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Gėrio įkvėpėja
Kiekvienas gyvenimui besiruošiantis jaunas žmo

gus anksčiau ar vėliau atsiduria kryžkelėje: kuriuo keliu 
pasukti? Laimingi tie, kurių pasirinktas kelias veda jų po
linkių ar pašaukimų linkme.

VIENA tų laimingųjų - Agnes Gonxha Bojaxhiu, 
vėliau Motina Teresė, gimusi 1910 m. rugpjūčio 27 
d. Skopje mieste, Makedonijoje. Nuo mažens jaut
ri pagalbai kitiems, paūgėjusi susidomėjo misijų darbais. 

Savo polėkiams tenkinti randa gerą pradžią jėzuitų misijų 
stotyje, Bengalijoje. Aštuoniolikametė įstoja į airių Lore
to seseriją, išvyksta į Kalkutą, gimnazijoje dėsto geografi
ją, tampa tos mokyklos direktore. Tačiau Kalkutos gatvė
se matomi mirčiai išmesti vaikai, nepagydomi ligoniai, vi
suomenės atstumtieji pasuka jos gyvenimą radikalia kryp
timi - 1948 m. pradeda organizuoti gailestingumo seseris, 
JAV baigia medicinos kursus ir su 14 sekėjų įsteigia Gai
lestingumo seserų bendruomenę, priima Indijos pilietybę. 
Bendruomenė 1965 m. pripažinta kaip popiežiškoji vie
nuolija. 1985 m. duomenimis, ji jau turėjo 700 vienuolių 
ir apie 100 broliukų. Jų veikla išplinta visame pasaulyje, 
pasiekia ir Lietuvą, kur šiuo metu dirba keturios seserys 
Kretingoje ir Naujojoje Vilnioje. Motina Teresė 1971 m. 
gavo Šv. Tėvo Jono XXIII-čiojo taikos premiją, o 1979 m. 
jos darbas buvo įvertintas Nobelio taikos premija. Motina 
Teresė po pakartotinio širdies sunegalavimo mirė 1997 
m. rugsėjo 5 d. Indijos valstybės lėšomis iškilmingai palai
dota rugsėjo 13 d. Kalkutoje. Kanadiečių spaudos prane
šimu, Toronto arkivyskupas Aloyzas Ambrožič pasakė, 
kad pasaulis praradęs dvasios milžinę, kuri Dievo vardu 
visą savo gyvenimą buvo paskyrusi vargšams ir buvusi 
gėrio įkvėpėja krikščionims ir nekrikščionims.

iC IŲ dienų pasaulyje blogybės bei negerovės dažnai 
dangstomos kitokiais pavadinimais ar populiarumo 
skraistėmis, ir taip išsitiesia besiplečianti pilkuma 

tarp juodo ir balto, tai yra - tarp blogio ir gėrio. Atsiran
da kažkas lyg neutralaus, sumaišyto su kompromisais ir 
nuolaidomis, įgeidžiais kitaip aiškinti Dievo įsakymus, ap
raminant iškylančius sąžinės priekaištus aplinkos įvaiz
džiu - ne aš vienas toks.Todėl gėrio skleidimas pasaulyje 
šiandien itin sunkus uždavinys. O vis dėlto įveikiamas. 
Tai rodo Motinos Teresės pavyzdys. Apie tai, ką ji visą 
savo gyvenimą darė, niekas neatsiliepia neigiamai ar abe
jingai. Artimo meilė nepriklauso pilkajai zonai. Jos šak
nys pasaulio Kūrėjo valia tvirtai laikosi gėrio pusėje. Pats 
gėris be artimo meilės darbų taptų kažkokia abstrakcija - 
nepasiekiama, nepritaikoma gyvenimui. Motinos Teresės 
pasirinkta veiklos programa - gailestingumo meilė varg
šams, ligoniams, visų apleistiesiems - labai išryškina gėrio 
kontūrus paprastoje kasdienybėje be jokių painių svarsty
mų ar klausimų, kas gi yra tasai gėris. Pastarajam skleisti 
tereikia pasišventusių žmonių, savo gyvenimu rodančių 
tikros meilės ir gilios išminties kelią. Reikia suprasti ir 
įvertinti tuos, kurie tuo keliu ryžtasi eiti. Ir ne tik suprasti 
- juos reikia remti ir gerbti. Tik šitaip įmanoma statyti 
stipresnes užtvaras atkakliai besiveržiančiam blogiui su
laikyti. Taipgi šia proga atsimintina, kad gėrio skleidimas 
nėra vien tik kokių specialių organizacijų ar bendruome
nių darbas. Iš esmės krikščioniškoje sampratoje kiekvie
nas žmogus yra pašauktas tai daryti. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI
Kils pensijų įmokėjimai

Kanados finansų ministe- 
ris Paul Martin parlamentui 
pristatė svarstyti įstatymą, ku
riuo “Canada Pension Plan” 
(CPP) įmokėjimai pakiltų 73% 
per sekančius 6 metus. Uždir
bantys daugiau kaip $38,500, 
kuriems dabar atskaitoma $945, 
jau 2003 m. turėtų įmokė
ti $1635 per metus. Darbdaviai 
irgi tiek prisidėtų. Nors įsta
tymas dar nepriimtas, pakėlimai 
bus atskaičiuojami nuo š.m. 
sausio 1 d.

Įstatymo tikslas yra sustip
rinti labai susilpnėjusį CPP fon
dą, kad jaunesni kanadiečiai ne
nukentėtų, kai jiems ateis pen
sijos amžius. CPP veiktų kaip 
dabartinis Kvebeko “Caisse de 
depot” ir jis atsigautų iki 2003 
m., o 2007 m. fonde jau būtų 
$90-$ 100 bin. investicijoms, ku
rias tvarkytų valdžios paskirta 
taryba.Oponentai teigia, kad 
įmokantys iki $3300 per metus 
vis tiek gaus tik $8800 metinės 
pensijos. Aštuonios provincijos 
jau yra sutikusios dalyvauti nau
jame plane, tik Britų Kolumbija 
ir Saskačevanas turi abejonių.

Ontario finansų ministeris 
Ernie Eves atšaukė 1998-1999 
metams numatytus $500 mln. fi
nansinius apkarpymus ligoni

nėms. Ontario ligoninių sąjunga 
paskelbė pranešimą, kuriame 
apibūdinta 12 ligonių pertvarka 
ir jos pasekmės. Įrodyta, kad li
gonių priežiūros kokybė yra nu
kentėjusi. Yra ligoninių, vei
kiančių su skolomis, nes reika
lingi pertvarkymai ir remontai, 
vykdant provincinės vyriausybės 
planą, pagal kurį kai kurios li
goninės uždaromos, kitos sujun
giamos. Ligonines apsunkina 
taip pat kylančios vaistų kainos 
ir išlaidos personalui.

Per praėjusius 2 metus ligo
ninėms biudžetas buvo suma
žintas $1 bin. Ligoninių organi
zacijos vadovas D. MacKinnon 
teigia, jog pertvarkymai vykdo
mi per daug greitu tempu. Pra
nešime apskaičiuota, kad ligoni
nių skolos pakils 50% iki $300 
mln. nuo 1996 m. iki 1998 m.

Sveikatos priežiūros minis
terijos vadovas Allan Rock taip 
pat pranešė, kad tuo tarpu 
biudžetas dėl naujų vaistų, 
kraujo atsargų, medicininių 
prietaisų ir maisto švaros išlai
kymo nebus mažinamas $12 
mln., kaip anksčiau buvo numa
tyta.

Kvebeko premjeras Lucien 
Bouchard lankėsi Prancūzijoje

(Nukelta j 8-tą psl.)

Lietuviai pasaulio jaunimo dienose
Apie 1300 jaunimo iš Lietuvos ir išeivijos dalyvavo Pasaulio jaunimo dienose Paryžiuje. 
Patyrėme daug vargo, bet ir daug dvasinės atgaivos. Lietuvos vėliava mūsų rankose liudijo 

mūsų meilę Tėvynei. Šv. Tėvas Jonas-Paulius II pasveikino mus lietuviškai

KUN. E. PUTRIMAS, Torontas

Mūsų jaunimas iš Toronto, 
Londono, Montrealio, Klivlan- 
do ir Čikagos, pasiruošęs skristi 
į Pasaulio jaunimo dienas Pary
žiuje, 1997 m. rugpjūčio 15 d. 
susirinko Toronto orauostyje 
pradėti kelionę į Europą. Iš
vykstančius palydėti atvyko tė
vai, seneliai, vysk. P. Baltakis, 
OFM, ir Prisikėlimo parapijos 
klebonas kun. A. Simanavičius, 
OFM. Sutvarkę lagaminus, ko
plyčioje pasimeldėme, kad Die
vas laimintų kelionę ir už tuos, 
kurie šią jaunimo grupę parėmė 
maldomis ir lėšomis.

Vyskupo žodis
Vysk. P. Baltakis dėl kitų 

įsipareigojimų negalėjo vykti į 
Paryžių. Atsisveikindamas prisi
minė ir papasakojo mums apie 
Pasaulio jaunimo dienas 1993 
m., įvykusias Denveryje, Col., 
kur tomis dienomis nusikaltimų 
skaičius buvo taip nukritęs, kad 
policija nuobodžiavusi. Taipgi 
jis pagyrė mūsų grupės unifor
mas (tamsiai mėlyni marškiniai 
su Pasaulio jaunimo dienų 
ženklu priekyje, o kitoje pusėje 
įrašas “Kiss me I’m Lithua
nian”).

Klebonas kun. A. Simanavi
čius, OFM, priminė, kad kiek
vienas šios išvykos dalyvis atsto
vauja savai parapijai, per kurią 
jis jungiasi ir į Katalikų Bend
riją-

Su jaunimu iš Lietuvos
Nuskridus į Vokietijos Frank

furtą, prie mūsų grupės prisi
jungė dar trys dalyviai. Autobu
sas mus nuvežė į Vasario 16 
gimnaziją. Po vakarienės aplan
kėme senąjį Heidelbergo mies

tą, į kurį Lietuvos bajorai ka
daise siųsdavo savo vaikus stu
dijuoti.

Rugpjūčio 17, sekmadienį, 
po išvykos Reino upe į gimna
ziją atvažiavo autobusas su 40 
jaunuolių iš Lietuvos. Smagu 
buvo susipažinti, pasikeisti do
vanomis. Akimirkos ypatingos - 
Šiaurės Amerikos lietuvių jau
nimas Vasario 16 gimnazijoje 
susitiko su Lietuvos jaunimu.

Susikaupimo vakaras

Po vakarienės rinkomės į 
susikaupimo vakarą, paruoštą 
stotimis. Pirmojoje kalbėjo Vil
niaus kunigų seminarijos auk
lėtinis G. Tamaševičius apie 
Prancūzijos šventąją Teresę, 
mirusią prieš šimtą metų. Ant
roje stotyje Vasario 16 gimna
zijos abiturientas Ant. Kar
čiauskas dėstė skirtumus tarp 
Lietuvos ir Vakarų jaunimo. 
Meilė Veršelienė papasakojo 
apie sunkumus auginant invali
dą vaiką. Kun. E. Putrimas pa
lietė katalikybės pagrindus ir 
Pasaulio jaunimo dienų klau
simus.

Paryžiuje
Pirmadienį, rupgjūčio 18, 

išvykome į Paryžių. Pakeliui ap
lankėme garsiąją Reimso kated
rą ir senamiestį. Vakare užteko 
laiko pasidomėti Paryžiaus įžy
mybėmis. Tik rytojaus dieną 
pradėjome pajusti augančią Pa
saulio jaunimo dienų (PJD) 
nuotaiką.

Mūsų jaunimas, apsirengęs 
savo uniformomis, su vėliavo
mis, dainomis ir giesmėmis pa
traukė visų dėmesį. Paryžiaus 
požeminis traukinys per tas tris 
dienas skambėjo nuo lietuviškų 
dainų.

Pamaldos
Antradienį, rugpjūčio 19, 6 

v.v. Eifelio bokšto parke įvyko 
PJD atidarymo Mišios, aukotos 
Paryžiaus kardinolo. Pamatė
me, kad atvyko net 500,000 jau
nimo iš įvairių pasaulio kraštų.

Su visais susitikom, kalbė
jom, fotografavomės. Visi gyrė 
mūsų uniformas.

Trečiadienį, rugpjūčio 20, 
visi lietuviai (iš viso apie 1300 
asmenų) susitikome Ste. Jeanne 
de Chantal parapijos patalpose, 
kur Vilniaus arkivyskupas Aud
rys J. Bačkis pasakė kalbą, pri
mindamas, kad Jėzus yra istori
jos mokytojas, per kurį įprasmi
nama ir mūsų istorija. Su arki
vyskupu Mišias koncelebravo 
Paryžiaus lietuvių kapelionas 
mons. J. Petrašius, kun. E. Put
rimas ir 12 jaunų kunigų iš Lie
tuvos. Užteko laiko aplankyti ir 
garsųjį benediktinų vienuolyną 
Normandijoje.

Grandinė aplink Paryžių
Šeštadienį, rugpjūčio 23, vi

si lietuviai jungėmės su kitais 
PJD dalyviais j bendrą rankų 
grandinę, apjuosusią 36 km il
giu visą Paryžių. Taip atsigręžė- 
me į pasaulį susijungę kaip 
broliai ir seserys Kristuje, kaip 
viena tikinčiųjų bendruomenė 
nešti Gerąją Naujieną į pasaulį. 
Skambėjo Paryžiaus šventovių 
varpai.

Po to pajudėjome Long- 
champ hipodromo link. Visi iš 
įvairių Paryžiaus miesto dalių 
rinkosi į tą pačią vietą, truputį 
už miesto ribų. Buvo ir nežymių 
trukdymų, kai mažos grupelės 
demonstratyviai protestavo prieš 
Šv. Tėvo vizitą. PJD dalyviai 

(Nukelta į 2-rą psl.)

Vilniuje tarptautinė 
konferencija

Rugsėjo 27 d. Vilniuje buvo 
surengta tarptautinė konferen
cija “Lietuva - į Europos sąjun
gą”. Joje dalyvavo daugiau kaip 
200 dalyvių iš Europos sąjungos 
(ES) kraštų bei Lietuvos, Euro
pos parlamento, Europos komi
sijos. Kaip praneša Europos rei
kalų ministerija, konferencijos 
metu “aukščiausiu valstybiniu ir 
vyriausybiniu lygiu buvo prista
tyta Lietuvos pozicija ir valia, 
taip pat išryškinta atskirų ES 
šalių pozicija dėl ES išplėtimo ir 
Lietuvos galimybių šiame kon
tekste. Dauguma konferencijos 
dalyvių, įskaitant ir Europos Par
lamento deputatus, pabrėžė po
litinį Europos Komisijos “Nuo
monės” pobūdį bei galimas nei
giamas tokios nuomonės įgyven
dinimo pasekmes.” Spaudos kon
ferencijoje Europos reikalų mi- 
nisterė Laima Andrikienė pažy
mėjo, jog ryžtingai pademons
truotas Lietuvos siekis stiprinti 
bendradarbiavimą su ES narė
mis, ir Europos komisija teikia 
Lietuvai vilčių būti pakviestai 
pradėti derybas dėl stojimo į ES 
1998 metais.

Prezidentas Šveicarijoje
Lietuvos prezidentas Algir

das Brazauskas darbo vizitu lan
kėsi Šveicarijoje rugsėjo 28-30 
d.d. Jis susitiko su Tarptautinės 
migracijos organizacijos (TMO) 
generaliniu direktoriumi James 
N. Purcell, kuris pareiškė, kad 
TMO žada padėti Lietuvai su
mažinti nelegalių migrantų skai
čių, rengti pareigūnus bei spe
cialias programas migracijos klau
simais ir atidaryti TMO būstinę 
Vilniuje.

A: Brazauskas taip pat lan
kėsi Ženevos Tautų rūmuose, 
kur įsikūręs Jungtinių Tautų 
Ženevos skyrius. Jis susitiko ^u 
JT Ženevos skyriaus generali
niu direktoriumi.

Nauji ambasadoriai
“Lietuvos aidas” (nr. 178) 

skelbia, kad naujasis JAV am
basadorius Lietuvoje Keith C. 
Smith įteikė skiriamuosius raš
tus prezidentui Algirdui Bra
zauskui. Ambasadorius teigė, 
jog bus stengiamasi tiksliai su
skaičiuoti, kiek Lietuvos pilie
čių gauna JAV vizas ir po to 
negrįžta į savo kraštą. Lietuvos 
gyventojams jis ketina teikti dau
giau informacijos, kad jie geriau 
suprastų, kodėl JAV laikosi 
tokios griežtos vizų politikos.

Dirbęs diplomatinėse atsto
vybėse Pietų Amerikoje, Ven
grijoje, Norvegijoje, Estijoje ir 
buvęs specialiuoju patarėju Bal
tijos kraštų klausimais, jis yra 
trečiasis JAV ambasadorius Lie
tuvoje, mokosi lietuvių kalbos.

Nuo rugsėjo 28 d. ambasa
doriumi Alma Atoje paskirtas 
ligšiol užsienio reikalų ministe- 

Šiame numeryje
Gėrio įkvėpėja

Motinos Teresės pasirinktas kelias išryškina gėrio kontūrus 
Lietuviai pasaulio jaunimo dienose

Simboliškai susijungę Kristuje skelbė pasauliui Gerąją Naujieną
M. Giedraitis - palaimintasis, išnyrantis iš gilios praeities

Įrodyta, kad jis buvo tiesioginis kunigaikščio Daumanto palikuonis
Labiausiai vertinamas taikinys

Nežinia kokios slaptos jėgos Lietuvos piliečius tempia į rytus 
Kur ąžuolai ošia

V. Kudirkos muziejus Paežeriuose kalba apie mokyklos praeitį
\ Prezidentų pasitarimas Vilniuje

Černomyrdin’as pasiūlė Rusijos saugumo garantijas
Diplomatinė Lietuvos atstovybė Kanadoje

Kanados patirtis ir parama Lietuvai labai naudinga 
Bendruomenės suvažiavimo belaukiant

Ambasadoms nereaguojant, patiems reikia ginti lietuvio vardą 
Tautos meno puoselėtojai

Lietuvių tautodailės instituto dvidešimtmetis

rio patarėju dirbęs buvęs seimo 
narys ir derybininkų su Rusija 
vadovas Virgilijus Bulovas.

Taline nuo spalio 1 d. am
basadoriumi paskirtas Riman
tas Tonkūnas, dirbęs laikinuoju 
reikalų patikėtiniu Austrijoje. 
'Nepaprastojo ir įgaliotojo am
basadoriaus rangas suteiktas 
Lietuvos ambasadoriui Gudijo
je Viktorui Baubliui bei Lietu
vos konsului Seinuose Vidman
tui Povilioniui. Buvusią amba
sadorę Estijai Haliną Kobeckai- 
tę numatyta paskirti pirmąja 
Lietuvos ambasadore Turkijoje.
Ekonominė agentūra užsienyje

Kaip praneša ELTA, rugsė
jo 25 d. Frankfurte prie Maino, 
Vokietijoje, atidarytas pirmasis 
Lietuvos ekonominės plėtros 
agentūros skyrius užsienyje. Ši 
įstaiga skatins tiesiogines Vo
kietijos pramonininkų ir versli
ninkų investicijas į Lietuvą bei 
ieškos eksporto rinkos lietuviš
koms prekėms. Tiesioginių už
sienio investicijų Lietuvoje ap
imtimi Vokietija užima trečiąją 
vietą po JAV ir Švedijos, inves
tavusi beveik 350 mln. litų. Lie
tuvoje šiais metais yra užregis
truotos 1063 bendros su Vokietija 
ir tik užsienio kapitalo įmonės.

Patvirtintos sutartys
Rugsėjo 23 d. Lietuvos sei

mas patvirtino sutartį dėl žvejy
bos santykių tarp Lietuvos ir 
Europos bendrijos, rašo ELTA. 
Sutartimi siekiama sudaryti są
lygas Lietuvos ir Europos ben
drijos valstybių žvejams išplėsti 
žvejybos Baltijos jūroje plotus 
už valstybinių ekonominių zonų 
ribų. Lietuvos žvejams būtų itin 
naudinga, nes jos plotai yra vie
ni iš mažiausių. Už narių-valsty- 
bių žvejams suteiktas papildo
mas galimybes naudotis Lietu
vos ekonominės zonos žuvų iš
tekliais Europos bendrija finan
siškai parems Lietuvos žuvinin
kystės plėtojimą.

Seimas taip pat patvirtino 
Lietuvos ir Bulgarijos draugiškų 
santykių ir bendradarbiavimo pa
grindų sutartį, pasirašytą 1996 
m. Sofijoje. Bus teikiama abipu
sė pagalba jungiantis į Europos 
organizacijas, koordinuojamas 
bendradarbiavimas.

Infliacįja Lietuvoje
Kaip skelbia “Lietuvos ry

tas” (nr. 209), rugpjūčio mėnesį 
infliacija Lietuvoje siekė 0.1%, 
o per 8 šių metų mėnesius buvo 
6.1%. Pernai per tokį patį laiko
tarpį prekių ir paslaugų kainos 
padidėjo 1.7 karto daugiau.

Rugpjūčio mėn. infliaciją 
paveikė 3% padidėjusios išlai
dos būstui, vandeniui, elektrai, 
dujoms ir kitam kurui. Liepos 
mėn. šios išlaidos pakilo 9.4%. 
Statistikos departamento duome
nimis, per rugpjūtį atpigo mais
to produktai ir gėrimai, poilsis 
ir kultūriniai dalykai. RSJ



2 psi. • Tėviškės žiburiai • 1997.X.7 • Nr. 41 (2484)

^TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
/ THE LIGHTS OF 'HOMELAND

2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario L5C 1T3, Canada. 
Tel. 905 275-4672. FAX 905 275-6755. E-mail: tevzib@pathcom.com 
Canada Post Registration nr. 509 Sales Product Agreement nr. 1001760 
LEIDĖJAS: Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija “Žiburiai”. 
REDAGUOJA: kun. dr. Pr. Gaida, Vyt. Kastytis, R. Sakalaitė-Jonaiticnė, 
Č. Senkevičius, G. Gaižutienė. Metinė prenumerata - $40, pusmetinė - $20, 
rėmėjo - $50, garbės - $60. Oro paštu į užjūrius - $115. Amerikoj - JAV dol. 
Pavieniai nr. -1 doleris. Adresų keitimo reikalu kreiptis į “TŽ” administraciją. 
Skelbimai ruošiamam nr. priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų turinį 
redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Bendra
darbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę. 
Tėviškės žiburiai (The Lights of Homeland, USPS 740-550) 
is published weekly, except 1st and 2nd week in August and 4th week in 
December by Lithuanian Canadian R.C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc., 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont. L5C 1T3. Phone: 905 275-4672. 
U.S. office of publication, Lewiston, NY 14092. Membership fee: regular 
$40.00, supporter $50.00, honorary $60.00 per year. PERIODICALS 
Postage paid at Lewiston, NY. US POSTMASTER: send address changes 
to: “Tėviškės žiburiai”, P.O. Box 1195 Lewiston, NY 14092. CANADA 
POST: send address changes to 2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario 
L5C 1T3. Printed in Canada. ISSN 0040-4063.

Kreipimasis
Laisvės kovotojo auką įvertinant

Lietuviai pasaulio jaunimo...

Lietuvos partizanai, ryšinin
kai, rėmėjai ilgiausiai nešė iš
gelbėjimo ir laisvės viltį, įžiebė 
tikėjimą ir drąsą visai tautai. Be 
partizanų įžiebto optimizmo, 
vilties, be jų sudėtos aukos sun
ku įsivaizduoti Lietuvos NE
PRIKLAUSOMYBĘ. Dešimt 
metų vyko nelygus priešinimasis 
okupacijai, nusinešęs per 23.000 
brangiausių tautai gyvybių.

Šis priešinimasis, ši kova iš
ryškino vieną žymiausių karo 
vadų ir organizatorių - Joną Že
maitį-Vytautą, Lietuvos laisvės 
kovų sąjūdžio (LLKS) tarybos 
prezidiumo pirmininką, išrinktą 
į šias pareigas 1949 m. vasario 
16 d. Tuo pat metu jam buvo 
suteiktas laisvės kovotojo parti
zanų generolo laipsnis.

Jį gerbė Lietuvos partiza
nai, jį gerbė ir bijojo atėjūnai 
bei vietiniai pakalikai. Neveltui 
po klastingo suėmimo Jonas 
Žemaitis buvo nugabentas į 
Maskvą, tardomas paties Beri- 
jos ir 1954 m. lapkričio 26 d. su
šaudytas Butirkų kalėjime.

1999 m. kovo 15 d. sueis 90 
metų, kai gimė talentingas kari
ninkas ir pasišventęs laisvės ko
votojas, vertas tautos pagarbos 
ir atminimo. Šių metinių proga 
Jono Žemaičio-Vytauto, simbo
lizuojančio visos Lietuvos lais
vės kovų sąjūdį, asmenybės įam
žinimui įsteigtas JONO ŽE
MAIČIO ATMINIMO ĮAM
ŽINIMO RĖMIMO FONDAS. 
Jis paruošė plačią atminimo 
įamžinimo programą, kuriai 
1997 m. balandžio 28 d. nutari
mu nr. 404 LR vyriausybė pri
tarė.

Šioje programoje numatyta: 
parengti ir išleisti monografiją 
apie Joną Žemaitį; parengti ir 
išleisti pokario rezistencijos 
publicistikos rinkinį; sukurti pil- 
nametražinį dokumentinį filmą 
apie pasipriešinimą bolševikų 
okupacijai nuo LLK Sąjūdžio 
įsteigimo iki paskutinio partiza
no žūties; pastatyti paminklą 
Jonui Žemaičiui Vilniuje, aikš
tėje ties Krašto apsaugos minis
terija; pastatyti biustą Kauno 
karo muziejaus sodelyje; įsteigti 
kasmetinę Jono Žemaičio vardo 
stipendiją Lietuvos karo akade
mijos kariūnams, studijuojan
tiems užsienio valstybių karo 
mokyklose; organizuoti kasme
tinį Jono Žemaičio vardo kon
kursą geriausiam rašiniui nepri
klausomybės ir demokratijos 

1990 m. lietuvių ekspedicija eina į Dolinkos lagerį, kapus Kazachstane. Centre - su įrašų lentele žengia buvęs 
politinis kalinys STANISLOVAS ŠNIAUKŠTA Nuotr. H. Paulausko

stiprinimo tema; siūlyti LR sei
mui 1999 metus paskelbti 
LAISVĖS KOVOS ATMINI
MO METAIS.

Paruošta programa įvairia
pusė ir ganėtinai plati. Jos įgy
vendinimui nepakaks vien tiktai 
vyriausybės ir fondo pastangų, 
būtinas visos tautos dalyvavi
mas, tautos, kuri išreikš dėkin
gumą ir pagarbą savo sūnums - 
didvyriams, įamžins jų žygdarbį 
ir auką - LAISVĖS IR DEMO
KRATIJOS simbolį ateinan- 
čiom kartom.

Jau daug kas padaryta, 
daug sukaupta medžiagos, bet 
norėtume kuo daugiau turėti in
formacijos apie Jono Žemaičio 
gyvenimą, kovos kelius ir drau
gus. Tai padėtų sukurti tikroviš
kesnį partizanų vardo paveikslą. 
Rašykite ką žinote, ką menate 
apie tų dienų audringus įvykius, 
siųskite nuotraukas, išlikusius 
dokumentus, bunkerių, kuriuo
se telkėsi ir slapstėsi LLKS par
tizanai, schemas arba aprašy
mus, siųskite savo siūlymus ir 
samprotavimus šiuo adresu: Jo
no Žemaičio atminimo įamžini
mo rėmimo fondas, Gedimino 
pr. 15, 2600 Vilnius. Kreipiamės 
į visus Lietuvos žmones, į visus 
tautiečius, kur jie begyventų - 
Lietuvoje, ar toli nuo Tėvynės, 
kreipiamės į verslininkus, pra
monininkus, kviečiame atsiliep
ti ir paremti fondo veiklą mate
rialiai. Bet kokia Jūsų parama 
padės įgyvendinti numatytus 
darbus.
* Fondo sąskaitos: AB Vil
niaus bankas, kodas 260101777; 
valiutinė sąskaita 57089277, sąs
kaita litais 704367.

