoti tik tada, kai pra
gulos yra nešvarios arba infe
kuotos. Tinkamiausias šiuo at
veju yra 0,05% chlorheksidino 
tirpalas. Labai sėkmingai gydyti 
praguloms vartojamas 1% silva- 
deno ir 5% bičių pikio tepalas; 
jie mažina uždegimą, skausmą, 
veikia įvairias bakterijas, slopi
na jų fermentų aktyvumą, ska
tina granuliacijas. Blogo kvapo 
žaizdoms gydyti vartojamas 1% 
metronidazolio tirpalas ir met- 
ronidazolis per burną.

Labai svarbu ne tik odos, 
bet ir burnos higiena, plaukų 
šukavimas, skutimasis ir pan. 
Jei ligonis šito nebepajėgia pa
daryti pats, reikia jam padėti, 
bet jei gali, būtinai turi pats ir 
daryti. Ligoniai patys turėtų pri
žiūrėti net stomas ir kateterius, 
jei sugeba. Ligonių aktyvumą ir 
savitarną reikia skatinti viso
kiais būdais.

Labai svarbu ligoniams iš
valyti burną. Tuomet palengvė
ja kvėpavimas, mažėja galimybė 
atsirasti puvimo procesui bur
noje bei plisti infekcijai, rečiau 
ir lėčiau plėtojasi paradontozė. 
Valyti burną reikia po kiekvie
no valgio ir einant gulti. Prieš 
pradedant procedūrą, reikia pa
dėti ligoniui patogiai atsisėsti, 
po smakru padėti rankšluostį. 
Jei ligonis negali atsisėsti, jį rei
kia paguldyti veidu į atliekantį 
procedūrą asmenį ir pasiūlyti 

praskalauti vandeniu burną. Jei 
ligonis pajėgia, jis turėtų pats 
valytis dantis. Jei ligonis be dan
tų, burna dezinfekuojama tam
ponais, po to praskalaujama, 
nušluostoma burna ir smakras. 
Visa procedūra atliekama užsi
movus medicinines pirštines.

Gulintiems ligoniams blo
gėja ir kvėpavimas. Jį gerina li
gonio padėties keitimas, mankš
ta, kambario vėdinimas. Daro
mi specialūs kvėpavimo prati
mai, aktyvinantys apatinių krū
tinės ląstos dalių kvėpavimą ir 
didinantys diafragmos paslan
kumą. Ligoniui būtinai reikia 
paaiškinti, kodėl reikia kvėpavi
mo pratimų. Mankšta atliekama 
kas 4 vai., padedant slaugan
čiam personalui.

Vidurių užkietėjimą reikia 
stengtis kiek galima daugiau re
guliuoti dieta. Ypač gerai pa
deda rupus ir daug augalinių 
skaidulų turintis maistas. Reko
menduojama rupi duona, juo
dosios slyvos, figos ir pan. Per 
parą ligonis turėtų išgerti ne 
mažiau kaip 2000 ml skysčių. 
Patariama gerti po stiklinę kas 
2 vai. arba lyginėmis ar nelygi
nėmis valandomis.

Atliekami ir mankštos pra
timai, skirti pilvo bei dubens 
raumenims stiprinti (pritūpi
mai, kojų ištiesimas ir sulenki
mas, tarpvietės raumenų su
traukimo ir atpalaidavimo kai
taliojimas sėdint ant kėdės, pra- 
skėtus kojas). Pratimai karto
jami bent penkis kartus.

Nors vieną kartą per dieną 
reikia patikrinti, ar nepažeista 
išeinamoji anga. Kaupiantis du
joms pilve, reikia dažniau keisti 
kūno padėtį, vartoti dujų vamz
delį, skatinti ligonio judrumą.

Rekomenduojama matuoti 
išgerto ir išskirto skysčio kiekį. 
Reikėtų nepamiršti, kad dalis 
skysčio gali būti išskirta prakai
tuojant. Slaugytojas turėtų bent 
vieną kartą per dieną skirti kiek 
laiko sumažinti įtampos būseną. 
Būtina įspėti ligonį, kad jis nesi- 
tuštintų iš visų jėgų. Labai svar
bu, kad ligonis, užsinorėjęs tuš
tintis, tuojau pat galėtų tai pa
daryti. Reikia užrašyti, koks bu
vo išmatų kiekis, kokia spalva ir 
konsistencija. Kiekviena pamai
na turi pažymėti, ar ligonis išsi
tuštino. Ligonis palatoje turi tu
rėti dezodorantą; būtina tarp
vietės švara. Jei išmatos susi
tvenkia, reikia bandyti jas pa
šalinti pirštu apsimovus išteptą, 
pavyzdžiui vazelinu, pirštinę. 
Rekomenduotinos mažo tūrio 
aliejinės klizmutės; jas ligonis 
turėtų stengtis išlaikyti bent 
vieną valandą. Jei aliejinės kliz
mutės nepadeda, tuomet reikė
tų naudoti mažo tūrio druskines 
klizmutės. Labai svarbu pirštais 
stimuliuoti analinio sfinkterio ir 
defekacijos refleksą. Dėl vidu
rius laisvinančių vaistų, žvaku
čių ir klizmučių vartojimo slau
gytojas turi tartis su gydytoju. 
Jei niežti išeinamosios angos sri
tį, rekomenduotini vėsūs kom
presai šitoje srityje.

Keliaudamas per Lietuvą BERNARDAS BRAZDŽIONIS pasirašė ne 
vieną tūkstantį autografų

Švitinėtais veidais katalikiškos klasės mokinukai savo mylimą poetą 
VYTĘ NEMUNĖLĮ vedasi į mokyklą Elektrėnuose

RAŠO MOKINYS IŠ LIETUVOS
Kaip mūsų senoliai brangino knygą

Knygnešiai - tai žmonės, ku
rie gabendavo ir platindavo lietu
višką spaudą jos draudimo laikais 
1864-1904 metais. Lietuvišką spau
dą jie gabendavo per Rusijos sau
gomą Vokietijos sieną. Lietuviška 
spauda buvo spausdinama Mažo
joje Lietuvoje, daugiausia Tilžėje 
ir Ragainėje. Knygnešius už lietu
viškos spaudos platinimą ir gabe
nimą rusų žandarai kalindavo, 
įremdavo ir bausdavo. Iš viso bu
vo nubausta apie 2000 žmonių.

Knygnešiai sukurdavo savo 
draugijas. Žymiausios jų - “Arto
jų draugija”, “Sietynas”, “Atga-

Kai kurie ligoniai sunkiai 
nuryja maistą. Gali sutrikti ner
vinė rijimo akto reguliacija arba 
atsirasti rijimo procese dalyvau
jančių raumenų parezė ar pa
ralyžius, gali sutrikti raumenų, 
uždarančių nosiaryklę ir gerk- 
las, koordinacija. Tada maistas 
gali lengvai patekti į kvėpavimo 
takus. Todėl valgydinant ligonį 
negalima nuo jo atsitraukti nė 
minutei. Labai sunkių ligonių 
maistas turi būti skystas. Jei 
maistas sausas, rijimas gali su
trikti net ir nelabai sunkiems li
goniams. Užspringus maitinto
jas turi suteikti pirmą pagalbą.

Visada reikia pagalvoti,
(Nukelta i 4-tą psl.) 

va”, “Garšvių”. Kaimuose knyg
nešiai buvo labai laukiami. Vals
tiečiai juos priglausdavo, paslėp
davo nuo persekiojančių žandarų.

Bene žymiausias iš knygnešių 
buvo Jurgis Bielinis. Jis gimė 
1846, mirė 1918 metais. Manoma, 
kad Lietuvoje nėra miestelio ku
riame nebūtų apsilankęs šis žmo
gus. Tik retkarčiais jis aplankyda
vo savo šeimą, o šiaip gyvendavo 
ir nakvodavo valstiečių pirkiose ir 
klojimuose. Net už nakvynę J. 
Bielinis atsilygindavo knygomis.

Kaimuose ir miesteliuose 
pradėjo sklisti gandas, kad Tilžėje 
bus pradėtas leisti naujas laikraš
tis. Jo pavadinimas turėjo būti 
“Aušra”. Aušra reiškia ateinančią 
dieną, taigi ir laikraštis turėjo bū
ti ne bet koks. Visi knygnešiai ne
kantravo, kada jis pasirodys, nes 
norėjo kuo greičiau pradėti pla
tinti “Aušros” sąsiuvinėlius. Kai 
apie “Aušrą’ sužinojo žandarai, 
pradėjo griežčiau tikrinti per sie
ną einančius žmones, lankytis pas 
įtartinus valstiečius, tikrinti sau 
ramiai einančius žmones. Knyg
nešiams reikėjo pasidaryti atsar
gesniems. Jei ne knygnešiai, gal
būt jau neturėtume nei lietuviško 
rašto, nei kalbos.

Augustas Kemežys,
V. Kudirkos vid. m-los VI“ klasės 

mokinys, Trakų g. 27-1,3000 Kaunas

JUOZAS KOJELIS,
Los Angeles

Nutilo balsai, bandę oku
puotoje Lietuvoje niekinti, o iš
eivijoje menkinti poeto Bernar
do Brazdžionio poeziją... Kai 
1989 m. jis pirmą kartą iš Ame
rikos nuvyko į Lietuvą, jo pasi
rodymai aikštėse ar salėse su
traukdavo tūkstančius žmonių. 
Kai kas bandė aiškinti, kad tas 
populiarumas laikinas - Braz
džionis patekęs ant Lietuvoje 
pakilusios patriotinės euforijos 
bangos.

Laimė, kad ta banga pakilo. 
Ji nuplovė prievartinę komunis
tų okpaciją, nors nuosėdų tau
toje ir liko. O politiniai kaliniai 
ir tremtiniai didžiavosi, kad už 
Brazdžionio poeziją gaudavo 
dešimtmečiui “kelialapius” į Si
birą. Teisingai literatūros kriti
kas Valentinas Sventickas Braz- 
džionį pavadino “iš lietuviško 
žodžio meistrų įtakingiausiu ko? 
munizmo priešu”, tapusiu “ne 
tik literatūrine, bet ir istorine fi
gūra, kuri simbolizavo lietuvių 
tautos pasipriešinimą komuniz
mui”.

Komunizmui - konkretybė
je įsikūnijusiam blogiui, deja, 
talkino pasaulio kultūros garse
nybės. Paminėkime tik Pablo 
Picasso, Jean Paul Sartre, Pablo 
Neruda. Iš tikro ne banga nešė 
Brazdžionį, bet jis buvo vienas 
iš tų, kurie tą bangą įsiūbavo.

Vėliau Brazdžionis beveik 
kasmet lankėsi Lietuvoje, o tau
tos dėmesys jam ir jo kūrybai 
neblėso. Stebėdamas jo 1997 m. 
vasaros lankymąsi Lietuvoje, 
poetas Petras Palilionis, Rašy
tojų sąjungos Kauno skyriaus 
pirmininkas, galėjo pasakyti: “... 
jis visur laukiamas, visur suspė
ja, visur jo pilna”.

Vargu apie kurį kitą lietu
vių poetą buvo tiek daug rašyta, 
kaip apie Brazdžionį. Rašė jo 
neigėjai, menkintojai, rašė ir la
bai objektyvūs literatūros ver
tintojai. Atrodė, kad apie jo kū
rybą nieko naujo jau nebegali
ma pasakyti. O tačiau šią vasarą 
Lietuvoje buvo pasakyta. Ir 

Kavinė Palangoje 1997 metų vasarą Nuotr. K. Dambaraitės

naujo ir įdomaus. Į Brazdžionio 
poeziją pažiūrėjo ir žodį tarė 
sovietintoje Lietuvoje užaugę ir 
išsimokslinę literatūros tyrinė
tojai.

Jau minėtas kritikas Valen
tinas Sventickas (ragavęs Sibiro 
duonos), žiūrėdamas į Braz
džionio poezijos skerspjūvį, 
samprotauja: “Ne neigdamas, o 
savitai perimdamas lietuviško 
lyrizmo tradicijas (atviras jaus
mas, nuoširdus dainingas kalbė
jimas), poetas jas ryžtingai nau
jino. Ši sandūra buvo visai aki
vaizdi, kone įžūli, nes eilėraštyje 
susitiko senosios formos ir drąsi 
ekspresionizmo kalba, kataliko 
nuostatos ir žvali poetinė urba
nistika. Poetas visam laikui pri
sirišo prie Biblijos motyvų ir 
personažų. Taip atsirado savita
sis jo poezijos žvilgis - matyti 
savąjį laiką amžinų siužetų aki
vaizdoje (pabr. J.K.), (juos sė
mėsi iš Evangelijų ir kultūros).”

V. Sventickui, kurį Lietuvių 
fronto bičiuliai buvo pasikvietę 
į Los Angeles kartu atšvęsti 90- 
jį Brazdžionio gimtadienį, teko 
su poetu artimiau pabendrauti. 
Bendraudamas, jis išgirdo ir 
poeto humoristinę kūrybą, ku
rios nespausdina: “proginius 
ekspromtus, žiburiuojančius to
bulu žodžio pajautimu, žaismin
gais kalambūrais, šauniais ekvi- 
libriso judesiais”. O naująjį 
Brazdžionio poezijos rinkinį 
“Šiapus ir anapus mūsų laiko” 
V. Sventickas sutinka tokiu žo
džiu: “Negaliu atsiminti nė vie
no kito lietuvių rašytojo, kuris, 
nubėgęs tokią ilgą, sunkią gyve
nimo ir kūrybos distanciją, te
beturėtų tiek jėgų sprintams, 
žaismei, didmeistrio šuoliams”, 
ir kad Brazdžioniui “vienodai 
klusni tradicinė ir modernioji 
meno kalba”.

Kūrybingas lietuvių litera
tūros tyrinėtojas akademikas 
Vytautas Kubilius (praeityje pa
tyręs okupanto skriaudų) savo 
išvadinėse mintyse apie Braz
džionio poeziją esmiškai sutaria 
su V. Sventicku:

“Tautos likimas poetui bu
vo ir liko pagrindinis būties 

klausimas. Kai nebėra valsty
bės, galinčios apginti tautos eg
zistenciją, poetinis žodis lieka 
paskutinis gynybos forpostas. B. 
Brazdžionis ištikimai budėjo ta
me forposte iki nepriklausomy
bės atkūrimo... Jo poetinis bal
sas atlaikė ‘fortissime’ gaidas, 
nepalūždamas ir neišsekdamas. 
Tokio plataus ir galingo regist
ro balsas - vienintelis XX a. lie
tuvių literatūroje”.

Čia lyg ir ataidi italų rašy
tojo ir filosofo Giovanni Papini 
mintis, kad “nelaimingos tos 
tautos, kuriose ir poetai nutyla” 
- kai apleidžia paskutinius gy
nybos forpostus.

Rinkinys “Šiapus ir anapus 
mūsų laiko” literatūrologą Ku
bilių stebina “kūrybišku gaiva
liškumu” ir tuo, kad “šioje kny
goje, kaip ir kitose, jis yra ne 
praeities, bet dabarties poetas, 
atidžiai stebįs ir išgyvenąs viską, 
kas vyksta Lietuvoje... Per visą 
knygą išlaikytas vientisas judė
jimas, viską apimanti ir jungian
ti giluminė dvasinė struktūra”.

Gan originaliai apie Braz
džionio kūrybą pasisakė daili
ninkė ir žurnalistė Vanda Po- 
derytė. Jai “Šiapus ir anapus 
mūsų laiko” rinkinyje kūrėjas 
ne į šį pasaulį žvelgia, o “tik pa
rodo, į ką mes turime atsigręž
ti... Šio ir ankstesnių rinkinių ei
lėraščiai galėtų būti didžiulis 
pastiprinimas bet kuriai tautai. 
Poeto genijus aukojasi savo tau
tai, gimtajai kalbai, Žemei, ku
rioje išaugo”.

1997 m. vasarą dalyvavau 
daugelyje poeto Bernardo Braz
džionio literatūros vakarų ir pa
gerbimų. Mačiau poeto ir vaikų 
džiaugsmą, kai Vytė Nemunėlis 
susitiko su savo skaitytojais ir 
deklamuotojais Elektrėnuose, 
skaičiau daugelio žurnalistų 
apie įvykius pasisakymus. Visi 
sutaria, kad tai buvo “devynias
dešimtmečio pranašo triumfa- 
liškas žygis per Lietuvą”. Tas 
žygis ne tik dvasiškai praturtino 
tautą, bet ir praplėtė visų mūsų 
supratimą poeto Bernardo 
Brazdžionio poezijos.