XX a. Lietuvai buvo ypatin
gai permainingas ir audringas. 
Amžiaus pradžia ir pabaiga bu
vo džiugūs ir sėkmingi, amžiaus 
vidurys paženklintas žiauriu 
tautos genocidu, netektimi, bet 
šis laikotarpis taip pat pagimdė 
Lietuvai savus didvyrius, kurių 
vienas jų - Jonas Žemaitis-Vy
tautas. Tad priminkime atei- 
nančiom kartom apie jo kartos 
didžią meilę ir pareigą savo TĖ
VYNEI.

Vytas Miliauskas, 
Jono Žemaičio atminimo įamžinimo 
rėmimo fondo valdybos pirmininkas.

Red. pastaba. Kalbiniu po
žiūriu fondo pavadinimas reika
lingas kalbininkų dėmesio, kad 
būtų taisyklingas ir sklandus.

Kaitroje laukiant Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II Pasaulio jaunimo dienose Paryžiuje

Mykolas Giedraitis - 
palaimintasis, išnyrantis iš gilios praeities

Gimtoji mūsų šalis, vadinta 
Šventąja Lietuva, nedaug teturi ofi
cialiai pripažintų šventųjų bei pa
laimintųjų. Pastaraisiais metais 
Lietuvoje pradėtas iškilmėmis mi
nėti palaimintasis MYKOLAS 
GIEDRAITIS, gyvenęs Krokuvoje 
ir ten miręs 1485 metais, palaimin
tuoju paskelbtas 1544 metais. Pa
sak “Lietuvių enciklopedijos”, jis 
įstojęs Bistricoje į atgailos kanau
ninkų vienuoliją, studijavęs filoso
fiją Krokuvos universitete, kurią 
baigęs daktaro laipsniu. Pasižymė
jo šventu gyvenimu. Apie lietuvišką 
jo kilmę savaitraštis “Literatūra ir 
menas” 1997 m. 32 nr. išspausdino 
Anglijoje gyvenančio kito Mykolo 
Giedraičio straipsnį, kurį čia išti
sai perspausdiname. RED.

Kur iš tikrųjų Mykolas Pa
laimintasis gimė? Istorikai vis 
dar kelia šį klausimą. Aš norė
čiau pasidalinti savo (kaip isto
riko) požiūriu, kuris, tikiu, yra 
Giedraičių šeimos požiūris.

Joannes Arundinensis, pir
mojo Mykolo Palaimintojo gy
venimo aprašymo (“Vita”, 1544 
m.) autorius, netiesiogiai nuro
do, kad Mykolas Palaimintasis 
gimė Giedraičiuose (Gedrocio 
cognomen), netoli Vilniaus. Bet 
mes žinome, kad tuo metu buvo 
bent keturios vietos, turinčios 
tokį ar panašų pavadinimą. Tą 
vietą, kuri šaltiniuose žinoma 
kaip Giedraičių žemė (Landė 
Ketrayche ar Terra Gedereytha), 
juosia Siesarties upė šiaurėje ir 
lankas “Maišiagala-Nemenčinė- 
Karkažiškės” pietuose. Taip pat 
yra užuominų, kad Mykolas Pa
laimintasis galėjo būti gimęs ar
ba Videniškiuose, arba netgi 
Svierio ežero apylinkėse. Todėl 
sistemingai apžvelkime su šiuo 
klausimu susijusias žinias.

1. Antrame “Lietuvos kro
nikos” leidime sakoma, kad 
XIII amžiaus pabaigoje Gied
raičių žemė buvo kunigaikštys
tė, kurią valdė Giedrius, Di
džiojo kunigaikščio Traidenio 
(mirė 1281 ar 1282 m.) brolis 
(arba artimas giminaitis). Šią 
kunigaikštystę XIV amžiuje val
dė jo tiesioginiai įpėdiniai. Kri
tinė analizė patvirtina šią infor
maciją. Mykolas Palaimintasis 
buvo šios valdančios šeimos na
rys. Iš tiesų jis gimė pačiame 
šeimos “pagrindinės istorinės 
šerdies” (W. Semkowicziaus 
terminas) centre ir buvo gerai 
žinomo Daumanto (mirė apie 

1400 m.), ketvirtojo ir paskuti
niojo Giedraičių kunigaikščio ir 
(mano nuomone) originalios 
Baltadvario pilies statytojo, 
anūkas.

2. Šaltiniuose sakoma, kad 
pagrindinė šią kunigaikštystę 
valdančios šeimos rezidencija 
buvo Giedraičių pilis prie Kle
mento ežero. XVI amžiuje kro
nikininkas Stryjkowskis aplankė 
Kiemento pakraštį, kur dar bu
vo pilies griuvėsiai. 1603 m. kar
tografas Makowskis savo gerai 
žinomame Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės žemėlapyje pa
žymėjo Giedraičius prie Kle
mento kaip domicilium ducum. 
Ši vieta - Giedraičių žemių 
centras - buvo patogi admi
nistruoti. Tuo požiūriu ji buvo 
pranašesnė už Videniškius (Bal- 
tadvarį) - kunigaikštystės šiau
rinę gynybinę vietą. Galima pri
durti, kad dėl tos pačios prie
žasties Baltadvario pilis XV 
amžiaus pradžioje (tuo metu, 
kai gimė Mykolas Palaimintasis, 
t.y. apie 1425 m/į buvo ne tokia 
saugi vieta šeimds rezidencijai..

3. Nė viena kita gyvenama 
senosios kunigaikštystės (Terra 
G.) vieta, vadinama Giedrai
čiais ar panašiai, nebuvo apra
šyta šaltiniuose kaip “pilis” ar 
siejama su pilies žmonėmis. Tu
rime priežasčių manyti, kad šios 
gyvenamosios vietos buvo arba 
dvarai (lenk, dwory), arba dva
reliai (lenk, majątki), priklau
santys šeimai. Vieninteliai Gied
raičiai su pilimi yra mažas mies
telis, mums visiems gerai žino
mas prie Kiemento ežero.

4. Mykolas Palaimintasis 
negalėjo būti gimęs kurioje nors 
iš Giedraičių šeimos valdų, 
esančių Svierio ežero apylinkė
se ar toliau, nes šeima tą dvarelį 
įsigijo XVI amžiaus pirmoje pu
sėje.

Iš čia suminėtų faktų aš da
rau išvadą, kad Mykolas Palai
mintasis gimė Giedraičiuose 
prie Kiemento, nes tai buvo pa
grindinė ir saugiausia reziden
cija, kuria galėjo naudotis kuni
gaikščio Daumanto sūnų šei

mos apie 1345 metus. Šią išvadą 
patvirtina informacija iš Macie- 
jaus Miechowitos “Kronikos”. 
Lenkų istorikas M. Miechowita 
buvo Mykolo Palaimintojo 
bendraamžis (1485 metais, kai 
mirė Mykolas Palaimintasis, 
Miechowitai buvo 28-eri). .Jis 
teigia, kad Mykolas Palaiminta

sis gimė pilyje, pavadintoje tėvo 
vardu “Gettrud” (XVI a. vardo 
Gedrut(us) variantas), 28 mylios 
nuo Vilniaus. Žinoma, kad 28 
mylios yra truputį daugiau negu 
45 kilometrai - kaip tik toks at
stumas tarp Vilniaus ir Giedrai
čių prie Kiemento.

Aiškus įrodymas, kad My
kolas Palaimintasis buvo tiesio
ginis kunigaikščio Daumanto 
palikuonis, yra visiems gerai ži
nomas Videniškių vienuolynas. 
Šis Augustinų vienuolynas buvo 
pastatytas 1618 m. Mykolo Pa
laimintojo atminimui. Jį pastatė 
broliai Martynas Giedraitis (mi
rė 1621 m.) - Mstislavlio vaiva
da ir Merkelis Giedraitis (mirė 
1609 m.) - Žemaitijos vyskupas. 
Jie buvo tiesioginiai Daumanto 
palikuonys, taigi Mykolo Palai
mintojo giminės. Dar vis nėra 
tiksliai žinoma, kuris iš trijų 
Daumanto sūnų - Gagulis Jur
gis, Jogaila Vaitiekus ar Petruša 
(Petras) - buvo Palaimintojo tė
vas. Pavyzdžiui, iki 1991 metų 
buvo manoma, kad Mykolo Pa
laimintojo tėvas yra Jurgis - 
taip klaidingai tvirtina Kroku
vos akademijos registre. Tačiau 
Mykolas Palaimintasis greičiau
siai buvo jauniausiojo Dauman
to sūnaus - Petro sūnus.

Nekartojant detalių, reikėtų 
pasakyti, kad ši informacija pa
imta iš vadinamosios “Suchecki 
MS”, kurioje Janas Sucheckis 
(1560-1612) surašė savo protė
vių Giedraičių keturioliktojo ir 
penkioliktojo amžiaus geneolo- 
giją. Mat reikėjo nustatyti šio 
šaltinio patikimumą. Tai aš pa- 
tikriniau, kruopščiai lygindamas 
su įrodytais Stryjkowskio ir Ko- 
jalowicziaus faktais, turėdamas 
galvoje, kad Stryjkowskis nese
niai reabilituotas kaip istorikas. 
Todėl teigiu, kad informacija 
“Sucheski MS” gali būti patikima.

Norėčiau pabrėžti dar vieną 
šio klausimo aspektą, kuris pa
tvirtina mano išvadą. Du vyres
ni Daumanto sūnūs - Gagulis 
Jurgis ir Jogaila Vaitiekus - turi 
po du vardus: pagonišką ir 
krikščionišką (tokia eilės tvar
ka). O trečiasis - jauniausias sū
nus Petras turi vieną krikščio
nišką vardą. Akivaizdu, kad jis 
gimė po to, kai Aukštaitija buvo 
pakrikštyta (1387 m.), gimė 
kaip “lopšio katalikas”. Palai
mintojo kilmė iš krikščioniš
kiausios šeimos šakos nėra neti
kėtumas. Tai dar geriau patvir-

(Nukelta į 3-čią psl.)

(Atkelta iš 1-mo psl.) 

žurnalistams teisingai atsakė, 
kad jaunimas čia susirinko ne 
moralinių klausimų kelti, bet 
stiprinti savo tikėjimo.

Milijonas jaunimo
Nors jau buvo 5 v.v., hipo

drome temperatūra siekė 30°C. 
Bet tai nekliudė dalyvių entu
ziazmui. Jau vien žinojimas, kad 
čia susirinko apie milijoną jau
nimo iš 140 pasaulio kraštų, 
kėlė nepaprastą nuotaiką. Eu
ropoje tiek katalikiško jaunimo 
dar nebuvo susibūrę. “Nesitikė
jau, kad tiek gali būti katalikų... 
mes tikrai nesame vieni”, - 
pasakė vienas dalyvis.

Visi nustebome jaunimo su
sikaupimu nuo to momento, kai 
Šv. Tėvas įvažiavo į hipodromą 
ir išbuvo per visą vigilijos mal
dos vakarą. Mes stovėjome pa
lei tvorą iškėlę Lietuvos ir Ka
nados vėliavas.

Mūsų jaunimą žurnalistas iš 
Meksikos filmavo ir kalbino, 
Prancūzijos radijas perdavė po
kalbius su mūsiškiais, Montrea- 
lio žurnalistai fotografavo mūsų 
grupę. Ne vienas iš PJD dalyvių 
siūlė pasikeisti marškiniais, nes 
visiems mūsų apranga patiko.

Per vigiliją nurimusi minia 
stebėjo devynis į katalikybę atsi
vertusius asmenis, kuriems po
piežius suteikė Krikšto ir Su
tvirtinimo sakramentus. Degė 
900,000 žvakučių, ir mes visi at
naujinome Krikšto pažadus. Po 
vigilijos, Šv. Tėvui išvažiavus, 
įvairūs pareigūnai pravedė gies
mes, išjudino visų bendrą giedo
jimą. Dalis jaunimo liko nakvoti 
hipodrome ir laukti rytmetį grįž
tančio popiežiaus.

Kurti meilės civilizaciją
Sekmadienį, rugpjūčio 24, 

9.30 v.r., temperatūra buvo pa
kilusi iki 33°C. Popiežius, 400 
vyskupų ir daugiau kaip 2000 

• Vaikams reikia mažiau kritikos, 
daugiau pavyzdžių (Joubert).

Lietuvių grupė Pasaulio jaunimo dienose laukia atvykstant popiežiaus

A+A
ANELEI ŽUDIENEI,

Marytės Kriščiūnienės sesutei mirus Lietuvoje, 
reiškiu nuoširdžią užuojautą MARYTEI ir 
VYTAUTUI KRIŠČIŪNAMS -

Marija Jakubauskienė

AtA
JUZEI ČIŽAUSKIENEI 

mirus,
jos dukrai STASEI KANOPIENEI ir visai jos šeimai 
reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras

kunigų atnašavo Mišias.
Šv. Tėvas įvairiom kalbom 

(ir lietuviškai) pasveikino gau
sius dalyvius ir paskelbė, kad ki
tos Pasaulio jaunimo dienos 
įvyks 2000 metais Romoje. Pri

minė, kad turime kurti “meilės 
civilizaciją” ir kad visų kojos 
vestų tik į gėrį. Prancūzijos ži- 
niasklaida teigiamai įvertino šį 
istorinį įvykį. Įrodėme, kad Ka
talikų bendrija yra gyva, ir mūsų 
jaunimas domisi, ieško Kristaus 
ir nori būti veikliais Katalikų 
Bendrijos nariais.

Vėl keliaujame
Iš Paryžiaus tęsėme savo 

kelionę į pietus. Aplankėme Di
jon miestą, Vai d’Aosta Italijo
je, dieną praleidom Alpių kal
nuose, aplankėm Florenciją ir 
Romą, kur apsistojome “Villa 
Lituania”. Ten mus globojo Šv. 
Kazimiero kolegijos rektorius 
mons. Alg. Bartkus bei ten dir
bančios seselės kotrynietės. Ap
žiūrėjom žymiąsias Romos vie
tas, meldėmės prie Aušros Var
tų Marijos koplyčios ir Šv. Pet
ro bazilikoje, aplankėm Vatika
no radijo stotį, kuri švenčia 60 
metų veiklos sukaktį. Čia kai 
kurie iš mūsų grupės papasa
kojo savo įspūdžius. Kitą dieną 
jie buvo eterio bangomis per
duoti į Lietuvą.

Liudyti Kristų
Ką mūsų jaunimas per tas 

dienas išgyveno, maždaug nusa
kė Paryžiaus kardinolas, teigda
mas: 2000 metų sukaktis teikia 
kryptį ir ją paženklina. “Tai 
evangelizacinis žingsnis, vilties 
dovana pasauliui”. Jaunimas su
sirinkęs, kad liudytų Kristų vi
sam pasauliui, “čia yra mūsų 
entuziazmo ir troškimų šaltinis, 
kuris mus telkia ir vienija”.

A. a. ANTANUI DERVAIČIUI 
Lietuvoje mirus,

jo brolį JONĄ DERVAITĮ su šeima ir gimines 
nuoširdžiai užjaučiu -

Balys Vaišnoras

AtA

MARIJAI RAŠKAUSKIENEI 
iškeliavus amžinybėn,

sūnų JUSTINĄ bei šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame -

Stankų šeima

BRANGIAI MOTINAI
AtA

JUZEI ČIŽAUSKIENEI
mirus, dukrą sesę šaulę STASĘ KANOPIENĘ bei 
visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime -

DLK Algirdo šaulių kuopos valdyba

mailto:tevzib@pathcom.com


Prie a.a. TOMO NORAUS-NARUŠEVIČIAUS kapo Krokialaukio 
kapinėse. Iš kairės: kun. PRANAS GAVĖNAS, susisiekimo ministeris 
ALGIS ŽVALIAUSKAS ir Alytaus apskr. viršininkas IGNAS 
ALEŠKEVIČIUS Nuotr. A. Vitkausko

Kaimo žmonės pagerbė savo žymūnus
Prienų rajono kelių kaimų gyventojai surengė šventę, kurioje 
pagerbė buvusį Lietuvos diplomatą a.a. TOMĄ NORŲ ir 
kitus. Dalyvavo susisiekimo ministeris ALGIS ŽVALIAUSKAS 

ir kiti aukšti pareigūnai

A. URMANAVIČIENĖ, Alytus

Susipažinę su krivūle Moc- 
kių, Sūkurių, Vaivos, Žiūronių 
ir Gelčių kaimų (Prienų raj.) 
gyventojai, o taip pat iš jų jau iš
vykę pradėjo ruoštis didžiam 
susibūrimui š.m. rugpjūčio 16 d.

Į šį garsųjį susitikimą atvy
ko ir Lietuvos respublikos susi
siekimo ministeris Algis Žva
liauskas. Jis kartu su Alytaus 
apskrities viršininku Ignu 
Aleškevičium pagerbė Krokia
laukio kapinėse (Alytaus raj.) 
palaidoto tarpukario Lietuvos 
diplomato, susisiekimo ministe- 
rio, ambasadoriaus Prancūzijai 
ir D. Britanijai Tomo Noraus- 
Naruševičiaus kapą. Minėti 
aukšti svečiai, Tomo Noraus- 
Naruševičiaus giminaičiai ir bū
relis svečių susirinko į Daugirdų 
kaime išlikusią gražią Norų so
dybą.

Po gražios viešnagės Tomo 
Noraus tėviškėje visi nuvyko į 
Krokialaukio kapines, kur jau 
laukė jaunieji Krokialaukio vi
durinės mokyklos kraštotyrinin
kai su savo mokytoja. Susirin
kusieji sugiedojo Lietuvos him
ną, giesmę “Marija, Marija”. J. 
Aleškevičius ir susisiekimo min. 
A. Žvaliauskas pagerbė buvusį 
susisiekimo ministerį, padėdami 
ant kapo gėlių.

Kalbėdami prie kapo aukšti 
svečiai - Alytaus Marijos krikš
čionių pagalbos klebonas kun. 
Pranas Gavėnas, mokytoja Va
lerija Januškevičienė minėjo 
reikšmingus darbus Tomo No
raus Lietuvai prieš atgaunant 
nepriklausomybę 1918 m. ir ją 
atgavus.

Šventėje dalyvavo ir garsių
jų Norų bei Stanaičių giminės 
marti gydytoja Birutė Stanaitie
nė, kuri plačiai papasakojo apie 
min. Tomo Noraus veiklą Lie
tuvai. Pagerbę velionį tylos mi
nute, Himnu, pasiklausę mokyt. 
V. Januškevičienės vadovauja
mo moterų etnograf. ansamblio 
dainų, palikę gėlėse ir žvakių 
šviesoje panirusį kapą, dalyviai 
senu dulkėtu keliu atvažiavo į 
Balbieriškio šventovę.

Kas žino, ką galvojo min. A. 
Žvaliauskas, važiuodamas Bal- 
bieriškin per savo gimtąjį Moc- 
kių kaimą, kuriam neišliko jo 
tėviškės, o tik vienišas ąžuolas 
galėtų jam priminti motinos 
lopšinę ir rudens vakarais pa
sektą pasaką. Tik jis vienišas, 
plačiašakis pagiry viską matęs 
galėtų daug ką pasakyti...

O tą dieną Balbieriškio 
šventovėn su žolynais skubėjo 
žmonės pagerbti Dievo moti
nos Marijos. Tai Jos Dangun 
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žengimo diena - Žolinė. Tai ją 
palydint šventorius ir šventovė 
pakvipo žiedais.

Aplankė ministeris savo 
motinos kapą Balbieriškyje. 
Prasidėjo Mišios, kurias konce- 
lebravo kun. Pranas Gavėnas, ir 
Balbieriškio parapijos klebonas 
kun. Kęstutis Vosylius, patarna
vo diakonas Gediminas Marcin
kevičius.

Šventovė kvepėjo ne vien 
gėlėmis, bet ir duona. Duona - 
didžiausios pagarbos ir meilės 
simbolis. Penki kepaliukai iš 
penkių kaimų sugužėjusių į 
šventę. Duona kasdieninė, gra
žiai apipintoj varpomis pintinė
je, vaisiai, medus... ir dvi žuvys, 
kuriomis kažkada Kristus paso
tino didelę minią.

Po Mišių kraštiečiai skubė
jo į autobusus, kurie vežė žmo
nes į Žiūronių pernai atsikūru
sią pradinę mokyklą, tapusia 
šviesos ir kultūros židiniu ne tik 
Žiūronims, bet ir aplinkiniams 
kaimams. Čia susirenka žmonės 
paminėti visai Lietuvai brangių 
švenčių, dalyvauti gegužinėse 
pamaldose. Į šventę atvyko iš 
Marijampolės rašytoja Anuita 
Vitkauskaitė-Lauko žolė. Daly
viai galėjo nusipirkti jos parašy
tų knygų.

Aplankyti tėviškės laukus ir 
susitikti su savo krašto žmonė
mis panoro ir Alytaus rajone 
garsi mokytoja, dirbanti Van- 
kiškių pradinėje mokykloje, Al
bina Sviderskienė, šiemet vy
riausybės apdovanota kuni
gaikščio Gedimino ordinu.

Tikrausiai nė vienas rengi
nys neapsiėjo be Balbieriškio 
seniūnijos seniūno A. Vilko.

Prie Mokyklos atvykstančių 
kraštiečių jau laukė šalia mo
kyklos išsirikiavę platūs stalai. 
Žiūroniškės virėjos vaišino gar
džiomis bulvinėmis “bando
mis”, baltais pyragais, labai ska
niu sūriu, o troškulį malšino 
gaiva ir Albino Šiškevičiaus iš 
Vaivos kaimo ir Sūkurių bend
rovės vadovo Jono Šalčiaus 
alus.

Daug pasakyta kalbų, daug 
dainuota dainų. Min. A. Žva
liauskas ir žiūroniškis J. Raš
kauskas, rašęs Žiūronių istoriją, 
perjuosti tautinėmis juostomis. 
Džiaugėsi kraštiečiai susitikinu 
ir nuoširdžiai dėkojo suorgani
zavusiam šį renginį, subūrusiam 
visus kraštiečius Alfonsui Vit
kauskui.

Patenkinti skirstėsi kraštie
čiai į savo gimtus sodžius, tikė
damiesi sulaukti krivūlės ir atei
nančiais metais.

Labiausiai vertinamas taikinys 
Artėjant Lietuvos prezidento rinkimams

ANTANINA GARMUTĖ
Ruduo. Atsisveikina su tė

viške paukščių pulkai. Artėja 
prezidento rinkimai. Sujudimas 
gamtoje ir visuomenėje. Jeigu 
paukščiai išskrenda į pietus 
įgimto inkstinkto vedini, tai ne
žinia kokių paslaptingų jėgų po
veikio Lietuvos piliečiai skati
nami išsirinkti prezidentą, kuris 
temptų mus į rytus. Todėl žmo
gų, tapusį Nepriklausomybės 
simboliu, nesidrovima nuolatos 
niekinti ir šmeižti, pasitelkiant 
ne tik smulkaus kalibro, pavydo 
ir nepilnavertiškumo jausmo ka
muojamus asmenis, bet ir “sun
kiąją artileriją”. Vos ne kas die
ną - vis naujiena. Apie jį. Men
kystos neriasi iš kailio. Kodėl?

Atsakymo ieškant, menasi 
sovietmetis. Tuomet jaunimui, 
kartu su komunizmo dogmom, 
buvo brukte brukamas ateizmas 
- netgi dėstomas aukštosiose 
mokyklose pseudomokslo pavi
dalu. Bet studentai buvo galvo
jantys žmonės. Net abejingieji 
religijai svarstydavo: “Tokią ko
vą kovoti galima tik su realiu, 
rimtu priešu. Vadinasi, Dievas 
yra!”

Taigi nešaudo žvirblio iš pa
trankų.

Nuomonių (ir agitacijos) 
įvairovė labiausiai atsiskleidžia 
provincijoje. Į miestelio P. atlai
dus atvykome anksti. Švietė ryš
ki vasaros saulė. Apytuščiame

Seimo pirmininkas prof. V. LANDSBERGIS su žmona atvyko j didžiuo
sius Kristaus Atsimainymo atlaidus Meteliuose 1997 rų. rugpjūčio 3 d.

Nuotr. A. Garmutės

Mykolas Giedraitis - palaimintasis...
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

tina, kad Mykolas Palamintasis 
iš tiesų buvo Petro sūnus.

Kokia yra šių tolimų istori
nių detalių reikšmė? Ar jos 
svarbios? Tikiuosi, kad taip. 
Pirmiausia, jos primena mums, 
kad Mykolo Palaimintojo ir mū
sų, čia esančių, yra bendra tė
viškė, kad lotyniškoji Arcadia, 
kuriai Adomas Mickevičius, 
kalbėdamas visų laikų tremtinių 
vardu, suteikė dažnai kartojamą 
pavadinimą kraj lai dziecinnych 
(vaikystės metų šalis), - tai ta 
pati Giedraičių žemė (Terra 
G.), kuri šiandien jungia Vil
niaus rajoną su Molėtų, Širvintų 
ir Ukmergės rajonais, kitaip ta
riant, - Aukštaitijos širdis.

Kai kas gali pasakyti, kad 
Mykolas Palaimintasis (tapęs 
krokuviečiu) priklausė šeimai, 
kuri buvo svetima Lietuvai savo 
kultūra ir socialiniu aspektu. Su 
tuo nesutinku. Giedraičių šeima 
savo senoviškumu primena ško
tų klaną - plačiai išsibarsčiusi ir 
socialiai (bei ekonomiškai) susi- 
sluoksniavusi. Tokios “klano pi
ramidės” viduje kuklesni sluoks
niai visada būdavo tvirtai įaugę į 
Lietuvos kaimą. O piramidės 
“viršūnė”, “pagrindinė istorinė 
šerdis”, buvo neišvengiamai 
įtraukta į integracijos procesą 

šventoriuje būriavosi dar blai
vūs vyrai. Juokavo. Politikavo. 
Švarus ir pasitempęs vietos in
teligentas su barzdele, prisista
tęs korespondentu pensijoje, 
mosikavo rankomis ir aiškino:

- Dabar vienintelė viltis - 
Valdas Adamkus! Jis mus iš
gelbės.

- Kaip? - nesuprato klausy
tojai.

- Paskui jį visi Amerikos 
lietuviai suvažiuos Lietuvon! 
Milijonas žmonių. Savo pinigė
lius atsiveš. Tada tai pagyven
sim!

- Atsiveš, kad išvogtų? - 
abejojo kažkas.

- Nieko panašaus! - nenuri
mo kalbėtojas. - Visi tada Lie
tuvai padės. Ir Amerikos val
džia gelbės - jis gi ten aukštas 
pareigas ėjo.

- Gelbės... Kaip po karo 
nuo rusų gelbėjo... - girdėjosi 
balsai.

Žmonės ėmė buriuotis prie 
aukšto klevo, ant kurio ka
mieno dvi moteriškės prikalė 
kažkokį popierių. “Daktaras - 
‘Henytė’ - visai ne mafijozas!” - 
skelbė plakatas. Toliau buvo 
vardijamos šio žmogaus savybės 
- darbštumas, sąžiningumas ir 
kitos dorybės, būtinos preziden
tui. Pabaigos perskaityti nespė
jau - kažkieno ranka drykstelė- 
jo popierių į šiukšlių dėžę.

per klano solidarumą (ypač 
stiprų Giedraičių šeimoje').

Videniškiai, jaukiai įsitaisę 
savo dviejų architektūros pa
minklų - Augustinų vienuolyno 
(su Mykolo Palaimintojo koply
čia) ir Baltadvario - istorijos 
pavėsyje, yra iš tiesų gerai pa
sirinkta vieta “Maldos dienai” - 
mūsų Palaimintojo, žymiausiojo 
Giedraičių žemės sūnaus gar
bei.

Jeigu Baltadvarį pastatė 
Daumantas vėliausiai 1380-ai- 
siais, - o aš tikiu, kad taip yra, - 
tada esančios pilies liekanos bus 
tokios pat svarbios Lietuvai 
kaip Vytauto pilis Trakuose.

Vietinė visuomenė viešai 
pripažino būtinybę išsaugoti 
Baltadvarį. Dar daugiau, jos va
dovai gerai supranta, kad Bal- 
tadvaris gali tapti regiono centru 
tokiam renginiui kaip Mykolo 
Palaimintojo dienos.

Prieš dvejus metus Respub
likos Prezidentas paskelbė, kad 
Baltadvaris bus įtrauktas į ar
cheologinių tyrinėjimų naciona
linę programą. Tai yra sveikin
tina ir padrąsinanti preliudija 
konservavimo ir (dalinio) re
konstravimo programos, kurią 
ruošia visuomenė.