LANKYTOJO ĮSPŪDŽIAI

Žmonių negyvenamose salose
STASYS DALIUS
(Tęsinys iš nr. 38)

Pasižvalgę, saulės stipriai 
kaitinami, grįžtam tuo pačiu ta
ku žemyn. Prie vandens, kur 
laukia laivelis, ant siauro akme
ninio tako guli jūros liūtas, ku
ris nesijudina iš vietos. Pereida
mi turim jį apžergti, nes nėra 
vietos prasilenkti, o jam tai ne
patinka - vis išsišiepęs rodo 
dantis. Matydamas, kad mes 
vienas po kito vis žerglojam per 
jį, nuslinko įlankos vandenin. 
Prie uodegos turėjo didelę atvi
rą žaizdą, - vedlys sakė, kad yra 
sužeistas ryklių, kuriems jūros 
liūtai yra natūralus maistas.

Susėdę į laivelį dar plaukio
jam ties Isabelės salos akmeni
niais krantais. Rudos lavos ak
muo yra minkštas, ir jūros van
duo stačiuose krantuose išgrau
žė daug urvų bei olų. Dabar ten 
įsikūrę įvairūs paukščiai, pingvi
nai ir jūros liūtai. Čia niekur ne
galim išlipti, nėra nė vienos 
lėkštos pakrantės, o į stačias pa
krantes bangos labai stipriai 
daužosi ir mūsų laivelį irgi stip

riai mėto. Tačiau tos stačios pa
krantės ir dangus pilnas vande
ninių paukščių, kurie krisdami 
žemyn į jūrą žvejoja, nes tas ra
jonas tarp Isabelės ir Fernan- 
dinos salų yra labai žuvingas.

Jūros driežai
Popietėje laivas atplukdo į 

Fernandina salos Punta Espino
sa vietovę, kur ant juodo vulka
ninio akmens gulėjo kelios ko
lonijos jūros driežų. Jie neria į 
vandenį, nors jūros bangos stip
riai daužosi palei salos akme
nuotą lavos pakrantę. Jie minta 
jūros žolėmis, kurios auga 30-50 
metrų gylyje. Tai vieninteliai vi
same pasaulyje jūros driežai, 
kurie tik šioje saloje gyvena. Jų 
ir uodega pritaikyta - ji pa
gelbsti plaukti prieš stiprias jū
ros sroves. Jie gali pasinėrę po 
vandeniu išbūti iki valandos lai
ko, nes sulėtintas kvėpavimas 
nereikalauja daug deguonies. Jų 
šioje saloje esama apie 50,000.

Jūros driežai gyvena ilgai, 
iki 40 metų ir patelės 30 metų 
amžiaus dar deda kiaušinius. 
Suaugę sveria iki 4 kg. Patinai 
užauga iki trijų pėdų ilgio.

Šie driežai gyvena didelė
mis kolonijomis, vienas prie ki
to sugulę prieš saulę ar pavėsy
je. Jiems reikalinga temperatū
ra ne mažiau 25°C iki 40°C. 
Atėję į šią pakrantę mes matėm 
jų tūkstančius. Jie gulėjo priglu
dę prie juodo lavos akmens. Į 
mus nekreipė dėmesio - nebijo 
žmonių. Galima buvo ir pačiu
pinėti, bet mums neleido, be to, 
nesimpatiški, kaip kokie drako
nai. Pakrantėje tarpuose tarp 
lavos akmenų siauruose smėlio 
ruoželiuose turėjom labai atsar
giai praeiti nužymėta kryptimi, 
nes ten buvo kiaušinių perėjimo 
laukai.

Drąsūs gyvūnai
Toje pat pakrantėje prie 

vandens gulėjo jūros liūtai su 
mažiukais, kurie irgi nereaguoja 
į praeinančius žmones. Čia vie
noje siauroje užtvankoje stebė
jom patelę su mažiuku, kurie vi
saip nardė ir žaidė negiliame 
vandenyje.

Fernandina saloje gyvena 
“cormorants” paukščiai, kurie 
turi nedidelius sparnus, bet ne

skrenda. Jų šioje saloje apie 
1000. Tačiau mes matėme tik 
vieną, kurį sustoję fotografa- 
vom iš visų pusių. Čia mes ilgai 
vaikštinėjom akmenuota salos 
pakrante, stebėdami tuos visus 
retus gyvūnus, kuriuos tik Gala
pagos salose gali matyti.

Po ilgo popietinio pasi
vaikščiojimo grįžom į laivą 6 v.v. 
Laivas pajudėjo. Buvo pranešta, 
kad nakties metu apie vidur
naktį praplauksim pro vienos 
salos veikiantį ugnikalnį. Po va
karienės visi lūkuriavom - norė
jom tą retą reginį pamatyti. Po 
vienuoliktos valandos nakties 
tamsoje pasirodė žioruojanti 
ugnies viršūnė, o šone - tekanti 
žemyn lava, irgi liepsnojanti. 
Laivui pro šalį praplaukiant aiš
kiai matėsi plačiai žioruojanti 
ugnis ir ilgas ugningas ruožas, 
slenkąs nuo viršaus žemyn.

Santiago saloje
Prie Santiago salos yra pri

gludusi mažytė Rabida salelė, 
kurios smėlėta lėkšta pakrantė 
neleidžia laiveliui priplaukti. 
Turim basi bristi į krantą. Pa
plūdimys - raudono vulkaninio 
smėlio, mylios ilgumo. Ten gu
lėjo šimtai jūros liūtų. Sklido 
savotiškas kvapas nuo tos dau
gybės čionai susispietusių gyvū
nų. Mes vaikščiojom tarp jų, o 

jie ramiausiai gulėjo: pakelia 
galvą, pasižiūri ir vėl guli. Dau
gybė mažiukų prie motinų arba 
palikti vieni pakrantėje šliauži- 
nėjo ir laukė savo motinų, ku
rios buvo išplaukusios į jūrą. 
Kitos patelės, kurios žindė savo 
mažiukus,' prišliaužusių svetimų 
nevarė tolyn nuo savęs, bet ir 
pieno nedavė. Grįžusios iš jūros 
motinos tarp pakrantėje esan
čių greit rasdavo savuosius ir 
tuojau pradėdavo maitinti.

Ilgokai pavaikščioję smėlėta 
pakrante tarp gulinčių jūros liū
tų, padarę daug nuotraukų, to
liau ėjom pakrantės taku kiek 
aukščiau smėlėto paplūdimio, 
kur guli vulkaninės kilmės rau
doni akmenys. Aplinkui nedide
li krūmai be lapų, nes saloje 
sausas sezonas. Daug neaukštų 
kaktusų su storais kamienais 
kelių šimtų metų senumo.

Pavaikščiojus pakrančių ta
kais, kas norėjo galėjo maudytis 
jūroje kartu su jūros liūtais, ku
rie plaukiojo kartu su žmonė
mis. Jie tarp žmonių nardė ir 
žaidė nesibaidydami, priplaukę 
nosis prikišdami prie plaukian
čiųjų. Jūros liūtų šioje salelėje - 
apie 1000 porų. Nuo tos daugy
bės pakrantė atsiduoda mėšlu, 
nes jie palieka dideles krūvas iš
matų. Vaikščiojant reikėjo sau
gotis.

Už paplūdimio ir neaukštų 
krūmų, kuriuose jūros liūtų iš
šliaužioti takai, telkšo uždara 
flamingų sekluma. Joje flamin
gų nebuvo, bet plaukiojo jūros 
liūtai su mažiukais. Vanduo 
rausvos spalvos, labai sudrums
tas. Atėję nuo paplūdimio ir 
pamatę tiek daug jūros liūtų bei 
liūtukų šokom fotografuoti ir 
norėjom tuos mažiukus j rankas 
imti, paglostyti, bet vedlys drau
dė - negalima jų liesti ranko
mis, nes bijoma apkrėsti ligų 
bakterijomis.

Santa Cruz saloje
Nuo Santiago salos netoli ir 

Santa Cruz sala, kurią lankome 
po pietų. Išsikėlimas visai sau
sas, nes sala yra gyvenama. 
Įrengtas cementinis^ molas pri
plaukti laiveliams. Ši sala garsi 
Darvino tyrimo stotimi. Mat ty
rinėdamas retą gyvūniją, randa
mą tik Galapagos salose, 1835 
m. šešias savaites čia praleido 
gamtininkas Charles Robert 
Darwin (1809-1882 m.). Jo ste
bėjimų duomenys buvo panau
doti natūralios atrankos ir evo
liucijos teorijai pagrįsti rūšių 
kilmės veikale “Origin of Spe
cies”. '

Darvino garbei pavadinta 
šiuo vardu stotis turi parką ir 
didžiųjų vėžlių saugyklas. Vie

nuolika rūšių dar randama besi- 
veisiančių šioje saloje. Daugu
ma tų laukinių Galapagos vėžlių 
yra Santa Cruz saloje (apie 3- 
5,000).

Vėžliai tos salos aukštumo
se turi didelius namo pavidalo 
šarvus. Suaugę patinai pasiekia 
iki 700 svarų. Jie užauga dideli 
šiame rajone, nes turi pakanka
mai maisto, kurį sudaro žalia 
debesimis apsupta miškų aplin
ka. Jie minta tik žalumynais, 
nes yra žolėdžiai. Ugnikalnio 
aplinkoje yra daug drėgmės. 
Ten auga švelnios žolės, kurios 
vėžlių labai mėgstamos. Vėžliai 
gyvena iki 150 metų ir Galapa
gos salose pasiekia veisimosi 
laikotarpį apie 25-40 metų am
žiaus.

Darvino stotyje
Atvykę į Darvino stotį pir

miausia buvom atvesti prie tų 
didžiųjų vėžlių, kurie buvo už
daryti užtvaroje. Jų yra šeši ir 
visi vyriškos giminės, nes tų di
džiųjų nebėra moteriškos gi
minės. Jie pasmerkti išnykimui. 
Vadovas pastebėjo, kad yra pa
skirta premija 10,000 dol., jeigu 
kas suras šiose salose gyvenan
čių tos rūšies patelių. Iki šiol 
dar niekas premijos negavo ir tų 
patelių nesurado.

(Nukelta į 4-tą psl.)
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KALBOS ŠVENTĖ ŠAKIUOSE

Lietuvių kalbos draugijos Ša
kių skyrius ir rajono savivaldybės 
kultūros skyrius birželio 7 d. su
rengė dvidešimt penktąją metinę 
kalbos šventę, kvietimui pasinau
dodamas kalbininko Juozo Pik- 
čilingio žodžiais: “Tu gimtasis 
mano žodi, esi didysis mano rū
pestis”. Iškilmingoji šios šventės 
dalis prasidėjo po Mišių, prie sa
vivaldybės iškėlus Kalbos dienos 
vėliavą ir prasidėjus mokslinei 
konferencijai Šakių laisvalaikio ir 
pramogų centre. Kalbos šventės' 
konferencijoje buvo kalbama apie 
Zanavykų krašto kalbininkus, 
mokyklas, gimtosios kalbos die
nas bei jų įtaką gyvenimui.

TAISYKLĖS REKLAMAI KAUNE
Miesto centre ir senamiestyje 

įsikūrusioms bendrovėms buvo 
suvaržytas reklaminių kilnojamų 
stovų naudojimas. Jie turės būti 
statomi ne toliau kaip pusantro 
metro nuo pastato sienos ir ne
galės užimti daugiau kaip ketvir
tadalį ten esančio šaligatvio plo
čio. Senosios reklaminių stovų 
taisyklės trukdydavo praėjimą 
pėstiesiems ir pravažiavimą 
tarnybiniams paslaugų automobi
liams.

ALUDARIŲ ŠVENTĖ BIRŽUOSE
Rugpjūčio pradžioje Biržuo

se, sutikus savivaldybės vado
vams, buvo surengta dvi savaitga
lio dienas trukusi pirmoji alu
darių šventė. Jai buvo pasirinkta 
asfaltuota sporto stadiono aikšte
lė Jaunimo parke, apsupta kioskų 
su alumi, keptomis dešrelėmis, 
šašliku, kiaulės kulšimis, virtais 
žirniais. Ten taipgi buvo prista
tyta palapinių ir kitoms linksmy
bėms. Pasak “Lieuvos aido” at
stovo Alfonso Kazitėno, pusant
ros paros prie Širvėnos ežero alus 
upeliais liejosi, nors organizato
riai iš anksto kalbėjo, kad šventė 
bus skirta ne pasigerti, o pabend
rauti ir pasilinksminti. Aludariai 
betgi norėjo kuo daugiau alaus iš
parduoti, o mėgėjai - kuo dau
giau išragauti. Mat Biržų aluda
riai skirtingo skonio alaus turėjo 
vienuolika rūšių, o laimę alaus 
rinkoje bandė išbandyti dar ir 
aludariai iš Pasvalio bei Panevė
žio. Žurnalistas A. Kazitėnas 
“Lietuvos aido” skaitytojams pra
neša: “Apie tris ketvirtadalius 
šventovės dalyvių buvo apsvaigę 
nuo naminio alaus, jaunuoliai - 
ištisai girti. Ypač liūdna buvo žiū
rėti į daugybę griuvinėjančių, lai
dančių gerkles keiksmažodžiais 
paauglių...” Visi žinome, kad bir
žiečiai yra garsūs savo naminiu 
alumi, o dabar sužinojom, kad jie 
šiai tradicijai kruopščiai ruošia ir 
savo jaunąją kartą.

DEVINTIEJI MOKSLO METAI
Naujuosius mokslo metus 

anksčiausiai pradeda Vytauto Di
džiojo universitetas Kaune. Šįkart 
jie buvo pradėti rugpjūčio 25 d. 
centrinių VDU rūmų aikštėje. 
Stebint rektorato nariams, stu

PĖDOS SPECIALISTAS
chiropodist ROBERTAS NEKRAŠAS, m.d., d.ch.
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dentams, magistrantams, dokto
rantams ir svečiams, ten buvo pri
imta septyneto šimtų pirmakursių 
priesaika. Bendras studentų, ma
gistrantų ir doktorantų skaičius 
padidėjo beveik iki pusketvirto 
tūkstančio. VDU rektorius Vy
tautas Kaminskas džiaugėsi: “Ši 
aukštoji mokykla, kol kas vienin
telė Lietuvoje, gali pasigirti spar
čiai augančiu dėstytojų ir studen
tų skaičiumi. Mat per pastaruo
sius aštuonerius metus VDU stu
dijuojančiųjų skaičius padidėjo 
beveik 20 kartų, o dėstytojų net 
30 kartų...” Garbės doktoratas ir 
jo ženklai už nuopelnus lietuvių 
tautai buvo įteikti šią vasarą Lie
tuvon grįžusiam Adolfui Damu- 
šiui, išeivijos visuomenininkui, 
laisvės kovotojui, 1941 m. birželio 
sukilimo organizatoriui bei daly
viui, laikinosios vyriausybės pra
monės ministeriui iki jos sulikvi- 
davimo, o tada kalintam nacių. Jis 
taipgi yra ir prieškario metų 
VDU auklėtinis inžinierius, peda
goginį darbą dirbęs to universite
to technikos fakulteto dekanu. 
Naujųjų mokslo metų pradžios 
proga buvo surengtos jau tradici
nėmis tapusios studentų eitynės 
nuo centrinių VDU rūmų į Mi
šias Kauno arkikatedroje bazili
koje.