Giedraičių šeimos narių gy
venančių Vakaruose, vardu aš 
drįstu žadėti visokeriopą pagal
bą šiam reikalui. Teišsipildo 
mūsų viltys, tegu tampa Balta
dvaris lygiavertis partneris ki
tam regiono centrui, kuris su
kurtas Varniuose (ir kur atsitik
tinumo dėka Giedraičių šeima 
taip pat turi stiprių saitų, sutei
kusi Žemaitijai penkis, o gal net 
šešis vyskupus).

Paskelbkime Mykolą Palai
mintąjį šio renginio globėju. 
Esu įsitikinęs, kad jo, “antrojo 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės globėjo”, kuris negali at
mesti savo “vaikystės metų ša
lies”, maloningai globojami, 
mes įgyvendinsime savo planus, 
ir regiono centras Baltadvaryje 
greit suklestės.

Molėtai, 1997.V.17- 
Oksfordas, 1997.VII.6 

Žodinės ir laikraštinės ži- 
niasklaidos jūroje žmonės, atro
do, pradeda orientuotis. Ir ne
kreipti dėmesio į liejamą tulžį. 
Vėjarodis rodo iš kur vėjas pu
čia. Neapykanta rimčiausiam 
kandidatui ima atrodyti kaip 
neapykanta valstybės nepriklau
somybei ir laisvei.

Estai, kaip buvo skelbta, ži
no savųjų išdavikų ir agentų pa
vardes, todėl pastarieji nebegali 
pakenkti savo valstybei. Mūsuo
se agentai paslėpti nežinios 
migloje. Tačiau padėtis nėra be
viltiška: apie juos sprendžiame 
iš jų darbų: ylos lenda iš maišų! , 
Tai šen, tai ten, žiūrėk, ir išlen
da koks Pilypas iš kanapių. Nu
stebina. Papiktina. Pagaliau įpra
tina nekreipti dėmesio. “Šuo lo
ja, o karavanas žygiuoja” - sako 
Rytų priežodis.

Gimtojo Piliuonos kaimo 
(ir visos Turakiemo apylinkės) 
seniūnas inž. Antanas Isoda, 
mano moksladraugio Broniaus 
sūnus, trykštantis jaunatviška 
energija sako:

- Mes, kaimo inteligentai ir 
šiaip šviesesni žmonės, rinksime 
mūsų Profesorių. Neseniai buvo 
pas mus. Kalbėjomės. Sakoma, 
geresnis geram priešas. Bet jis 
tolerantiškas ir kitiems kandi
datams. O žmonės, aišku, turi 
teisę išsirinkti geriausią.

Įdomiai kalba ir du pažįsta
mi kauniečiai. Vienas jų - N.N. 
priklauso partijai, kurią pats pa
vadino unikalia (teigiama pras
me). Dabar jis nusivylęs: “Įsi
vaizduoji, ką jie (“unikalieji”) 
padarė? Ogi į rinkimų štabą 
konservatorių lyderiui remti 
pirmiausiai išrinko tuos veikė
jus, kurie... konservatorių nuo 
LDDP neskiria. Ko toliau gali
ma laukti?”

Mokslininkas R. P., mėgs
tantis humorą, savo pažiūrų ne
slepia:

- Žmonija naikina savo ge
radarius. Anglai “suvalgė” prin
cesę Dianą. Lietuviai “doroja” 
V. Landsbergį. Šlykščiausiu bū
du. Kodėl? Todėl, kad mus val
do Maskva! Visi nurodymai at
eina iš ten. Štai, Maskvai patiko 
Bičkauskas, - ir jis Baltijos tyri
muose pirmavo. Dabar Maskvai 
patinka Paulauskas, - ir Bič
kauskas staigiai atsidūrė gale. 
Užsakymai - visose srityse. Pi
nigai viską padaro. Bet neliūdė- 
kime, - tęsia aštrialiežuvis 
mokslininkas, - geriau paklau
sykit anekdoto: lietuvių abėcė
lėje dabar svarbiausios dvi rai
dės: “L” ir “B”. Pirmoji tai: ly
gybė, laimė, laisvė, Landsbergis; 
antroji: blogis, blokada, badas, 
Brazauskas. Juoko vitaminai. 
Bet nugalės sveikas protas, tai
kinys atlaikys.

Nugalės. Lietuva eina di
džiuoju Laisvės ir Valstybės kū
rimo keliu - nepriklausomai 
nuo to, patinka kam tai, ar ne.

................

Naujoji Paežerių mokykla, mininti 30 metų veiklos sukaktį

Senoji Paežerių mokykla, žvelgianti belangėmis akimis
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Kur ąžuolai ošia
Muziejus Paežerių pagrindinėje mokykloje

V. VOVERAITĖ-VOSYLIENĖ
Prieš keturiasdešimt metų 

jaunieji paežeriečiai pradėjo do
mėtis kraštotyra. Su dideliu su
sidomėjimu moksleiviai, vado
vaujami istorijos ir lietuvių kal
bos mokytojų, vaikštinėjo po 
aplinkinius kaimus, ieškojo Pa
ežeriuose vertingų senienų, rin
ko žinias, klausinėjo senus gy
ventojus apie mokytojus, dirbu
sius čia.

Per ilgą laiko tarpsnį susi
kaupė gana daug vertingų žinių 
apie mokyklą. Laukė muziejaus 
lentynų šimtametės maldakny
gės ir kitos vertingos knygos, 
suneštos mokinių. Laukė rodi- 
niai.

Pastačius naują mokyklą 
muziejui patalpos neliko.

- Gal pajėgsime suremon
tuoti seną mokyklą, - kalbėjo 
V. Kudirkos muziejaus steigėjas 
ir saugotojas mokytojas Stasys 
Ankevičius, - tuomet įrengsime 
mokyklos muziejų.

Metai bėgo, skubėjo ir net 
nepagalvojome, kad ateityje, 
taip gražiai įrengtas vietinio 
medžio meistro A. Vosyliaus 
pionierių kambarys, priglaudęs 
tik vienoje lentynoje kraštotyros 
vertybes, bus puiki patalpa mo
kyklos muziejui.

Istorijos mokytoja L. Krau- 
lėdienė, patikslinusi surinktas 
žinias, gražiai ir išsamiai parašė 
mokyklos istoriją, surinko pir
mųjų mokytojų nuotraukas. 
Taip pat ir įžymių šios mokyk
los mokinių pavardės ir nuo
traukos lankytojui primena žilą 
praeitį.

Pradinė mokykla buvo 
įsteigta 1868 m. Pirmasis moky
tojas Juozas Grudzinskas, dir
bęs mokykloje dešimtį metų, 
buvo tikras vaikų rusintojas, 
nuoširdžiai tarnavęs caro idė
joms.

Saulės šviesą į vaikų ir var
ganų valstiečių širdis nešė mo
kytojas Jurgis Vencius. Baigęs 
Paežerių pradinę mokyklą, mo
kytojų seminariją, vėl sugrįžo 

dirbti j savo tėviškės mokyklą. 
Tik geru žodžiu jį mini paeže
riečiai karta iš kartos, vėliau da
vusį Lietuvai nepakartojamų 
nuopelnu.

Bėgo metai, keisdami mo
kytojus. Mokytojas Pijus Gu- 
mauskas pasiliko amžinam gy
venimui mūsų kaimo kapinėse. 
Jo auklėtiniai K Šeštokas-A. 
Margeris, Amerikoje studijavęs 
literatūrą ir filosofiją. A. Petri
ką 1921 m. taip pat užjūryje bai
gė ondantologinę chirurgiją, tu
rėjo daktaro laipsnį, domėjosi 
literatūra. Jo knygos, padova
notos mokytojui S. Ankevičiui, 
saugomos V. Kudirkos muzieju
je. Jo auklėtinės, pirmosios 
valstiečių dukros, Onutė Valai
tytė ir Marija Andziulytė Švei
carijoje įsigijo humanitarinį, 
antroji istorijos filosofijos išsila
vinimą ir dirbo Lietuvoje.

Keitėsi santvarkos, moky
mo sistema ir mokytojai, padir
bę dvejetą ar dešimtį metų, ke
liaudavo į miestelį, ieškodavo 
geresnių gyvenimo sąlygų.

Rusų okupacijos metais 
mokykla buvo pertvarkoma į 
septynmetę. 1950-59 m. mokyk
lai vadovavo Algirdas Mičiulis. 
Tai tolerantiškas, puikus vado
vas, daug davęs tuometinei mo
kyklai ir mokiniams.

Puikūs stendai, nuo 1940 m. 
nuotraukomis, parodo mokyk
los gyvenimą dešimtmečiais iki 
šių metų. Žvelgi į prieškario ir 
pokario klumpėtus mokinukus 
ir nesinori tikėti, kad buvo taip 
skurdu V. Kudirkos Paežeriuose.

Jau 30 metų, kai mokykla 
naujame pastate. Čia puikios 
klasės, biblioteka, aktų ir sporto 
salės, mokytojų kambarys, erd
vūs koridoriai, virtuvė ir valgyk
la. Mokyklos aplinką puošia 
įvairi augmenija, išauginta ir 
puoselėta mokinių bei mokyto
jų. O senoji mokykla kiaurų lan
gų akimis žvelgia į praeinančius, 
tarytum prašydama pagalbos. 
Kažin ar sulauks? Taip ir su
smegs į žemę gal nepamiršta, 
bet palikta likimo valiai.

Rugsėjo pirmosios skambu
tis sukvietė mokinius į klases. 
Po vasaros kaitrų gražiausiais 
rudens žiedais pražydo aktų sa
lė. Smalsios akys žvelgia į mo
kytojus, plaka neramios širde
lės, spurda mažose krūtinėse, 
klausydamos straipsnio autorės 
poezijos, skirtos jiems.

Taiki padangė supa debesų laivus, 
šermukšnių rubinas pasklido 

po žydrynę.
Mokyklon eina vaikas - 

ateities žmogus, 
trapus ir gležnas žiedas, 
sklidinas svajonių - 

kukliais darbais papuošt Tėvynę.

Vėl mažieji paežeriečiai 
mokysis, žais, keliaus po savo 
apylinkes, neš muziejui rodinių, 
smalsiomis akelėmis žiūrės į 
mokytojo S. Ankevičiaus pado
vanotas senas, bet labai vertin
gas 664 knygas. Mokinių širdyse 
kuklus pasididžiavimas: “Aš gy
venu, kur gimė ir augo V. Ku
dirka”.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P1A5 

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais
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@> LAISVOJE I Į VYKI U
JEHOVOS LIUDYTOJŲ CENTRAS

Tauragėje, atrodo, įsikuria 
Jehovos liudytojų sektos centras 
Lietuvoje. Ten jau statomas mo
dernus pastatas šios sektos bend
rijos veiklai. Jo projektą paruošė 
Jehovos bendrijos Suomijos sky
rius. Statybos darbus Tauragėje 
atlieka iš to skyriaus atvykę suo
miai savanoriai. Pirmiausia bus 
užbaigta 180 vietų turinti salė, o 
tada ateis eilė ir visam 285 kvad
ratinių metrų pastatui.

PABRANGO PUSANTRO KARTO
Šiemetinis įvažiavimas į Kur

šių nerijos valstybinį parką nuo 
birželio 1 d. buvo pabrangintas 
pusantro karto. Įvažiavimo įkainis 
nebuvo pakeistas nuo 1995 m. 
vasaros. Jo dabartinį pakeitimą 
atnešė infliacijos sumažinta lito 
vertė. Dabar įvažiavimo bilietas 
keleiviui - trys litai. Už motociklą 
reikia mokėti 7 litus, už lengvąjį 
automobilį be priekabos - 15 litų, 
už mikroautobusą - 20 litų, už 
krovinį automobilį - 20 litų, jeigu 
jis su priekaba - 50 litų, už au
tobusą - 30 litų. Be mokesčio vi
sus metus Kuršių nerijon gali įva
žiuoti pirmosios ir antrosios gru
pės invalidai, vaikai iki 16 metų, 
studentai su tarptautine kortele, 
sąjūdžio “Černobylis” nariai ir 
turbūt visiškai be reikalo net ir 
Lietuvos seimo nariai, gaunantys 
reguliarias algas, didesnes už 
daugelio kitų lietuvių.

“LIETUVOS AIDO” SUKAKTIS
Šis didžiausias nepriklauso

mos Lietuvos dienraštis buvo pra
dėtas leisti Vilniuje 1917 m. rug
sėjo 6 d. Leidėju ir redaktoriumi 
tada pasirašė Antanas Smetona. 
Sukakties aštuoniasdešimtmečio 
proga buvo norėta surasti “Lie
tuvos aido” gimtąsias vietas Vil
niuje, bet nepavyko. Sėkminges
nės buvo paieškos Kaune. Dien
raštis yra turėjęs net tris darbo ir 
du tylos laikotarpius. Pirmasis 
darbo laikotarpis nutrūko 1918 
m. pabaigoje, kai Lietuvos valsty
binėms įstaigoms dėl bolševikų 
antplūdžio teko persikelti Kau
nan. Ten “Lietuvos aidas” buvo 
atgaivintas tik 1928 m. vasario 1 
d., sujungus “Lietuvos” dienraštį 
bei “Lietuvio” žurnalą, ir buvo 
leidžiamas, kol jį 1940 m. liepos 
15 d. uždarė sovietiniai Lietuvos 
okupantai. Antrasis tylos laiko
tarpis, trūkęs beveik pusšimtį me
tų, baigėsi 1990 m. gegužės 8 d., 
kai vėl pasirodė numeraciją tę
siantis pirmasis “Lietuvos aido” 
numeris, patvirtintas Lietuvos at
kuriamojo seimo. Dienraščiu “Lie
tuvos aidas” numeracijos tvarka 
vėl tapo 1990 m. birželio 1 d. Da
bartinė leidėjų uždaros akcinės 
bendrovės direktorė - Lina Be- 
levičienė, vyr. redaktorė - Roma 
Grinbergienė. Aštuoniasdešimt
mečio sukaktis paminėta Mi- 
šiomis Vilniaus arkikatedroje, 
konferencijomis bei kitais ren
giniais.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tę, kurį 

Jis mums duoda”

AUKŠČIAUSIOS PENSUOS
ELTOS pranešimu, Lietuvos 

vyriausybė nuo liepos 1 d. valsty
bines 1 laipsnio pensijas paskyrė 
dar dešimčiai Lietuvai nusipel
niusių asmenų - mokytojui S. 
Ankevičiui, pogrindinės spaustu
vės organizatoriui V. Andziuliui, 
Lietuvos partizanų globėjai O. 
Činčikaitei, skulptoriui G. Jokū- 
boniui, rašytojui G. Kanovičiui, 
menotyrininkui A. Nedzelskiui, 
Nepriklausomybės atkūrimo akto 
signatarui V. Paliūnui, Klaipėdos 
1923 m. sukilimo dalyviui A. 
Spudui ir prof. A. Sučilai. Tokia 
pensija paskirta ir Lietuvos ūkio 
viceministeriui J. R. Puodžiui. 
Jam ji betgi bus pradėta mokėti, 
kai jis jau neužims šių pareigų. 
Mėnesines 1 laipsnio valstybines 
pensijas po 484 litus dabar Lie
tuvoje gauna 223 asmenys, o to
kias II lapsnio pensijas po 242 
litus - 1.723 asmenys, tarp kurių 
yra ir 882 daugiavaikės motinos.

KONFERENCUA NIDOJE
1997 m. rugsėjo pradžioje Ni

doje buvo surengta savaitę truku
si konferencija “Istorija ir tautžu- 
dystė Lietuvoje”. Baltiečių BNS 
agentūros pranešimu “Lietuvos 
ryte”, konferencijoje dalyvavo 
Vokietijos, Anglijos, JAV, Lietu
vos, Izraelio mokslininkai bei is
torikai, dėmesį skyrę žydų bei lie
tuvių santykiams. Konferencija 
buvo planuota jau prieš kelerius 
metus. Ja buvo siekiama lietuvių 
ir žydų pokalbio. Apie jį konfe
rencijos atidaryme kalbėjo Klai
pėdos universiteto Vakarų Lie
tuvos ir Prūsijos centro vadovas 
A. Nikžentaitis. Pasak jo, kuriant 
ateitį, būtinai reikia nugalėti pra
eitį. Minimos tik kai kurių prane
šimų temos: “Žydų būklė Rytų ir 
Vidurio Europoje”, “Antisemitiz
mo apraiškos Lietuvos kultūroje”, 
“Lietuvių dalyvavimas masinėse 
žydų žudynėse 1941-44 metais”. 
“Lietuvių dalyvavimas žydų gel
bėjime nuo masinių žudynių 
1941-44 metais”. Minimas ir Lie
tuvos seimo žmogaus ir piliečio 
teisių bei tautybių reikalų komi
teto pirm. E. Zingerio turėtas 
skaityti pranešimas “Diskusijos 
žydų klausimu Lietuvoje 1987-97 
metais”.

ATMINIMO ŽENKLAI GAONUI
Vilniaus “Vartų” galerijoje 

buvo surengta žydų dailės paroda 
“Liūdesys - mano džiaugsmas”, 
skirta Gaono Elijahu atminimui. 
Jo mirties dviejų šimtų metų su
kakčiai Vilniaus senamiestyje bu
vo atidengtas paminklinis Gaono 
biustas, sukurtas skulptoriaus 
Mindaugo Šnipo, pasinaudojusio 
skulptoriaus Teodoro Kazimiero 
Valaičio prieš keturiasdešimt me
tų padaryto gipsinio modelio nuo
traukomis. Vilniuje taipgi buvo 
prikaltos ir atidengtos trys atsimi
nimų lentos, susietos su Gaono 
Elijahu gyvenimo vietomis. Viena 
jų atidengta prie namo, kuriame 
kadaise buvo Vilniaus vyriausios 
rabinų tarybos būstinė. Viena at
minimų lenta, atvežta iš JAV 
amerikietės N. Saimon, buvo ati
dengta Kėdainiuose, kurie laiko
mi Gaono jaunystės miestu. Jo 
gyvento namo nepavyko surasti. 
Šventės dalyviai neužmiršo ir žy
dų tautžudystės aukų Kauno IX 
forte. Jie lankėsi ir Kauno sina- 
g°g°je- V. Kst.

SPAUDOS BALSAI

Prezidentų pasitarimas Vilniuje
Tokio daugelio valstybių 

galvų suvažiavimas Vilniuje bu
vo nepaprastas įvykis. Visur bu
vo kalbama apie jo istorinę 
reikšmę. Lietuviai, ne mažiau 
kaip ir lenkai, buvo linkę kurti 
istorinį panašumą - tuoj lyginti 
Vilniaus konferenciją su Lucko 
suvažiavimu, kurį 1429 m. su
šaukė karalius Vladislovas Jo
gaila, didysis kunigaikštis Vy
tautas ir imperatorius Zigmun- 
tas Liuksemburgietis. Tikrumo
je, dėl Lietuvos, Gudijos ir Uk
rainos vadovų dalyvavimo, visos 
XV šimtmečio Didžiosios kuni
gaikštystės žemės buvo Vilniaus 
konferencijoje atstovaujamos. 
(“Tygodnik Powszechny” 1997. 
IX.14).

Ypatingas dėmesys buvo 
skiriamas Gudijos prezidento 
Lukašenkos pasirodymui, dėl 
kurio Suomijos prezidentas At- 
hisaari Vilniaus konferencijoje 
pasirodė tik kaip svečias. Jis tuo 
norėjo išvengti būti viename ly
gyje su diktatorišku politiku. 
(“Frankfurter Algemeine Zei- 
tung” 1997.IX.6).

Gudijos dabartinio prezi
dento pakvietimas į konferenci
ją buvo kai kurių lietuvių politi
kų priimtas nepalankiai. Protes
tą prieš jo dalyvavimą tokio po
būdžio tarptautiniam forume 
taip pat pareiškė Jaunųjų gudų 
sąjunga ir Jaunieji Lietuvos li
beralai, kurie apkaltino Luka
šenką žmogaus teisių laužymu ir 
kova savame krašte prieš de
mokratiją. (...) Netoli preziden
tūros Katedros aikštėje ketvirt- 
dienį Lukašenką ‘pasveikino’ 
vilniečiai piketuotojai, kurie 
protestavo prieš jo dalyvavimą 
lygiomis teisėmis su visais kitais 
konferencijos prezidentais. Vie
name transparentų aukštieji 
svečiai buvo raginami po pasi
sveikinimo su Lukašenka nusi
plauti rankas ir piketuotojai net 
buvo paruošę kaip dovaną^ sve
čiams muilo gabaliukus. (“Zycie 
Warszawy” 1997.IX.6-7).

Konferencija susidomėjusių 
kraštų-dalyvių sąrašas buvo su
darytas iš vadinamojo ‘pilkojo 
ruožo’, t.y. erdvės tarp ŠAS 
(NATO) ir Rusijos valstybių bei 
vyriausybių vadovų, kurių vals
tybių saugumo, pagal jų tvirtą 
įsitikinimą, niekas neužtikrina. 
Esant tokiai padėčiai Rusijos 
min. pirmininkas pasirodė esąs 
savo rūšies atsakovas, kuriam 
siūloma vesti ‘pilkojo ruožo’ 
kraštų interesams palankią poli
tiką. (...) Savaime suprantama, 
kad ŠAŠ problema tokiame fo
rume negalėjo būti nepaminėta. 
Viršūnių konferencijos dalyvių 
nuomonės ŠAS klausimu skyrė
si. Savo griežtai neigiamą šiuo 
klausimu nusistatymą vėl pa
reiškė Aleksandras Lukašenka 
ir Viktoras Černomyrdin’as, ku
rių manymu ŠAS plėtimas yra 
didelė klaida. Gudijos prezi
dentas pakartojo savo pasiūly
mą Rytų ir Vidurio Europos 
kraštuose sudaryti nebranduoli
nių ginklų sritį. (“Nezavisimaja 
Gazeta” 1997.IX.6).

Lietuvos sostinėje Vilniuje 
be sutarimo baigėsi vienuolikos 
reformuotų valstybių preziden
tų ir Rusijos min. pirm. Viktoro 
Černomyrdin’o posėdžiai, kurių 
tikslas buvo išspręsti Rytų ir Vi

durio Europos kraštų saugumo 
klausimą. Kai Černomyrdin’as 
bandė atkalbėti Baltijos kraštus 
nuo siekiamo įstojimo į ŠAS ir 
kaipo alternatyvą pasiūlė Rusi
jos saugumo garantijas, Lietu
vos prezidentas Algirdas Bra
zauskas pakartojo baltiečių įsi
jungimo į ŠAS norą: “Europoje 
gali būti tik viena saugumo sis
tema, kurios pagrindas yra 
ŠAS”. (“Die Welt” 1997.IX.8).

Kaip visada, Gudijos remia
ma Rusija griežtai pasisakė 
prieš ŠAS į Rytus plėtros politi
ką ir į ją Baltijos šalių įjungimą. 
Kiti kraštai ne mažiau tvirtai 
laikėsi savo kraštų garanto pasi
rinkimo teisės. V. Černomyr
din’o įtikinėjimai, kad Rusija 
gali garantuoti Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos saugumą ne ŠAS 
rėmuose nebuvo A. Brazausko, 
G. Ulmanio ir L. Meri suprasti 
(“Izvestia” 1997.IX.6.).

Vilniaus konferencija suda
rė galimybę daugeliui valstybių, 
kurios paprastai būdavo tik ste
bėtojos “didžiųjų” pokalbiuose, 
savo politinio saugumo reikalus 
ir problemas nuodugniai aptar
ti. (“Neve Zūrcher Zeitung” 
1997.IX.6-7).

Lietuvis garbės pilietis
Toronto lenkų dienraštis 

“Gazeta” š.m. rugsėjo 19-21 
d.d. laidoje rašo: “Jerzy Gied- 
royc (gim. 1906 m.), Paryžiaus 
žurnalo ‘Kultūra’ redaktorius ir 
ilgametis Literatūros instituto 
Prancūzijoje direktorius, gavo 
Lietuvos garbės pilietybę”.

Ar Giedroyc tikrai yra Lie
tuvos kunigaikščių Giedraičių 
palikuonis, dokumentinių įro
dymų nėra. Spėliojama, kad šią 
giminę yra pradėjęs Mindaugo 
brolio Dausprungo vaikaitis 
Giedrius. Nuo 14 š. pabaigos 
Giedraičiai jau yra dokumen
tuose minimi. Apie savo kilmę 
J. Giedroyc sako: “Šeimos tra
dicija beveik nesidomėjau. Tuo 
ypač rūpinosi tėvas, kuris turėjo 
įvairius dokumentus, fotografijų 
albumus ir devyniolikto šimt
mečio senais būdais varinėse 
plokštėse pagamintus raižinius. 
Visa tai buvo sunaikinta Varšu
vos sukilimo metu. (...) Tėvas 
retai su manimi, kalbėjosi apie 
šeimos praeitį, greičiausiai ma
tydamas, kad tai mane mažai 
domina. (...) Pavardė Giedroyc 
yra lygiai taip pat gera, kaip ir 
Giedraitis”. (“Tygodnik Pow
szechny” 1996.IX.4).

1947 m. žurnale “Kultūra” 
jo redaktorius Giedroyc ir šio 
žurnalo politinis komentatorius 
Mieroszewski pasisakė už Vil
niaus priklausymą Lietuvos 
valstybei. Dėl šio pasisakymo 
gana daug nacionalistiškai nu
siteikusių lenkų atsisakė šio 
žurnalo prenumeratos. Dabar 
retas lenkas norėtų Vilnių prisi
jungti prie Lenkijos. J. G. suge
bėjo prieš 50 metų teisingai iš
pranašauti ateitį.

Lietuvos lenkų skundai
Š.m. rugsėjo 14-15 d. Lenki

jos min. pirm, lankėsi Lietuvoje. 
Toronto lenkų dienraštis “Ga
zeta” š.m. rugsėjo 19-21 d. lai
doje rašo: “Čia pat prieš išskris- 
dama j Varšuvą Lenkijos dele
gacija padėjo Rasų kapinėse

gėles, o prieš tai susitiko su 
300.000 Lietuvos lenkų mažu
mos atstovais. Lenkų visuome
nės organizacijų veikėjai klausė 
min. pirmininką, kada Vilnijos 
lenkų visuomenė galės, kaip jau 
yra daugelyje Eurupos kraštų, 
vartoti vietinę, t.y. lenkų kalbą. 
Buvo susidomėta pavardžių ra
šymo sutarties darbų pažanga, 
kuri leistų išlaikyti originalų 
lenkiškų pavardžių tarimą. Taip 
pat min. pirmininkui buvo per
duotas pranešimas apie Vil
niaus rajone lenkų švietimui 
grėsmę”.

Įdomu, kokia kita oficiali 
kalba turėtų būti Šalčininkų ra
jone. Nors ten pagal statistiką 
yra beveik 80% lenkų, tačiau jų 
du trečdaliai nesiunčia vaikų į 
lenkiškas mokyklas, kalba gudų 
bei rusų kalbomis ir skaito ru
sišką spaudą. Rajoninio rusų 
kalba laikraštuko tiražas yra 
apie keturis kartus didesnis už 
lenkų.

Norint išlaikyti lenkiškų pa
vardžių lenkišką tarimą, reikė
tų jas rašyti lietuvišku raidynu, 
bet lenkai to nenori. Pagal Len
kų mokytojų sąjungos Lietuvoje 
pirmininką J. Kwiatkowskį len
kų mokyklose mokinių skaičius 
1-12 klasėse padidėjo nuo 9,995 
1988 m. ligi 19,212 1996 m. Jis 
mano, kad lenkų mokinių skai
čius šiose klasėse kas metai di
dės 1200-1300 asmenimis ir 
2000-2001 mokslo metais gali 
pasiekti 25.000. Nuo nepriklau
somybės atgavimo lenkų mo
kykloms Lietuvoje išleista 198 
lenkų kalba vadovėliai. 1996-7 
mokslo metams žadama išleisti 
dar 25 vadovėlius 67,000 tiražu. 
Apie kokią grėsmę lenkų švieti
mui jų veikėjai kalba? J.B.

e LIETUVIAI PASAULYJE

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario
S2S252S252S2S2525252S2SS2525SS25SKSS

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus r

(Esu “Union Gas” /m 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Lietuvos karininkai, atlieką 5 mėnesių stažą Camp Borden, Kanadoje, 
prie Hamiltono Aušros Vartų šventovės Nuotr. V. StanevičienėsPĖDOS SPECIALISTAS

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, M.D., D.CH.