SUKČIAI UNIVERSITETUOSE?
Šiais mokslo metais gerokai 

padidėjo norinčių mokytis univer
sitetuose abiturientų skaičius. 
Matyt, buvo įsitikinta, kad darbo 
stokojančioje Lietuvoje jį yra 
lengviau gauti su įsigyta specia
lybe ir aukštosios mokyklos diplo
mu. Tačiau toks proveržis į moks
lą išjudino ir sukčius vidurinėse 
mokyklose, šį savo talentą ban
dančius perkelti į universitetus ir 
iš jų gyveniman grįžti su diplo
mais. Tai liudija vasaros pabaigoj 
spaudoje pagausėję pranešimai 
šia tema bei jų antraštės. Iš jų mi
nėtini: “Lietuvos aide” - Martyno 
Šakalinio “Iš to didelio noro stu
dijuoti net klastojami atestatai”, 
“Lietuvos ryte” - Giedrės Ba
rauskienės “Abiturientai į gyveni
mą išleidžiami ir aferos taku”, 
“Universitetų duris padeda atver
ti aferos mokyklose”. Tragiškai 
skamba G. Barauskienės prane
šimo pradžia: “Šalies (Lietuvos - 
V. Kst.) mokyklos pateikė Švieti
mo ir mokslo ministerijai šūsnis 
suklastotų abiturientų žemesnių 
klasių metinių įvertinimų pažymų 
ir brandos atestatų kopijų. Paaiš
kėjo, kad pateikiamus į aukštąsias 
mokyklas dokumentus vieni abi
turientai klastojo patys, kitiems 
padėjo vidurinių mokyklų vado
vai...” Į Lietuvos vidurines mo
kyklas įvestoje dešimties taškų 
įvertinimo sistemoje teigiamieji 
pažymiai dabar prasideda ketver
tukais ir penketukais. Dvejetukų 
stengiamasi atsikratyti suklasto
tose mokslo metų pažymose, juos 
pakeičiant ketvertukais ar penke
tukais. Tada su tokiomis pažy
momis įstojama į kitos mokyklos 
abiturientų klasę ir ten laikomi 
abitūros egzaminai. Pasak G. Ba
rauskienės, bėgliai iš Vilniaus vi
durinių mokyklų dažniausiai pasi
renka ar bando pasirinkti Avižie
nių vidurinę mokyklą Vilniaus 
rajone. Mat ten priimamos pa
žymos net ir tų dalykų, kurie ne
buvo dėstomi abitūrinio bėglio 
paliktoje mokykloje. V- Kst

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas" 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Galapagos salyno Genovese sala, Darvino ežeras Nuotr. St. Daliaus

Žmonių negyvenamose...
(Atkelta iš 3-čio psl.)

Darvino stotyje auginami ir 
kiti vėžliai, kurie yra atitverti ki
tur. Nuėjome prie mažų vėžliu
kų, laikomų atskirose užtvaro
se. Vėžlių kiaušiniai perinami 
negiliuose žemės sluoksniuose 
apie 4-6 mėnesius, kol išsirita 
mažiukai, sveriantys tik tris un
cijas. Toliau jie globojami ir 
maitinami, nes mažiukus puola 
žiurkės ir kiti kenkėjai. Nakčiai 
Darvino tyrimo stotyje tie ma
žiukai uždengiami užtvarose 
tankiu metaliniu tinklu, kad 
kenkėjai negalėtų prieiti. Ma
tėm jų šimtus roplinėjančių po 
nemažas užtvaras ir skrabinė- 
jančių žalius lapus.

Darvino tyrimo stotyje au
ginamos šešios rūšys vėžlių. 
Mes apžiūrėjom tik du skyrius. 
Diena pasitaikė labai saulėta ir 
karšta, išlipus iš laivo teko 
vaikščioti dviejų mylių plote. 
Tarp krūmų ir medžių drėgna
me ore saulės nežmoniškai kai
tinami greit pavargom ir stoties 
lankymą baigėme suvenyrų par
duotuvėje gaivindamiesi šaltu 
gėrimu.

Santa Cruz sala yra gyvena
ma ir turi to pat vardo miestelį, 
kurį pasiekėm pėsti iš Darvino 
stoties. Miestelis gan didelis su 
išsiplėtusiom asfaltuotom gat
vėm, su krautuvėm, restoranais 
ir suvenyrų parduotuvėmis. Ne
beturėjom noro landžioti po 
krautuves - ėjom per visą mies
telį iki įlankos prieplaukos, kur 
mus paėmė laivelis, nuplukdęs į 
toliau stovintį laivą.

Vaikai su negalia piešimo pratybose Vilniaus 64-tajame specialiame 
darželyje vykdant 1997 m. liepos mėn. “specialiųjų menų” projektą

Nepagydomo ligonio slauga II
(Atkelta iš 3-čio psl.)

kaip taupyti ligonio energiją. 
Kai kurie ligoniai, ypač kūrybi
niai darbuotojai, negali atsisa
kyti darbo ir paskutinėmis gy
venimo dienomis. Jiems reikia 
patarti planuoti savo darbus ir 
nesistengti per vieną dieną vis
ko padaryti. Įtemptai dirbdami 
jie labai nuvargsta. Dažniausiai 
patariama imtis ne daugiau kaip 
vieno didesnio darbo per dieną, 
jei ligonio būklė labai sunki. Pa
vyzdžiui, jei ligonis per dieną 
parašė vieną ilgesnį laišką, to 
jau turėtų pakakti visai dienai. 
Geriausia, kad dėl savo darbo 
ligonis pasitartų su gydytoju ar
ba su medicinos seseria. Ligo
nio dienotvarkėje būtinai turi 
būti ir poilsio laikas.

Ligonio drabužiai turi būti 
laisvi, lengvi. Jei ligonis dar kiek 
vaikšto, avalynė turi būti įsispi
riama. Ligonio darbo įrankiai 
turi būti patogiame aukštyje.

Reikia skatinti aktyvią ligo
nių veiklą. Jeigu jie dar gali kiek

• Kai turėsi apsispręsti, pasi
klausk patarimo pareigos, o ne 
aistros. Kas tik gera pasaulyje pa
daryta, atlikta klausant pareigos 
balso, o kiek yra blogio, - tai savi
meilės vaisiai. (J. B. Lacordaire)

San Cristobal sala
Rytą jau laivas atplaukęs ir 

sustojęs San Cristobal saloje, 
nes atstumas nuo Santa Cruz 
tėra 50 mylių. Tai kartu ir pas
kutinė kelionės diena laivu, nes 
salų lankymas baigėsi ir turėsim 
užleisti vietas kitai grupei.

Papusryčiavę dar turim lai
ko iki važiavimo į orauostį, tad 
laiveliais buvome atgabenti į 
Baltra miestelį pakrantėje. 
Vaikščiojom jo gatvelėmis, ap
žiūrėjom aukštą gotikinę ka
tedrą. Prie jos glaudėsi nedide
lis muziejus. Sumokėję po vieną 
dolerį apžiūrėjom jo rodinius iš 
šios salos aplinkos ir jūros. Šalia 
muziejaus atitvertame sodelyje 
šliaužiojo gan didelis vėžlys, ku
ris ramiai kramsnojo žalius la
pus.

Dar vieną įdomų dalyką pa
stebėjome San Cristobal salos 
uoste: jūros liūtai, kurių daug 
čia plaukiojo, įlipę į stovinčius 
mažus laivelius sau ramiausiai 
gulėjo. Į aukštesnį laivelį sun
kiai bandė užlipti liūtukas, vis 
slysdamas atgal į vandenį, kol 
pagaliau užsikrapštė po kelių 
mėginimų viršun. Daug jų uosto 
rajone plaukiojo ir vis taikėsi 
įlipti poilsiui į laivelius. Aplin
kui plaukiojančių burzgiančių 
motorinių laivelių nei žmonių 
nesibaidė.

Iš San Cristobal salos lėktu
vu pasiekėm Quito miestą. Iš 
čia prasidėjo antroji kelionės 
dalis sausumos keliais. Apie ją - 
atskirai.

paeiti, reikia juos pavedžioti, at
nešti paskaityti laikraščių, žur
nalų, knygų. Jei ligoniai negali 
skaityti, reikia patiems papasa
koti, ką rašo laikraščiai ir pan. 
Galima duoti paklausyti muzi
kos įrašų, radijo. Jei ligonis no
ri, galima jam pačiam leisti nu
sivalyti savo spintelę ir pan. Tai 
palaiko ligonio savigarbą, orumą.

Dvasinį ligonių bendravimą 
labai lengvina atlikta išpažintis, 
priimtas Švenčiausiasis Sakra
mentas. Geriausia, kai ligoninė 
turi savo kapelioną.

Užsienyje daug medikų pri
taria eutanazijai, t.y. kad nepa
gydomiems ligoniams būtų lei
džiama pagreitinti mirtį vaistais. 
Svarstoma, kokie čia turėtų būti 
reikalavimai. Eutanazija kate
goriškai prieštarauja katalikiš
kos moralės principams. Jeigu 
Dievas davė gyvybę, tai tik Jis ir 
turi teisę ją mums atimti.

Gerinant nepagydomų ligo
nių slaugą, būtina kuo daugiau 
įtraukti į šį darbą pagalbininkų 
savanorių. Lietuvoje šis judėji
mas, taip plačiai paplitęs kitose 
šalyse, sunkiai skina sau kelią. 
Kaune šį darbą daugiausia dir
ba “Caritas” federacijos atsto
vai, jaunimo organizacijos “Pat- 
ria” nariai ir “Rasos” vidurinės 
mokyklos jaunieji samariečiai.

Hamilton, Ont.
“TĖVYNĖS SĄJUNGOS” NA

RIUI a.a. PRANUI ŠEIRIUI iške
liavus į amžinybę, užjausdami žmo
ną Eleonorą, “T.S-gai” aukojo: $30
- A. V. Stanevičiai; $20 - L. I. Ul
binas, M. L. Paskai, R. Bulovas, P. 
V. Šidlauskai, M. J. Rybij; $10 - M. 
Vaitonienė, R. Choromanskytė.

A. a. ALB. REPČIO ATMINI
MUI “Vaiko tėviškės namams” au
kojo: $25 - A. Prunskus; $20 - M. 
Vaitonienė.

DRAUGYSTĖS VAKARAS- 
ŠOKIAI įvyks š.m. spalio mėn. 18 
d. Jaunimo centre. Durys bus atida
rytos T v.v„ pradžia 8 v.v. Šokiams 
gros geras orkestras “Edelweiss 
Trio”. Programą atliks Hamiltono 
tautinių šokių grupė “Gyvataras” ir 
“Alpenland Schuhplattlers” šokė
jai. Bus galima nusipirkti skanių 
patiekalų. Bilietus galite įsigyti sek
madieniais Jaunimo centre arba 
skambinti B. Mačiui telefonu 632- 
4558. Visi kviečiami linksmai pra
leist draugystės vakarą. M.B.

PRISIMENANT a. a. PRANĄ 
ŠEIRĮ ir reikšdami užuojautą žmo
nai Elenorai bei visiems artimie
siems, Kanados lietuvių fondui au
kojo: $20 - Laima Stukienė, J. 
Stankus, J. G. Krištolaičiai, Danutė 
Žemaitienė, J. R. Pleiniai. Kanados 
lietuvių fondas dėkoja už aukas.

“Pagalbai Lietuvos vaikams” 
vietoj gėlių, užjausdami velionies 
žmoną Eleonorą, a.a. Prano Šeirio 
atminimui aukojo: $30 - O. V. Ke- 
ziai; $20 - O. B. Steponavičiai; $10
- G. Agurkienė, J. Astas, J. Juo
zaitienė, S. Matukaitienė, E. Mažu- 
laitienė. A.a. Motinos Teresės, mi
rusios Kalkutoje, atminimui auko
jo: $20 - A. Bungardienė; $10 - G. 
Agurkienė. Aukos siuntiniams: $20
- A. Mikalauskienė, S. K. Karaškai.

Užjaučiame mirusiųjų arti
muosius ir už aukas dėkojame -

PLV komitetas

Windsor, Ont.
SU GRAŽIOMIS VASAROS 

DIENOMIS atsisveikinome rugsėjo 
7 d. Bendruomenės valdybos su
ruoštame pobūvyje. Kaip visi, taip 
ir šis renginys įvyko savos parapijos 
patalpose. O kažin, ar kas bebūtų 
įvykę, jei tokios vietelės neturėtu
me, ar begalėtų bet koks lietuviškas 
sužibėjimas pasirodyti šiame pietų 
Kanados pakraščio kampelyje? Su
sitikome ne tik savieji: savo tarpe 
turėjome ir mielų detroitiečių. Pa
sidalinome įvairiais dabartinių lai
kų įvykiais, pasidžiaugėme ir kai ko 
apgailestavome.

Puikūs pietūs ir gėrimai sustip
rino ir atgaivino visus, o po to dar 
bandėme savo laimę loterijoje. V- 
bos ižd. Onutė Vindašienė parinko 
aukų Detroito lietuviškai valandė
lei paremti. Vindsoriečiai buvo ir 
yra dosnūs įvairiems reikalams - 
prieš porą savaičių savo parapijos 
išlaikymui buvo suaukota 1,700 dol.

Emilija Barisienė

Rodney, Ont.
MALONI VIEŠNAGĖ. Greitai 

prabėgo penkios savaitės gražioje, 
turtingoje Kanadoje. Mielų gimi
naičių Olgos ir Jono Statkevičių dė
ka grožėjomės Niagara Falls, susi
pažinome su Londono, Windsoro ir 
kitų miestų įžymybėmis. Lankėmės 
Detroite. Pusbrolis dr. Antanas Jo- 
siukas ir mieloji Ada sudarė mums 
sąlygas susipažinti su Torontu. Ne
išdildomą įspūdį paliko žavioji Ka
nada, o ypač jos darbštūs, nuošir
dūs tvarkingi lietuviai.

Birželio pabaigoje O. ir J. Stat- 
kevičiai surengė didžiulį Joninių 
pobūvį, kuriame dalyvavo gausus 
būrys kaimynų, svečių iš Londono 
ir Toronto. Pikniką pradėjo Danius 
Ciparis ir L. Mockienė. Jie pasvei
kino mielus šeimininkus, papuošė 
juos gėlėmis, visi sugiedojome “Il
giausių metų”. Po to dainavo Liuci
jos Žikoriūtės vadovaujamas Rod
ney ansamblis “Antroji jaunystė”, 
jau dainavęs Vasario 16-sios ir mo
tinos dienos minėjimuose. Prie 
gausaus vaišių stalo ligi vakaro 
skambėjo lietuviškos dainos.

Niekada neužmiršime vakarų, 
praleistų nuostabiose rodniečių M. 
P. Jocių, L. Z. Mockų, D. Kekie- 
nės, O. P. Gaidauskų ir T. J. Cipa- 
rių šeimose, jų puošniose sodybose. 
Jaudino jų meilė Lietuvai, nuošir
dumas, vaišingumas, dosnumas. 
Sunku skirtis, tik guodžia mintis, 
kad kiekvieno išsiskyrimo liūdesį 
praskaidrina busimųjų susitikimų 
viltis. Tad iki pasimatymo Lietuvo
je - Vilniuje.

V. V. Statkevičiai iš Vilniaus

first place
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat, 

BSc.Phm

a 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

@ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Detroito lietuviai rugpjūčio 
31, sekmadienį, atšventė Šv. An
tano lietuvių parapijos klebono 
kun. Alfonso Babono amžiaus 
septyniasdešimtmetį. Šventė buvo 
pradėta sukaktuvininko atnašau
tomis iškilmingomis Mišiomis, 
kuriose giedojo muz. Stasio Sližio 
vadovaujamas parapijos choras. 
Po Mišių įvykusios vaišės buvo 
surengtos parapijos salėje. Pro
gramai vadovavo Lietuvos šaulių 
sąjungos išeivijoje vadas Mykolas 
Abarius. Dalyvius su klebono 
kun. A. Babono veikla supažindi
no parapijos tarybos pirm. Algis 
Zaparackas. Kunigu jis yra įšven
tintas 1962 m. gruodžio 22 d. Ro
moje, Laterano bazilikoje. Kun. 
A. Babonas Šv. Antano parapijai 
vadovauja nuo 1979 m. pradžios. 
Dar šiemet jis paminės kunigystės 
trisdešimtpenkmetį. Sveikintojams 
sukaktuvininkas žadėjo dar pen
kerius metus pasilikti šioje para
pijoje.

Čikagos “Dainavos” ansamb
lis naujojo sezono repeticijas pra
dėjo rugsėjo 9 d Lemonte, Pa
saulio lietuvių centro mažojoje 
salėje. Laukiama naujų daininin
kų, galinčių įsijungti į repeticijas 
ir papildyti ansambliečių gretas.

Vokietija
Stipriausią ateitininkų orga

nizaciją Vokietijoje turi Vasario 
šešioliktosios gimnazija, metinę 
ateitininkų šventę surengianti pa
vasarį. Šiemet ji įvyko gegužės 17- 
19 d.d. prel. Antano Bungos rū
muose Bavarijoje. Ten iš Hiuten- 
feldo nuvyko apie 30 ateitininkų 
ir jų palydovų. Paskaitas gimnazi
jos ateitininkams skaitė kaunietis 
kun. Gintaras Grachauskas ir Ro
moje gyvenantis kun. Vladas 
Gedgaudas. Paskaitos buvo susie
tos su įdomiomis svarstybomis. 
Buvo surasta laiko nuvažiuoti 
Austrijon ir įsikelti į Alpių vir
šūnes. Viena diena buvo skirta 
dainoms ir vaidinimui. Sekma
dienio ir pirmadienio Mišias prel. 
A. Bunga koncelebravo su kun. 
V. Gedgaudu, gimnazijos kape
lionu kun. A. Kelmeliu ir Eich- 
steto universitetan iš Lietuvos 
studijuoti atvykusiais dviem kuni
gais.

Lietuvos ir Vokietįjos ryšius 
sparčiai stiprina Riedštadto mies
to pradėtas suartėjimas su Tau
rage, skatinantis tiesioginius ry
šius ne tik tarp gyventojų, bet ir 
valstybinių, visuomeninių bei 
ekonominių organizacijų. Taura
giškius dažnai aplanko Riedštad
to burmistras Geraldas Kumme- 
ris, atvairuojantis pilnutėlį sunk
vežimį riedštadtiečių suaukotos 
labdaros. Ją tauragiškiams pa
skirsto Vokietijos bičiulių drau
gijos nariai. Tikimasi, kad toks 
bendradarbiavimas paspartins abi
pusį bevizį susisiekimą.
Brazilija

Kun. Juozas Šeškevičius, da
bar gyvenantis Sao Paulo lietuvių 
“Lituanikos” stovyklavietėje, kur 
jau kuriasi lietuvių pensininkų 
kolonija, birželio 17 d. ilgesniam 
laikui išskrido Lietuvon. “Lituani- 
kon” atrodo, jis grįš tik rudenį. 
Sekančią dieną “Lituanikoj” su
degė pensininko Beržo Gudavi

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

JT” Ą 5? LIETUVIŲ KREDITO
A 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.

MOKAME UŽ:
AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ

PASKOLAS
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 ir RRIF
(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% 

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

INTERAC KORTELĖ

čiaus pasistatytas namelis, o su 
nameliu - ir pats Beržas Guda
vičius. Policija jį pripažino savi
žudžiu ir leido palaidoti. Tačiau 
pasigirsta balsų, kad B. Gudavi
čius galėjo būti ir nužudytas. Kal
bama, kad buvo rasta peršovimo 
žymių, kurių policija galėjo ir 
sąmoningai nepastebėti.

Australija
Australuos lietuviai sekan

čiais metais planuoja kelionę 
jachta aplink pasaulį. Atrodo, ini
ciatyvos ėmėsi Australijos karo 
laivyne tarnavęs dabar jau atsar
gos jūrų karininkas Algimantas 
Dičiūnas su broliu Rimantu Di- 
čiūnu. Juos paskatino imtis tokios 
kelionės prieš penkerius metus 
Sidnin iš Klaipėdos atplaukusi 
klaipėdiečių jachta “Lietuva”, va
dovaujama kapitono Stepo Ku- 
dzevičiaus, sėkmingai apiplaukusi 
aplink pasaulį. Tada tai buvo pir
moji jachta su lietuviška igula, at
likusi tokią kelionę. Kiek vėliau ją 
pakartojo ir antroji jachta iš Lie
tuvos “Laisvė”. Deja, iš sovietinės 
vergijos į laisvą pasaulį išsiveržę 
Lietuvos buriuotojai jo nenuste
bino.

Britanija
Poetas Bernardas Brazdžio

nis liepos 20 d. aplankė Londono 
lietuvius. Svečias buvo apsistojęs 
Lietuvos ambasadoje. Britanijon 
jis buvo atvykęs su žmona Al
dona. Juos į sekmadienio pamal
das ir į Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos centrą atlydėjo genera
linis konsulas A. Misevičius ir 
ambasados kanceliarijos vedėja 
Imsrė Sabaliūnaitė. Centre susi
rinkusius lietuvius su Bernardu ir 
Aldona Brazdžioniais supažindi
no Stasys Kasparas. B. Brazdžio
nis paskaitė savo poezijos kūri
nių, jauniesiems klausytojams pri
dėdamas ir Vytės Nemunėlio 
“Vištytę”.

Latvija
Lietuviškoji mokykla jau sep

tinti metai veikia Rygoje. Ji ten 
buvo įsteigta už latvio ištekėjusios 
latvių mokyklos direktorės Aldo
nos Trejos didžiulių pastangų dė
ka. Ji taipgi savo vadovaujamoje 
mokykloje priglaudė ir Latvijos 
lietuvių kultūros centrą, prie ku
rio yra ir Latvijos lietuvių sąjun
ga. Nauji mokslo metai lietuviš
kojoje mokykloje pradedami lie
tuviškomis Mišiomis. Į šias lietu
viškos mokyklos pamaldas susi
renka daug Rygoje gyvenančių 
lietuvių. V. Kst.

OFFORD
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Stayncrio 
ir Collingw<xxlo apy- 
linkėse kreipkitės į

Angelę
Šalvaitytę, BA., 

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

Asmenines nuo............6.25%
neklln. turto 1 m...........5.60%

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

VYTAUTAS DYVAS
Juliaus Kaupo “Raštai” 

seniai pasiekė skaitytojus 
Mackaus knygų leidimo fondo 
dėka. Protingas 600 egzemplio
rių tiražas. Tai paminklėlis karštų 
ginklų karui užsienio lietuvių li
teratūroje. Tasai karas jau pri
mirštas, o daugelis apie jį net vi
sai negirdėjo. Aukų nebuvo, 
nors sunaikinimo tikslų kariau
ninkai neslėpė.

Ši gražiai išleista knyga ke
lia graudulį dėl gabaus ir darbš
taus J. Kaupo trumpo amžiaus. 
Kadangi jo raštuose, sutelku
siuose visus darbus, išbaigtus ir 
tik jų metmenis, nerandame žo
džių apie autorių, čia įterpsime 
kelias žinias, imtas iš “Lietuvių 
enciklopedijos”.

Juliaus Viktoro Kaupo 
(1920.03.06 - 1964.03.01) gimi
nė turėjo gražią istoriją. Teta 
Kazimiera Kaupaitė buvo šv. 
Kazimiero seserų kongregacijos 
įsteigėja. Dėdė kunigas Anta
nas, žymius JAV lietuvių veikė
jas, klebonavęs Pansilvanijos 
lietuvių parapijose, redagavęs 
“Dirvą”, “Draugą”, yra parašęs 
eilę ilgesnių studijų sociologi
niais klausimais. Tėvas Julius 
taip pat kurį laiką gyveno Ame
rikoje ir čia studijavo. Finansi
ninkas, Lietuvos banko Kauno 
skyriaus direktorius (iki pirmos 
bolševikų okupacijos).

Sūnus Julius Viktoras, “Raš
tų” autorius, Tėvų jėzuitų gim
nazijos auklėtinis, 1944 m. bai
gė mediciną Kauno VDU. Vo
kietijoje dar mokėsi tapybos, 
studijavo filosofiją, literatūrą, 
Amerikoje specializavosi psi
chiatrijos srity. Rašyti pradėjo 
apie 1940 m., paskelbė daug 
kritikos straipsnių. 1948 m. iš
leido fantastinių istorijų rinkinį 
“Daktaras Kripštukas pragare”.

Taigi J. Kaupas yra atstovas 
tų žmonių, kurie sugeba savo 
dėmesį sutelkti ir griežtuose 
moksluose, ir kūryboje. Jis išgy
veno vos 44 metus, tačiau jo 
“Raštai” viršija 700 puslapių, 
įskaitant privačius laiškus ir 
apybraižas. Grožinė literatūra 
užima 200 puslapių, o kritika ir 
įvairūs straipsniai tęsiasi per 
430 psl.

Šiose dviejose srityse J. 
Kaupas reiškiasi dviejomis skir
tingomis asmenybėmis. Proza 
yra aiški, idealistiška, šilta. Joje 
stinga emocinių smerkimų ir 
aukštinimų. Pasakojama ramiai. 
Net sužadinama užuojauta men
kesnių pareigų velniui. Mat 
Kaupas pabrėžia, kad velniūkš
čiai taip pat turi rūpesčių ir 
vargsta.

Kritikoje J. Kaupas yra ki
toks. Ten jis teisia, skiria baus
mes ir yra beveik pasiruošęs 
prižiūrėti jų vykdymą. Čia jis 
yra vienašališkai rūstus, atsto
vaująs tik savo nusiteikimams, 
įpirštiems tuolaikinės mados ir 
gal net literatūrinės karjeros 
troškulio.

Jau Vokietijos DP stovykli
nio buvimo metu prasidėjo vė
jai, supūtę lietuvių kultūriniame 
gyvenime ilgokai užsitęsusią 
audrą, per Atlantą atsiritusią į 
JAV ir čia savo šėlsme sukūru-

Kūmutės
Kalbasi šuva su karve 
Apie šeimininką jų, 
Kad jis daro, ką tik nori 
Ir neklauso abiejų...

Šuva dėmesio norėtų, 
O jam rūpi tik darbai, 

Eilėraštis ir nuotrauka ROMUALDO KISIELIAUS

sią vadinamą Nuosmukio mani
festą.

“Tremties mokyklos” žur
nale, išeinančiame Tuebingene, 
1946 m. pradėjo atsirasti kietos 
recenzijos, daugiausia užpuo- 
lančios pripažintus poetus. Pir
moji auka, rodosi, buvo Stasys 
Santvaras už eilių rinkinį “Lai
vai palaužtom burėm”. Audros 
vėją pūtė jau kūrybingai besi- 
reiškią jauni poetai, kaip K. 
Bradūnas, A. Niliūnas ir jiems 
talkinę kultūrininkai - J. Gir
nius, A. Maceina bei kiti. Šiame 
būrelyje laikėsi ir J. Kaupas. Jų 
puolimai išdavė norą nuimti 
šviečiančius poetų vainikus nuo 
Aisčio, Brazdžionio ir nuo kitų 
žinomų galvų. Net Maironį jie 
kiek baksnojo.

Pastangas pratęsė jau 1951 
m. JAV išleista “Žemė”, poezi
jos antologija, priėmusi tik jau
nuosius kūrėjus. “Žemės” daly
viai patys save plačiai reklama
vo. 1952 m. pasirodė “Literatū
ros lankai”, neperiodinis litera
tūros žurnalas, išleistas Argen
tinoje, redaguojamas ir prirašo
mas vėl tos pačios atkaklios jau
nesniųjų rašytojų grupės. Vėl be 
nuolaidų buvo nusigręžta nuo 
Aisčio, Brazdžionio, Miškinio, 
Santvara - nuo vyresnės poetų 
kartos. Bet to, žurnalas dažnai 
ir įkyriai mandriomis kritikomis 
aukštyn kėlė savuosius bendra
darbius ir nuvertindavo pašaly 
stovinčius kūrėjus.

Literatūrinė kova buvo arši. 
Kai visos teritorijos jau buvo 
užkariautos, o pirmykščiai šio 
konflikto generolai pavargo, at
skilo fronto dalis, ir nauji mar
šalai sudarė santariečių frontą. 
(Panašu į bermontininkus Pir
mojo pasaulinio karo pabaigo
je). Likusieji demobilizavosi ir 
iškrito.

Kodėl kovoje buvo išeikvo
ta tiek daug energijos? Juk ji 
nieko nepakeitė. Kiekvienas li
ko tuo, kuo jis galėjo būti. Ska
likai liūtais netapo, vulkanai ne
užgeso. B. Brazdžionis šiandien 
šviečia stipriau kaip tada. Tauta 
simbolius renkasi iš stipriausių, 
ne iš garsiausių. Ta kova, katali
kiškos pasaulėžvalgos kūrėjų 
pradėta, sukūrė santariečius, 
drąsiai užpuolusius tokius savo 
pirmtakus, kaip K. Bradūnas ir 
J. Girnius. Yra protinga, kad 
šiais laikais kūryba nėra puola
ma tik dėl kūrėjų amžiaus.

J. Kaupo “Raštų” kritika 
yra šios audros augintinė, dau
giausia besiblaškiusi po “Litera
tūros lankus”. Kai ją visą per
skaitai, susidaro įspūdis, kad J. 
Kaupas tada buvo lyg oficialus 
Nykos-Niliūno kritikas. Niliū
nas ir Niliūnas, visur labai ge
ras, visur auštybėse sėdįs. Tiesa, 
teigiamai aptariamas H. Nagys, 
Bradūnas, Katiliškis, A. Lands
bergis, bet jiems nei tiek pusla
pių skiriama, nei tiek žodžių ta
riama. Mažai meilės susilaukia 
B. Pūkelevičiūtė, Nelė Mazalai- 
tė, o A. Baronui net iš apkaso 
pavojinga išlipti. Bet jis buvo 
drąsus, kalavijo nenuleido, tad 
J. Kaupas jo nepribaigė.

J. Kaupo įsigyvenimas ame
rikietiškame liberalizme mato
mas neliteratūrinių temų straips-

Karvė irgi nelaiminga, 
Nors kol kas jai nėr blogai.

Vis tik ūkyje gyventi 
Mum abiem yra ramu 
Susitikę ankstų rytą 
Abi guodžias likimu... 

niuose. Visuomenės suprati
mas, individo vaidmuo, tauta, 
ideologija, krikščionybė, požiū
ris į kūrybą atspindi tų laikų Ii-, 
beralų platoką atlaidumą min
tims, išsiveržiančioms per Gele
žinę uždangą. Amerikietiškieji 
liberalai, sočiai besiverčią, į 
ekonominius klausimus kreipė 
tik mažytį žvilgsnį - kaip ap
mokestinti sąžiningingai dirban
tį, kad galėtų gerai verstis nesą
žiningai nedirbantis. Jų pagrin
dinis dėmesys buvo kosmopoli
tinės, Markso neneigiančios, vi
suomenės kūrimas.

J. Kaupo raštai stebina 
skaitytoją autoriaus gabumais ir 
darbštumu. Tai lyg jo karštų ko
vos ginklų, dabar jau nuo rūdžių 
apvalytų, tvarkingas muziejus. 
Gal ne vienas skaitytojas pagal
vos - mažesnė Kaupo kova ir 
didesnė kūryba būtų mūsų lite
ratūrai naudingesnė.

Knygą po trisdešimt dvejų 
metų nuo J. Kaupo mirties 
spaudai paruošė Kostas Ost
rauskas ir Alfonsas Nyka-Ni- 
liūnas.

Julius Kaupas, RAŠTAI. Iš
leido Algimanto Mackaus kny
gų fondas. Chicago, 1997. Ti
ražas 600 egz. 728 psl.

Savaitgalio studijų dienos
Vienuoliktosios ateitininkų studijų dienos Dainavos stovyklavietėje Darbo šventės savaitgalį 
- rugpjūčio 29 - rugsėjo 1 dienomis. Dalyvavo studentai ir sendraugiai iš JAV ir Kanados.

Programoje - paskaitos, pamaldos, svarstybos, literatūros vakaras
VINCAS KOLYČIUS

Tai jau tradicija tapusios 
11-tos Studijų dienos, kurios 
kas metai per Darbo šventės 
savaitgalį rengiamos Dainavos 
stovyklavietėje. Jas 1986 m. pra
dėjo dr. Algis Norvilas, tačiau 
šiais metais dėl įsipareigojimų 
Lietuvoje jis nebegalėjo to dar
bo imtis. Buvęs Ateitininkų fe
deracijos vadas J. Polikaitis su
organizavo šių metų savaitgalį.

Nemažas būrys dalyvių susi
rinko jau penktadienio, rugpjū
čio 29, vakare. Oficiali progra
ma dar nebuvo paskelbta, tad 
susirinkusieji žiūrėjo gana me
niškai padarytą vaizdajuostę 
“Kur bėga Šešupė”. Autorius ir 
fotografas - A. Plėnys, gyvenąs 
Čikagoje.

Šeštadienio rytą jau buvo 
susirinkę apie 130 dalyvių - sen
draugių ir studentų. Oficialiai 
Studijų dienas pradėjo J. Poli
kaitis, prisimindamas visus tuos, 
kurie praeityje daug darbo yra 
įdėję: dr. A. Norvilą, B. Bublie
nę, V. Valaitienę, L. Ringienę ir 
kt. Šiais metais visą registraciją 
tvarkė Vakarė Valaitienė.