Hamilton, Ontario
“GYVATARO” TAUTINIŲ ŠO

KIŲ repeticijos jau prasidėjo. Kvie- 
čime norinčius šokti. Smagi proga 
pabendrauti su lietuvišku jaunimu. 
Vaikai ir jauniai repetuoja trečia
dieniais 6-7 v.v. Jaunimo centre. In
formacijos reikalu skambinti Al- 
miui Lukavičiui tel. 549-8042, Ka
ziui Deksniui tel. 332-6006, Silvijai 
Otto tel. 544-1086. Sudentai repe
tuoja sekmadieniais 5-7 v.v. parapi
jos salėje. Skambinti Elytei Tarvy
dienei tel. 385-3676. Jauni vetera
nai repetuoja sekmadieniais 7-9 v.v. 
parapijos salėje. Skambinti Rūtai 
Kamaitytei tel. 529-5747. Jauni ve
teranai pasirodys spalio 18, šešta
dienį per “Draugystės vakaro” šo
kius Jaunimo centre. Kartu progra
mą atliks vokiečių šokėjai “Alpen- 
land Schuhplattlers”. ET

PAGALBA LIETUVOS VAI
KAMS a.a. Antano Dervaičio atmi
nimui, užjausdami Lietuvoje brolį 
Joną ir jo šeimą, aukojo: $20 - B. 
Perkauskienė, M. A. Pusdešriai; 
a.a. Genovaitės Juodelienės atmini
mui, užjausdami vyrą Boleslovą, 
dukterį ir sūnų su šeima, aukojo: 
$40 - O. V. Keziai; $20 - A. Bun- 
gardienė, A. A. Laugaliai, O Lin- 
čiauskienė, F. A. Povilauskai, A. A. 
Volungės, A. K. Žilvyčiai; $10 - G. 
Agurkienė, V. Šniuolienė; a.a. Fe
likso Urbaičio atminimui, užjausda
mi žmoną Leonorą, dukteris ir šei
mas, aukojo: $20 - E. K. Gudins- 
kai, F. A. Povilauskai, S. J. Reme- 
sat, I. P. Zubai; $10 - L. P. Cipa- 
riai, F. M. Gudinskai, V. Kežinaitis, 
V. Remesat; a.a. Juzės Čižauskienės 
atminimui, užjausdami dukteris, sū
nų ir jų šeimas, aukojo: $50 - O. B. 
Steponavičiai; $25 - J. J. Kažemė- 
kai; $20 - H. P. Balytai, E. Bajo- 
raitienė, O. J. Deveikiai, E. K. Gu
dinskai, D. M. Jonikai, S. P. Kano
pai, L. Kažemėkienė, T. J. Povi
lauskai, F. A. Povilauskai, B. B. 
Venslovai, P. Vitienė; $15 - A. 
Deksnienė; $10 - L. P. Cipariai, M. 
Z. Kalvaičiai, S. K. Karaškai, P. 
Krivinskienė, V. Kežinaitis, A. Ma- 
čiulaitienė, H. Petkūnienė, M. J. 
Tarvydai; $5 - G. Agurkienė, F. M. 
Gudinskai.

Už aukas’ dėkojame ir kartu su 
aukotojais liūdinčius nuoširdžiai už
jaučiame- PLV k-tas

JA Valstybės
Los Angeles lietuviai jau ruo

šiasi tradicinėms Lietuvių die
noms, šį kartą įvyksiančioms pir
mąjį spalio savaitgalį Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos patalpo
se ir kieme. Šio lietuvių renginio 
garbės pirmininku yra pakviestas 
vysk. Paulius Baltakis, OFM. 
Liaudies dainų programą atliks 
etnografinis ansamblis “Ūkana”, 
tautinius šokius - iš Čikagos at
vykę “Vyčiai” ir vietinis Los An
geles “Spindulys”. Dalyvius dvi 
dienas linksmins ir kitos meninės 
grupės bei jų solistai. Rengėjai 
yra numatę linksmą konkursą iš
rinkti dalyviams pasiūlytą geriau
sią krupniką. Didžiausias laimikis 
loterijoje - tūkstantis dolerių. 
Tradicinei parodai jau telkiami 
įvairūs dailės ir tautodailės kūri
niai.

Lietuvių kalbos pamokas pra
dedantiesiems įsivedė Seattle uni
versitetas Vašingtono valstijoje, 
remdamasis baltietiškųjų studijų 
programa. Iki 1997 m. pabaigos 
studentai jas galės lankyti penkis
kart per savaitę.

Karaliaučiaus kraštas
Mažosios Lietuvos reikalų ta

ryba (MLRT) Vilniuje surengė 
seminarą “Mažosios Lietuvos 
kultūra ir istorija”. Jame dalyvavo 
Karaliaučiaus, Ragainės, Gastų, 
Gumbinės lietuvių kultūros drau
gijų, Karaliaučiaus “Birutės” 
draugijos ir lietuvių mokytojų at
stovai. Svečio teisėmis seminaran 
Vilniuje įsijungė Karaliaučiaus 
krašto lietuvius globojantis-Tau
ragės miesto savivaldybės patarė
jas K. Juknius. Paskaitas skaitė 
Mažosios Lietuvos tyrinėtojai dr. 
R. Batūra, dr. A. Jonynas, prof, 
dr. V. Merkys ir dr. V. Bagdona
vičius.

Lenkija
Veiklos keturiasdešimtmetį 

paminėjo Lietuvių visuomeninė 
kultūros draugija (LVKD), įsteig
ta 1957 m. Punske. Ji betgi buvo 
skirta visiems Lenkijoje gyvenan
tiems lietuviams kaip tautinei ma
žumai. Tokias organizacijas tada 
steigė ir kitos tautinės mažumos 
Lenkijoje. Valdžios įsakymu LV
KD valdyba buvo perkelta iš 
Punsko į Seinus, kur ją buvo leng
viau kontroliuoti vidaus reikalų 
ministerijai. LVKD centro valdy
ba politinių teisių neturėjo. Ji te
galėjo steigti savo klubus kitose 
vietovėse tautinei saviveiklai ir 
švietimui. Tie LVKD klubai, be 
Seinų ir Punsko, 1957-67 m. veikė 
Varšuvoje, Slupske, Ščecine ir 
Vroclave. Daugiau laisvės buvo 
susilaukta 1989 m., kai tautinių 
mažumų draugijų globą iš vidaus 
reikalų ministerijos perėmė kul
tūros ir meno ministerija.

1992 m. įvykusiame LVKD 
suvažiavime ši organizacija buvo 
pavadinta gražiau skambančia 
Lenkijos lietuvių draugija (LLD). 
Pagrindiniais organizaciniais vie
netais tada tapo skyrių klubai, 
veikiantys Varšuvoje, Vroclave, 
Ščecine, Slupske ir Gdanske. Fi
nansinę paramą švietimui bei ki
tiems svarbesniams kultūriniams 
reikalams tvarko kultūros ir me

no ministerija. Tačiau iš jos ne
gaunama lėšų padengti LLD sky
rių klubų patalpų nuomai. LLD 
jau daug metų globoja Stp. Da
riaus ir St. Girėno paminklą, lie
tuvių karių ir partizanų kapus 
Seinuose, Berznyke, Suvalkuose.

“Aušrelės” stovykla Punsko 
krašto lietuviškų mokyklų vai
kams liepos 25-27 d.d. įvyko 
Krasnagrūdos mokykloje. Tris 
dienas trukusią stovyklą surengė 
“Aušros” leidykla ir “Aušrelės” 
redakcija. Stovyklon taipgi buvo 
pakviesti ir vaikai iš Seinų, Su
valkų, Ramoniškių, Klevų bei 
Lumbių nelietuviškų mokyklų, 
kur norintiems yra lietuvių kalbos 
pamokų.

Australija
Isolda J. Poželaitė-Davis, 

mokytoja ir visuomenininke, gy
venusi Adelaidėje, persikėlė į Sid
nio lietuvių sodybą. Ten ji apsi
lankė tik vieną kartą, bet susiža
vėjo Sidnio lietuvių pensininkų 
gyvenimu.

Mečislovo Kymanto dainų 
koncertą Džylonge (Geelong) su
rengė G. Pranauskienės vadovau
jamas “Vilties” choras. Jis yra gi
męs 1920 m. rugpjūčio 3 d., smui
ku pradėjęs groti Jonavos pro
gimnazijoje. Australijon atvykęs 
su šeima 1949 m., dirbo mokytoju 
Džylongo lietuvių mokykloje, va
dovavo chorui ir dainuodavo savo 
sukurtas dainas, būdamas gražia
balsis tenoras. Savo dainas pasira
šydavo Klajūnu. Joms jis naudojo 
savo tekstą ir poetų eilėraščius. 
Išeivijoje 1962-93 m. yra sukūręs 
apie šimtą dainų. 1995 m. buvo iš
leistas jų rinkinys “Tau, Tėvyne, 
mūsų giesmės, dainos”.

Nedidelę, bet veiklią Džylon
go lietuvių koloniją sukrėtė neti
kėtas gaisras, liepos 23 d. visiškai 
sunaikinęs beveik prieš pusšimtį 
metų pasistatytus Lietuvių na
mus. ALB Džylongo apylinkės 
valdybai ir jos pirm. Stasiui Šutui 
tai buvo skaudus smūgis. Nieko 
nepavyko išgelbėti. Sudegė biblio
teka, choro vitrina, pianinas, isto
rinės organizacijų nuotraukos, 
sporto trofėjai, moterų draugijos 
ir skautų vitrinos. Pastatas buvo 
apdraustas 120.000 dolerių. Vieti
nė veikla liko be pastogės. Liūd
niausia, kad Australijos lietuvių 
dienas 1998 m. buvo sutarta su
rengti Džylonge. Renkamos au
kos ir sudegusius Lietuvių namus 
norima atstatyti. Aukų rinkimą 
organizuoja net ir ALB krašto

- valdyba. y. Kst

OFFORD 
Į REALTY LTD.

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

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

Angelę 
Šalvaitytę, B A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

unp AT LIETUVIŲ KREDITO
A rVL/rVrY KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 
v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., 
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS

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

GRYBEL1NIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

Sukursiu gražų paminklą 

pagal jūsų pageidavimus

FIRST PLACE į 
PHARMACY

Dailininkas Kęstutis Keparutis
Tel. fax 905 540-1705

238 Emerald Street North, 
Hamilton, Ontario L8L 5K8

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat, 

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

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

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

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

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

INTER AC KORTELĖ
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Lietuvos ambasados Otavoje reikalų patikėtinis JONAS PASLAUSKAS su 
šeima pas Kanados generalinį gubernatorių Romeo Le Blanc (viduryje)

Nuotr. Sgt. Michael Roy

Bendruomenės suvažiavimo belaukiant
Siūlymai Kanados lietuvių bendruomenės krašto tarybos metiniam suvažiavimui 

Toronte 1997 metų lapkričio 29 d. Anapilyje

Diplomatinė Lietuvos atstovybė Kanadoje
V. PRIŠČEPIONKA

Diplomatiniai atstovai buvo 
žinomi jau ankstyvajame vidur
amžių laikotarpyje. Bene pir
mieji diplomatiniai atstovai bu
vo popiežių atstovai pas Bizan
tijos imperatorių VI-VII šimt
metyje. Si diplomatijos institu
cija vėliau buvo plačiai ištobu
linta, ypač Prancūzijoje, todėl 
ir prancūzų kalba iki II Pasauli
nio karo buvo žinoma kaip 
“diplomatų kalba”.

1961 m. Vienos konvencijos 
metu buvo nutarta diplomati
nius atstovus skirstyti į tris kla
ses: 1. ambasadorius, 2. nepa
prastus pasiuntinius ir įgaliotus 
ministerius ir 3. charge d’affai
res (“einąs atstovo pareigas”). 
Iki II Pas. karo diplomatinius 
pasiuntinius ambasadoriaus ti
tulu skirdavo tik didelės valsty
bės, tačiau po karo juos pradėjo 
skirti ir mažos valstybės.

Diplomatiniai Lietuvos atstovai
1918 m. Lietuvai paskelbus 

nepriklausomybę, pirmuoju jos 
diplomatiniu atstovu užsienyje 
tapo Pranas Gerutis, kuris tais 
pačiais metais liepos 23 d. Lie
tuvos valstybės tarybos buvo pa
skirtas atstovu Kaukazo valsty
bėms (Armėnijai, Azerbaidža
nui ir Gruzijai); čia jis daugeliui 
iš Lietuvos pasitraukusių lietu
vių padėjo grįžti į tėvynę. P. Ge
rutis mirė 1965 m. JAV-bėse.

Antruoju diplomatiniu Lie
tuvos atstovu užsienyje buvo 
nepriklausomybės akto signata
ras dr. Jurgis Šaulys; 1918 m. 
lapkričio 20 d. jis buvo paskirtas 
nepaprastu pasiuntiniu ir įgalio
tu ministeriu Vokietijai. 1919 
m. diplomatiniai atstovai buvo 
paskirti (eilės tvarka) Danijai 
(J. Savickis), Estijai (dr. P. Vai- 
ciuška), Latvijai (dr. J. Šliūpas), 
Suomijai (V. Gylys) ir Norvegi
jai bei Švedijai (J. Aukštuolis). 
Iki sovietinės okupacijos Lietu
va įvairiose pareigose diploma
tinius atstovus turėjo 34-se vals
tybėse, o taip pat ir Šveicarijoje 
prie Tautų Sąjungos.

1940 m. Sovietų Sąjungai 
okupavus Lietuvą, visos Lietu
vos diplomatinės ir konsulari- 
nės atstovybės užsienio valsty
bėse oficialiai turėjo būti užda
rytos. Kadangi dauguma pasau
lio valstybių vienašališkos sovie
tinės okupacijos de jure nepri
pažino, daugelyje valstybių dip
lomatinė Lietuvos tarnyba savo 
veiklą tęsė ir toliau.

1990 m. atstačius nepriklau
somybę, Lietuva pradėjo steigti 
diplomatines atstovybes įvai
riuose kraštuose. Šiandien 24-se 
kraštuose yra Lietuvos ambasa
dos, paskirtos 40-čiai valstybių 
(pvz. Lietuvos ambasada Lenki
joje yra taip pat Rumunijai ir 
Bulgarijai). Trijose tarptautinė
se organizacijose, būtent Euro
pos taryboje, JT maisto ir že
mės ūkio organizacijoje bei 
UNESCO yra nuolatinės diplo
matinės atstovybės. Lietuvos 
respublikos nuolatinės misijos 
yra prie Europos sąjungos, prie 
Jungtinių Tautų Niujorke ir Že
nevoje. Septyniose valstybėse 
yra 10 generalinių konsulatų, o 
38-se valstybėse - 46 garbės 
konsulai (garbės konsulai iš 
Lietuvos vyriausybės jokių algų 
negauna ir savo veiklą organi
zuoja iš asmeninių lėšų). Lietu
vos ambasadorių oficialus titu
las yra “nepaprastasis ir įgalio
tasis ambasadorius”, o “charge 

d’ affaires” dabar yra verčiamas 
į “reikalų patikėtinį”.

Diplomatiniai Lietuvos 
atstovai Kanadoje

Pirmas Lietuvos atstovas 
Kanadai buvo paskirtas tik 1937 
m. (iki tol diplomatiniai, konsu
liniai bei prekybos santykiai su 
Kanada buvo palaikomi per 
Lietuvos diplomatines misijas 
arba atstovybes Londone). Pir
muoju Lietuvos garbės konsulu 
Kanadoje buvo kanadietis pul- 
kininkas-leitenantas Gerald 
Grant-Suttie. 1949 m. generali
niu konsulu tapo V. Gylys (pa
skirtas Lietuvos diplomatinės 
tarybos šefo Stasio Lozoraičio), 
o 1962 m. garbės konsulu buvo 
paskirtas dr. J. Žmuidzinas. 
Konsulatų įstaigos buvo To
ronte.

Šiuo metu Kanadoje yra du 
konsulai: garbės generalinis 
konsulas Haris Lapas Toronte 
(nuo 1989 m.) ir garbės konsu
las Christopher Juras Vankuve
ryje (nuo 1996 m.). Lietuvos 
respublikos ambasadorius Ka
nadai buvo Vašingtone gyve
nantis dr. Alfonsas Eidintas, 
ambasados Otavoje laikinasis 
reikalų patikėtinis buvo Jonas 
Paslauskas, o pirmoji sekretorė 
- Aušrinė Simanaitienė (amba
sados įstaigoje taip pat darbuo
jasi Dalia Paslauskienė, Vytau
tas Balsevičius ir Janina Amb- 
raškienė). Nuo š.m. liepos mėn. 
Vašingtone gyvenantis mjr. Val
demaras Sarapinas pradėjo eiti 
karinio atstovo (oficialus titu
las: “gynybos atašė”) pareigas 
Kanadoje. Nuo 1997 m. rugsėjo 
22 d. dr. A. Eidintas apsigyveno 
Otavoje. J. Paslauskas tapo am
basados patarėju.

Lietuvos ambasada Otavoje
Lietuvos respublikos amba

sada Otavoje buvo įsteigta 1995 
m. liepos 16 d. Ambasados 
įstaiga yra pačiame miesto cent
re (130 Albert Street), daugia
aukščio pastato antrame aukšte. 
Be Lietuvos ambasados, tame 
pačiame pastate yra ir 14-kos 
kitų valstybių ambasados bei 
konsulatai. Lietuvos ambasados 
įstaiga nėra didelė (du didesni 
kambariai, du mažesni ir gan di
delis pieangis), bet gražiai ir 
skoningai įrengta. Joje yra pa
kankamai vietos mažesnio po
būdžio priėmimams, kurie yra 
gan dažnai rengiami pristatant 
viešinčius Lietuvos vyriausybės 
pareigūnus Otavos lietuviams.

Neseniai teko lankytis am
basados įstaigoje, kur reikalų 
patikėtinis Jonas Paslauskas 
mielai sutiko atsakyti į keletą 
klausimų.

- Kokiais praktiškais išskai
čiavimais Lietuvos vyriausybės 
buvo nutarta įsteigti Kanadoje 
Lietuvos respublikos ambasadą?

- Manau, jog Lietuvos vy
riausybės sprendimą įsteigti 
Lietuvos ambasadą Otavoje są
lygojo keletas veiksnių: 1. Kana
dos, kaip labai aktyvios svar
biausių tarptautinių organizaci
jų (JT, NATO, G-7, WTO ir 
kt.) narės vaidmuo pasaulinėje 
politikoje; 2. jos politinė para
ma Lietuvos siekiams bei dabar 
teikiama techninė pagalba; 3. 
didelis dvišalės prekybos plėto
jimo potencialas ir 4. gerai or
ganizuota bei visokeriopai Lie
tuvą remianti vietos lietuvių 
bendruomenė. Trumpai tariant, 
Kanados valstybės (kurią jau

GRAŽINA PETRAUSKIENĖ, 
Londonas

I. SUVAŽIAVIMO EIGA
1. Apylinkių ir organizacijų 

pranešimai
Didžiausias ir svarbiausias 

pageidavimas, jau eilę metų žo
džiu kartotas bei nutarimuose 
eilę metų perrašytas, yra šis: visi 
rašyti pranešimai, ar tai būtų 
vietinių apylinkių, ar organiza
cijų, turėtų būti pasiųsti iš anks
to kartu su praėjusių metų pro
tokolu, kad suvažiavimo narius 
pasiektų prieš posėdžius. Pra
nešimai gauti 5-10 min. prieš 
posėdžius, lieka beverčiai, nes 
nėra laiko į juos gilintis ir, atė
jus diskusijų laikui, juos tinka

kelinti metai JT pripažįsta “ge
riausia vieta gyventi”) patirtis 
bei parama Lietuvai reintegruo- 
tis į pasaulines struktūras mums 
yra labai svarbi ir vertinga.

- Lietuvos respublikos am
basada Otavoje buvo įsteigta, pa
lyginus, gan vėlai. Ar buvo kokių 
diplomatinių trukdymų bei prak
tiškų sunkumų steigiant ambasa
dą Otavoje ir kokiais būdais ar 
priemonėm tos kliūtys buvo nu
galėtos?

- Jokių diplomatinių sunku
mų dėl ambasados Otavoje 
įsteigimo nebuvo. Greičiausiai 
pagrindinė problema buvo tam 
reikalingų lėšų skyrimas bei 
mūsų pačių lėtumas. Juk diplo
matiniai santykiai tarp Lietuvos 
ir Kanados buvo atstatyti 1991 
m. rudenį, ir jau tada kanadie
čiai akreditavo savo diplomatus 
(reziduojančius Stockholme) Lie
tuvai, o mes tokį patį žingsnį 
padarėme tik po kelerių metų 
pertraukos, t.y. akreditavome 
ambasadorių A. Eidintą Kana
dai tik 1995 m. vasarą. O diplo
matinių atstovybių (ambasadų) 
steigimą užsienio valstybėse ir 
šio proceso eiliškumą supranta
mai reguliuoja tiek finansiniai 
ištekliai, tiek specifiniai konkre
taus laikotarpio prioritetai.

Steigiant ambasadą Otavo
je, suprantama, reikėjo atlikti 
visus būtinus darbus, t.y. surasti 
tinkamas patalpas, jas įrengti, 
nustatyti reikiamus ryšius su 
Kanados valdžios įstaigomis bei 
užsienio valstybių diplomatais, 
surasti būdus ir kelius prekybi
nių santykių skatinimui tarp 
Lietuvos ir Kanados verslininkų 
bei bendrovių ir 1.1.

- Ar gavote kokią nors pa
galbą iš Kanadoje gyvenančių 
lietuvių?

- Kadangi iki šio diplomati
nio paskyrimo (1995 m. vasa
ros) Kanadoje nebuvau lankę
sis, todėl aišku, jog kiekvienas 
vietos lietuvių patarimas įsiku
riant Otavoje ar perprantant 
kanadietiško gyvenimo niuan
sus tiek mano diplomatinei 
veiklai, tiek buitinių reikalų 
tvarkymui buvo nepaprastai

(Nukelta į 6 psl.) 

Klivlando lietuvių kultūrinio darželio 60-tosios sukakties minėjime 
himnus gieda buvęs Čiurlionio ansamblio pirm. V. PLEČKAITIS. Už jo 
— Maironio biustas, sukurtas torontietės dail. E. DOCIENĖS

Nuotr. V. Bacevičiaus

mai aptarti. Vien tik palaikymas 
jų savo rankose nuvertina meti
nio suvažiavimo reikšmę, nepa
rodant atitinkamo dėmesio apy
linkių veiklai, kuri yra Kanados 
lietuviams gyvybinės svarbos.

2. Darbotvarkė
Kanados lietuvybės reikš

mingiausius ir svarbiausius ei
namuosius reikalus įvesti į dar
botvarkę po pranešimų, nepa
liekant jų iki galo, kai posėdžių 
salė jau tuštėja ir atstovai po il
gos įtemptos dienos nekantriai 
žvalgosi į duris. Be to, pritrūks
ta ir skirto laiko saviems, svar
biems Kanados reikalams ap
tarti, o mes juk esame Kanados 
lietuviai, kurių lietuviškos tauty
bės tęstinumas yra kritiškoje 
padėtyje.

3. Sveikinimai
Kad turėtume užtenkamai 

laiko gyvybiniams Kanados lie
tuvių reikalams ne prabėgomis 
apsvarstyti, siūlau panaikinti 
garbės svečių sveikinimus, pra
džioje susirinkimui svečius pri
statyti tik pavardėmis, juos šiuo 
būdu pagerbti ir negaišinti lai
ko, klausantis jau atmintinai iš
moktų patriotiškų sentimentų 
bei sėkmės linkėjimų. Garbės 
svečių dalyvavimas suvažiavime 
užtenkamai liudija jų domesį 
KLB darbams.

4. Laikytis nutarimų
Reikia rimtai įtikinti visus 

suvažiavimo dalyvius, kad nuta
rimų laikytis visiems privalu, 
kur tik galimybės leidžia. Kitaip 
nutarimai lieka tik gražbylystės 
ir laiko gaišinimas, apsunkinan
tis nutarimus redaguojančius ir 
dalyvaujančius dėl jų bergždžio
se diskusijose. Nutarimai turėtų 
būti kaip galint konkretesni, su
formuluoti ir apsvarstyti iš 
anksto, neskubant.

5. Pareigūnų adresai
Garbės teismo narių, kaip ir 

visų KLB tarybos padalinių su
dėtis, turi būti pranešta aiškiai, 
su adresais, suvažiavimo metu 
arba spaudoje.; Būta eilė reika
lų, kuriais reikėjo tartis su teisė
jais, bet net vietinės valdybos 
pirmininkas garbės teismo na
rių nei pavardžių, nei adresų 
neturėjo, o jau rugsėjis.

6. Kiti suvažiavimai
Kitų organizacijų suvažiavi

mų tuo pačiu laiku nerengti, 
nes dauguma mokytojų, kurių 
suvažiavimas vyks tą pačią die
ną, yra taipgi svarbūs bendruo
menės veikėjai. Turint du įsipa
reigojimus, neatliekama tinka
mai nė vienas. Viskam lieka tik 
trupiniai...

II. SVARSTYTINI 
KLAUSIMAI

1. Tautinės garbės gynimas
Apsvarstyti bei pateikti gai

res KLB krašto valdybai, kaip 
Kanados žiniasklaidoje ginti lie
tuvių garbę ir vardą. Televizijo
je, laikraščiuose bei žurnaluose 
vis dažniau matyti straipsnių, 
kuriuose lietuvių vardas yra 
šmeižiamas ir užgaunamas. Ka
dangi Lietuva pati per savo am
basadą ar jos patikėtinius į tai 
nereaguoja, reikia kad KLB val

dybos dalis reaguotų į šiuos 
šmeižtus ir bandytų atstatyti 
bendrą lietuvių, ypač be dėmių 
lietuvių gerą vardą Kanadoje, 
kurioje KLB egzistuoja. Istori
niais faktais pagrįsti, kad ir 
trumpi viešų kaltinimų patiksli
nimai ir paneigimai turėtų būti 
KLB pareiga, jei iš Vašingtono 
ar Otavos ambasadų tokios 
reakcijos nėra.

Lietuvai šį opų reikalą igno
ruojant, jį tvarkyti turėtų apsi
imti KLB, nes mūsų pačių lietu
vių, gyvenančių šiame krašte, 
garbingas vardas yra suterštas, 
ir vietiniai draugai jau žvelgia į 
mus su kylančiomis abejonėmis. 
Mes privalome ginti save, ne
praleisti rašinių (kaip “The 
Globe and Mail”), kuriuose lie
tuviai partizanai sulyginami ir 
sutapatinami su nacių SS dali
niais. Jei nesipriešiname to
kiems teigimams, reiškia su jais 
sutinkame. Reikia sudaryti ne
gatyvių naujienų sekimo tinklą, 
kad KLB krašto valdyba per ta
lentingus advokatus, visuomeni
ninkus, galėtų į tuos šmeižtus 
skubiai ir tinkamai reaguoti. 
Aišku, koks nors honoraras už 
tokį darbą turėtų būti KLB at
sakomybė. Tik KLB kalba visų 
Kanados lietuvių vardu; pavie
nių Kanados lietuvių laiškai re
daktoriams lieka tik asmeniško
mis nuomonėmis, neapginan
čiomis tautinės garbės.

2. Kanados vienybė
Diskutuotinas faktas, kad iš 

KLB krašto valdybos lig šiol ne
buvo parodytas susirūpinimas 
galimu Kanados-Kvebeko skili
mu, lyg tai nesvarbu būtų, ar 
KLB turės Motrealio apylinkę, 
ar ji bus už Kanados ribų. KLB 
yra Kanados lietuvių bendruo
menė, ne LLB (Lietuvos lietu
vių bendruomenė) ir jau seniai 
laikas stoti ginti viešai mus pri
glaudusio ir savo pilietybe bei 
gerove apdovanojusio krašto. 
Ar kalbama apie tai? Kvebeko 
atsiskyrimas ne vien tik angliš- 
kai/prancūziškai kalbančių prob
lema; ji lygiai ir mūsų.