“Užrakinti vartai”
Pirmoji paskaita Laimos Šal

čiuvienės “Užrakinti vartai”. Tai 
buvo pedagoginė tema apie vai
kus su įvairiomis negaliomis, 
kurie nepajėgia normaliai mo
kytis. Tuos “uždarytus vartus” 
galima atrakinti ir tokiem vai
kam padėti, bet tam yra reika
lingas raktas. Kalbėtoja, būda
ma tos srities specialistė, labai 
vaizdžiai suminėjo apraiškas ir 
priežastis įvairių negalių, taip 
pat pabrėžė, kad yra “raktas” ir 
visada galima jiems padėti.

Lietuva ir išeivija
Antroji paskaita - Liudos 

Rugienienės: “Ar Lietuvai yra 
reikalinga lietuvija (užsienio lie
tuviai)?” Paskaitininke buvo 
PLB atstovė seime ir PLB ko
misijoje. Tą komisiją dabar su
daro 5 Lietuvos seimo nariai ir 
5 PLB atstovai. Kalbėtoja pasi
dalijo įspūdžiais iš tos komisijos 
darbo ir pabrėžė tokios komisi
jos reikalingumą, nes 5 PLB at
stovai gali padaryti daug įtakos 
komisijoje ir seime. Ji gvildeno 
įvairias bendravimo su Lietuva 
rūšis. Daug darbų yra atliekama 
bendrai. Iš jų minėtini M. Maž
vydo katekizmo 450 metų minė
jimai Lietuvoje ir išeivijoje. Bu
vo iškelta mintis: reikėtų suda
ryti jaunų profesionalų vardyną- 
sąrašą, kurie bent dvejus metus 
galėtų padirbėti Lietuvoje.

2000 metai
Kaip pasitiksime Kristų Jo 

2000-jame gimtadienyje? Tai 
buvo trečios paskaitos tema, 
kurią gvildeno kun. dr. K. Tri
makas. Jis vaizdžiai ir grafiškai 
apibūdino apaštalinį popiežiaus 
raštą “Trečiajam tūkstantme
čiui artėjant”. Šie 1997 m. yra

AlicĮja Zimnickaitė, “Ruduo”. Iš jos darbų parodos Toronte

pavadinti Jėzaus metais, 1998 - 
Šv. Dvasios, o 1999 - Dievo Tė
vo. Kalbėtojas apgailestavo, 
kad lietuvių katalikų bend
ruomenės - parapijos ir orga
nizacijos dar labai mažai dėme
sio skyrusios Jėzaus asmeniui ir 
Jo reikšmei mūsų gyvenime. 
Ragino atkreipti dėmesį į po
piežiaus pageidavimą, kad tie 
2000 metai nebūtų tik sukakties 
minėjimas, bet ir išgyvenimas - 
asmeninis, organizacinis, visuo
meninis.

Po paskaitos buvo Mišios. 
Vakare įvyko litęratūros vaka
ras. Savo poeziją skaitė Nijolė 
Gražulienė iš Čikagos ir Dalia 
Staniškienė iš Klivlando.

Antanas Maceina
Sekmadienis buvo tikra 

“darbo diena”. Sės. Onutė Mi- 
kailaitė mums priminė Maceiną 
ir jo raštus. Paskaitos tema bu
vo: “Prof. A. Maceinos raštų 
aktualumas jo dešimties metų 
mirties sukakties proga”. Ji pa
aiškino, kad tai yra “pavogta” 
paskaita Dainavai, nes ji yra pa
ruošta minėjimui Toronte, kuris 
įvyks š. m. lapkričio 16 d. Sesuo 
Onutė yra tikra žodžio meni
ninkė, pajėgianti žodžiais “nuta
pyti” asmens paveikslą. Ji išryš
kino Maceinos asmenybę kaip 
filosofą, teologą ir asmenį, tvir
tai besilaikantį šio gyvenimo 
vingiuose.

M. K. Čiurlionis
Kita kalbėtoja mums ne tik 

žodžiu, bet ir muzika “nupiešė” 
Čiurlionį. Tai buvo jauna tre
čios kartos lietuvaitė, muzikos 
daktarė Frances Covalesky (Ka
valiauskaitė). Ji kalbėjo angliš
kai, tačiau jos pristatymas buvo 
nuostabus. Parodydama kai ku
riuos Čiurlionio paveikslus, ji 
tuos dailės kūrinius derino su jo 
muzika. Buvo įdomu klausytis, 
kaip ji pasirinko Čiurlionį savo 
disertacijai ir kaip nelengva bu
vo įtikinti fakulteto komisiją, 
kuri apie Čiurlionį nieko neži
nojo, kad jis yra pasaulinio mas
to kūrėjas. Gaila, kad jis mirė 
tik 36 m. amžiaus.

Vakare įvyko muzikos vaka
ras, kurio programą atliko ta 
pati pianistė Frances Covalesky, 
skambindama Čiurlionio ir kitų 
muzikų kūrinius.

Palangos konferencija
Pagaliau nusikėlėm į Palan

gą. “Palanga ir mes” svarstybo- 
se apie nepaprastąją ateitininkų 
konferenciją kalbėjo: dr. P. Ki
sielius, sės. Daiva Kuzmickaitė, 
dr. Audrius Polikaitis ir dr. V. 
Vygantas. Net ir nedalyvavę Pa
langos konferencijoje klausyto
jai susidarė gana ryškų vaizdą, 
kas ten vyko.

Konferencija buvo tikrai 
nepaprasta, nes po 50 m. Atei
tininkų federacijos vadovybė vėl 
sugrąžinta į Lietuvą. Panaikin
tas “vado” terminas ir pakeistas 

federacijos pirmininku, kuriuo 
buvo išrinktas jaunas, 25 m. 
ateitininkas Vygantas Mali
nauskas, o vicepirmininku - Vi
das Abraitis. Buvo atstovauja
mos 3 sąjungos: moksleiviai - 
90 atstovų, studentai - 60 atsto
vų ir sendraugių - 110. Garbės 
pirmininku išrinktas dr. V. Vy
gantas.

Savoji veikla
Perkėlus ateitininkų vado

vybę į Lietuvą iškyla išeivijos 
ateitininkų klausimas. Tam bu
vo skirtos kitos svarstybos: 
“Žvilgsnis į tolimesnę mūsų veik
lą”. Sąjungų atstovai- pirmininkai 
apibūdino dabartinę būklę.

Apie jaunučių sąjungos, ku
rios pirmininkė yra Ona Dau
girdienė, veiklą kalbėjo Vakarė 
Valaitienė. Veikia 7 kuopos, 
gausiausia yra Čikagos kuopa 
su 100 narių, o mažiausia, bet 
veikliausia, yra Hamiltono - 4 
nariai.

Moksleivių sąjungai vado
vauja Vytas ir Asta Cuplinskai. 
Veikia 8 kuopos, rengiamos 
stovyklos ir kursai.

Studentų veiklą apibūdino 
sąjungos pirmininkas Vytas Že
maitaitis ir sendraugių - dr. Al
gis Norvilas. Ateityje numatyta 
koncentruotis j krikščionybės 
2000 m. jubiliejų, 90 metų atei
tininkų veiklos ir 50 metų - iš
eivijos ateitininkų.

Į erdves
Po visų šių svarstymų pabai

gai persikėlėme į erdves. Jauna 
doktorantė Audra Baleišytė žo
džiu, skaidrėmis ir vaizdais da
lyvius supažindino su erdvių pa
sauliu. Jos tema - “Žvilgsnis į 
žvaigždžių ir erdvės pasaulį”. Ji
buvo įdėjusi daug darbo į šios 
temos gvildenimą, rado lietu
viškus terminus sunkiai išvers- 
tamiems žodžiams. Tai buvo 
įdomi paskaita, parodžiusi kad 
net specifines tejnas galima 
vaizdžiai ir įdomiai pateikti.

Visi esame dėkingi J. Poli- 
kaičiui ir Vakarei Valaitienei, 
nepabūgusiems “juodo darbo” 
ir turiningą savaitgalį surengu
siems. Lauksime kitų metų.

Garbė Kristui!

Atsiųsta paminėti
KARDAS, nr. 3-4, 1997 m., 

trimėnesinis gausiai iliustruotas 
44 psl. Lietuvos karininkų žurna
las istorinei ir tautinei minčiai. 
Vyr. redaktorius dim. mjr. Ant. 
Martinionis, Box 1847, 2043 Vil- 
nius-43, Lietuva. Spausdina AB 
“Spauda”. Atskiro nr. kaina 3.80 Lt.

LITUANISTICA nr 4. (28) 
1996 ir nr. 1 (29) 1997, Lietuvos 
mokslų akademijos leidinys. Re
daktorės O. Balkevičienė (lietuvių 
kalba) ir A. Juškaitė (anglų kalba). 
Išleido leidykla “Academia”, A. 
Goštauto 12, 2600 Vilnius; spausdi
no “Aušros” spaustuvė Kaune. Ti
ražas 400 egz. Kaina sutartinė.

Kompozitorius Vladas Jaku- 
bėnas, miręs Čikagoje 1976 m. 
gruodžio 13 d., savo kūriniais 
grįžta Lietuvon. Šią vasarą Lietu
vos muzikos draugija ten išleido 
jo dainų rinkinį “Svetimi kalnai”. 
Ramučio Čepinsko sudarytame ir 
redaguotame rinkinyje yra 22 ori
ginalios eilėraščių tekstu sukurtos 
solinės dainos ir 10 harmonizuotų 
lietuvių liaudies dainų. Sudary
tojas R. Čepinskas leidinio pava
dinimui pasinaudojo jame soline 
VI. Jakubėno daina tapusiu Ber
nardo Brazdžionio eilėraščiu. VI. 
Jakubėno “Svetimų kalnų” noto- 
grafija yra Jono Tamulionio, vir
šelis - dail. Jūratės Stančikienės, 
biografinis VI. Jakubėno įvadas ir 
jo kūrybos apžvalga - sudarytojo 
ir red. Ramučio Čepinsko. Tira
žas - vos 250 egzempliorių.

Skulptorius Antanas Mončys 
(1921-1993), gyvenęs ir miręs Pa
ryžiuje, 58 savo tapybos, skulptū
ros ir grafikos darbus, sukurtus 
1953-80 m., įvertintus dviem mili
jonais litų, prieš mirtį suskubo pa
dovanoti Palangai. Jo paties urna 
su pelenais yra palaidota gimtojo 
Grūšlaukio kapinėse Kretingos 
rajone. Antano Mončio fondas, 
vadovaujamas advokatės Zitos 
Sličytės, dabar rūpinasi visų jo su
telktų kūrinių muziejumi ir ar
chyvu. Lietuvos vyriausybės 1994 
m. potvarkiu fondui buvo per
duotas vienas pastatas A. Mončio 
muziejaus bei archyvo reikalams. 
To pastato Palangoje atnaujini
mui A. Mončio fondas išleido 
113.000 litų. Dabar jau kilo 
triukšmas. Mat seimo sudaryta 
butų privatizavimo komisija 1996 
m. leido privatizuoti to atnaujinto 
namo priestatą. Jis betgi yra dalis 
namo, atiduoto A. Mončio mu
ziejui. Visas namas buvo atnau
jintas daugiausia užsienio lietuvių 
aukomis skulptoriaus A. Mončio 
atminimui įamžinti. “Lietuvos ry
to” atstovės Dalios Gudavičiūtės 
pranešimu, piketuotojai reikalau
ja, kad Palangos taryba atšauktų 
priestato privatizavimą. Esą susi
daro įspūdis, kad Lietuva iš išei
vijos laukia ne kūrinių, o tik pinigų.

Poetas ir žurnalistas Vincas 
Kazokas, ilgametis Australijos 
lietuvių savaitraščio “Mūsų pasto
gė” redaktorius, mirė Sidnyje 
1984 m. spalio 10 d. Jo raštų įam
žinimas ateičiai buvo pradėtas 
1996 m. pabaigoj Vilniuj “Žurna
listikos” išleista knyga “Mūsų pa
stogė Australijoje”. Šio leidinio 
privataus pobūdžio specialioje 
sausio 19 d. popietėje sutiktuves 
surengė velionies našlė dr. Geno
vaitė Kazokienė. Sutiktuvėse kal
bėjo iš Vilniaus Australijon atvy
kęs šio leidinio sudarytojas ir at
sakingasis red. Juozas Žitkauskas. 
Sutiktuvėse paaiškėjo, kad šiam 
leidiniui jis buvo panaudojęs V. 
Kazoko (1919-1984) “Mūsų pa
stogei” 1961-70 m. rašytus rinkti
nius vedamuosius. Sutiktuvių da
lyviams paaiškėjo, kad tai buvo 
tik pirmasis V. Kazoko raštų to
mas. Šiemet Vilniuje bus išleisti 
dar du tomai - antrasis “Mūsų 
pastogės” vedamųjų, studijinių 
straipsnių bei paskaitų tomas, o 
trečiasis bus jo eilėraščių pilnaties 
tomas, papildytas bičiulių atsimi
nimais apie V. Kazoką. Jam betgi 
varžove gali tapti aštuonmetė 
dukraitė Jenna Kazokaitė, į se
nelio raštų sutiktuves įjungta savo 
nuotrauka su jau paruoštu ang
liškos pasakos viršeliu “The Ad
ventures of the Bunny and the 
Bear” (“Kiškučio ir lokiuko nuo
tykiai”).

St. Petersburgo lietuviai Flo
ridoje sausio 12-13 d.d. pagerbė 
amžiaus devyniasdešimtmetį šven
čiantį savo klubo choro buvusį va
dovą muz. Petrą Armoną. Jis yra 
violončelistas, baigęs Klaipėdos 
konservatoriją, pokaryje grojęs 
Miuncheno simfoniniame orkest
re, tapęs lietuvių chorų vadovu ir 
lietuvių parapijų vargonininku iš
eivijoje. Vargonininko darbas bu
vo pradėtas Ročesteryje, iš Vo
kietijos atvykus į JAV. Jo darbo 
pėdsakų yra ir Čikagoje. Mat ten 
jam teko vargoninkauti Šv. Kry
žiaus parapijoje, vadovauti “Dai
navos” ansambliui ir jo dvide
šimtmečio sukakčiai 1966 m. sau
sio 15 d. su simfoniniu orkestru 
pastatyti Gasparo Veličkos muzi
kinę pjesę “Nemunas žydi”. Jo 
pastangomis Čikagoje buvo suor
ganizuotas styginis kvartetas, savo 
pirmąjį koncertą surengęs 1965 
m. gegužės 9 d. Be paties P. Ar- 
mono, kvartetan įsijungė stygi- 
ninkai P. Matiukas, A. Paukštys ir 
V. Jančys.

“Baroko sekmadienių” kon
certai, rengiami Lietuvos kultūros 
ministerijos, šią vasarą buvo už
baigti Lazdijų rajono Rudaminoje 
ir Prienuose. Jie įvyko tų vietovių 
šventovėse: Rudaminoje - Švč. 
Trejybės, Prienuose - Kristaus 
Apsireiškimo. Baroko muzikos ir 
poezijos programas tose švento
vėse atliko sol. Regina Maciūtė ir 
sol. Edgaras Prudkauskas, Lietu
vos muzikų draugijos styginių 
kvartetas, vargonininkė Elina 
Maslakova ir eilėraščius skaičiusi 
aktorė Jūratė Vilūnaitė. Visą va
sarą trunkantys “Baroko sekma
dienių” koncertai jau yra įjungti 
Europos tarybos remiamon pro- 
gramon “Baroko kelias Lietuvo
je”. Jos sekmadienių koncertai, 
rengiami šventovėse bei kituose 
baroko architektūros paminkluo
se, yra plačiai paplitę Lietuvoje, 
apimantys beveik visus jos rajo
nus. Mat jų programas atlieka žy
mūs solistai, senosios muzikos an
sambliai, aktoriai, baroko literatū
ros skaitovų konkursų laimėtojai.

Prof. Norberto Vėliaus, per
nai mirusio tautosakininko, mito
logo bei etnologo, prieš mirtį su
skubtos paruošti tritomės “Lietu
vių mitologijos” II tomą išleido 
“Minties” leidykla. Jos vadovai 
žada išleisti ir paskutinį šios 
chrestomatijos tomą pagal prof. 
N. Vėliaus palikto projekto pla
nus. Velioniui taipgi neteko su
laukti jo keturių tomų rinkinio 
“Baltų religijos ir mitologijos šal
tiniai”. Paskutiniuosius savo gy
venimo metus jis buvo skyręs lie
tuvių mitologijos tyrimams. Jie 
buvo neprieinami ir net pavojingi 
sovietmetyje.

Paminklas Martynui Mažvy
dui, lietuvių raštijos pradininkui, 
jo “Katekizmo” 450 metų sukak
ties proga rugsėjo 1 d. buvo ati
dengtas Klaipėdoje. Jį sukūrė du 
projekto konkursą 1993 m. lai
mėję klaipėdiečiai - skulptorius 
Regimantas Midvikis ir architek
tas Vytenis Mazurkevičius. R. 
Midvikis paminklui pasirinko 
puspenkto metro aukščio iš pilko 
granito iškaldintą stovinčio M. 
Mažvydo skulptūrą su “Katekiz
mu” rankose, žvelgiančią žemyn, 
kur prie paminklo įrengti mokyk
lėlę primenantys akmeniniai suo
lai. V. Mazurkevičiui teko per
tvarkyti sovietmečio laikų Per
galės aikštę, iš jos pašalinus pa
tranką turėjusį sovietinį pamink
lą. Dabar ji jau yra dideliems lie
tuviškiems renginiams pritaikyta 
Lietuvininkų aikštė. Rugsėjo 1, 
mokslo metų pradžios dieną, ji 
buvo sutraukusi daug Klaipėdos 
universiteto studentų ir vidurinių 
mokyklų moksleivių. Paminklą 
atidengė Lietuvos prez. Algirdas 
Brazauskas, pašventino liuteronų 
evangelikų vysk. Jonas Kalvanas. 
Paminklas pastatytas visuomenės 
bei įmonių suaukotomis lėšomis, 
iš vyriausybės gavus tik 95.000 
litų.

Dešimtąja krivūle pavadintą 
šiemetinį Lietuvos klojimo teatrų 
festivalį liepos 4-6 d.d. surengė 
Klaipėdos universitetas. Jis buvo 
pradėtas moksline konferencija, 
kurioje Lietuvos etnologai aptarė 
dabartinės etnologinės kultūros 
reikalus. Mišiomis aikštėje prie 
politinių kalinių paminklo buvo 
prisiminti mokytojai, vadovavę 
Lietuvos kaimo teatrams. Atgi
mimo aikštėje buvo dalyvauta iš
kilmingame Mindaugo karūnavi
mo dienos minėjime. Dešimtajin 
Lietuvos klojimo teatrų festivalin 
Klaipėdoje jie buvo suvažiavę iš 
Ukmergės, Jonavos, Skapiškio, 
Jurbarko, Kalvarijos, Telšių, Kre
tingos, Viešintų, ir Jurbarko.

Lietuvos istorijos instituto 
archeologai dėl šalto pavasario ir 
vėlyvos vasaros tik liepos pra
džioje pradėjo archeologinių kasi
nėjimų darbą. Tyrinėjimams vėl 
buvo pasirinktas Kalniškių kapi
nynas Raseinių rajone, su kuriuo 
darbuojamasi jau aštuoneri me
tai. Instituto archeologai taipgi 
yra nukreipę savo dėmesį ir į Šei
myniškėlių piliakalnį Anykščių ra
jone bei Genčių kapinyną Kre
tingos rajone. Lietuvos istorijos 
instituto archeologijos skyriaus 
vadovas Gintautas Zabiela šiuos 
archeologinius darbus tikisi už
baigti iki vėlyvo rudens. Šią va
sarą archeologai nori pradėti ty
rimus, susietus su ūkinės veiklos 
žala gamtiniams paminklams. Pa
sak G. Zabielos, bus atliekami ty
rimai tokiose vietose, kurias nai
kina vandenys, savivaldybių spren
dimu atiduoti daržams arba miškų 
urėdijoms. V. Kst.
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PRISIKĖLIMO
ARABIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St., Toronto, Ontario M6H IA8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

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

AKTYVAI per 62 milijonus doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind................... 2.25%
180-364 d. term.ind.................. 2.50%
1 metų term, indėlius............... 2.75%
2 metų term. Indėlius................3.50%
3 metų term, indėlius................4.00%
4 metų term, indėlius............... 4.25%
5 metų term, indėlius................5.00%
1 metų GlC-mėn.palūk............. 2.75%
1 metų GlC-met. palūk............. 3.25%
2 metų GlC-met. palūk............. 3.75%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.25%
4 metų GlC-met. palūk............. 4.50%
5 metų GlC-met. palūk............. 5.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP............. 2.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 3.25%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind..... 3.75%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 4.25%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind..... 4.50%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind..... 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.

LEIIA S REFHIVUK i TlOiV
AIR CONDITIONING & HEATING 

Taisau ir įvedu
• Centrines šildymo ir A/C sistemas • Skalbimo mašinas, džiovintuvus
• Oro drėkintuvifs (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)

iiiaiiiiniiiiiiiimi

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

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

CHOLKANI 3836 BLOOR ST w ETOBICOKE. ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

©b S PORTAS

Hamiltono jaunučiai atletaų dalyvavę Š. Amerikos baltiečių pirmenybėse 
1997 m. rugsėjo 6-7 d.d. Klivlande, OH. Pirmoj eilėj iš kairės: Ben Hapkins 
(Norkus), Kristina Šeštokaitė, Lina Tirilytė, Aras Ruslys; antroj eilėj iš k.: 
Andrius Šeštokas, Ant. Hapkins (Norkus), Paulius Stukas, Justinas 
Trumpickas, Petras Vaičiūnas ir Simonas Trumpickas. Nuotraukoj nėra 
Austės Vaičiūnaitės ir Vanesos Trumpickaitės Nuotr. D. Trumpickienės

ŠALFASS-gos 
suvažiavimas

1997 m. metinis visuotinis 
ŠALFASS-gos suvažiavimas šau
kiamas 1997 m. lapkričio 22, šešta
dienį, Toronto Lietuvių Namuose, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont., 
Canada. Tel. 416 532-3311. Suva
žiavimo pradžia -11 vai. ryto.

Pagal ŠALFASS-gos statutą, 
suvažiavime sprendžiamuoju balsu 
dalyvauja sporto klubų rinktieji 
atstovai, sporto klubų pirmininkai 
ar jų įgaliotiniai, ŠALFASS-gos 
rinktieji bei skirtieji pareigūnai ir 
ŠALFASS-gos garbės nariai. Pata
riamuoju balsu kviečiami dalyvauti 
sporto darbuotojai, fizinio auklėji
mo mokytojai, sporto veteranai, 
lietuviškų organizacijų bei spaudos 
atstovai ir visi lietuvių sportiniu 
judėjimu besidomį asmenys.

Smulki informacija pranešama 
ŠALFASS-gos sporto klubams ir 
ŠALFASS-gos pareigūnams. Orga
nizacijos ar asmenys, norintieji gau
ti smulkesnės informacijos ar pa
teikti pasiūlymų, prašomi kreiptis į 
ŠALFASS-gos centro valdybos pir
mininką Audrių Šileiką, 150 Col- 
beck St., Toronto, Ont. M6S 1V7, 
tel. 416 767-6520, faksas 416 760- 
9843. -SALFASS-gos centro valdyba

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

TTTT
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

Hamiltono “Kovas”
Rugsėjo 6-7 d.d. “Kovo” 14 

jaunučių atletų dalyvavo Š. Ameri
kos baltiečių atletikos pirmenybėse 
Klivlande, OH.

9 - 10 metų grupėje Ben Hop
kins (Norkus) iškovojo I v. rutulio 
stūmine - III v. šokime į aukštį.

11 - 12 m. grupėje Lina Tirilytė 
laimėjo I v. 100 m., III v. 200 m. ir 
trišuolyje. Šioje berniukų grupėje I 
v. laimėjo Paulius Stukas 800 m. 
bėgime, Aras Ruslys II v. 200 m. ir 
III v. 100 m. Simonas Trumpickas - 
II v. rutulio stūmime. Petras Vai
čiūnas - II v. trišuolyje, III v. į 
aukštį ir į tolį. Ant. Hopkins (Nor
kus) - II v. 800 m. ir III-čias vietas 
800 m., 1500 m. ir rutulio - stūmime.

Baltiečių vyrų 
krepšinio žaidynės

Toronto PPSK “Aušra” rengia 
baltiečių vyrų krepšinio turnyrą 
1997 m. spalio 24 - 25 - 26 d.d.. 
Centennial College, Progress Cam
pus, at Markham Rd. and Progress 
Ave., Scarborough, Ont. Tikimasi 
turėti 8-12 komandų. Norinčios 
dalyvauti komandos prašomos iš 
anksto registruotis iki š.m. spalio 1 
d. šiuo adresu: Rimas Miečius, 54 
Burrows Ave., Etobicoke, Ont. 
M9B 4W7, Canada, tel. 416 234- 
0878; faksas 416 234-8506; e-mail: 
rmiecius@alo.com. Galutinė koman
dų registracija - 1997 m. spalio 15 d. 
Norintieji daugiau informacijų pra
šomi kreiptis į R. Miečių. Rengėjai

Europos čempionė Diana Žiliūtė

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.).

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

IMA:
už asmenines 
paskolas nuo..... ...7.00%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų................. ..5.25%
2 metų................. ..5.90%
3 metų................. ..6.40%
4 metų................. ..6.75%
5 metų................. ..6.95%

(fixed rate)

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

TIPLUS
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.

15 - 16 m. grupėje Vanesa 
Trumpickaitė laimėjo II v. į tolį ir 
III v. rutulio stūmime. 4 x 100 esta
fetės bėgime Aras Ruslys, Justinas 
Trumpickas, Petras Vaičiūnas ir 
Paulius Stukas laimėjo II v. A.G.

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”, 21J5 Stavebank Rd., 
Mississauga, OnL, L5C 1T3, Ca
nada. “TŽ” leidėjai

Kas naujo Europoje?
Iš Turkijos klubo “nupirktas” 

Lietuvos futbolo rinktinės vartinin
kas Gintaras Staučė Vokietijos 
Duisburgo vienuolikėje gavo megz
tuką su 29 nr. Jis po norvego varti
ninko laikomas atsarginiu, nes nor
vegas ruošiasi palikti vokiečių klubą.

Dviračių lenktynes aplink 
Prancūziją laimėjo vokietis Jan Ul
lrich. Jis buvo išauklėtas Rytų Vo
kietijoje be krikščioniško tikėjimo, 
tačiau prieš lenktynes visuomet 
persižegnodavo. Persikėlęs į Švarc- 
valdą, jis susipažino su katalikiškos 
šeimos dukra. Spauda rašė, kad 
mergaitės ir jos tėvų įtakoje jis pra
dėjo lankyti Mišias, turėdamas lai
ko aplanko ir vietos kleboną. K.B.

Paieškojimas
Ieškomas Miliauskas Jonas, 

63 m. (Adomo, Petro) sūnus. Tėvas 
kilęs iš Marijampolės apskrities, 
Liubavo valsč., Asavos kaimo. Ra
šyti: Vytautui Miliauskui, R. Jukne
vičiaus 69-35, 4520 Marijampolė, 
Lietuva, tel. 370-43-76-2-64.

Sukursiu gražg paminklą 
pagal jūsg pageidavimus

Dailininkas Kęstutis Keparutis
Tel. fax 905 540-1705

238 Emerald Street North, 
Hamilton, Ontario L8L 5K8

Veiklos žinios
Dviratininkė Diana Žiliūtė 

Austrijoje vykusiose Europos dvira
čių pirmenybėse 24 km. lenktynėse 
laimėjo pirmą vietą ir tapo Euro
pos čempione. Edita Pučinskaitė 
tose varžybose buvo ketvirta.

Virgilijus Alekna Anglijoje vy
kusiose “Grand Prix” varžybose nu
sviedė diską 64.34 m. ir laimėjo pir
mą vietą. Šiose varžybose taip pat 
jau dalyvavo ir Romas Ubartas, ku
ris nusviedė diską 61.4 m. ir laimėjo 
4-tą vietą.

Lietuva-Airija 1:2. Pasaulio 
futbolo pirmenybių atrankos rung
tynėse Lietuva namuose pralaimėjo 
Airijai. Tai buvo paskutinės ir le
miamos atrankos rungtynės. Pogru
pio varžybas Lietuva užbaigė tre
čioje vietoje ir nepateko į pirmeny
bių užbaigą.

Lietuva-Skotija 0:5. Pasaulio 
moterų futbolo pirmenybių atran
kos rungtynėse Lietuva pralaimėjo 
Škotijai. Pogrupyje žaidžia 4 ko
mandos: Lietuva, Škotija, Čekija ir 
Estija. Lietuva tuo tarpu yra 3-ioje 
vietoje.

Pasaulio vyrų krepšinio pirme
nybių varžybos vyks 1998 m. Grai
kijoje. Iš Europos jose dalyvaus 
Graikija, Lietuva, Italija, Jugoslavi
ja, Rusija, Ispanija. Iš Amerikos 
JAV, Puerto Rika, Brazilija, Ar
gentina ir Kanada.

Remigija Nazarovienė Prancū
zijoje septynkovės varžybose laimė
jo pirmą vietą ir 7000 JAV dolerių 
premiją, R. Nazarovienė surinko 
6536 taškus. Antra liko S. Moska- 
lec iš Rusijos su 6474 taškais.

Artūras Karnišovas žaidė pir
mąsias rungtynes “Olympiakos” ko
mandoje ir pelnė daugiausia taškų 
- 26. A. S.

Paremkite “Tėviškės žiburius” 
auka, rėmėjo ar garbės prenu
merata, testamentiniu paliki
mu. Iš anksto dėkingi -

“TŽ” leidėjai

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).

ALGIS 
MEDELIS

133 Roncesvalles Avė., 
toronto, ont. M6R 2L2 Tel. 416 531-4800

Oficiali Lietuvos avialinijos bilietų pardavimo agentūra Kanadoje
Kelionės į visus kraštus, visomis oro linijomis

Į Lietuvą: su AIR CANADA ir LAL - iš Toronto, Halifakso, 
Otavos, Montrealio, Kalgario, Edmontono ir Vankuverio -

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

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

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

Telefonas: 416 207-9239

lOEOEtJUKlEll
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus. 
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

Sutton
GROUP

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

Į Lietuvą su Nord land Express

Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai 

pervežimai

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

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

; Toronto 416 535-5000

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

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

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

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

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

Hamilton Alfredos Zorkus 
905 522-9966

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

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

Už Toronto ribų 1-800-561-3113

mailto:rmiecius@alo.com


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 į
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

Nuolatinė “Tėviškės žiburių” bendradarbė ALDONA ŠMULKŠTIENĖ 
(dešinėje) kartu su Ona Gradinskiene talkina “Draugo” vasaros 
šventėje rugpjūčio 3 d. prie loterijos stalo Nuotr. E. Šulaičio “Draugo” dienraščio vyr. red. 

DANUTĖ BINDOKIENĖ pasa
koja savo Įspūdžius iš Lietuvos 
Čikagos “Seklyčios” patalpose

Nuotr. E. Šulaičio
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T’MF/AjMA/' West Realty Inc., REALTOR*
1678 Bloor Str. West, Toronto, Ont. M6P 1A9

PARDUODAMAS HIGH PARK /z,,, rajone 2'Aaukšto, 8 kambarių 
namas už $215,000. Platesnę 

informaciją Jums suteiks

Gintautas Tumosa
tel. 416 769-1616
Nemokamas namų įvertinimas

Čikagos lietuvių vaizdai ir vargai

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 (Josepk)

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

RE4VIBKWest 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

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

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

Fax 531-1906

EDVARDAS ŠULAITIS
Prabėgo dar viena vasarėlė. 

Pradžioje ji visus čikagiečius ge
rokai pakaitino, ir reikėjo nu
braukti ne vieną prakaitą, ta
čiau nuo liepos antrosios pusės 
karščiai pasibaigė ir buvo gali
ma jau šiek tiek atsipūsti.

Vasaros metu Čikagos lie
tuvių visuomeninis ir kultūrinis 
gyvenimas buvo sumažėjęs iki 
minimumo. Tik lietuviškoji “Sek
lyčia” patamsėjusiame Mar
quette Parke beveik be atosto
gų kiekvieną trečiadienio po
pietę kviesdavo pagyvenusius 
mūsų tautiečius (kitų dauguma 
juk dirba) į savo renginius: pa
skaitas, koncertėlius, dainų po
pietes, filmų rodymą, kelionių 
įspūdžių pasakojimus.