3. Lietuviškai nekalbančių 
įjungimas

Tema “Atsisukime veidu į 
save” buvo diskutuota KLB ta
rybos metiniame prieš ketverius 
ar penkerius metus. Kalbėta ir 
apie lietuviškai nekalbančių Ka
nados lietuvių įjungimą į lietu
vybės veiklą. Sutelkta statisti
kos, išreikšti geri norai, bet, 
kaip dabar atrodo, nieko kon
kretaus nenutarta ir mažai nu
veikta. Jaunimo, tiek lietuviškai 
kalbančio, tiek nekalbančio, 
įjungimas j lietuvybės veiklą Ka
nadoje yra gyvybinės reikšmės 
mūsų bendruomenei. Jei savo 
kalbos lietuviai Lietuvoje visiš
kai nesutaršys, Lietuvoje lietu
vybė išsilaikys, o mes čia Kana
doje sidabragalviai blėstame, 
nykstame, mirštame nepaprastu 
greičiu. Jei savo lietuviškumo 
išlikimu nesusirūpinsime, nie
kas kitas mumis nepasirūpins. 
Turime čia gimusių, talentingų 
ir energingų Kanados lietuvių, 
kurių entuziazmas ir išradingu
mas šioje problemoje galėtų 
daug padėti.

4. Kultūriniai vienetai

Diskusijose turi būti palies
tas meninių-kultūrinių vienetų 
išsilaikymas, jų rėmimas ir pa
skatinimas tęsti veiklą. Šiems 
kultūriniams telkiniams, ypač 
mažuose lietuvių telkiniuose, 
reikia ne vien finansinės-mate- 
rialinės paramos, bet ir profe
sionalios pagalbos - chorvedžių, 
akompaniatorių. Pagalba iš Lie
tuvos, jei ji yra, atrodo, telkiasi 
didmiesčiuose. Reikėtų kokio 
nors koordinuojančio “tilto” 
tarp kultūrinių vienetų Kanado
je, nes kitaip visa veikla liks tik 
Toronte. Tą kryptim sparčiai ei
name.

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).

Kanadiečiai dantų gydytojai ANGELĖ KAZLAUSKIENĖ ir SIGITAS 
KAZLAUSKAS prie remonto laukiančio namo, skirto dantų 
klinikai, Palangoje

Dantų klinika “Perlas” - 
dovana Lietuvai

ANGELIKA SUNGAILIENĖ, 
Torontas

Jeigu kas paklaustų, koks 
bruožas ryškiausiai nusako Ka
nados lietuvius, būtų galima 
trumpai atsakyti - pagalba Lie
tuvai. Palyginti nedidelis jų 
skaičius organizuotai ir pavie
niui sutelkia reikšmingas sumas 
labdarai ir įvairioms instituci
joms paremti. Tai rodo ne didelį 
žmonių turtą, bet gerą jų širdį.

Vieni stipriausiai besireiš
kiančių labdaros srityje yra dan
tų gydytojai - dr. Angelė ir dr. 
Sigitas Kazlauskai, praktikuoją 
odontologiją savuose kabine
tuose Ontario Oakvillėje. Šalia 
įtempto profesinio darbo, šie 
plačių interesų kultūrininkai re
mia meno ansamblius, jaunimo 
grupes, dailininkus, kun. Petro 
Ažubalio stipendijų fondą stu
dentams paremti. Dr. Angelės 
suprojektuoti, su rišėjų talka iš
austi didžiuliai kilimai kabo 
Anapilio priesalyje Mississau- 
goje ir Vilniaus universiteto rū
muose Vilniuje.

Šiuo metu jų energija ir pa
stangos sukauptos dideliam 
projektui - dantų gydymo klini
kai steigti Lietuvoje, Palangoje. 
Į klausimą, kas juos paskatino 
imtis tokio sudėtingo, su didelė
mis kliūtimis surišto darbo, jie 
atsako: “meilė Lietuvai ir jos 
vargstantiems žmonėms”. Gy
dydami savo kabinetuose atva
žiuojančius iš Lietuvos (nemo
kamai!) ir dažnai ten besilanką 
patys, jie buvo sukrėsti pamatę, 
kokioje apgailėtinoje padėtyje 
yra odontologija. Jų nuomone, 
ši sritis atsilikusi mažiausiai 
penkiasdešimčia metų. Ne tik 
darbo metodai pasenę, trūksta 
modernių plombavimo medžia
gų, vienkartinių adatų, piršti
nių... Žmonėse plačiai paplitęs 
dantenų Uždegimas, šaknų pū- 
liavimai. Endodontika (danties 
nervo kanalo gydymas) beveik 
nežinoma sritis. Vaikų dantukai 
išpūva labai anksti dėl fluoro 
stokos geriamame vandenyje.

Tiesa, apsukrūs verslininkai 
steigia privačius dantų kabine
tus pasipelnymo tikslu. Šie ka
binetai dažnai patraukliai, net 
puošniai įrengti, tačiau gydymo 
kokybė nė kiek negeresnė, kaip 
ir visur kitur. Dėl blogai atlikto 
darbo pacientas neturi kur 
kreiptis, nes nėra institucijos, 
kuri nustatytų darbo standartą 
ar tikrintų jo kokybę.

Supratę, kad Lietuvoje jie 
gali daug žmonėms padėti dr. 
Kazlauskai ryžosi steigti moder
nią kliniką, kurioje ne tik gydy
tų pacientus, bet svarbiausia 
mokytų jaunus odontologus va
karietiškų metodų.

Po intensyvaus ieškojimo 
surado klinikai pastatą Palan
goje ir pradėjo derybas su mies
to savivaldybe išnuomoti jį 99 
metams. Penkerius metus truko 
jų vargo kelias mėginant pa
lenkti valdininkijos pasipriešini
mą ir daromas kliūtis. Pagaliau 
1997 m. kovo mėn. pasirašė do
kumentus ir gavo namo raktus 
iš šiuolaikinio Palangos mero P. 
Žeimio.

Daug metų buvęs apleistas 
pastatas reikalingas pagrindinio 
remonto ir specifinių įrengimų. 
Prieš penkerius metus remontas 
įkainotas $100.000, šiandien in
fliacijos dėlei jau siekia 
$300.000. Pradinę sumą dr. 
Kazlauskai aukoja patys tačiau 
likusius $200.000 reikia sutelkti 
aukomis su gerų žmonių ir insti
tucijų pagalba. Atremontavus 
ir įrengus pastatą, modernią 
aparatūrą ir medžiagas padova
notų kaip labdarą kanadiečių 
įmonės.

Šioje klinikoje pakaitomis

Dr. Angelė Kazlauskienė ir dr. Sigi
tas Kazlauskas perima raktus iš Pa
langos mero P. Žeimio būsimai dan
tų klinikai “Perlas”

dirbtų Š. Amerikos odontolo- 
gai, praktikuoją moderniausius 
vakarietiškus metodus ir vartoją 
naujausias medžiagas Jau yra 
pasižadėję aukoti savo darbą ir 
laiką per dešimt gydytojų. 
Drauge būtų kviečiami dirbti 
vietiniai lietuviai odontologai, 
dar pakankami jauni ir lankstūs, 
sugebantys išmokti ir perimti Š. 
Amerikos techniką, kuri yra 
viena pažangiausių pasaulyje.

Dr. Kazlauskai ypatingai 
daug reikšmės ir pastangų skiria 
jaunų žmonių mokymui. Jie yra 
iškvietę iš Lietuvos ir padengia 
visas mokslo bei pragyvenimo 
išlaidas gabiai dantų gydytojai 
Rasai Klimaitei. Ji yra torontiš
kiams gerai pažįstamo jau miru
sio Antano Klimo vaikaitė. Ra
sa Toronto un-te jau antri metai 
studijuoja endodontiką (danties 
nervo kanalo gydymą). Kauno 
Medicinos akademijos dekano 
dr. Ričardo Kubiliaus teigimu, 
Lietuva neturi nė vieno savo 
diplomuoto endodontisto. Grį
žusi į Lietuvą, jau pasiruošusi 
profesūrai, Rasa dirbs savo sri
tyje universitete. Į klausimą, 
kaip klinika išsilaikytų finansiš
kai, dr. Kazlauskai mano, kad 
nemaža dalis pacientų pajėgs 
apsimokėti už gydymą patys. 
Tačiau pabrėžė, kad tremtiniai, 
seneliai ir našlaičiai vaikai bus 
gydomi nemokamai.

Kaip Lietuvoje žiūrima į to
kią kliniką? Sveikatos ministe
rija steigimui kliūčių nedaro, ta
čiau finansiškai padėti negali. 
Dr. Sigitas ir dr. Angelė nepajė
gia nuslėpti savo nusivylimo kai 
kurių pareigūnų elgesiu. Kaip ir 
kaip beaiškintum, jie netiki jo
kia labdara, visur įžiūri paslėp
tus suktus pasipelnymo moty
vus. Net ir medicinos akademi
kai dažnai skeptiškai žiūri į nau
jas dantų gydymo technikas ir 
pasako: “Mes tą viską žinom, 
bet mes dirbam savo metodais”.

“Kaip mes galim nepadėti, 
kai čia turime tiek daug, o ten 
tiek vargo ir kentėjimo?” sako 
dr. Angelė. Apie šį dr. Kaz
lauskų projektą bus išspausdin
tas išsamus straipsnis “Cana
dian Dental Journal” 1997 m. 
rudens numeryje.

Kiekvienas, be abejonės, su
pranta, kad tokios apimties ir 
svarbos klinika nėra privatus 
reikalas. Steigiama dviejų savo 
darbu tėvynei pasišventusių as
menų, ji taps svarbiu sveikatos 
punktu nepasiturintiems gyven
tojams ir bus pavyzdžiu visai 
Lietuvai. Kanados lietuviai, taip 
jautriai atsiliepią padėti savo 
kraštui, prašomi savo aukomis 
prisidėti prie klinikos “Perlas” 
įgyvendinimo. Šiam tikslui Ka
nados valdžios leidimu įsteigtas 
labdaros fondas klinikai remti. 
Už kiekvieną auką išduodamas 
pakvitavimas atleidimui nuo pa
jamų mokesčio. Aukas siųsti 
šiuo adresu: Dantų klinika 
“Perlas” arba PERLAS Dental 
Clinic, 128 Dunn Street, Oakville, 
Ontario L6J 3E2. Tel. 905 845-5021.



Lietuvos ambasadorius JAV-bėms ALFONSAS EIDINTAS su šeima 
prie ambasados rūmų Vašingtone prieš išvykdamas tom pačiom 
pareigom į Kanadą. Iš kairės: Donatas, Monika, Birutė, Alfonsas ir 
Aistė Eidintai Nuotr. R. Astrausko

KANADOS ĮVYKIAI

Diplomatinė Lietuvos atstovybė Kanadoje

(Atkelta iš 1-mo psl.)
4 dienų oficialiu vizitu rugsėjo 
pabaigoje. Prezidentas Jacques 
Chirac susitikime jam užtikrino, 
kad kurį kelią Kvebekas bepasi
rinktų, Prancūzija Kvebeką 
rems. L. Bouchard tikisi pa
skelbti dar vieną referendumą 
dėl Kvebeko nepriklausomybės, 
jeigu jis bus perrinktas ateinan
čių metų rinkimuose. Tačiau 
apklausos rodo, kad “suverenu
mo” rėmėjų skaičius yra žymai 
sumažėjęs.

Kanados vienybės ministe- 
ris Stephane Dion teigė, kad 
Prancūzija nusižengtų tarptauti
nei teisei (Helsinkio sutartims) 
pripažindama Kvebeką, jeigu ši 
provincija atsiskirtų be Kana
dos vyriausybės pritarimo.

Britų Kolumbija išvengė vi
soje Kanadoje patirtą ekonomi
nį nuosmukį, nes į šią provinciją 
imigravo didelis skaičius turtin
gų kiniečių, daugiausia iš Hong 
Kongo. Jau 1986 m. verslinin
kams ir investitoriams buvo 
įsteigtos dvi naujos imigrantų 
kategorijos, o po 3 metų buvi
mo jiems suteikiama galimybė 
įsigyti pilietybę. Nuo 1990 m. 
Vankuveryje tokių imigrantų 
įsikūrė maždaug 50,000. Di
džiausi skaičiai atvyko 1994 m. 
Tačiau gegužės mėnesį buvo 
priimtas įstatymas, reikalaujan
tis kanadiečių bet kokiam kraš
te turimo turto paskelbimo. Ki
niečiai nežada to daryti, tikisi 
daugumą savo turto palikti 

Hong Konge. Manoma, kad jau 
100,000-200,000 jų yra ten su
grįžę, ypač todėl, kad ten mažai 
tenka mokesčių mokėti. O Van
kuveryje namų kainos jau pra
dėjo kristi.

Kanados statistikos depar
tamento duomenimis, šios vals
tybės bendrasis vidaus produk
tas (GDP) pakilo 0.8% liepos 
mėnesį. Paspartinta veiklą paju
to fabrikai, kasyklos, mažmeni
nė prekyba ir urmu prekiaujan
tys. Taip pat gamyba padidėjo 
1.7%.

Kanados doleris todėl paki
lo tuo laiku, bet vėl nukrito 
rugsėjo mėnesį, nes nepakilo 
palūkanos, kaip buvo manyta. 
Vis dėlto rugsėjo paskutinę die
ną Kanados doleris siekė 72.5 
et. (JAV). Kanados bankas kol 
kas palūkanų nuošimčių dar ne
pakėlė.

Ontario provincijos 126,000 
mokytojai žada streikuoti, ta
čiau laikinai tą veiklą stabdo jų 
atstovų sprendimas susitikti su 
švietimo ministeriu John Sno- 
belen. Mokytojų federacijos pir
mininkės Eileen Lennon tvirti
nimu, mokyklos užsidarys jeigu 
vyriausybė nesušvelnins savo 
nusistatymo “Bill 160” įstatymu 
sutrumpinti mokytojams duoda
mą pasiruošimo laiką, nustatyti 
(didinti) mokinių skaičių klasė
se ir atimti mokyklų tarybų tei
sę nustatyti švietimui skiriamą 
nuosavybių mokesčių dalį.

. (Atkelta iš.5-to psl.).
svarbus ir naudingas. Todėl dar 
kartą noriu padėkoti Otavos lie
tuviams už tą rūpestį ir pagalbą, 
kurios mes sulaukėme atvykę į 
Kanadą. Ypač noriu pabrėžti, 
jog Kanados lietuvis, garbės ge
neralinis konsulas Toronte po
nas Haris Lapas nuveikė daugy
bę svarbių darbų prieš atvyks
tant į Kanadą diplomatams iš 
Lietuvos ir įsteigiant ambasadą 
Otavoje.

- Kokia yra Jūsų diplomati
nė patirtis?

- Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijoje dirbu nuo pat Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo. Buvau URM pirmuoju sek
retoriumi, protokolo skyriaus 
vedėju, valstybinio ir diplomati
nio protokolo tarnybos direkto
riumi, Lietuvos ambasados Va
šingtone patarėju politikai, dip
lomatinės atstovybės vadovo 
pavaduotoju. Pastaruosius dve
jus metus esu Lietuvos laikina
sis reikalų patikėtinis Kanadoje. 
Taigi diplomatinį darbą dirbu 
jau aštuonerius metus.

- Kokiose srityse telkiasi am
basados darbai?

- Tarp daugybės įvairaus 
pobūdžio darbų išskirčiau šias 
pastovias pagrindines ambasa
dos veiklos sritis: Lietuvos inte
resų atstovavimas Kanados val
džios institucijose; ekonominio- 
prekybinio Lietuvos-Kanados 
bendradarbiavimo skatinimas; 
tarpininkavimas pradedant nau
jus techninės ir kitokios pagal
bos Lietuvai projektus ir konk
reti pagalba juos įgyvendinant; 
konsulinė veikla.

- Su kokiais sunkumais bei 
problemomis tenka susidurti?

- Manau, jog didžiausi sun
kumai ir problemos kyla todėl, 
kad darbuotojų skaičiumi esa
me labai maža ambasada; todėl 
ne visuomet suspėjame nuveikti 
tuos darbus, kurie yra svarbūs 
stiprinant dviejų valstybių ry
šius. Manau, jog artimiausioje 
ateityje, padidėjus ambasados 
darbuotojų skaičiui, skirsime 
daugiau dėmesio Lietuvos kul
tūros propagavimui, darbui su 
gausiomis Kanados nevyriausy
binėmis organizacijomis, tarp
parlamentinių ryšių stiprinimui 
ir t.t.

- Kokiais Otavos ambasado
je nuveiktais darbais norėtumėte 
“pasididžiuoti ”?

- Pamenu, jog prieš dvejus 
metus, ką tik atvykęs į Kanadą 
“Tėviškės žiburiuose” apibūdi

nau numatomas pagrindines am
basados veiklos kryptis bei dar
bus. Tada minėjau, jog skirsiu 
didelį dėmesį dvišalių teisinių 
dokumentų, t.y. sutarčių ir susi
tarimų, skatinančių glaudesnį 
Lietuvos-Kanados bendradar
biavimą, rengimui. Galime 
džiaugtis, jog pernai Kanados 
užsienio reikalų ministerio 
Lloyd Axworthy vizito Vilniuje 
metu buvo pasirašyta dvišalė 
sutartis dėl dvigubo apmokesti
nimo panaikinimo; šį pavasarį 
buvo galutinai suderintas dviša
lio susitarimo dėl investicijų 
skatinimo ir jų apsaugos teks
tas; prieš porą mėnesių naujasis 
Kanados gynybos atašė Lietuvai 
Vilniuje pasirašė bendradarbia
vimo karinėje srityje memoran
dumą. Visa tai suteikia geresnes 
prielaidas dvišalių ryšių stiprini
mui.

Galime džiaugtis ir tuo, jog 
nuolat didėja prekybos tarp 
Lietuvos ir Kanados apimtys. 
Manau, jog ir ambasados atsto
vų dalyvavimas konferencijose 
prekybos klausimais bei susi
tikimai su Kvebeko, Ontario, 
Nova Scotia, New Brunswick, 
Prince Edward Island ir Britų 
Kolumbijos verslininkais bei 
Lietuvos tekstilės ir medžio ap
dirbimo bendrovių atstovais ir 
kasdieninis tokios rūšies infor
macijos platinimas didele dali
mi prisidėjo prie tokių prekybi
nių ryšių skatinimo. Ekonomi
nių ryšių skatinimą laikysime ir 
toliau vienu iš mūsų veiklos 
svarbiausių krypčių.

Tarp nuveiktų ambasados 
darbų norėčiau paminėti ir tai, 
jog per šiuos metus atsirado vi
sa eilė naujų Kanados techninės 
pagalbos Lietuvai bei karinio 
apmokymo projektų; taip pat 
yra užmegzti nauji ryšiai tarp 
daugelio Lietuvos ir Kanados 
valdžios institucijų.

- Kokią ateitį numatote Lie
tuvos respublikos ambasadai Ka
nadoje?

- Manau, jog Kanados pa
tirtis ir geranoriška parama Lie
tuvai integruojantis į daugelį 
mums gyvybiškai svarbių orga
nizacijų dar tikrai ateityje liks 
labai aktuali, leidžianti Lietuvai 
tapti pilnateise (ne tik vartoto
ja, bet ir davėja) pasaulinės 
bendrijos nare. Kanados pasie
kimai yra puikus pavyzdys dau
geliui mūsų organizacijų, įmo
nių bei atskirų asmenų, kaip 
reikia organizuoti savo veiklą. 
Tokios patirties perdavimas į 
Lietuvą, manau, dar ilgai liks 
vienu iš svarbiausių Lietuvos 
diplomatų Otavoje rūpesčiu. 

Čia labai svarbus ir vietos lietu
vių bendruomenės vaidmuo. 
Todėl, dėkodamas bendruome
nės nariams už rūpestį Lietuvos 
reikalais, tikiu, kad ateityje mū
sų diplomatai Kanadoje savo 
ruožtu skirs didesnį dėmesį rei
kiamos pagalbos organizavimui 
lietuvybės išlaikymui Kanadoje.

- Kokie yra ambasados ryšiai 
su Kanados lietuvių bendruome
ne? Gal yra tekę kuo ir nusivilti?

- Ambasados ryšiai su KLB 
krašto valdyba bei atskiromis 
KLB apylinkėmis yra draugiški 
ir gana dalykiški. Ne kartą tarė
mės svarbiausiais mums klausi
mais ir visuomet sutardavome. 
Santykiai su absoliučia daugu
ma Kanados lietuvių yra iš tiesų 
puikūs. Tačiau pasitaiko atvejų, 
jog rūpimu klausimu kartais 
kreipiamasi ne tiesiogiai į am
basadą, bet tas “rūpestis” pirma 
aprašomas vietinėje lietuviškoje 
spaudoje; arba vėl - antipatija 
mano asmeniui pasireiškia visai 
nepagrįstais skundais seimo ir 
URM vadovybei. Labai džiau
giuosi, jog tai tik retos išimtys..

- Kokie būtų Jūsų linkėjimai 
Kanadoje gyvenantiems lietu
viams?

- Linkėdamas Kanados lie
tuviams sveikatos (visa kita tik
rai turite), norėčiau pasakyti, 
jog jau dabar daugelis iš jūsų, 
mano įsitikinimu, savo veikla 
Lietuvai nusipelnėte aukščiau
sio įvertinimo. Kredito unijų 
veiklos idėjos iš Montrealio; 
ekonominio Lietuvos plėtojimo 
analizė ir patarimai iš Toronto 
universiteto; federacinės val
džios administravimo praktikos 
perteikimas iš Otavos; mūsų 
tautiečių medicinos daktarų iš 
Toronto ir Oakvilės rūpestis 
sveikatos apsaugos sistemos to
bulinimu bei naujausių medici
nos žinių skleidimu Lietuvoje; 
savivaldybių valdžios darbo or
ganizavimas pagal Ontario pro
vincijos patirtį; sveikos mitybos 
sistemos kūrimo patarimai iš 
Edmontono bei daugelis, dau
gelis kitų, - tai yra pats aiškiau
sias Kanados lietuvių indėlis į 
reformų vykdymo Lietuvoje pro
cesą.

Šie keli plačios Kanados lie
tuvių pagalbos Lietuvai pavyz
džiai puikiai parodo vietos lie
tuvių bendruomenės reikšmę, 
Lietuvai perteikiant Kanadoje 
sukauptą profesinę patirtį.

(Baigiant ruošti šį straipsnį, 
gauta žinia, jog iš Vašingtono į 
Otavą atsikėlė ambasadorius dr. 
Alfonsas Eidintas. Į jo vietą Va
šingtone ambasadorium JAV-bėms 
paskirtas Stasys Sakalauskas).
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jb SMITfTOJAI PASISAKO
GYVENAME NENUOBODŽIAI

Mes čia, Lietuvoj, gyvenam ne
nuobodžiai. Tai rinkimai, tai koks 
ministeris apsijuokia, tai bankas 
bankrotuoja, tai kainas vėl pakelia. 
Miegoti nėra kada. Nors šiaip vaiz
dai Lietuvoje lyg ir darosi panašūs į 
“išsivysčiusio kapitalizmo” vaizdus, 
tačiau ta išorė iš tikro apgaulinga 
nes darosi nebeaišku nei kas ją val
do, nei ką galvoja valdydami. Iš tik
ro žmonės labai nuskurdę, nėra jo
kių socialinių garantijų ir, svarbiau
sia, neaišku nei kur mes einam, nei 
kur nueisim. Susidaro įspūdis, kad 
viską, kas vyksta, lemia ne atsako
mybė už valstybę ir žmones, o kaž
kieno asmeniniai ar grupiniai inte
resai. O didžioji tautos dalis tebėra 
sovietinio mąstymo - pasyvaus ir 
nuolankaus, todėl viską priima be 
reakcijos. Dabar valdantys tokiame 
fone ir atėjo į valdžią. Iš tikrųjų, be 
to procento rinkėjų, kurie juos visa
da besąlygiškai palaikys (jų procen
tas tikrai nėra labai didelis), už juos 
dar balsavo tie, kurie visada balsuo
tų prieš komunistus, ir dalis netu
rinčių tvirtos nuomonės. Tačiau da
bar palaikančių valdžią liko nebe 
tiek daug. Dauguma žmonių yra 
nusivylę ir juo toliau, juo mažiau 
benori dalyvauti politiniuose žaidi
muose.

Valdžia mano, kad lietuviai 
per daug visko priaugina. Tik man 
neaišku, ar perprodukcija dėl to, 
kad per daug visko užauga, ar dėl 
to, kad nėra už ką nusipirkti. Šiaip 
ar taip, oficialiai dar niekas nepra
nešė, kad kas nors būtų numiręs iš 
bado. Tikėkimės, kad viskas išeis į 
gera, nes žmonės tikrai ne tinginiai 
ir nekvaili.

Skaitytoja, Lietuva

TAUTIEČIAMS IŠ ENDRIEJAVO
Norėčiau kreiptis į Kanadoje 

gyvenančius lietuvius, kilusius iš 
Endriejavo (Andriejavas, Klaipė

dos v.) ir drauge su jais pasidžiaug
ti, jog pagaliau galėsime atstatyti 
karo metais sudegusią šventovę jos 
senojoje vietoje. Senajame švento
riuje dabar yra pastatyti kultūros 
namai. Juos valdžia mums atidavė. 
Tačiau jie apgriuvę, reikia rekonst
ruoti. Jau darome projektą, nusi
pirkome miško stogo remontui. 
Dėkoju gerbiamiems J. Pr. Mic- 
kams, kurie atsiuntė 200 JAV dole
rių auką mūsų šventovės statybai. 
Šie pinigai mums labai pravers, ka
dangi Lietuvos valdžios vyrai neno
ri ir neturi iš ko paremti mūsų 
šventovės statybos.

Būtų labai malonu, jei endrie- 
javiškiai, dabar gyvenantys Kana
doje, galėtų mus paremti savo mal
da, o galbūt ir lėšomis ar kitokio
mis aukomis.

Kun. Saulius Jankauskas,
Mokyklos g. 12, Endriejavas

Klaipėdos raj., Lietuva

PERSKAIČIAU VISAS 
NAUJIENAS

Nuoširdžiausiai dėkoju už lei
dinį ir Jūsų dėmesį man. Išties esu 
labai patenkintas, jog turiu puikią 
progą geriau “pažinti” Jūsų laikraš
tį. Su didžiausiu įdomumu perskai
čiau visas naujienas. Patiko opias 
mūsų visuomenės problemas iškė
lęs straipsnis “Mes geri, nes - 
mes?” Itin brangus kun. K. J. Amb
raso pokalbis su rašytoja Ale Rūta. 
Prieš keletą metų Alė Rūta viešėjo 
Jurbarke, ir visi kūrybinio žodžio 
mėgėjai turėjo puikią progą geriau 
pažinti viešnią. Aš stebėjausi rašy
tojos energija, gyvenimo džiaugsmo 
“dalinimu” kitiems. Kelios susitiki
mo valandos praėjo tarsi trumpa 
akimirka. Tai buvo dvasingas rengi
nys. O ir šis “Tėviškės žiburiuose” 
paskelbtas pokalbis irgi pilnas di
dingo dvasingumo. Ačiū!

Antanas Gvildys, Jurbarkas

LANKYTOJO ĮSPŪDŽIAI

Viena koja šiaurėje, kita pietuose
Per Ekvadoro valstybę, kurioje geografų išvesta pusiaujo linija, skirianti Žemę į pietus ir šiaurę

STASYS DALIUS
Baigę kelionę po Galapagų 

salas, ruošiamės kelionei trau
kiniu iš Quito per Andų kalnus. 
Savo mantą paliekame viešbu
tyje ir sėdę į autobusą atvyksta
me prie geležinkelio stoties. 
Vaizdas nekoks: senas pastatas, 
tarp bėgių daugybė šiukšlių, nė
ra peronų, stovi keletas paskirų 
vagonų. Dairomės, kur gi tas 
Andų kalnų ekspresas, kuris 
mus paims visos dienos išvykai 
pasigrožėti tais kalnais? Išlipę iš 
autobuso einame tiesiai per ge
ležinkelio bėgius, jokio trauki
nių judėjimo nematyti. Priveda 
mus prie vieno vagono, labai 
paprasto, apskurusio, su 40 vie
tų, varomo diezelio motoru. 
Keliauninkai - tik mūsų grupė, 
tad vietos kiek tik nori - sėsk 
prie kurio nori lango. Tačiau 
langų stiklai nevalyti, gerokai 
dulkėmis apnešti.

Kratus traukinys
Mašinistas vairuoja vieną 

ranką padėjęs ant signalo ir visą 
laiką važiuodamas triūbija, nes 
pradžioje važiuojam per Quito 
miesto gatves, kurios neturi jo
kių pervažų. Patenkam į tirštą 
miesto judėjimą - gatvės pilnos 
automobilių, sunkvežimių. Kar
tais traukinys turi sustoti, kad 
galėtų sankryžose praleisti sku
bančius automobilius, kurie vi
sai nepaiso ateinančio su triukš
mu traukinio.

Ilgai važiuojam per miestą, 
nes Quito labai tarp kalnų išsi

plėtęs. Pakelėje daug šunų, ku
rie lodami vis vejasi traukinį, 
bet po ratais nelenda, tik šonu 
bėgdami vejasi. Dar miesto ri
bose karvės ganosi. Palikus 
miestą, jau mažiau kelių kerta 
geležinkelį. Pradedam važiuoti 
per labai kalnuotas vietoves - 
tai Andų kalnai. Traukinys cyp
damas suka vingiais ir aštriais 
posūkiais aplink kalnus. Kalnų 
šlaitai prižėlę krūmų ir medžių. 
Kur ne kur tuose šlaituose ar
čiau slėnių matosi mūriniai na
meliai.

Važiuojant tuo traukiniu 
per bėgių sudūrimus labai kra
to, kelia didelį triukšmą, sunku 
susikalbėti. Traukinys keliose 
vietose stabteli, leisdamas mums 
išeiti ir j kalnus pasidairyti. 
Keistas dalykas: Quito miestas 
ir jo apylinkės yra trijų kilomet
rų aukštumoje, o aplinkui kyšo 
dar aukštesnės ir didesnės An
dų kalnų keteros. Ekvadoras tu
ri 22 Andų kalnų viršūnes, ku
rių aukščiausia Chimborazo - 
21.033 pėdų.

Kalnai, slėniai, augalai
Iš ryto šalta - tik apie 10°C. 

Išlipus jaučiama kalnų atmosfe
ra: šalta ir oras daug retesnis. 
Kai traukinys sustoja prie vals
tybinio parko, pasitinka aštrus 
šaltas vėjas ir visai nesinori ilgai 
ten vaikščioti, tad greit skubam 
atgal į vagoną. Prie parko yra 
satelitų stotis, kurią prižiūri Ek
vadoro kareiviai. Jų gyvenami 
barakėliai labai jau paprasti, lyg 

kokios išsirikiavusios pašiūrės.
Daug eukalipto medžių, ku

rie buvo atgabenti iš Australijos 
ir pasodinti 1870 m. Jie dabar 
užaugę dideli medžiai. Žemiau 
kalnų šlaituose ir slėniuose že
mė išpurenta, ten auginamos 
daržovės, žaliuoja kukurūzai. 
Praslenka pro šalį vienas 19.000 
pėdų aukščiausias veikiantis ug
nikalnis Cayamba, kuris dabar 
buvo tylus. Žemė, kur yra dir
bama, užaugina du derlius: kai 
vienur dar sėja, kitur jau pjauna.

Persėdam į autobusą
Traukiniu, vadinamu eks

presu, važiavom kratomi apie 
šimtą kilometrų. Vedlys pasiūlė 
važiuoti traukiniu iki Riobamba 
miesto arba autobusu. Visi nu
balsavo, kad traukiniu važiavi
mo jau užtenka ir geriau tęsti 
kelionę autobusu. Traukinį pa
liekam Laso miestelyje ir sėdam 
į autobusą. Ekvadoras nors kal
nuotas, bet turi 1562 mylias ge
ležinkelio. O per kalnus ir slė
nius vingiuoja 10.935 mylios as
faltuoto kelio.

Autobusan įsėdę važiuojam 
toliau vietomis per kalnus, nu
sileidžiam į slėnius, kur daug 
žalumos, nes dauguma laukų 
yra laistomi. Kai kur išvedžioti 
ir vandens kanalai po laukelius. 
Sustojame Saquisili indėnų tur
guje, kuris pasiskirstęs į tris sek
cijas: vienoje gatvėje tik galvijai: 
lamos, avys, ožkos ir arkliai, ki
toje sukrautos įvairios sauso ir 

žalio pašaro krūvos, virvių riti
niai, o trečioje - iškabinti spal
vingi vilnoniai kilimai, megzti
niai ir kiti drabužiai. Avių vilnų 
pigesni, o lama ar alfalta vilnų 
brangesni, bet vis tiek mūsų aki
mis labai pigūs.

Iš turgaus leidžiamės per 
kalnus vingiuodami aukštyn ir 
žemyn, kol pasiekiam Riobam
ba miestą, kur lankome reli
ginio meno muziejų, o iš ten va
žiuojam į viešbutį kiek tolėliau 
už miesto. Viešbutis labai išsi
plėtęs, atrodo kaip vienuolynas, 
o vietoj kambarių numerių turi 
visokius vardus. Mudu su drau
gu gavom kambarį Cayambe 
vardu.

Važiuodami autobusu, ma
tėme daug vietovių pavadinimų 
indėniškos kilmės, nes Ekvado
re, turinčiame 11.000.000 gy
ventojų, yra bent dešimt indėnų 
genčių, kurios turi savo kalbas. 
Quechua senovės inkų kalba 
daugiausia dabar dar kalbama. 
Oficiali krašto kalba - ispanų.

Didžiulis kraštas
Ekvadoras - didžiulis kraš

tas turi 104.103 kv. mylias, ribo
jasi su Kolumbija šiaurėje, pie
tuose - su Peru ir vakaruose - 
su Ramiuoju vandenynu. Kraštą 
kerta didžiuliai Andų kalnai. 
Yra keturios sritys: Andų kalny
nas, Ramiojo vandenyno pajū
ris, Amazonės džiunglių ir Ga
lapagos salynas. Gyventojai su
sispietę pajūrio srityje ir Andų 
kalnų slėniuose. Patys Andų 
kalnynai ir džiunglės negyve
namos. Gyventojų dauguma 
(52%) gyvena miestuose.

Ekvadoro klimatas labai 
įvairus - pagal aukštumų lygį. 
Pajūrio žemumos, kur yra drėg

na ir karšta, vidutinė tempera
tūra 90°F. Kalnų aukštumose - 
70°F dienos ir 50°F nakties me
tu. Temperatūra kalnuose krin
ta apie 2°F kas 650 pėdas kylant 
aukštyn. Quito sostinė, esanti 
9250 pėdų aukštumoje, turi vi
dutinę temperatūrą 55°F. Kalnų 
viršūnėse - nuolatinis sniegas.

Ekvadoro respublika vardą 
gavo nuo krašte nustatytos pu
siaujo (ekvatoriaus) linijos, pra
sidedančios nuliu. Ji Žemę ski
ria į dvi dalis - pietų ir šiaurės. 
Geografinis nulinis skaičiavi
mas prasideda nuo šiame krašte 
žemėlapiuose išvestos linijos.

Papusryčiavę važiuojam at
gal į sostinę Quito. Pakeliui ne
didelėje Guano vietovėje susto
jam apžiūrėti kilimų dirbtuvės. 
Ji nedidelė - dirba gal 20 žmo
nių. Darbas akordinis. Ne per 
didžiausią kilimą du žmonės ga
li padaryti per dvi savaites. 

Prie Žemės ekvatoriaus - pusiaujo linįjos Nuotr. St. Daliaus

Gauna apie 100 dol mėnesiui. 
Krautuvėje tuos kilimus apie 
1,5 metro dydžio pardavinėja 
po 100 dol.

Iš šio miestelio pakylam 
važiuoti aukštyn į kalnus, bet 
jau kitu keliu. Kelias vietomis 
iškaltas per uolas kalno šonu, o 
per kalnų viršūnes slenka debe
sys. Vietomis nusileidžiam že
myn į slėnius, kur viskas ža
liuoja. Tuose kalnų apsuptuose 
slėniuose auginamos daržovės, 
vaisiai.'

Keleiviai - pensininkai
Mūsų keliautojų grupę su

daro 14 žmonių ir vedlė Susan. 
Visi jau pražilę, praplikę, turbūt 
nėra nė vieno jaunesnio kaip 70 
metų. Grupėje vyrauja moterys; 
trys poros vedusių, mudu su 
Franku pavieniai vyrai, o liku
sios - moterys. Kai kurie sun
kiai vaikščioja, o viena moteriš

kė, kai reikia kur eiti, vis pasi
lieka autobuse sėdėti. Visi gan 
draugiški, sutaria tarp savęs ir 
ginčų nėra. Mano kambario 
draugas Frank labai kalbus, be 
pertraukos ką nors pasakoja ir 
vis su kitais užmezga pašneke
sius. Taip pat labai užsimirštan- 
tis, tai ieško paso, tai lėktuvo 
bilietų. Rytą besiprausdamas 
palieka akinius ir vėl ilgai ieško, 
o turimus pinigus skaičiuoja 
bent kelis kartus ir vis užmiršęs 
vėl pradeda iš pradžios.

Pietus valgome dideliame 
Ambato mieste, turinčiame 
200.000 gyventojų. Per tris va
landas, vingiuodami per kalnus, 
pasiekiam Quito miestą.

Į Otovalo indėnų turgų
Otovalo miestelis yra apie 

110 km nuo Quito, bet užtrunka 
geras dvi valandas kol jį pasie
kiam, nes kelias veda per Andų 
kalnus, labai vingiuotas su ašt
riais posūkiais. Sis pagarsėjęs 
turgus būna kiekvieną savaitę, 
bet tik šeštadieniais.

Quito miestą palikę auto
busu pasiekiam kalnų grandinę 
ir kylam nuo vieno išgraužto 
tarpeklio aukštyn, paskiau lei
džiamės žemyn, kol persiritom 
per jų grandinę. O aplink vis 
kyšo dar aukštesni kalnai su 
sniego kepurėmis. Praslenka 
keletas miestelių, kurie išsistatę 
kalnų šlaituose. Kelias asfaltuo
tas, bet tik dviejų linijų, o judė
jimas nemažas, daug automobi
lių, tad sunku prasilenkti. Dvie
jose vietose autobusą sustabdė 
policija, tikrindama važiuojan
čius, todėl buvome perspėti, 
kad turėtume su savim pasus.

(Bus daugiau)



Tautos meno puoselėtoj ai
Lietuvių tautodailės instituto dvidešimtmetis ir jo narių

KUN. K. J. AMBRASAS, SJ
Ant minkštasuolio Rasos ir 

Lino Veselkų sodyboje, Dumb
lio ežero pakrantėje, dešimtys 
albumų, kur surinkti įvairių tau
tų audimo staklių, mezgimo, 
įvairių raštų ir spalvų pavyz
džiai. Stebiuosi: Anglija, Ame
rika, Rumunija, Latvija, Portu
galija, Ispanija, Kinija, Prancū
zija. Kokia nuostabi visų tautų 
meno rūšių skirtybė, savitumas, 
pasireiškiantis spalvų deriniais, 
medžiagos įvairove, figūromis, 
jų išdėstymu ir technika.

Tas nepakartojamas tautų 
meno pasaulis ir šiandien tebe- 
domina tūkstančius mokslinin
kų, kritikų ir mėgėjų. Kelis al
bumus pavartęs, prisiminęs ki
tų tautų šokius, audinius, kili
mus - pastebi ir bendrą bruožą.

Štai filipiniečių staklės. Pri
simenu Surgučių kaimo, Sasna
vos valsčiuje, mūsų pirkioje dar 
taip neseniai stovėjusias mamos 
audimo stakles. Juk tai kas, kad 
filipiniečiai kiek kitaip padarė 
staklių rėmus, šaudykles kitaip 
išsidrožė, paminas kitaip paka
bino, betgi visas audimo prie
taisas beveik toks pat kaip lietu
viškasis. O ir audinys! Antai tos 
panašios linijos, saulutės, ket
virtainiai, rombai, užlenkimai, 
kutai ir kitos detalės. Labai 
daug panašumo, bendrumo, ta
patumo. Kaip mąstysenos, elg
senos, etikos, psichologijos ir 
mitų mokslo sričių yra vadina
mosios universalijos, taip lygiai 
ir kiekvieno meno. Tie bendru
mai sieja tautas ir iš tų univer- 
salijų gali suprasti, kad mūsų 
planetos žmonės - visi vieno vi
sagalio Kūrėjo vaikai.

Neeilinis susitikimas
Kanados lietuviai prie 

Dumblio ežero (Mudlake) nu
tarė surengti neeilinį susitikimą: 
atšvęsti prieš dvidešimt metų 
įsteigtojo Tautodailės instituto 
dvidešimtmetį. Čionai tūkstan
čio salų vaizdingame krašte, ku
ris vietinių gyventojų vadinamas 
Gananoque, Rasos ir Lino Ve
selkų sodyboje.

Tad automobiliai rugsėjo 13 
d. priešpiečius iš labo ryto tik 
burzgė į naujais pamušalais dar 
tebešvytruojantį, ant kalnelio 
besižvalgantį naujosios lietuviš
kos sodybos erdvų kiemą, labai 
tinkantį tokioms progoms. Mat 
gali talpinti ne dešimtis, bet 
šimtus svečių.

- Sveikinu Lietuvių tauto
dailės instituto narius ir svečius, 
atvykusius į šį metinį ir kartu 
sukaktuvinį suvažiavimą, kuris 
pirmąsyk sukviestas jaunosios 
kartos - Rasos ir Lino Veselkų 
sodyboje “Rambyne”, šioje jau
kioje, paveikslais, kilimais pa
puoštoje menėje, lyg kokioje 
galerijoje, - pradėjo savo sveiki
nimo žodį Aldona Veselkienė.

Kalba profesorius
Dar žvaliai, jaunatviškai pa

kėlęs aukštyn smakrą su vešlia 
pražilusia barzda, įdomiai, gu- 
vai pasakoja apie lietuvių ir kar
tu daugelio tautų meno ištakas, 
audinių atsiradimo, paplitimo ir 
profesionalių audėjų rengimo 
istoriją Lietuvoje. Klausaisi šio 
nuostabaus pasirinktąją teksti
lės, audimo ir kilimų kūrimo 
specialybę įsimylėjusio prof. 
Antano Tamošaičio žodžių ir 
negali tikėti, kad čionai Ka
nados miškų pagairėje, prie 
vandenų ir pelkių, girdi tokius 
išsamius mūsų turtingo liaudies

Šv. Mišios RASOS ir LINO VESELKŲ sodyboje Tautodailės instituto narių suvažiavime Gananoque 
vietovėje, Kanadoje. Mišias atnašauja kun. K. J. AMBRASAS, SJ, iš Montrealio Nuotr. P. Brikio

suvažiavimas Kanadoje

ir profesionalaus meno etapus, 
ypatumus ir savitumus nagrinė
jančią paskaitą. Ir ne vien tai. 
Profesorius, surinkęs didžiulį 
lobį - iš daugybės šalių per tiek 
savo darbo metų rinkęs knygas, 
albumus, įvairiausią kitą archy
vinę audimo ir audinių gamybos 
medžiagą, pats audęs ir kitus 
mokęs šio kūrybingo amato ir 
meno, rengiasi visą perkelti Lie
tuvon, kad būtų sukurtas spe
cialus šios srities muziejus.

A. Tamošaičio tik keliolika 
atvežtųjų knygų ir albumų aki
vaizdžiai liudija jo turimo ne
įkainojamo rinkinio vertę. Juk 
čia rasi ir anglų, ir Polinezijos 
tautų, Indonezijos, Prancūzijos 
ir daugelio kitų šalių nuosta
biausius audimo techniką, isto
riją narpliojančius veikalus, al
bumus, straipsnius nuo seniau
sių finikiečių iki mūsų dienų. 
Tikrai šis žmogus, plataus aki
račio liaudies meno žinovas, per 
daugel metų apie mūsų liaudies 
meną parengęs ir išleidęs tiek 
knygų, dėstęs Kauno meno mo
kykloje, Žemės ūkio akademijo
je Dotnuvoje ir Vilniaus Dailės 
akademijoje, Freiburgo Dailės 
mokykloje, vaisingai bendradar
biavęs “Lietuvių enciklopedijo
je”, pats parašęs daugybę straips
nių, - sukaupė didžiulį turtą, 
kuris, jeigu nepakliūtų Lietu
von, būtų didžiulis nuostolis 
mūsų tautai.

Asmenys ir darbai
Tylos minute suvažiavimo 

dalyviai pagerbė 1997 m. pava
sarį Lietuvių tautodailės institu
to Filadelfijos skyriaus mirusį 
narį Joną Skladaitį, kuris išdro
žęs tiek daug medžio skulptūrų, 
ypač kryžių. Prisiminti daug lie
tuviškam menui pasitarnavę: in
stituto įsteigėja a.a. Anastazija 
Tamošaitienė, LTI buvę valdy
bos pirmininkai - inž. Leopol
das Balsys, inž. Albinas Paške
vičius ir kiti darbštūs, kūrybingi, 
veiklūs žmonės.

Apžvelgti darbai ir svarbes
nieji įvykiai. Ilgametis instituto 
iždininkas ir garbės narys Vita
lius Matulaitis visam laikui išva
žiavo gyventi į Lietuvą. Tauto
dailės institutas išspausdino A. 
ir A. Tamošaičių parengtą kny
gą “Lithuanian Sashes”, kurių 
495 egz. su specialiais knyg- 
ženkliais, kad tai yra šio insti
tuto dovana, iš Toronto išsiųsti 
į Lietuvą.

Minėdami šio instituto 20- 
ąsias metines, suvažiavimo daly
viai prisiminė 1977 m. balan
džio 14-ąją, kai A. Tamošaitie
nė sušaukė steigiamąjį susirinki
mą, kuriame dalyvavo 18 asme
nų iš Montrealio, Otavos ir To
ronto. Paskui šio instituto sky
riai atsirado Bostone, Filadelfi
joje, Čikagoje ir Niujorke. Mont
realio audėjos ir nėrėjos susibū
rė į kūrybinį vienetą “Vaivo
rykštė”. Atsirado pavienių as
menų, priklausiusių centrui iš 
įvairių Amerikos, Anglijos, Aus
tralijos miestų.

A. ir A. Tamošaičiai nuo 
pat pirmųjų atvykimo į Kanadą 
dienų pradėjo rengti tarptauti
nes lietuvių tautodailės paro
das. Abiejų Tamošaičių pastan
gos suburti lietuvių tautodailės 
kūrėjus ir rėmėjus draugėn išsi
pildė. Jų sodyba tapo dailės stu
dijų, seminarų, sąlankų ir kata
logų rengimo, paskaitų ir audė
jų mokykla, ta mažoji lietuviška 
salelė, kur iš toliausių vietų ap
silankę svečiai iš sukauptųjų 

knygų, brėžinių, nuotraukų, gy
vų pasakojimų pasisemdavo ne 
tik žinių apie lietuvių meną ir 
gaudavo paskatų, pasisemdavo 
tos negęstančios meilės visam, 
kas lietuviška, brangu ir artima 
lietuvio širdžiai.

Per tuos 20 darbo ir kūry
bos metų Lietuvių tautodailės 
institutas rengė kursus, organi
zavo paskaitas, parodose garsi
no Lietuvos vardą, rengė meti
nius suvažiavimus, o dabar ruo
šiamas leidinys “Lietuvių tauto
dailės institutas - kūryba ir 
veikla”, kuriam dar renkamos 
nuotraukos. Minėto leidinio re
daktore pakviesta Nora Kulpa- 
vičienė, redagavusi žurnalą “Mo
teris”.

Apie savo veiklą ir suma
nymus kalbėjo montrealietė D. 
Staškevičienė, Oželytė, skyrių 
vadovės. Pranešimus laiškais iš 
Bostono atsiuntė Saulė Šatienė, 
iš Niujorko Lilė Milukienė, 
sveikinimus iš Anglijos atsiuntė 
Gilma Ziakuvienė, iš Detroito - 
Gražina Urbonienė, iš St. Pe- 
tersburgo Elvyra Vodopalienė, 
iš Australijos - Regina Kau
nienė.

Liaudies dainos
Sukaktuvinio suvažiavimo 

pabaigoje naujoje Veselkų me
nėje koncertavo Filadelfijos 
liaudies dainų kvartetas, 1994 
m. išleidęs vestuvinių dainų 
kasetę ir anglų-lietuvių k. knygą
- “Lithuanian Wedding Cele
bration Songs”. Jo atlikėjai ne 
kartą džiugino lietuvių bend
ruomenės narius įvairiose Ame
rikos valstijose, buvo paremti 
Pensilvanijos meno tarybos.

Bronius Krokys, nuo mažu
mės pamėgęs lietuvišką dainą, 
dar ir nūnai pamena savo mo
tinos dainuotus posmus, susipa
žino su trečiosios kartos lietuvių 
muziku Juozu Kasinsku, baigu
siu konservatoriją ir įsigijusiu 
muzikos daktaro laipsnį. Jis ne 
tik dainuoja, bet ir pats kuria, 
groja gitara. Rasa Krokytė-Ve- 
selkienė, naujosios “Rambyno” 
sodybos šeimininkė, ne sykį 
koncertavusi su šia grupe, ir da
bar savo gražiu, sodriu altu 
džiugino ne tik dainomis, bet ir 
savo sukurtais ar surinktais pa
aiškinimais - intarpais. Ketvir
toji šio kvarteto narė - ener
gingoji Brigita Kasinskienė - 
muzikos dėstytoja, orkestro va
dovė, savo subtiliai skambančiu 
smuiku sumaniai ir talentingai 
papildo šios kūrybingos lietuviš
kos ketveriukės programą.

Baigiant
Lietuvių tautodailės dvide

šimtmečio sukaktis Rasos ir 
Lino Veselkų sodyboje buvo už
baigta šv. Mišiomis ir šiai pro
gai pasakytu pamokslu. Reikia 
manyti, kad lietuvių meno mė
gėjai, profesionalai ir besido
mintys tautodaile prie Dumblio 
ras išaugusį naują priestatą-stu- 
diją, kur galės ne tik mokytis, 
bet ir galės kokiame nors ma
žame Rasos ir Lino suprojek
tuotame paviljone, sakysime, 
nedidukame viešbutėlyje, prisi- 
glaudusiame prie jų namo, pa
ilsėti, pasigrožėti nuostabia 
“Rambyno” gamta, bet ir pra
mokti ar patobulinti savo audi
mo įgūdžius. Šeimininkai patys 
parodė prie ežero iš nuosavo 
miško pripjautą rietuvę sienojų
- tai būsimos lentos, sijos, grin
dys naujam priestatui, kur įsi
kurs meno studija.

Sukaktuvininkė AURELIJA BALAŠAITIENĖ Nuotr. Vyt. Maželio

Mozaikinis kūrybos kraitis
Žvelgiant į AURELIJOS BALAŠAITIENĖS 

kūrybinio darbo 50 metų sukaktį

Č. SENKEVIČIUS

Kalbant apie spaudos dar
buotojus, taip ir prisimena ve- 
lionies Bronio Railos užuomi
nos apie nelengvą žurnalistinį 
“amatą”. Nebūtų turbūt per 
daug nuostabu, kad tuos “ama
tininkus” iš šalies stebint, imtų 
kas ir paklaustų: o iš kur tų jėgų 
ir to nesibaigiančio noro? Gerai 
ir įtikinančiai į tai atsakyti bei 
paaiškinti vargu ar kas sugebė
tų. Tiksliausių atsakymų reikėtų 
paieškoti spaudos žmonių atlik
tuose darbuose.

Šiandien atsirado puiki pro
ga prisiminti žurnalistę, rašytoją 
ir poetę Aureliją M. Balašaitie- 
nę, šiemet švenčiančią 50 metų 
žurnalistinio darbo sukaktį. Ji, 
anų laimingų dienų Šiaulių 
mergaičių gimnazijos auklėtinė, 
Žižniauskaitė, kaip ir daugelis 
nepriklausomos Lietuvos augin
tinių, turbūt nė sapnuose savęs 
nematė po svetimom padangėm 
dairantis naujų kelių. O reikėjo 
- lemtis juos ištiesė, išvingiavo, 
kad tūkstančiai pokarinių bena
mių, lydimi didžiosios netekties, 
susirastų sau naujuosius namus.

Vokietijos Memmingene 
sukaktuvininkės labai prireikė 
“Minties” redaktoriui J. Vasai- 
čiui. Pastarojo paprašyta ji klau
sydavo Londono radijo politinių 
pranešimų ir juos perduodavo 
laikraščiui. Sykį pradėjus - ne- 
bepabėgsi. Ritosi kasdieniniai 
užsakymai: tai reikia koncertų 
ar vaidinimų aprašymų, tai ve
damųjų, tai vėl kokios publicis
tikos. Pirmi jos straipsniai sveti
mose padangėse pasirodė 1947 
m. balandžio mėn. Taip čia ir 
įstota žurnalistinėn vagon. Bet 
tai ne atsitiktinumas. Tai grei
čiau atoliepis jaunystės dienų, 
kai buvo žavėtasi poezija, kai 
kalbėta eiliuotai, kai bendradar
biauta “Vaikų žodyje”, kai va
dovauta literatūros būreliui, da
lyvauta literatūros vakaruose...

Po karo audrų visa ėmė 
veržtis iš naujo - prieš akis išsi
tiesė platūs išeivijos lietuviško 
gyvenimo laukai, kuriuose, be 
kita ko, turėjo būti smaigstomos 
ir kultūrinio bei kūrybinio dar
bo gairės. Sukaktuvininkė čia 
reiškėsi giliu žvilgsniu ir plačiu 
mostu.

Visa tai dar ryškiau skleidė
si pradedant naują gyvenimą 
JAV-bėse. Pasirodė A. Balašai- 
tienės straipsniai “Dirvoje”. 
Dienraščio “Draugas” skaityto
jai atkarpose ėmė sekti jos be
letristiką. Judriai ir paveikiai 
įsijungė į nuolatinių “Tėviškės 
žiburių” bendradarbių eiles, ra
šė “Lietuvių balsui”, “Europos 
lietuviui”, “Darbininkui”, žur
nalams “Moteris” ir “Pasaulio 
lietuvis”. Jos straipsniai buvo 
spausdinami “Gimtajame kraš
te”. Klivlando dienraštis “The 
Plain Dealer” 1990 m. ją pager
bė ir apdovanojo už geriausius 
rašinius laiškų skyriui. Pastoviai 
bendradarbiauja Vilniuje lei
džiamame anglų kalba žurnale 
“Lithuanian Weekly”.

Grožinės literatūros kūrybi
nis vainikas - gana didelis ir 
margaspalvis. Sukaktuvininkė 
1971 m. laimėjo “Dirvos” no
velės konkurso premiją už 
“Raudoną automobilį”. Po to 
netrukus pasirodė jos novelių 
rinkinys “Susitikimas pamary”. 
Romaną “Skeveldros” išleido 
“Dirva” 1987 m.

Derlingiausi buvo 1995-tieji 
- Lietuvoje išleisti dar du jos 
romanai “Žarijos ir pelenai” ir 
“Praradimų ženkle”. Laukiama 
Lietuvoje pasirodant ir jos po
ezijos rinkinio “Tarp dviejų tė
vynių”. Eilėraščiai, sukurti lietu
vių, vokiečių ir anglų kalbomis.

1982 m. ji sukūrė eiliuotą 
libretą muzikinei dramai “Vil
niaus pilies legenda”, kurią pa
statė “Dainavos” ansamblis. 
Ohio Lietuvių gydytojų s-ga 
1995 m. ją apdovanojo kultūri
ne premija. 1996 m. ji laimėjo 
pirmą premiją “Darbininko” 
novelės konkurse už novelę 
“Marių dovana”. Ohio poetų 
sąjunga 1988 m. jai paskyrė pre
miją už eilėraštį “Why”, skirtą 
astronautams.

Šalia intensyvaus žurnalisti
nio bei kūrybinio darbo, sukak
tuvininkė rado laiko ir visuome
ninei veiklai: skaučių vadovė, 
lietuvių mokyklos mokytoja, pa
skaitininke. Nuo Radviliškio iki 
Klivlando per visą tą gyvenimo 
laikotarpį sukaktuvininkė sudė
jo įdomų ir mozaikinį darbų bei 
kūrybos kraitį.

’’Maži dalykai iš tiesų yra 
maži, bet ištikimybė mažam 
dalykui yra didinga...”

Šv. Augustinas

IŠ TAVO RANKŲ...
Motinai Teresei
Iš Tavo rankų 
Dievo Meilė sklinda, 
Ir šypsos mirčiai 
Laimintas žmogus, 
Skurdžiausiems 
Kupiną gerumo indą 
Neši su meile 
Į namus...

Kuriuos vaitoja, 
Alksta, serga, 
Kuriuos gerumo žodžio 
Alkani...
Širdim apglėbusi 
Pasaulį margą, 
Palaima Dievo 
Gyveni...