Vasaros pradžioje, liepos 7 
d. visai netikėtai Čikagos lietu
vius užklupo Kauno Technolo
gijos universiteto“Nemuno” an
samblis. Jis čia nuo pavasario 
jau siūlėsi palinksminti čikagie
čius, vykdamas į tarptautinį fol
kloro festivalį Jutos valstijoje. 
Tačiau “didieji” rengėjai - LB 
Kultūros taryba ir kiti, į kuriuos 
buvo kreiptasi, atsisakė priimti 
35 žmonių grupę. Tad ir šias ei
lutes rašančiajam nieko kito ne
liko, kaip imtis darbo - įtikinti į 
ramų gyvenimą pasinešusius 
tautiečius, kad būtinai reikia su
rengti kauniečiams koncertą. Ir 
jis, kaip jau “TZ” buvo rašyta, 
gerai pasisekė ir perpildyta Jau
nimo centro salė gana entuzias
tingai sutiko studentus iš Kau
no. Priešingu atveju turbūt būtų 
atsitikę taip, kaip praėjusio va
sario mėnesį, kai čia siūlėsi 
dramaturgo K. Ostrausko mo- 
nodramą Vaižgantą atvežęs žy
mus aktorius iš tėvynės - F. 
Jakšys. Jam taip ir nebuvo lem
ta pasirodyti šimtą tūkstančių 
(bent oficialiai) tautiečių turin
čioje didžiojoje Čikagoje.

Buvo manyta, kad žymes
niųjų ir svarbesniųjų svečių pa
sirodymais Čikagoje rūpintis 
yra įpareigota LB Kultūros ta
ryba, tačiau, kaip dabar ji aiški
nasi, kad tam reikalui ji netu
rinti... žmonių. Reprezentaci
niams pobūviams, kalboms ir 
kitiems panašiems dalykams ji

turi būrį žmonių. Dabar tikrai 
sužinojome, kad kalbėtojų pas 
mus daug, o darbininkų maža. 
O jeigu jų yra, tai jų reikia ieš
koti ne skambiais vardais pasi
vadinusiose institucijose. O gal 
kas nors ims ir šį reikalą pergal
vos ir suburs tokį vienetą, kuris 
dirbs ir nuoširdžiai rūpinsis žy
mesniaisiais renginiais.

Vasaros pabaigoje, rugpjū
čio 16 d., Jaunimo centro kavi
nėje įvyko viešnių iš Lietuvos - 
sol. Violetos Sagaitytės ir jos 
dukros Ainės (talkinant vieti
niam pianistui Rokui Zubovui) 
pasirodymą. Jo rengėjų irgi te
ko gerokai paieškoti, kol buvo 
rastas šį pavasarį oficialiai įsi
steigęs Čikagos lietuvų kultūros 
klubas “Baltija”, klubo vadovas 
muz. Arūnas Augustaitis ėmėsi 
organizuoti šį koncetą. Šis vyras 
ir jo talkininkai yra naujai j šį 
kraštą atvykusieji, tačiau nu
sprendė ne vien tik “kalti” pini
gus, kaip kad daro jų draugai, 
bet ir pajudinti tautiečius kultū
riniame gyvenime.

Gaila, kad trumpai prieš 
koncertą prapliupo dangus ir 
Čikagą aplankė didžiulė audra 
(tokios nebuvo jau gal 3 metai) 
ir čia atvykti tegalėjo apie pus
šimtis klausytojų. Negana to 
vykstant koncertui, vanduo pra
dėjo tekėti j pastatą ir artėjo 
prie solistės ir akompaniato
riaus. Teko pertrąukti pasirody
mą ir keltis į aukščiau esančią • 
patalpos dalį ir baigti šį atminti
ną koncertą. Tą patį vakarą 
Šaulių salėje savo renginį suma
nė organizuoti irgi naujai atvy
kusiųjų sambūris - “Krantas”, 
nors apie V. Sagaitytės koncer
tą jau buvo paskelbta gerokai 
anksčiau. Gaila, kad net ir to 
paties likimo draugai negali tar
pusavyje susitarti.

Vasaros mėnesiais ir prasi
dėjus rugsėjui buvo nemažai ge
gužinių. Jos paprastai rengia
mos gamtoje, bet kai kurie vei
kėjai jas rengia prirūkytose sa
lėse ir net jau šalčiams užėjus. 
“Draugo” dienraštis savo rengi
nį pavadino Vasaros švente. Ji 
įvyko rugpjūčio 3 d. Tėvų mari
jonų sodelyje prie pat “Draugo”

pastato. Čia susirinko nemažai 
tautiečių (jų būrys kas metai 
mažėja). Vieni klausėsi muz. A. 
Barniškio orkestro muzikos, kiti 
užkandžiavo ar gaivinosi gėri
mais.

Dabartinė “Draugo” vyr. 
redaktorė Danutė Bindokienė 
liepos mėn. antroje pusėje 
dviem savaitėm buvo nuvykusi 
Lietuvon, kurioje jau nepirmi 
metai darbuojasi jos sūnus gy
dytojas Paulius. Tai buvo pir
masis šios darbščios žurnalistės 
ir rašytojos vizitas tėvynėje, pa
likęs jai daug įvairių (daugumo
je gerų) įspūdžių bei prisimini
mų. Dalį jų paminėjo savo ve
damuosiuose, o kitus išpasakojo 
“Seklyčioje” rugpjūčio 20 d. įvy
kusioje popietėje. Ji pažymėjo, 
kad Lietuvoje yra užtektinai 
gražių dalykų ir apstu teigiamų 
vaizdų, tačiau juos nedaug kas 
mato, nes kažkodėl nori iškelti 
tik neigiamus reiškinius.

SKAITYTOJAI PASISAKO I
SLAUGOS NAMAI

Sumanymas statyti slaugos na
mus susilaukė daugelio pritarimo, 
tačiau po maždaug aštuonerių me
tų projektavimo ir visokių kliūčių, 
ypač iš TTC pusės, statybos darbai 
neprasidėjo. Susidomėjimas suma
žėjo, aukos nebeplaukia. Kai kurie 
panoro atsiimti įnašus, todėl abejo
jama, ar iš viso verta statyti namus 
ant požeminio traukinio bėgių.

Pagal “Arbor Living Centres” 
M. Bausch perteiktą sąmatą statyba 
ant tunelio kainuotų milijonu ar 
net dviem milijonais dolerių bran
giau negu kitoje vietoje ir brangiau 
atsieitų drauda.

Atrodo, kad statybai kitoje vie
toje pritartų dauguma susidomė
jusių tautiečių, tačiau kai kurie To
ronto Lietuvių Namų valdybos na
riai nusistatę nekreipti dėmesio į 
daugumos pageidavimą ir toliau 
mokėti dideles sumas architektams 
už jau kelis kartus keičiamus pla
nus.

Kodėl pastaruoju laiku neskel
biama spaudoje Slaugos namų fon
do apyskaita? Tai lietuvių visuome
nės suaukoti pinigai viešam reika
lui, o ne kelių asmenų dispozicijai.

B. Stundžia, Toronto, Ont.

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 41g 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.) Runnymede požeminio 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

stra 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./ETTLJV/ŠKAS ke//on/Ų biuras

♦ Patarnauja visais kelionių klausimais
♦ Ypatingai geros kainos visomis 

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

♦ Pačios geriausios kainos atvykstan
tiems iš Lietuvos

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

negalintiems apsilankyti mūsų 
įstaigoje, patarnaujame namuose

♦ Dažnai skraidančių dėmesiui - 
14-tas bilietas nemokamai

Tautiečiai, susirinkę į “Seklyčią” Čikagoje, klausosi čia vykstančios 
programos trečiadienio popietėje Nuotr. E. Šulaičio

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)

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

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA !

CMD INSURANCE SERVICES INC.
Dėl visų rūšių draudos Jūs galite kreiptis į Walter Dresher 
(Drešerį), taip pat naujos automobilių ir namų draudos 
reikalais; į Rimą Drešerienę kreiptis jau apdraustų automobilių 
ir namų reikalais ir į Ričardą Drešerį - dėl visų komercinių draudų. 
1945 Dundas St. E., Suite 215, Mississauga, Ontario, L4X2T8

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

CMD Insurance Services Inc.

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

DRESHER Appraisal Ltd.

Nekilnojamas turtas. Patarnavimai visose pirkimo ir 
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 *

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

- Tuoktis ruošiasi Raimundas 
Pacevičius su Alma Žilinskaite ir 
Jonas-Rimas Juodis su Irena Ban- 
sevičiūte.

- Praėjusį sekmadienį, rugsėjo 
21, Wasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje giedojo Vilniaus rūmų 
choras “Daina”.

- Mūsų parapijos šventė’ šiais 
metais švenčiama rugsėjo 28, sek
madienį. Iškilmingos pamaldos bus 
3 v.p.p. Po pamaldų, 4.30 v.p.p. bus 
vaišės Anapilio salėje. Ta pačia 
proga bus švenčiama prel. dr. Pra
no Gaidos 60 m. kunigystės sukak
tis ir klebono į prelatus pakėlimas. 
Bilietus galima įsigyti pas R. Cele- 
jewską tel. (416) 231-8832.

- Vytautas Krikščiūnas pado
vanojo Gerojo Ganytojo misijai 
įrankių būdelę, kuri dabar pastatyta 
šalia misijos salės. Jam už dovaną 
nuoširdi padėka.

- Mykolas Petronis sutvarkė 
visus Anapilio salių kriauklių kra
nus. Už tai jam nuoširdi padėka.

- Mišios rugsėjo 28, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Juozą Balsį (me
tinės), 11 v.r. už parapiją. Wasagoje 
11 v.r. už Paliulių ir Senkų šeimų 
mirusius.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, rugsėjo 21, po

pietėje dalyvavo 192 asmenys. Sve
čių knygoje pasirašė E. ir Ant. Du- 
dzevičiai, Vytas Pakalnis iš Sao 
Paulo, Brazilijos. Pranešimus pa
darė ir su svečiais supažindino LN 
valdybos vicepirm. Teodoras Sta- 
nulis.

- Spalio 5, sekmadienį, 1 v.p.p. 
įvyks LN vyrų būrelio susirinkimas. 
Negalintieji dalyvauti prašomi pra
nešti T. Stanuliui tel. 416 769-1616.

- LN valdybos posėdis - spalio 
9, 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.

- Spalio 1, trečiadienį, 1 v.p.p. 
seklyčioje šaukiamas LN ligonių 
lankytojų susirinkimas. Prašome 
dalyvauti visus ligonių lankymo ko
miteto narius.

- Spalio 18, šeštadienį, 2 v.p.p. 
Toronto Lietuvių Namuose įvyks 
koncertas “Ak, armonika!” Rengia 
LN kultūrinė komisija.

- 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.

Kauno arkivyskupijos vai
kų dienos centrams aukojo: 
$100 - J. Staškevičius.

Tokie skelbimai, parašyti gražiom 
lietuviškom raidėm, dabar matomi 
“Internete” - lietuviškas žodis da
bar pasklinda visuose pasaulio kraš
tuose, mūsų tauta yra dalis pasau
linio komunikacijos tinklo. O viso 
to pradžia buvo Martyno Mažvydo 
paruošta pirmoji lietuviška knyga, 
kurios 450 m. jubiliejų švenčiame 
šiais metais. 1997 m. lapkričio 30 
d. Toronte, Lietuvių Namuose, ren
giamas minėjimas. Kalbės žymus 
knygotyrininkas ir retų knygų žino
vas prof. Domas Kaunas; meninę 
programą atliks dalis “Volungės” 
choro, Maironio mokyklos moki
niai ir vaikų “Angeliukų” choras. 
Bus ir ekumeninės pamaldos lap
kričio 29 d., 6 v.v., Prisikėlimo par. 
šventovėje. Rengėjai šiuo metu 
stengiasi surinkti lėšų apmokėti 
prof. Kauno kelionę iš Amerikos. 
Aukas galima siųsti KLB raštinės 
adresu (1011 College St., M6H 
1A8), čekius išrašant “KLB - Maž
vydo minėjimas”. Aukojantiem 
daugiau kaip $20 bus išduodami 
valdžios mokesčių atleidimo kvitai.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, rugsėjo 

21, per 10.15 v.r. šeimų Mišias gie
dojo Lietuvos kankinių parapijos 
vaikų choras “Angeliukai”, kuriam 
vadovauja muz. N. Benotienė; 
smuiku giedojimą palydėjo Audro
nė Šarpytė. Solo giedojo ir bendrą 
giedojimą pravedė Indrė Viskon- 
taitė ir Emilija Bušinskaitė.

- Uždaros rekolekcijos mote
rims, rengiamos KLK moterų drau
gijos parapijos skyriaus, įvyks 
lapkričio 28-30 d.d. “Queen of 
Apostles” tėvų ablatų rekolekcijų 
namuose, Mississauga, Ont. Reko
lekcijas pravesti yra pakviestas kun. 
Julius Sasnauskas, OFM. Vietų 
skaičius ribotas. Registruotis para
pijos raštinėje, ar pas dr. O. Gustai
nienę 247-7397. KLK moterų drau
gijos susirinkimas įvyks spalio 19 d.

- Santuokos sakramentui ruo
šiasi Jennifer Burt su Ryan Bose.

- Mūsų mirusieji: rugsėjo 17 d. 
palaidotas a.a. Antanas Stankus, 86 
m. Paliko žmoną Gražiną, dukrą 
Giną, sūnus Algirdą ir Gediminą su 
šeimomis ir Lietuvoje seseris Vik
toriją ir Eleną. Lietuvoje mirė Ane
lė Žudienė, Marijos Kriščiūnienės 
sesuo ir Uršulė Brazienė, St. Prans- 
kevičiaus ir S. Bušinskienės teta.

- Sekmadieniais KLK moterų 
dr-jos šios parapijos skyriaus mote
rys pardavinėja pyragus. Kas gali 
pyragų iškepti, prašom paskambinti 
Reginai 238-5042.

- Šį sekmadienį, rugsėjo 28, 4 
v.p.p. parapijos salėje įvyks A. Kak
nevičiaus paruoštos vaizdajuostės 
“Prisikėlimo parapija - vakar, šian
dien ir rytoj” premjera. Visi kvie
čiami joje dalyvauti. Bilieto kaina 
$5. Pelnas už bilietus ir parduotas 
vaizdajuostes (anglų ir lietuvių kal
ba) bus skiriamas parapijos persi
kėlimo vajui.

- Vartotų drabužių ir daiktų iš
pardavimas vyks parapijos salėse 
spalio 1-2 d.d. nuo 10 v.r. iki 8 v.v. 
Kas gali padėti, prašomi paskam
binti Z. Stravinskienei 604-4729.

- Mišios rugsėjo 28, sekmadie
nį: 8.15 v.r. už a.a. prel. Praną Va- 
serį, 9.15 v.r. specialia intencija, 
10.15 v.r. už a.a. Emiliją ir Joną 
Aleksus, a.a. Janiną Černiauskienę 
(2 met.) ir a.a. Augustiną Pranske- 
vičių - 6 met. (M. S. Brough ir D. 
Pranaitienė), už a.a. Mykolą Vaiš
vilą; 11.30 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

Išganytojo parapijos žinios
- Padėkos pietūs įvyks spalio 

19 d., po 11.15 v.r. pamaldų Lietu
vių Namų patalpose. Bilietus plati
na moterų draugijos narės po mal
dų. Pietų kaina $18 asmeniui. Vai
kams iki 5 metų nemokamai, ki
tiems pusę kainos.

- Kiekvieną pirmą ir trečią 
mėnesio sekmadienį 11.15 v.r. vyks
ta sekmadieninė mokykla.

A. a. Algirdo Jagėlos 2 me
tų mirties prisiminimui žmona 
Ada Jagėlienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $50 - T. Gureckas su 
šeima (a.a. Agotos Stankuvie
nės atminimi), S. Kowbell su 
šeima (a.a. Agotos Stankuvie
nės atminimui, T. Gureckienė 
(a.a. Antano Gurecko atmini
mui).

A. a. kun. Bronislavas Ko- 
kinš, latvis, mirė Toronte 1997 
m. rugsėjo 13 d., sulaukęs 86 
metų amžiaus. Palaidotas rug
sėjo 17 d. Šv. Augustino kunigų 
seminarijos kapinėse. Velionis 
buvo artimas lietuviams, mokė
jo lietuvių kalbą, kurią išmoko 
studijuodamas Romoje ir gy
vendamas lietuvių marijonų vie
nuolyne. Pokario metais studi
javo Belgijos Liuveno universi
tete, palaikė ryšius su lietuviais 
ir talkino jų sielovadoje. Atvy
kęs Kanadon profesoriavo Šv. 
Augustino kunigų seminarijoje, 
vikaravo Šv. Mykolo katedroje, 
klebonavo kanadiečių parapijo
se, kapelionavo ligoninėse. Pra
džioje rūpinosi latvių katalikų 
sielovada, kurią perleido ki
tiems latvių kunigams.