Tava dvasia 
Pasaulį šildo, 
Apglėbia skurdą 
Šiluma šviesia, 
Gerumo saule 
Širdys prisipildo 
Po Dievo Meile 
Tavo akyse...

Valerija Vilčinskienė
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□ Ii. ILT'WfJI VEIKLOJE
Dail. Eva Kubbos, grafikė ir 

tapytoja, gimusi Lietuvoje prie 
Šilutės 1928 m., dailę studijavusi 
pokario Berlyne ir Melburne, yra 
susilaukusi plataus savo talento 
pripažinimo Australijoje. Birželio 
16 d. ji pradėjo keturių mėnesių 
viešnagę Europoje. Pirmą mėnesį 
žada dalyvauti Vokietijos Kasely- 
je vykstančioje dokumentinėje 
dailės parodoje. Du sekančius 
mėnesius skirs Lietuvai, kurioje 
nori įsirengti savo studiją. Pasku
tinį mėnesį praleis studijos dienų 
ekspresionistų stovykloje Prancū
zijoje, su jais tapydama gamto
vaizdžius. Pradėdama šią kelionę 
ji spėjo aplankyti Kanberoje ati
daromą dail. Kazio Kemežio dar
bų parodą. Ji pati kovo 15 - bir
želio 9 d.d. dalyvavo taipgi Kan
beroje surengtoje grupinėje paro
doje “Europos ateiviai dailininkai 
Australijoje 1930-1960”.

Žemaičių dailės muziejus 
Plungėje darbą yra pradėjęs nesu
tvarkytuose kunigaikščio Mykolo 
Oginskio rūmuose 1994 m. liepos 
16 d. atidaryta antrąja pasaulio 
žemaičių dailės paroda. Muzieju
je buvo norėta kaupti po visą 
Lietuvą ir pasaulį išmėtytą že
maičių kūrybą - liaudies meną, 
profesinę dailę, religinį meną, 
dvarų kultūros palikimą, radinius 
apie iškilius žemaičių žmones. 
Arvydo Jockaus pranešimu “Lie
tuvos aide”, dalyje muziejaus rū
mų buvo įsikūrusios statybininkų 
mokyklos klasės, priminusios so
vietines kareivines. Jos tada sku
biai buvo paverstos parodų salė
mis, o dabar jose jau sutelktas 
mirusių žemaičių dailininkų pali
kimas: Telesforo Valiaus (Kana
da), Alfonso Dargio (Vokietija), 
Adomo Galdiko (JAV) ir Pau
liaus Augiaus (JAV) kūriniai. 
Tarp jų yra ir JAV, Australijoje, 
Europoje bei Lietuvoje gyvenan
čių žemaičių dailininkų darbų. 
Vienoje salėje - XVIII š. Var
niuose ir Alsėdžiuose sudarytas 
30 žemaičių vyskupų portretų 
rinkinys, pasiskolintas iš Lietuvos 
dailės muziejaus. A. Jockus pri
mena, kad yra prakiuręs nesu
tvarkytų kunigaikščio M. Ogins
kio rūmų stogas. Lašantis vanduo 
jau yra pasiekęs pirmąjį Žemaičių 
dailės muziejaus aukštą. Stogui 
sutvarkyti reikėtų penktadalio 
milijono litų. Jų betgi šiais metais 
neturi prasiskolinusi Plungės sa
vivaldybė.

Poetas Pranas Lembertas, gi
męs 1897 m. rugsėjo 18 d., mirė 
Kalifornijos Santa Monikoje 1967 
m. lapkričio 29 d. Velionies kūry
binį palikimą sudaro pirmoji 
“Saulėtekių” rinktinė, išleista Bir
žuose 1935 m. Vokietijoje paliki
mą papildė rinkinys “Baltija šau
kia” (1947), JAV Bruklyne - išsa
miausias leidinys “Tau, sesute” 
(1969). Labiausiai velionį išgarsi
no daina tapęs eilėraštis “Tau, 
sesute”, kai jam muziką sukūrė 
Stepas Graužinis. Tai buvo tikrai 
populiari žygio daina, ypač jauni
mo eilėse. Urną su velionies pa
laikų pelenais jo šimtojo gimta
dienio išvakarėse Lietuvon atvežė 
velionies sūnus Vitalis su marčia 
Danute. Atsisveikinimas su velio
niu ir jo šimtojo gimtadienio mi
nėjimas įvyko Vilniuje, Lietuvos 
rašytojų sąjungos salėje. Velio
nies atminimas buvo pagerbtas ir 
Biržuose, kur jam teko dirbti jau
nystės metais. Urna su pelenais 
perlaidota gimtinėje - Paežerių 
kapinėse, kurios yra Šakių rajono 
Kriukių seniūnijoje.

Daytona Beach lietuvių klu
bas Floridoje balandžio 13 d. su
rengė ten gyvenančio dail. Juozo 
Sodaičio kūrinių parodą, skirtą 
amžiaus aštuoniasdešimtmečiu!. 
Sukaktuvininkas, gimęs 1917 m. 
sausio 25 d. Kudirkos Naumiesty
je, yra baigęs Rygiškių Jono gim
naziją Marijampolėje ir Lietuvos 
karo mokyklą Kaune. Prieš II D. 
karą jis jau bendradarbiavo “Su
valkietyje”, “Lietuvos aide” ir “Ka
ryje”. Pokario Vokietijoje 1946-49 
m. jis su Albinu Valentinu ir Pul- 
giu Andriušiu leido humoristinį 
“Dievo paukštelį”. Schwaebisch 
Gmuendene buvo įsteigęs “Gabi
jos” leidyklą, kurią buvo perkėlęs 
ir į JAV. Su ja išleido įvairių lei
dinių apie 100.000 egzempliorių 
tiražu. J. Sodaitis, siekdamas spe
cialybės, mokėsi braižybos Niu
jorko universitete ir Scrantono 
mokykloje. Tada ir susidomėjo 
dailės studijomis. Kūrybinio darbo 
ėmėsi tapęs pensininku. Jo kū
riniams yra būdingi liaudies meno 
legendiniai ir mitologiniai motyvai.

Kauno jėzuitų šventovėje 
skambėjo dabartinio anglų kom
pozitoriaus John Rutterio septy
nių dalių “Requiem”, pabrėžian
tis, kad gyvenimas nesibaigia su 
mirtimi. Sis kūrinys buvo skirtas 
1996 m. Kauno mariose žuvu
sioms jėzuitų gimnazijos auklėti
niams. Jį atliko iš JAV Buffalo 
atvykęs amerikiečių choras, talki
namas Kauno “Leliumų” ir Vy
tauto šventovės chorų, sol. G. Mi
liauskaitės, instrumentinės grupės 
ir vargonininkės D. Jatautaitės.

Naujas Vinco Kudirkos mu
ziejus yra statomas Šakių rajono 
Kudirkos Naumiestyje. Jam jau 
gautas pianinas, kuriuo yra skam
binęs V. Kudirka, mokydamasis 
Varšuvoje ir lankydamasis pas 
dėstytoją Juozą Radziukyną. Mu
ziejui jį padovanojo surastos dės
tytojo vaikaitės. Senąjį pianiną 
lankytojai galės pamatyti tik nau
jajame V. Kudirkos muziejuje, 
kai į jį persikels senasis muziejus 
iš vidurinės mokyklos patalpų. Ti
kimasi, kad naujasis muziejus 
pradės veikti sekančiais metais, 
kai bus minimos V. Kudirkos šim
tas keturiasdešimtosios gimimo ir 
šimtosios jo sukurto Lietuvos 
himno metinės. Naujojo muzie
jaus statybos lėšoms telkti 1991 
m. buvo įsteigtas V. Kudirkos 
fondas. Tada žmonės daug auko
jo menkaverte valiuta, bet surink
tų aukų nepakako. Vėliau 65.000 
litų paskyrė Marijampolės apskri
ties administracija, o 1997 m. bu
vo gauta 300.000 litų iš Lietuvos 
vyriausybės.

V. Kudirkos fondo sekr. N. 
Manikienės pranešimu, visas ant
rasis naujojo muziejaus aukštas 
bus skirtas Vinco Kudirkos gyve
nimo ir veiklos radiniams, spau
dos draudimui ir knygnešiams. 
Pirmajame muziejaus aukšte bus 
sutelkta medžiaga apie tokius šio 
krašto šviesuolius, kaip J. Jablons
kis, P. Mašiotas, P. Orintaitė, V. 
K. Jonynas, ir daugelį kitų. “Švie
sos” leidykla išleis marijampo
liečio pedagogo Zeniaus Šilerio 
rašomą knygą apie “Tautiškos 
giesmės” autorių V. Kudirką. 
Anksčiau jis jau yra parašęs ir iš
leidęs poeto Prano Vaičaičio mo
nografiją. Naujasis Vinco Kudir
kos muziejus iškils toje vietoje, 
kur kadaise stovėjo senas namas, 
o jame gyvenęs V. Kudirka para
šė Lietuvos himnu tapusią “Tau
tišką giesmę”.

Istorinių Lietuvos valstybės 
heraldikos ženklų parodą Valsty
bės dienos išvakarėse Kaune ati
darė M. K. Čiurlionio dailės mu
ziejus, pasinaudodamas turtingais 
savo fondais. Su šia įdomia paro
da “Lietuvos ryto” skaitytojus su
pažindina šio dienraščio atstovės 
Vidos Savičiūnaitės trumpas, bet 
kondensuotas pranešimas. Lietu
vos heraldikos pradžia šioje pa
rodoje ji laiko Mindaugo ženklą 
menančius radinius, ietgalį su 
kryželiu, Vytį su jo pakitimų įvai
rove, Vyčio kryžius ir Gedimino 
stulpus. Nuotraukose matyti net 
ir heraldikos ženklais pažymėtų 
Lietuvos pinigų raida nuo Algir
do monetų iki dabartinių. Heral
dikos ženklų apstu ir įvairiuose 
valstybiniuose popieriuose, Lietu
vos ordinuose, medaliuose, pašto 
suvenyruose. Atskiroje vitrinoje 
buvo parodyta ir heraldikos nesu
sipratimų. Parodoje išstatytas net 
ir okupacijos metais Vilniaus 
krašte sulenkintas Vyčio ženklas.

Lietuvos operos ir baleto 
teatras Vilniuje septyniasdešimt 
septintąjį sezoną pradėjo G. Ver
džio “Aidos” spektakliu. Teatro 
meno vadovo Jono Aleksos pra
nešimu, šį sezoną yra numatytos 
trijų operų premjeros: G. Puccini 
(Pučinio) “Toscos”, W.A. Mozar- 
to (Mocarto) “Užburtosios flei
tos”. Pagrindinį Toscos vaidmenį 
premjeroje atliks L Milkevičiūtė, 
jį taipgi paruoš S. Stonytė ir S. Jo
naitytė. Vieno spektaklio prem
jerą Vilniuje jau turėjo Richardo 
Strausso bibliniais motyvais su
kurta opera “Salomėja”. Vieno 
spektaklio premjerą paruošė sim
foninio orkestro vadovas Ginta
ras Rinkevičius, rež. Jonas Vait
kus, dail. Jonas Arčikauskas, cho
reografė Andželika Choliną. Šios 
operos vaidmenis atliko iš kitur 
pasikviesti solistai. Lietuviams at
stovavo tik jaunas sol. Audrius 
Rubežius. Baleto repertuarą pa
pildys Italijoje gyvenančio balet
meisterio Lorkos Miasino Vilniu
je paruoštas “Graiko Zorbos” 
spektaklis su jam panaudota Mi- 
kio Teodarakio muzika, v. Kst.
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PRISIKĖLIMO
ARAI’IJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St., Toronto. Ontario M6I! 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

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

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind................... 2.25%
180-364 d. term.ind..................2.50%
1 metų term, indėlius................2.75%
2 metų term, indėlius................3.50%
3 metų term, indėlius............... 4.00%
4 metų term, indėlius................4.25%
5 metų term, indėlius................5.00%
1 metų GlC-mėn.palūk............. 2.75%
1 metų GlC-met. palūk............. 3.25%
2 metų GlC-met. palūk............. 3.75%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.25%
4 metų GlC-met. palūk............. 4.50%
5 metų GlC-met. palūk............. 5.25%
RRSP, RRIF Ir OHOSP............. 2.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd..... 3.25%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd..... 3.75%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd..... 4.25%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd..... 4.50%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd......5.25%
Taupomąją sąskaitą..................2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................5.25%
2 metų......................5.90%
3 metų......................6.40%
4 metų......................6.55%
5 metų......................6.75%
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 mortgičlus iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler's cheques). Nelmame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC” kortelė
Musų 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.

LEDA & RE FRIGERA TIOjV 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

1111111111111111111111 
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■■lininiui nu n imi

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

DKAIDA
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

rurTvAK INSURANCE BROKERS LIMITED 
CHOLKAJN 3836 BL00R ST w ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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

Skambinti

TEODORUI STANULIUI
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

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

(2 blokai į vakarus nuo Lietuvių namų)

tel. 416 769-1616 fax 416 769-1524

LSS Kanados rajono skautai, pasiruošę sukaktuviniam “Romuvos” 35-mečio paradui stovykloje 1997 m. 
rugpjūčio 10 d. Rikiuotės priekyje stovyklos viršininkas ir Toronto “Rambyno” tuntininkas S. MARIUS 
RUSINAS Nuotr. V. Pečiulio

E^SI’OlilAS
Atletas Virgilijus Alekna

ED. ŠULAITIS
Pasaulio lengvosios atletikos 

pirmenybėse 1997 m. Atėnuose pir
mąjį medalį laimėjo 'septynkovinin- 
kė Remigija Nazarovienė, gavusi 
bronzos medalį. Tačiau pažiūrėki
me iš arčiau į diskininką Virgilijų 
Alekną, tenai iškovojusį sidabro 
medalį.

Šis Lietuvos milžinas yra - 1.99 
m. ūgio, 130 kg svorio, 25 metų am
žiaus, gimęs Kupiškio rajone 1972 
m. vasario 13 d. Pirmą kartą diską į 
rankas jis paėmė 1986 m., besimo
kydamas Panevėžio internatinėje 
sporto mokykloje. Tuo metu jis 
svarstė, ką pasirinkti, nes pradžioje 
domėjosi krepšiniu. Tada bandė 
mesti ietį, kol pagaliau apsisprendė 
dėmesį sukaupti diskui.

Baigęs mokyklą, V. Alekna at
vyko į Vilnių ir čia, įstojęs į Vil
niaus Pedagoginį institutą, pateko į 
Rimo Kalibato rankas. Praėjusiais 
metais šis treneris apie savo auklė-

dagoginį institutą, kuriame jis - kū
no kultūros specialybės studentas. 
Šiaip jis dirba Lietuvos prezidento 
A. Brazausko asmens sargybiniu.

V. Alekna gana daug pinigų 
(apie 60 litų dienai) išleidžia mais
tui, nes 130 kg sveriančiam vyrui 
reikia gerai maitintis. Jis mėgsta 
vištienos kepsnį, didžkukulius, že
maičių blynus. Turėdamas laisvo 
laiko, kai nėra varžybų, kartais iš
geria bokalą alaus, paskaito fantas
tinės literatūros knygų ar laikraš
čių. Taip pat klausosi muzikos ar 
nuvažiuoja su draugais prie ežero.

V. Alekna retai gali nuvykti į 
savo gimtinę Kupiškio rajone, Ter- 
peikių kaime, kur dar ir dabar ūki
ninkauja jo tėvai. Tačiau kai jis į tė
viškę grįžta vasaros metu, tai tuoj 
ima dalgį ir padeda tėvui pjauti šie
ną, o taip pat pagelbsti ir kituose 
ūkio darbuose.

Veiklos žinios

Bėgimo varžybos
ŠALFASS-gos centro valdybos 

pranešimu, baltiečių ir lietuvių 7- 
osios lauko-miško (Cross-Country) 
bėgimo varžybos Klivlande, OH, 
įvyks lapkričio 8, šeštadienį, Cuya
hoga County Fairgrounds, 164 
Eastland Rd., Berea, šalia Klivlan- 
do miesto. Dalyvauti kviečiami 
įvairaus amžiaus sportininkai, pra
dedant berniukais, mergaitėmis ir 
baigiant vyresnio amžiaus asmeni
mis. Numatyti nuotoliai - 3, 4 ir 5 
km. Registracija 9 vai. ryto. Dau
giau informacijų teikia A. Bielskus, 
3000 Hadden Rd., Euclid, OH 
44117-2122, tel. 216 486-0889, fak
sas - 216 481-6064.

Plaukimo pirmenybės
Šiaurės Amerikos baltiečių 

1997 metų plaukimo pirmenybės 
įvyks lapkričio 2 d. “Trinity Recrea
tion Centre”, 155 Crawford St., To
ronto, Ont. Varžybų pradžia 9 vai. 
ryto. Registracija pusvalandžiu 
anksčiau. Lietuviai iš anksto (iki 
spalio 24 d.) registruojasi pas Iloną 
Smalenskienę, 248 Keele St., To
ronto, Ont. M6P 2K3, tel. 416 769- 
7040. ŠALFASS Inf.

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

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

MOKA:
2.00% už 30-89 dienų term, indėlius 
2.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
2.50% už 180-364 dienų term, indėlius
2.75% už 1 m. term, indėlius
3.50% už 2 m. term, indėlius
4.00% už 3 m. term, indėlius 
4.25% už 4 m. term, indėlius 
5.00% už 5 m. term, indėlius 
2.75% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
3.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
3.75% už 2 m. GIC invest, pažym.
4.25% už 3 m. GIC invest, pažym.
4.50% už 4 m. GIC invest, pažym.
5.25% už 5 m. GIC invest, pažym.
2.00% už RRSP ir RRIF ind.

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

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

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

MasterCard

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

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

.....5.25%

.... 5.90%
3 metų.............. .....6.40%
4 metų.............. .....6.55%
5 metų.............. .....6.75%

(fixed rate)

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

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

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

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

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

Telefonas: 416 207-9239

tinį taip kalbėjo: “Su Virgilijumi 
dirbu penktus metus. Tai ramus, 
darbštus, geras vaikinas, jam svarūs 
rezultatai dar neapsuko galvos, ne
tikiu, kad ir ateityje apsuks”.

O Lietuvos lengv. atletikos 
rinktinės vyr. treneris Kęstutis Šap- 
ka apie Virgilijų taip yra išsireiškęs: 
“Virgilijus - labai rimtas vaikinas, 
rimtai žiūri į gyvenimą, nerūko, ne
vartoja alkoholio. Visada tvarkin
gai apsirengęs, pasitempęs, labai 
kultūringas. Metikai paprastai būna 
nepaslankūs. Virgilijus - tikras 
Apolonas. Tokį vyrą kiekviena 
mergina norėtų turėti. Jis puikiai 
žaidžia krepšinį, į aukštį šoka 1.90 
m., dalyvauja stipruolių konkursuo
se ir užima pirmąsias vietas” (prieš 
porą metų Vilniuje įvykusiose Lie
tuvos galiūnų varžybose jis tapo 
čempionu).

Pasaulio čempionato disko 
metiko vicečempionas taip pat yra 
metęs ir rutulį. Prieš kelerius metus 
Panevėžyje įvykusiose Lietuvos pir
menybėse jis yra iškovojęs pirmąją 
vietą. Virgilijus šiuo metu gyvena 
vienas Vilniuje esančiame bendra
butyje. Daugiau negu dveji metai 
draugauja su 23 metų amžiaus šuo
lininke į tolį Kristina Šablovskyte, 
kuri yra Atėnuose bronzą iškovoju
sios Remigijos Nazarovienės sesuo. 
Jiedu susipažino bevažinėdami kar
tu į varžybas.

Jis norėtų baigti Vilniaus Pe-

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)

Pranas Berneckas, buvęs To
ronto sporto darbuotojas ir Pasau
lio lietuvių sporto žaidynių pradi
ninkas, kartu su ponia dvi savaites 
svečiavosi Toronte ir draugų bei 
pažįstamų tarpe atšventė vardadie
nį. Šiuo metu p.p. Berneckai gyve
na Vankuveryje, kur Prano pastan
gomis buvo įsteigtas lietuvių sporto 
klubas “Viltis”.

“Stabdyk nusikalstamumą” - 
tokia mintis užimti vaikus kilo Š. 
Marčiulioniui. Prie jo prisidėjo ir 
A. Sabonis. Rugsėjo 6 d. Kaune, 
krepšinio mokyklos kieme, atidary
tos 8-nios krepšinio aikštelės. Aikš
telių atidaryme Lietuvos ministeris 
pirm. Gediminas Vagnorius primi
nė, kad jaunimas daugiau tiki žino
mų krepšininkų žodžiais. Mokytojų, 
politikų ir valdininkų balsai jauni
mą nevisada pasiekia.

Rasa Mažeikytė Berlyne vyku
siose dviračių 3 km. persekiojimo 
lenktynėse laimėjo 1-mą vietą. Tai 
buvo Europos jaunimo iki 23 m. 
dviračių pirmenybės.

Lietuva-Lenkija 0:2. Olštyne 
sužaistos draugiškos futbolo rung
tynės, kurias laimėjo Lenkija.

Dainius Zubrus, Filadelfijoje 
ledo ritulio žaidėjas, sėkmingai pra
dėjo naująjį sezoną. Draugiškose 
rungtynėse su Montrealiu pelnė 
įvartį ir atliko sėkmingą ritulio per
davimą. Galutinė rungtynių pasek
mė - 5:4 Montrelio naudai.

Jonas Pipynė, vienas geriausių 
Lietuvos vidutinių nuotolių bėgikų, 
mirė eidamas 62-uosius metus. Jis 
buvo Melburno olimpinių žaidynių 
dalyvis. Daug kartų gerino Lietuvos 
ir Sovietų s-gos rekordus. Kai kurie 
iš jų nepagerinti iki šiol. A.S.

Skautų veikla
• “Rambyno” ir “Šatrijos” tun

tai rugsėjo 28 d. iškilmingomis pa
maldomis Prisikėlimo šventovėje 
pradėjo žiemos darbo metus. Mi
šias atnašavo tuntų dvasios vadas s. 
kun. Augustinas Simanavičius, 
OFM. Pamoksle ragino visus skau- 
tus-tes dirbti pagal savo šūkį - Die
vui, tėvynei ir artimui.

Sueiga vyko salės scenoje. Pa
gerbus vėliavas, sueigai vadovavo 
ps. D. Grybaitė. Dalyvavo 66 bro
liai ir sesės. Po tuntininko S. M. 
Rusino pasveikinimo skaityti įsaky
mai. Į pasitraukusių vadovų-vių vie
tas atėjo nauji. Visa eilė skautų-čių 
pakelti į vyresniškumo laipsnius. 
Sueiga baigta Tautos himnu ir va
karine skautų malda “Ateina naktis”.

• Toronto skautai-tės sveiki
na prel. dr. Pr. Gaidą, atšventu
sį savo kunigystės 60-metį, ir Lie
tuvos kankinių parapijos kleboną 
prel. J. Staškų pakėlimo į prelatus 
proga. F.M.

ŠYJPSEJyJOS

Mokytojas klausia: - Kas 
buvo pirmasis radijo inžinie
rius?

- Adomas, - atsako Juliu- 
kas ir čia pat paaiškina: Jis 
pirmasis iš savo šonkaulio pada
rė garsiakalbį.

* * *

Pinigai išlaisvina žmogų 
nuo norų. O norai išlaisvina 
žmogų nuo pinigų.

lEnsimmn
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741
66 Mimico Avė., Toronto Ont., M8V i R3

Savininkas Jurgis Kuliešius

‘Sluee/n 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 -

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
MįJ®*—45 Forest Heights Str., Whitby, Ont. L1R 1T7 

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

Viso, 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!

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

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

tAMOGUM*

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

Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai 

pervežimai

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

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

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

Hamilton Alfredas Zorkus 
905 522-9966

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

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



“Armonikos” ansamblis: Giedrius Butautas, Alfredas Klimas, Ramutis 
Kaspariūnas, Jonas Valuckas ir Stasys Liupkevičius Ntr. Pr. Šlutienės

Čikagos lietuvių vaizdai ir vargai

“Armonika ” - ir vėl Kanadoje
Norėjau pradėti nuo kažkur 

skraidančių mažų gandelių apie 
ansamblio “Armonika” - iširi
mą, bet, laimei, tai pasirodo ne
tiesa. Jei kartais ir pasikeitė šio 
ansamblio sudėtis, nepasikeitė 
jo populiarumas. Sėkmė turbūt 
priklauso nuo šio kolektyvo 
liaudiškumo tradicijų, nes gro
jama liaudžiai, kuri savo dainą, 
muziką visada vertina ir myli. 
Vien per praėjusius metus “Ar
monika” koncertavo Vilniuje, 
Panevėžyje, Telšiuose, Skuode, 
Ukmergėje, Utenoje, Punsko 
400-tųjų metinių minėjime ir 
dar daugelyje kitų Lietuvos vie
tovių. Visur jie yra mėgiami ir 
mažų klausytojų kaip ir pagyve
nusių.

Šio ansamblio meno vado
vas Stasys Liupkevičius. Tai me
nininkas, kuris labai greitai mo
ka savo artistiška kibirkštėle už

degti ir sudominti visus klausy
tojus. Kiti šio kolektyvo nariai 
taip pat yra vienminčiai, de
gantys kūryba ir didele meile 
savo darbui.

Toronto klausytojui teks 
vienintelė galimybė susitikti su 
Lietuvos TV generaliniu direk
toriumi A. Ilginiu, kuris yra ne
paprastai kūrybingas ir talentin
gas žmogus. Mes jį išvysime 
rampos šviesoje pravedant “Ar
monikos” programą.

Rengėjai kviečia visus to- 
rontiečius, hamiltoniečius ir ki
tus... apsilankyti koncertuose 
bei dar kartą įsitikinti šio an
samblio populiarumu ir nebeti
kėti jokiais gandais.

Toronto žiūrovas po kon
certo yra kviečiamas pabend
rauti su muzikantais bei kitais 
svečiais prie gražaus vaišių stalo.

Ilona Damašiūtė- 
Beresnevičienė

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)

EDVARDAS ŠULAITIS

Praėjo pirmieji rudens rengi
niai. Pirmasis jų buvo Tautos 
šventės minėjimas Jaunimo cent
re. Kai kurios jo programos dalys 
vyko Tėvų jėzuitų koplyčioje ir 
Jaunimo centro sodelyje. Po Mi
šių (jas atnašvo ir prasmingą pa
mokslą pasakė kun. Juozas Vaiš- 
nys), buvo iškilmės prie Laisvės 
kovų paminklo. Čia rengėjų - 
Amerikos lietuvių tautinės sąjun
gos vardu prabilo Petras Bučas, 
kuris vadovavo visai programai. 
Aukurą uždegė šios sąjungos ve
teranas Teodoras Blinstrubas. 
Kalbėjo skautininke Marija Utz, 
o gėles prie paminklo padėjo 
Kristina Jonušaitė ir Rimas Mar
čiulionis.

Pagrindinė minėjimo dalis - 
akademija vyko Jaunimo centro 
didž. salėje, kurioje dalyvavo ne
pilni 200 žmonių. Programai va
dovavo Vida Kriaučeliūnaitė-Jo- 
nušienė. Paskaitą skaitė iš Kliv- 
lando atvykęs “Dirvos” red. dr. 
Jonas Jasaitis. Žodžiu sveikino 
buvęs PLB pirm, ir “Pasaulio lie
tuvio” žurnalo red. Bronius Nai
nys. Buvo perskaitytos ir ALTos 
pirm. dr. Jono Račkausko mintys. 
Minėjimo pradžioje buvo sugie
doti JAV ir Lietuvos himnai (va
dovavo sol. Margarita ir Vaclovas 
Momkai, kurie giedojo ir pamal
dų metu). Invokaciją perskaitė 
kun. Juozas Vaišnys.

Meninėje dalyje pasirodė sol. 
Audronė Gaižiūnienė ir jaunoji 
deklamuotoja Jūratė Jankauskai
tė. Padėkos žodį tarė ALT sąjun
gos vicepirm. Stasys Briedis. Visi 
susirinkusieji sugiedojo “Lietuva 
brangi”. Po to buvo susirinkta į 
Jaunimo centro kavinę bendriems 
pietums.