REIKALINGA moteris prižiūrėti 6 
mėnesių kūdikį. Tel. 416 762-1392.

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).

| LIETUVOS KANKINIŲ ŠVENTĖ |
| Programoje:
g 3 V.p.p. šventovėje - Lietuvos kankinių šventės Mišios.

I
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 |
ssssaa assssasat asssast assasas seszsac sEesKrc

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

Prisikėlimo parapijos didžiojoje salėje

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

bei įvairiais parapijos veikėjais * Žvilgsnis į ateitį
*

MECENATAI: PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS

Bilietai platinami iš anksto sekmadieniais Prisikėlimo parapijoje, /ėjimas - $5. Po premjeros kavutė.
Visus atsilankyti maloniai kviečia - Prisikėlimo parapijos persikėlimo vajaus komitetas

Ansamblio “Armonika” Kanadoje
KONCERTAI: (6įijr^

TORONTO LIETUVIU NAMUOSE, 1573 Bloor st. west

1997 m. spalio 18, šeštadienį, 3 v.p.p. Įėjimas $10.

HAMILTONO JAUNIMO CENTRE, 58 Dundum St.

1997 m. spalio 19, sekmadienį, 3 v.p.p. Įėjimas $10.
Ansambliui vadovauja muz. komp. Stasys Liupkevičius. Toronte koncertui vadovauja Lietuvos 

televizijos generalinis direktorius Arvydas Ilginis. Toronte po koncerto, šeštadienį, “Armonikai” 
pagerbti įvyks smagi vakaronė. Šiltas maistas, vynas. Bilietus iš anksto platina: R. Bekerienė, tel. 416 
763-6481, V. Kulnys, tel. 416 769-1266, S. Pabricienė, tel. 416 762-5419. Įėjimas $10 asmeniui.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti “Armonikos” koncertuose ir vakaronėje.
Rengia - Toronto LN kultūros komisija

Toronto lietuvių jaunimo 
ansamblis “Gintaras” po atos
togų pradeda naują veiklos se
zoną. Pirma repeticija visoms 
keturioms grupėms įvyks rugsė
jo 25, ketvirtadienį, 6.30 v.v., 
Anapilio salėse. Mokytojos svei
kina sugrįžusius šokėjus ir pra
šo, kad visi ateitų pasiruošę 
šokti. Taip pat kviečiame nau
jus šokėjus nuo 8 metų amžiaus 
įsijungti j gintariečių eiles. Re
gistracija bus Anapilyje rugsėjo 
25 d., arba kreiptis j Aldoną 
Bubulienę skambinant tel. 416 
236-1236. R.Y.

Poeto Henriko Nagio mir
ties metinių proga spalio 19, 
sekmadienį, 5 v.p.p. Anapilio 
salėje rengiamas literatūros ir 
muzikos vakaras. Paskaitą skai
tys dr. Ilona Gražytė-Maziliaus- 
kienė. Muzikinę dalį atliks pia
nistė Leokadija Kanovičienė ir 
smuikininkė Audra Šarpytė. 
Bus skaitoma velionies poezija 
ir pristatytas naujai išleistas gar- 
sajuostės-knygelės rinkinys “Poe
tas Henrikas Nagys kalba”. Bi
lietai jau platinami parapijos sa
lėse ir Lietuvių Namuose.

Prof. dr. Valdas Samonis, 
“Journal of East-West Busi
ness” redaktorius, praneša, kad 
yra galimybė gauti nepilno laiko 
darbą tarptautinio verslo / eko
nomikos tyrinėjimų srityje. Tuo 
besidomintys turėtų mokėti 
bent vieną pokomunistinio pa
saulio kalbą ir galėtų dirbti su 
kompiuteriais. Kandidatai vy
resnių kursų studentai turėtų 
išsiaiškinti, ar jie atitinka “On
tario Work-Study Programme” 
reikalavimus. Šiuo reikalu rei
kėtų kreiptis į Ms. Angela 
Shim-Sidoriak, University of 
Toronto Career Centre, tel. 416 
978-0199. Dėl žinių apie žurna
lą ir kitais reikalais galima 
skambinti tiesiog prof. V. Są
monini, tel. 416 978-2304. Dar
bas galėtų būti atliekamas bet 
kuriuo laiku pagal susitarimą.

Cory Paige, lietuvaitę vedęs 
kanadietis, ruošia knygą apie 
lietuvių kančias ir emigraciją 
Antrojo pasaulinio karo metu ir 
norėtų įrašyti Kanados lietuvių 
pergyvenimus. Jis bus Toronto 
apylinkėje nuo rugsėjo 27 d. iki 
spalio 3 d. Norintieji su juo su
sisiekti prašomi skambinti Ignui 
Šajaukai 905 935-1644.

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.

Countrywide westide realty inc.
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
Home page: www.realestae.ca/toronto/kraudys 
E-mail: kraudys@idirect.com

Baltic Business Council 
(BBC), baltiečių verslo taryba 
rugpjūčio-rugsėjo aplinkraščio 
numeryje praneša, kad kartu su 
Kanados urbanistikos institutu 
(Canadian Urban Institute) ruo
šianti prekybos misiją į Vilnių 
spalio 4-12 d.d. dalyvauti sta
tybos parodoje (Trade Show). 
Taip pat pranešama, kad trečia
sis suvažiavimas įvyks “Boule
vard Club” Toronte gruodžio 9 
ir 10 d.d. Aplinkosauga užsi
imančios firmos skatinamos da
lyvauti, nes suvažiavimo tema 
bus aplinkosauga ir tos srities 
galimybių plėtojimas Baltijos 
kraštuose. Registracija kainuoja 
$175 asmeniui, įskaito BBC na
rystę 1998 m. Užsiregistruojant 
prieš spalio 31 d. kaina tik $110 
asmeniui. Skambinti 416 534- 
9916, duomenis siųsti faksu 416 
534-2739.____________________
MERGINA IŠ LIETUVOS galėtų 
prižiūrėti vaikus, slaugyti senelius 
ar atlikti namų ruošos darbus. 
Skambinti Anai tel. 416 231-6489.

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

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.

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

įvyks 1997 m. 
rugsėjo 28, 
sekmadienį, 
ANAPILYJE

PARAMOS KREDITO 
KOOPERATYVAS

Balys Maskeliūnas, “Mas
kell Insurance Brokers Ltd.” sa
vininkas, atsiuntė “Tėviškės ži
burių” redakcijai susirašinėjimo 
su JAV prezidentu B. Clinton’u 
kopijas. Mūsų tautietis, pasi
remdamas JAV valstybės sekre
torės M. Albright Vilniuje pa
reikšta užuomina apie rimtą 
Baltijos kraštų kandidatūrą sie
kiant įsijungti į ŠAS (NATO), 
pasidžiaugia ir dėkoja preziden
tui už politinę kryptį. Preziden
to atsakyme - nė žodelio ta 
tema, tik priminimas, kad jo 
administracija ir toliau liks įsi
pareigojusi kurti vaikams švie
sesnę ateitį ir pagerinti gyve
nimą sunkiai dirbantiems pilie
čiams.

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 te). 416 503-1687.

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.

IŠNUOMOJAMAS dviejų miega- 
mųjų butas daugiabučiame pastate 
“Estorada”, 228 Galloway Road, 
Scarborough, Ont. Graži upelio 
dauba, susijungianti su sklypu, pa
togus susisiekimas ir apsipirkimas, 
patrauklus 5 aukštų geros kokybės 
60 butų pastatas, dviejų erdvių 
miegamųjų butas, privatus balko
nas, požeminė autoaikštė, šaldytu
vas, virimo krosnis. Skambinti: 416 
287-0025 8 v.r. - 3 v.p.p. nuo pir
madienio iki penktadienio.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

Šv. Kazimiero parapijos sve
tainėje spalio 3-5 d.d. vyks mugė - 
bazaras. Renginys bus baigtas sek
madienį pietumis.

Lietuvių tautodailės institutas 
rugsėjo 13 d. turėjo metinį susirin
kimą ir kartu atšventė 20 metų 
veiklos sukaktį Rasos ir Lino Ve
selkų sodyboje "Rambynas”, netoli 
Gananoque, Ont. Iš Montrealio da
lyvavo dvi instituto narės Regina 
Brikienė ir Danutė Staškevičienė, 
kun. Kazimieras Ambrasas, SJ, ir 
vairuotojas Petras Brikis. Ta proga 
kun. K. Ambrasas ten atnašavo Mi
šias ir pašventino šeimininkų namus.

24-tasis tarptautinis urologų 
kongresas rugsėjo 7-11 d.d. vyko 
Montrealyje, Palais de Congres pa
talpose. Suvažiavo iš 93 kraštų arti 
3800 atstovų. Šiame kongrese daly

LITAS

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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

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

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

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tų. Tačiau dar nepasisekė to 
įvykdyti. Dar laukiama JAV 
imigracijos oficialaus nuospren
džio.

JAV prezidentas Bill Clin
ton laiške Aliaskos valstijos se
natoriams prižadėjo, kad JAV 
imsis griežtų priemonių, jeigu 
Britų Kolumbijoje vėl bus vyk
doma bet kokia nelegali, truk
danti veikla, surišta su lašišų 
žvejyba Ramiajame vandenyne. 
Laiške pareiškiamas nepasiten
kinimas dėl tris dienas užsi- 
tęsusios “Malaspina” turistinio 
kelto blokados, kurią savo lai
vais vykdė 300 žvejų. Nors Bri
tų Kolumbijos premjeras Glen 
Clark parėmė juos, Otava ir 
žvejybos ministeris David Ander
son teigė nepalaikę šio elgesio.

Šiuo reikalu rugsėjo vidury
je posėdžiavo JAV atstovų rū
mų komitetas. Buvo paskelbta, 
jog JAV/Kanados jungtinės 
parlamentinės komisijos posė
dyje Kanados atstovai ir senato
riai irgi nesutiko su Britų Ko
lumbijos premjero veiksmais, 
tačiau jie tik kritikavo jo grasi
nimą stabdyti JAV laivyno ban
dymus. Otavoje vyravo noras 
išspręsti reikalą diplomatiškai.

Kanados ministeris pirmi
ninkas Jean Chretien rugsėjo 9 
d. pranešė, kad 27 ministeriams 
skiriama po $81,000 (iš viso 
$2.2 mln.) samdyti vyresniuo
sius politinius patarėjus savo 
įstaigoms. Nuo 1993 m., kai li
beralai perėmė valdžią, ir minis
teris pirmininkas smarkiai ir de
monstratyviai apkarpė ministe
rijas ir jų biudžetus, nesibaigė 
skundai, kad ministeriams trūks
ta personalo įvairioms parei
goms atlikti. Liberalų teigimu 
šiuo biudžetiniu pasišvaistymu 
nebus nusižengiama “Red 
Book” pažadui, garantuojan
čiam $10 mln. ministerinio 
biudžeto sumažinimą. 

NAUJOS VAIZDAJUOSTĖS IŠ LIETUVOS. Nr. 42 “Palanga 1996”. Kon
kursinis estradinės muzikos solistų koncertas. Dainuoja 10 solistų, daugiau 
kaip 20 dainų. Toliau trumpas koncertas, kurį atlieka Lietuvos pagarsėjęs pu
čiamųjų orkestras “Trimitas” su solistais ir orkestro dalyviais. Vaizdajuostė 
yra 2 vai. ilgumo. Kaina - $20.

Nr. 43 “Linksmoji armonika '96”. Kaimo muzikos jubiliejinis koncertas, 
įvykstantis kasmet Utenoje. Muzikantai, orkestrai, šokėjai suvažiuoja iš visos 
Lietuvos. Toliau seka 7 estradinės dainos, kurias atlieka įvairūs solistai, ir te
levizijos laida “Ar vien tik retro?” (dainuoja estrados solistė Laima Žemaity
tė). Vaizdajuostė 2 vai. ilgumo. Kaina $20.

Nr. 44 “Stasys Povilaitis”. Stasio Povilaičio 25 metų jubiliejinis koncertas. 
Po to keletas estradinių dainų, kurias atlieka įvairūs estrados solistai. Vaizda
juostė 1 vai. 30 min. ilgumo; kainuoja $20.

Nr. 46 “Nerija '96”, estradinio ansamblio jubiliejinio 25 metų koncerto 
pirma dalis. Pradžioje televizijos laida “Ar vien tik retro?” Dainuoja estrados 
žvaigždė Janina Miščiukaitė. Vaizdajuostė 2 vai. ilgumo. Kaina $25.

Nr. 48 “Jaunystės tango”. Pradžioje tango melodijos - šokama ir dainuo
jama Kauno “Metropolio” restorane. Seka koncertas, kurį atlieka televizijos 
vaikų chorai ir tenoras Virgilijus Noreika. Pabaigoje liaudies muzikos ansamb
lis “Armonika”. 2 vai. ilgumo vaizdajuostė. Kaina - $25.

Nr. 10 “Kalėdinės giesmės”. Gieda garsusis mergaičių choras “Liepaitės”, 
garsusis berniukų choras “Ąžuoliukas”, choras “Polifonija”, konservatorijos 
choras “Avė Maria”. Koncerto pabaigoje J. Dambrausko 100-tųjų gimimo 
metinių paminėjimas Vilniaus ark. Vaizdajuostė yra 2 vai. ilgumo, kaina - $20.

Užsakymus su čekiu siųsti adresu: Joseph Nakutavičius, 7119 Toledo Rd., 
Spring Hill, Fl. 34606-6155 USA. Pageidaujant galite gauti vaizdajuosčių 
sąrašą (50 kasečių) ir garsajuosčių sąrašą (353 kasetes). Taip pat šias kasetes 
galite gauti Toronte, Anapilio parapijos knygyne pas V. Aušrotą.

vavo ir du Vilniaus daktarai - at
stovas Vytautas Kamarauskas ir 
antrininkas Rimantas Lukša. Jie tu
rėjo galimybių trumpai susitikti ir 
su vietos lietuviais.

Poeto Henriko Nagio vienerių 
metų mirties sukakties proga yra 
ruošiama garso juostelė ir knygutė. 
Jų pristatymas su platesne progra
ma įvyks spalio 26 d., sekmadienį, 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Smulkesnė informacija bus pa
skelbta vėliau, o dabar pranešama, 
kad ta diena būtų paskirta mont- 
realiečių mylimam poetui prisi
minti.

Rasa ir dr. Alenas Pavilaniai 
susilaukė trečiojo kūdikio - sūnaus; 
Danuta ir Romas Staškevičiai - 
antrojo sūnaus. B.S.

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

Res. 514 256-5355

Ontario provincijos “Legal 
Aid” programa bus keičiama, 
kad daugiau gyventojų galėtų 
pasinaudoti advokatų paslaugo
mis. Tyrimo komisija patarė, 
kad “legal aid” programos tvar
kymu turėtų rūpintis ne “Law 
Society of Upper Canada”, bet 
atskira komisija, kuri vadintųsi 
“Legal Services Corp, of On
tario”.

Siūloma keisti bylų paskirs-, 
tymą pagal reikalingas paslau
gas ir naudotis samdytais advo
katais, “paralegals”, bei privačia 
praktika užsiimančiais advoka
tais. Valdžios paskirtos tyrimo 
komisijos mandate nebuvo lė$ų 
didinimo svarstymo.

“Legal Aid” programa, 
įsteigta 1967 m. negalintiems 
apmokėti advokatų paslaugų, 
1992-1993 m. turėjo 231,000 by
lų. Sekančiais metais įvykdžius 
smarkius biudžetinius apkarpy
mus, 1996-1997 m. bylų skaičius 
krito iki 80,000. Tačiau labai di
delis skaičius teisme dalyvau
jančių lieka be advokatų ir tuo 
lėtina teisinius procesus. Galu
tinį sprendimą darys Charles 
Harnick, Ontario Attorney-Ge
neral, pasitaręs su advokatais, 
klientais ir susijusiomis organi
zacijomis. RSJ

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

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.

http://www.realestae.ca/toronto/kraudys
mailto:kraudys@idirect.com