Koncertas. Sekmadienį, rug
sėjo 14, tame pačiame Jaunimo 
centre pasirodė pasižymėjęs jau
nas pianistas iš Vilniaus, dabar 
studijuojantis Curtis muzikos ins
titute Filadelfijoje, Andrius Žla- 
bys. Praėjusią vasarą jis sėkmin
gai koncertavo Lietuvoje ir susi
laukė labai palankių atsiliepimų. 
Dvidešimtmetis pianistas klausy
tojams pateikė sunkoką progra
mą, kurioje buvo J. Haydno, L. 
von Bethoveno, F. Liszto, M. K.

Čiurlionio kūriniai, ir viena paties 
pianisto kompozicija-improvizaci- 
ja, skirta Vilniuje gyvenančiam jo 
tėvui.

Šį vertingą koncertą surengė 
“Amerikos lietuvių radijo” valan
dėlės vadovas Anatolijus Šlutas. 
Gaila, kad žiūrovų buvo mažai - 
apie 130 žmonių. Gerai, kad pini
gine parama prisidėjo dr. Leoni
das Ragas (jis įteikė 500 dol.) ir 
kai kurie kiti su mažesnėmis au
komis.

Fotografuos mėgėjai vėl ga
lės pasigėrėti metine lietuvių fo
tografų paroda (jau 26-ja iš eilės), 
kuri bus atidaryta spalio 24 d. (iki 
lapkričio 2) Čiurlionio galerijoje. 
Parodos tema - “Amatai”. Čia 
laukiami įvairius žmonių darbo 
aspektus liečiamieji kūriniai. Ti
kimasi, kad parodoje dalyvaus 
apie 90 jaunuolių. Jaunesniųjų ir 
pradedančiųjų darbai bus vertina
mi atskirai. Vyresniesiems skiria
ma 150, 100 ir 50 dolerių premi
jos (už pirmąsias tris vietas), o 
jauniesiems ir pradedantiesiems 
atitinkamai - 75, 50 ir 25 doleriai. 
Premijų ir visos parodos mecena
tas - dr. Stasio Budrio fondas. Jos 
bus įteiktos vakaronės metu lap
kričio 8 d. Jaunimo centro kavi
nėje.

Šią parodą^ organizuoja vie
nas didžiausių Š. Amerikos lietu
vių foto menininkų bei entuziastų 
- Algimantas Kezys (4317 S. Wis
consin Ave., Stickney, IL 60402). 
Jis taip pat rengia ir platų šios pa
rodos katalogą. Vasaros metu A. 
Kezys buvo nuvykęs į Lietuvą, 
kur nusivežė naują savo kūrybos 
parodą “Moteris”. Ji buvo išstaty
ta Vilniuje, Šiauliuose (kartu su 
fotografu ir dailininku Zinu 
Kazėnu) ir Latvijoje. Šia tema 
bus atidaryta A. Kezio ir X-jo 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
metu Lemonte esančiame Dailės 
muziejuje ruošiama paroda (ati
darymas įvyks lapkričio 26 d. va
kare). Čia bus galima įsigyti ir 
stambią knygą “Moteris”, išleistą 
lietuvių ir anglų kalbomis.

A. Kezys yra pakviestas su sa
vo foto darbais ir į Kalifornijos 
Lietuvių dienas Los Angeles 
mieste spalio 11-12 d.d. Neseniai 
pas šį fotomenininką viešėjo jo 
bendradarbis iš Lietuvos - Zinas

Pianistas ANDRIUS ŽLABYS po 
savo koncerto Čikagoje su rengėju 
ANATOLIJUMI ŠLUTU

Nuotr. Ed. Šulaičio
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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 Audrone/ tel. 416 255-8473,

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

Aukurą uždega TEODORAS BLINSTRUBAS, asistuojant ALT 
sąjungos vicepirm. Petrui Bučui Nuotr. Ed. Šulaiičo

Countrywide westide realty inc.n 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 Namų: 416 231 -2367 
4214 Dundas Street West, Suite 106, Toronto, Ontario M8X1Y6

BURNHAMTHORPE/KIPLING RAJONE 
parduodamas 3 miegamųjų namas su baseinu

Prie Laisvės kovų paminklo Čikagoje, minint Tautos šventę rugsėjo 7 d.

stra Travel

/gh Juozas (Joseph)

NORKUS
Re/max West Įstaigoje 

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

pirkimo patyrimas.
- Namų nuomojimų ir nuomininkų

reikalų specialistas

West Realty Inc.

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

Nemokamas namų įvertinimas

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

Tcl. 410 .131-1900
Adresas: 12 Bartlett Ave (Bloor ir 
Dufferin), Toronto, Ont. M6H 3E6. 

Fax 531-1906

PARDUODAMAS HIGH PARK 
rajone 2 A aukšto, 8 kambarių 

\įįt namas už $215,000. Platesnę 
(]&&!' Informaciją Jums suteiks

Gintautas Tumosa
TEL. 416 769-1616 
Nemokamas namų įvertinimas

West Realty Inc., realtor*
1678 Bloor Str. West, Toronto, Ont. M6P 1A9

& Services Inc.
1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus į vakarus) 

Ontario, Canada, M6P 1A7

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

’ Bilietus atvykstantiems iš Lietuvos (pristatymas į namus per vieną parą)
* Dokumentų vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą *

* Dideles nuolaidas dažnai keliaujantiems *
* Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas *

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

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 teisini patarnavimą

Kazėnas, su kurio talka jis rengia 
kai kurias parodas Lietuvoje. O 
dabar A. Kezys Lietuvoje savo 
darbus išstato kiekvienais metais.

Vasarą pas A. Kezį viešėjo 
Šiaulių mieste gyvenanti vienuolė 
širdietė Aldona Kezytė. Ji yra jo 
sesuo ir Amerikoje lankėsi pirmą 
kartą. Čia ji aplankė ne vien tik 
savo brolį, bet ir Čikagoje gyve
nančią tos pačios vienuolijos narę 
Bronę Balčiūnaitę, kurią kvietė 
grįžti į Lietuvą.

Laukiama dviejų ansamblių 
iš Lietuvos - “Armonikos” ir 
Šiaulių “Saulės”. Pirmasis iš jų 
koncertuos spalio 12 d. (vidurdie
nį Lemonte, o 4 v.p.p. - Jaunimo 
centre). “Saulė” savo sugebėji
mus pademonstruos spalio 14 d., 
7 v.v. Jaunimo centre.

“Armonika” jau yra gerai pa
žįstama čikagiečiams bei kitų vie
tovių lietuviams. Šiaulių pedago
ginio universiteto tautinį ansamb
lį “Saulė” sudaro dainininkai, šo
kėjai bei muzikantai. Čia jis pasi
rodys pirmą kartą. Šis vienetas 
yra iškviestas Nebraskos universi
teto ir, be Čikagos, dar koncer
tuos Detroito ir Klivlando lietu
viams. Vienete - 30 narių, kurių 
meno vadovas yra Darius Daknys, 
o šokėjų grupės vadovas - Ed
mundas Verpetinskas.

Amerikiečių spaudoje labai 
mažai rašoma apie Lietuvą ir lie
tuvius, o jeigu rašoma, tai dau
giausia iš neigiamos pusės. Čika
gos didieji dienraščiai “Chicago 
Sun-Times” ir “Chicago Tribune” 
rugsėjo 17 d. laidose įdėjo ilgokus 
rašinius apie JAV teisėjo O. John 
Brahos sprendimą deportuoti Ci
cero mieste gyvenantį 77 m. am
žiaus tautietį Juozą Naujalį. Jis 
kaltinamas nuslėpimu savo veik
los II Pasaulinio karo metu. Esąs 
tarnavęs XI Lietuvių pagalbinia
me batalione, kuris išžudęs tūks
tančius žydų Lietuvoje ir Gudi
joje.

Ilgokuose rašiniuose teigia
ma, kad J. Naujalis, kuris dėl silp
nos sveikatos pats teisme nedaly
vavo, anksčiau po priesaika duo
tame paliudijime prisipažinęs, 
kad savo noru įstojęs į XI-jį bata
lioną ir tarnavęs Gudijoje apie 
metus laiko, vėliau iš jo pabėgęs, 
o pagautas buvo laikytas kalėjime.

Apie J. Naujalį plačiai buvo 
kalbėta ir per vieną Čikagos stip
riausių radijo stočių WLS rugsėjo 
16 d. naktį. Teko klausytis porą 
valandų užtrukusios programos, 
kai klausytojai skambino ir išsakė 
savo mintis J. Naujalio klausimu. 
Dauguma tų pasisakymų buvo la
bai žiaurūs mūsų tautiečio adre
su. Taip pat ir pats laidos vedėjas 
ne kartą pažymėjo, jog nepaisant 
jo prastos sveikatos būklės, reikia 
jį išsiųsti į Lietuvą.

Šių eilučių autorius J. Naujalį 
gerai pažįsta jau 40 metų, nes te
ko gyventi kaimynystėje. Neatro
do, kad jis galėjo padaryti tokius 

. didelius nusikaltimus. Galimas 
daiktas čia yra nesusipratimas, 
kaip jis pats ir jo šeima teigia. Ta
čiau jo tikrąją kaltę, jeigu jis bus 
deportuotas, turės nuspręsti teis
mas Lietuvoje. Tačiau dar neaiš
ku, ar jau ilgokas laikas vėžiu 
sunkiai sergantis J. Naujalis galės 
būti deportuotas iš JAV.

Neužmirškime spaudos
Iškeliaujantiems į amžinybę 

kyla klausimas, kam palikti savo 
santaupas. Neužmirština, kad tarp 
įvairių fondų, lietuviškų institucijų 
bei organizacijų yra jau 48 metų 
sulaukę “Tėviškės žiburiai” - pla
čios apimties savaitraštis. Rašyda
mi savo testamentus, neužmirškite 
ir jo. Iškeliauja tautiečiai į anapus 
vienas po kito, o “Tėviškės žibu
riai” lieka šviesti ir toliau. Mažė
jant tautiečių šilaičiui, jie reika
lingi vis didesnės paramos, ypač 
nuolat kylant paruošimo ir spaus
dinimo išlaidoms. Testamentinis 
palikimas “Tėviškės žiburiams” 
bus prasminga parama ir visai lie
tuviškai veiklai. Adresas: “Tėviškės 
žiburiai”, 21u5 Stavebank Rd., 
Mississauga, Ont., L5C 1T3, Ca
nada. “TŽ” leidėjai

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, (į pietus nuo QEW)
Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: 905 271-7171

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

Tel.: 416 530-1070

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 ąą g 763-5677

Advokatas

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

Tel. 416 240-0594
27 John St., Second Floor 
Weston, Ontario M9N 1J4 
(arti Lawrence ir Weston Rd.)

Lengvai pasiekiamas autobusu 
nr. 79 (Scarlett Road) nuo 

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

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, LAX 2T8

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

CMD Insurance Services Inc.

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

DRESHER Appraisal Ltd.

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 *

DRAUDA - 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
- Rugsėjo 28, sekmadienį, pa

krikštytas Juozo ir Vaidos (Stirby- 
tės) Zenkevičių sūnus Tauras-Rai- 
mundas.

- Spalio 4, šeštadienį, susituo
kė Raimundas Pacevičius su Alma 
Žilinskaite.

- Tuoktis ruošiasi Jonas-Rimas 
Juodis su Irena Bansevičiūte.

- Besiruošiant 2000 m. krikš
čionybės sukakčiai, ateinantieji me
tai Sv. Tėvo yra paskelbti Šv. Dva
sios metais. Ta proga Toronto ar
kivyskupas nori, kad Sutvirtinimo 
sakramentas būtų teikiamas kiek
vienoje parapijoje per Sekmines. 
Tad ir mūsų parapijoje Sutvirtini
mo sakramento teikimas numatytas 
ateinančiais metais gegužės 31, 
Sekminių dieną. Todėl prašome tė
velius kuo greičiau registruoti savo 
vaikučius Sutvirtinimo sakramento 
pamokoms, kurias praves G. Kur- 
pis. Registruoti galima priėmusius 
Pirmąją Komuniją, kurie ateinan
čiais metais bus ne jaunesni kaip 12 
m. amžiaus. Registruotis galima iki 
spalio 26, sekmadienio, parapijoje 
tel. (905) 277-1270.

- Parapijos metinis susirinki
mas bus spalio 26, sekmadienį, po 
11 v.r. Mišių parapijos salėje. Visi 
parapijiečiai prašomi kuo gausiau 
susirinkime dalyvauti.

- Mišios spalio 12, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Birutę Pšezdziec- 
kienę, 11 v.r. už parapiją. Wasagoje 
2 v.p.p. už a.a. Aldoną Kryžanaus- 
kienę.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, spalio 5, po

pietėje dalyvavo 185 asmenys. Sve
čių knygoje pasirašė Mykolas Var- 
tapetov iš Lietuvos, Stepas Gama- 
liauskas iš Port Elgin. Pranešimus 
padarė ir su svečiais supažindino 
LN valdybos narys P. Šturmas.

- LN valdybos posėdis - spalio 
23, ketvirtadienį, 7 v.v.

- Ligonių lankymo komitetas 
praneša, kad norėtų gauti informa
cijų apie vienišus, sergančius tautie
čius, kurie norėtų, kad juos aplan
kytų LN ligonių lankymo komiteto 
savanoriai. Apie tai prašome pra
nešti dr. Ginai Ginčauskaitei tel. 
416 532-7115.

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

- 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.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $50 - B. Vaičiūnienė.

Išeivijos lietuvių klierikų stu
dijoms Romoje aukojo: $100 - 
V. V. Baliūnai.

A a. Balio Rašymo atmini
mui, užjausdami brolį Kostą Ra
šymą su šeima, S. J. Andruliai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Juozo Balsio mirties 
metinių prisiminimui Stasė ir 
Vincas Radzevičiai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

A. a. Juzės Čižauskienės at
minimui Kazė ir Jonas Januš- 
kevičiai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

“Kovai su vėžio liga Lietu
voje” sergantiems našlaičiams 
per sės. Nijolę Sadūnaitę a.a. 
Gedimino Rugienio atminimui 
aukojo žmona Elenutė -$25; 
a.a. Marijos Raškauskienės at
minimui: $50 - I. A. Pūkai; $25 
- B. R. Čeponkai; $20 - B. P. 
Čeponkai; $10-0. Juodišienė; 
a.a. Petro Karaliūno atmini
mui: $20 - J. L. Dūdos, dr. D. ir 
J. Norkai; $10-0. Z. Girdaus- 
kai, R. Žiogarys. Aukotojams 
nuoširdus ačiū. M.P.

Tėvynės sąjungos Hamiltono grupės gegužinėje apsilankė iš Lietuvos kari
ninkai, šiuo metu gilinantys savo karines žinias Camp Borden, Kanadoje. 
Iš kairės: vyr. lt. LORETA VYTYTĖ, TS Hamiltono grupės pirm. PETRAS 
ŠIDLAUSKAS, pik. VYTAS ŽUKAS, pik. lt. ANTANAS JURGAITIS

Nuotr. V. Stanevičienės

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, spalio 5, 

Šv. Pranciškaus Asyžiečio šventės 
proga Trečiojo ordino nariai pager
bė pranciškonų ordino įsteigėją or
ganizuotai su savo vėliava dalyvau
dami 10.15 v.r. Mišiose. Per Mišias 
vargonais grojo P. Vytas, giedoji
mui vadovavo Indrė Viskontaitė.

- Parapijos raštinėje registruo
jami vaikučiai Pirmos Komunijos 
pasiruošimo pamokoms, kurios 
prasidės lapkričio mėnesį.

- Kadangi 1998 metai popie
žiaus paskelbimu yra Šv. Dvasios 
metai, ruošiantis sutikti 2000-tuo- 
sius metus, Toronto arkivyskupijoj 
parapijų klebonai turės teisę su
teikti Sutvirtinimo sakramentą. 
Mūsų parapijoj tai bus daroma per 
Sekmines.

- Santuokos sakramentą pri
ėmė Ryan Bose ir Jennifer Burt.

- Katalikų Bendrijos katekiz
mą ir Lietuvos katalikų kalendorių, 
kuriame yra visų lietuvių dvasinin
kų sąrašai, galima įsigyti parapijos 
raštinėje.

- Rugsėjo 30 d. palaidotas a.a. 
Petras Karaliūnas, 87 m.

- Parapijos tarybos visų narių 
susirinkimas įvyks spalio 27 d., 7 v. 
v. T. Bernardino kambaryje.

- Uždaros rekolekcijos mote
rims, kurias organizuoja KLK mo
terų šios parapijos skyrius, vyks 
“Queen of Apostles” tėvų ablatų 
namuose, Mississaugoje, lapkričio 
28-30 d.d. Rekolekcijoms pravesti 
yra pakviestas T. Julius Sasnauskas, 
OFM. Registruotis parapijoj ar pas 
dr. O. Gustainienę 249-7397.

- Platinami bilietai į parapijos 
persikėlimo vajaus rengiamą poky
lį, kuris įvyks lapkričio 8 d., 5 v.p.p. 
parapijos salėse. Bilietus platina 
Regina Masionienė 232-2840. Tiks
las - telkti lėšų žemės sklypui pirk
ti, ant kurio bus statomi nauji pa
rapijos pastatai. Ta proga bus daro
ma ir “silent auction” - varžytinės 
raštu.

- Mišios spalio 12, sekmadienį:
8.15 v.r. J.D. Didžbalių intencija;
9.15 v.r. už a.a. Bronę ir Antaną 
Kovaliūnus; 10.15 v.r. už a.a. Mari
ją Basalykienę, a.a. Joną ir Edvardą 
Stankaičius, a.a. Leoną Lorencą; 
11.30 v.r. už gyvus ir mirusius pa
rapijiečius.

Kauno muzikinio teatro so
listės, soprano Aušros Cicėnaitės 
ir Lietuvos respublikos akademi
nio teatro solisto, tenoro Vaidoto 
Vyšniausko koncertas, rengiamas 
spalio 26 d. Prisikėlimo par. sa
lėje. Solistams akompanuos pia
nistė Eugenija Kuprytė. Abu so
listai yra dainavę pagrindinius 
vaidmenis daugelyje operų bei 
operečių. V.K.

Ramūnė Sakalaitė-Jonai
tienė, KLKK dr-jos “Žiburiai” 
valdybos pirmininkė ir “Tėviš
kės žiburių” redaktorė spalio 4- 
5 d.d. lankėsi Klivlande, OH, 
kur dalyvavo “TŽ” bendradar
bės Aurelijos M. Balašaitienės 
50 metų žurnalistinio darbo su
kakties minėjime ir sukaktuvi
ninkę pasveikino “TŽ” darbuo
tojų vardu.

Kauno arkivyskupijos vai
kų dienos centrams aukojo: $25 
- P. Jankus (a.a. Albino Stan
kaus atminimui).

A. a. Marijai Raškauskienei 
mirus, užjausdami sūnų Justiną 
su šeima bei visus artimuosius, 
Birutė ir Romas Pilipavičiai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

Lietuvos žemės ūkio uni
versitete studijuojantiems nepa
siturintiems studentams parem
ti, a.a. Anelės Žudienės atimi
nimu!, sesutė Marija ir svainis 
Vytautas Kriščiūnai aukojo $100; 
a.a. dr. Broniaus Povilaičio at
minimui Br. V. Saulėnai aukojo 
$30. Aukotojams nuoširdus ačiū.

M.P.

Naujam prelatui kun. JONUI STAŠKEVIČIUI, Lietuvos kankinių vardo parapijos klebonui, jo tėvas, lydimas 
parapijos tarybos pirmininko JUOZO KARASIEJAUS ir tarybos sekretorės VIOLETOS RAMANAUSKIENĖS, 
įteikia šeimos dovaną - prelato sutaną. Žemiau: naujasis prelatas salėje tarp savo giminių Ntr. K. Baliūnaitės

Poeto Henriko Nagio 
mirties metinių

MINĖJIMAS - LITERATŪROS VAKARAS
1997 m. spalio 19, sekmadienį, 5 vai. p.p.
Anapilyje, 2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont.

* "IN MEMORIAM"
* Paskaita — dr. Ilona
* Garsajuostės/knygelės "Poetas H. Nagys kalba" pristatymas
* Skaitymai iš poeto H. Nagio knygų su muzikiniais [tarpais
* Paskutinis eilėraštis — Birutė Nagienė
Programoje: smuikininkė A. Šarpytė, pianistė L. Kanovičienė, 

skaitovai: R. Sakaiaitė-Jonaitienė, R. Lukoševičiūtė-Kurienė, V Piečaitis
* Vakaronės metu vyks H. Nagio kūrybos ir nuotraukų paroda

Įėjimas $10 KLB Toronto apylinkė

Gražytė-Mazih'auskienė

Ansamblio “Armonika” Kanadoje
KONCERTAI: (^t//ir

TORONTO LIETUVIU NAMUOSE, 1573 Bloor st West =

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

HAMILTONO JAUNIMO CENTRE, 58 Dundurn 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

Susitikimas su Lietuvos tele
vizijos “Giminių” serialo autoriu
mi B. Bušma, režisieriumi S. Vo
syliumi ir Lietuvos radijo ir tele
vizijos gen. direktoriumi A. Ilgi
niu įvyks spalio 21, antradienį, 7 
v.v. Toronto Lietuvių Namų sek
lyčioje. Svečiai kalbės apie filmų 
serialo “Giminės” istoriją, apie jų 
užmojį parodyti atsikūrusios Lie
tuvos gyvenimą. Bus rodomos iš
traukos iš naujausių “Giminės” 
serialo filmų. Visus kviečia daly
vauti ir pasikalbėti su Lietuvos te
levizijos darbuotojais LN kultūros 
komisijos vaizdajuosčių sekcija.

S. Pabricienė
“Vilniaus” rūmų gyventojai 

rugsėjo 21 d. surengė išleistuves 
Emilijai Zakarževskienei, išgy
venusiai tuose rūmuose dešimt 
metų ir dešimt mėnesių. Ji vyks
ta gyventi pas savo dukrą Mis
sissaugoje.

Prie gėlėm papuoštų ir gau
siais valgiais apkrautų stalų su
sirinko 30 jos artimiausių drau
gų ir draugių. Valdybos narė L. 
Balsienė iškėlė Emilijos nuopel
nus: Emilija buvo labai aktyvi, 
be jos pyragų nė vienas renginys 
nepraėjo. Ji ir savo išleistuvėm 
iškepė skanų vaisinį pyragą.

Lietuvoje ji dirbo felčere - 
akušere, buvo patyrusi medici
nos srity. Kanadoje dirbo kuli
nare. Valdybos narys J. Jonušas 
kalbėjo apie jų draugystę dar 
Lietuvoje.

Skaniai pasivaišinę ir sugie
doję “Ilgiausių metų”, pakėlę 
vyno taureles, susirinkusieji pa
linkėjo Emilijai laimingo kelio 
pas savo dukrelę. Emilija jaut
riai padėkojo už tokias nuošir
džias jos išleistuves, p. Norušienė

Maloniai kviečiame dalyvauti

Toronto Lietuvių Namų 46-tajame

TRADICINIAME POKYLYJE
1997 m. spalio 25, šeštadienį, 7 v. v

Karaliaus Mindaugo menėje, 1573 Bioorstr. w.

Programoje: Toronto vyrų choras “Aras” 

Šokiams gros “Vaclovas ir Valdas”. 
Kokteiliai 6 vai. vak. Veiks baras, loterija 

Karšta vakarienė su vynu.
Bilietai gaunami LN raštinėje tel. 416 532-3311 

ir sekmadienio popietėse.
Įėjimas - $20, pensininkams $15.

Rengia - Toronto Lietuvių Namų ir 
Visuomeninės veiklos komitetas

Kanados imigracijos minis
terijos bylose yra numatyti ribo
ti skaičiai vizų, išduotinų kai ku
rių užsienio kraštų gyventojams, 
norintiems atvykti gyventi Ka
nadoje. Remdamasis Informa
cijos prieinamumo (Access to 
Information) įstatymu, advoka
tas Richard Kurland sužinojo, 
kad nors imigracijos pareigūnai 
tvirtina, jog vizų laukimas užtę- 
siamas tam tikrose vietovėse dėl 
personalo stokos ir didelės pa
klausos, iš tikrųjų yra nustatytos 
ribos. Imigracijos ministerė Lu- 
cienne Robillard yra teigusi, 
kad nėra apribojimų (quotas), 
norima priimti tarp 102,000 ir 
113,000 ekonominių imigrantų, 
kurie įvertinami pagal pajėgu
mą dirbti ir anglų arba pran
cūzų kalbos mokėjimą.

Stepono ir Stasės Juškaus- 
kų šeima su penkiais vaikais 
Kauno mieste labai prašo finan
sinės pagalbos. Steponas, buvęs 
darbininkas, dabar invalidas, 
šiuo metu yra Kauno ligoninėje 
su antru širdies priepuoliu ir vė
žio liga. Šeima, neturėdama pa
jamų, yra skolinga Kauno bend
rovėms už vandenį, dujas ir bu
to nuomą - 7471.93 litų. Tos 
bendrovės siunčia grasinančius 
laiškus ir kreipėsi į teismą. Šis 
prašymas gautas “TŽ” redakci
joje per M. Vaitkienę (Wasaga 
Beah, Ont.), kuri praeityje tą 
šeimą yra šelpusi maisto ir dra
bužių siuntiniais. Adresas: Ste
ponas ir Stasė Juškauskai, D. 
Poškos 20-2, 3000 Kaunas, Li
thuania.

Montrealio lituanistinėje mo
kykloje įvyko persitvarkymas, todėl 
mokslo pradžia kiek vėluoja. Buvu
si mokyklos vedėja Joana Adamo- 
nytė pasitraukė iš šių pareigų. Jos 
vietą užima Asta Staškevičienė. Ki
tos mokytojos - Inga Gedrikienė ir 
Regina Kibirkštienė. Mokinių re
gistracija vyksta spalio 4 d. seselių 
namuose.

Juozas Šiaučiulis, montrealie- 
čių gerai pažįstamas, pernai išsikėlė 
į Lietuvą. “Apžvalgos” nr. 36 įdėjo 
išsamų Alfredo Guščiaus straipsnį 
apie jį. Taip pat įdėta J. Šiaučiulio 
nuotrauka su jo medžio drožiniais.

Poeto Henriko Nagio vienerių

LITAS
% 4U %

Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1L7

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

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

^TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
THE. LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $40.00, 

rėmėjo - $50.00, garbės - $60.00 
(JAV-se amerikietiškais)

Prašau siuntinėti “Tėviškės žiburius” ištisus metus šiam 
NAUJAM skaitytojui (metinė prenumerata $30.00)

Vardas, pavardė

Adresas ............
■f

Siunčiu prenumeratą

Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti “Tėviškės žiburiai“ siunčiami 
nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti tokių asme
nų adresus. ADMINISTRACIJA

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

REIKALINGA kvalifikuota siuvė
ja. Pageidautina - meninis išsilavi
nimas ir minimali anglų kalba. Bū
tinas siuvėjos stažas arba meno 
mokyklos žinios. Skambinti po 8 
v.v. tel. 416 532-3165.

PARDUODAMA elektrinė rašomo
ji lietuvišku šriftu mašinėlė, lietu
viškos muzikinės vaizdajuostės ir 
kt. Skambinti ar rašyti: S. Praka- 
pas, tel. 416 233-4486, 49 Norse
man St., Toronto, ON M8Z 2P7.

REIKALINGA auklė, kuri gyventų 
kartu ir atliktų namų ruošos dar
bus Richmond Hill rajone. Turi 
kalbėti rusiškai. Skambinti Sašai 
tel. 905 771-0403.

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

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 mėtų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

metų mirties sukakties minėjimas 
įvyks 1997 m. spalio 26 d., sekma
dienį, 12 vai. Aušros Vartų parapi
jos salėje. Bus dr. Ilonos Gražytės- 
Maziliauskienės paskaita ir prista
tymas “Poetas Henrikas Nagys kal
ba” garsajuostės-leidinio, kurį pa
ruošė Birutė Nagienė, Vincas Pie
čaitis ir muz. Aleksandras Stankevi
čius. Be to, programoje dalyvauja 
Ramūnė Sakaiaitė-Jonaitienė, Ra
sa Lukoševičiūtė-Kurienė, B. Na
gienė, Gintas Nagys ir V. Piečaitis. 
Po programos vynas, sūris ir kava. 
Auka 10 dol. Rengia KLB krašto ir 
Montrealio apylinkės valdybos. Visi 
montrealiečiai kviečiami gausiai 
dalyvauti. B.S.

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

Res. 514 256-5355

dol., auką............... dol.

BANGA RENOVATIONS, narnų 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.

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.

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).


