
f Lietuvos \ 
f nacionalinė 
\ M.Mažvydo 
\ biblioteka >

This weekly newspaper was mailed on
Tuesday, October 14, 1997

> TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
Mr THE EIGHTS OF HOMELAND

Nr. 42 (2485) 1997 SPALIS-OCTOBER 14 • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY • 2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA • ' NUMERIO KAINA - $1 i

Padėkos dienai
Kiekvienas darbas gyvenime savaip reikalingas. 

Užtat dažnai sakoma, nėra nei didelių, nei mažų darbų. 
Jie tik nevienodai pastebimi ir vertinami.

DAŽNIAUSIAI plačiau žinomi didesni projektai, 
visuomeninės, politinės ar kultūrinės reikšmės 
užmojai, atlikti sudėtingesni uždaviniai, gauti vi
suotinės, tautinės ar religinės svarbos rezultatai. Apie to

kius darbus kalbama, rašoma. Kai kurie jų pažymimi ap
dovanojimais, premijomis. Tokių darbų vykdytojai bei at
likėjai visuomenėje paprastai užima skirtingą, iškilesnę 
vietą ir į save patraukia didesnį visų dėmesį. Taip viskas 
gražiai ir susiklosto, kad tartum gyvenime nei kitų žmo
nių, nei kitoniškų darbų nebūtų. O iš tikrųjų - ir dar kaip. 
Jų ištisi milijonai - ta milžiniška pilkoji žmonija. Klaustu- 
me, ką gi jie padaro, kad reikėtų ir apie juos kalbėti bei jų 
darbus atitinkamai vertinti? Užuot mėginus kaip nors at
sakyti ir aiškinti, užtektų tik pažvelgti į bet kurį namą ir 
giliau pagalvoti, kas tenai kasdien vyksta, ko ten vis rei
kia, kaip ten kas atsiranda? Pasigilinus turbūt nebūtų 
sunku padaryti išvadą, kad už to ar ano namo sienų triū
sia žmonės - kasdien, tyliai, vienodai. Nes tenai nėra su
statytų automatų, kurie atliktų paprasčiausią namų ruošą. 
Reikia tenai rankų - gerų ir pasiaukojančių, be kurių kas
dienybės raida neįsivaizduojama. Tiesa, namų apyvokos 
techniniai įrenginiai palengvina ir pagreitina kai kuriuos 
darbus, tačiau be žmogaus rankų savaime niekas nepasi
daro. O tų rankų reikia visur - jei ne virtuvėje, tai kur ki
tur. Namuose ruošos darbų niekuomet nepritrūksta. Taip 
ir kruta minios žmonių, kad gyvenimo vaga slinktų kaip 
slinkusi.

GERAI įsižiūrėję tų darbščiųjų “nykštukų” nema
žai rastume ir visuomeninėj veikloj. Kas būtų be 
jų? Kokios organizacijos laikytųsi, kaip atsirastų 
įvairūs renginiai? Ir kartais jau darosi neramu matant, 

kaip jų gretos ima retėti, kai pavargusių ar amžinybėn iš
keliaujančių vieton sunkiai besusirenka reikiamas skai
čius savanorių, be kurių neįmanoma geresnė veikla. 
Žvelgdami j lietuviškąjį gyvenimą išeivijoje, galime pasi- 

-džiaugti ir pasididžiuoti, kad po daugeliu metlfesame fi
nansiškai sustiprėję. Tai geras ir labai reikalingas pagrin
das vykdyti bet kokiems uždaviniams. Bet kas gi pinigai 
be žmonių? Savų pritrūkus negi pasamdysi? O jei taip jau 
reikėtų, iš kur tų tinkamų samdinių gausi? Greičiausiai 
viskas riedės kaip riedėję - be savanoriškos pasiaukojan
čios pagalbos neišsiversime. Ir plačiau pasidairę matome, 
kad ir labai gerai organizuotos, rodos, nieko nestokojan
čios institucijos ar aukšto lygio visuomenės žinybos neap
sieina be savanoriškų rankų. Visoms sritims ir visuomet 
ieškomi savanoriai, visur prireikia pagalbos, ir tai ne už 
pinigus. Visi tie žmonės, įskaitant ir atskirų tautinių gru
pių darbuotojus, yra tikrai užsitarnavę pagarbos ir padė
kos, gal ir didesnio nuolatinio dėmesio. Nei premijų, nei 
medalių niekas negalėtų, tiek prigaminti, kad galima būtų 
juos visus bent taip pažymėti. Tai neįmanoma. To ir ne
reikia, nes įvairių sričių nežinomieji savanoriai turi kitų 
motyvų, kodėl jie atsiliepia į kvietimus pagelbėti, kai rei
kia. Švenčiant Padėkos dieną, reikėtų tuos visų sričių ge
ruosius savanorius ir tyliuosius namų darbuotojus bent 
jau ryškiau prisiminti - vienaip ar kitaip pareikšti jiems 
pagarbą bei nuoširdų dėkingumą ir visa tai pratęsti. CS.

Savaitė Lietuvoje

Kanados Įvykiai
Grįžo Kanados ambasadoriai
Kanados užsienio reikalų 

ministeris Lloyd Axworthy at
šaukė ambasadorių Izraelyje 
David Berger, tuo pareikšda
mas nepasitenkinimą, kad Izra
elio Mossad žvalgyba vartojo 
klastotus Kanados pasus. Pir
mąją spalio savaitę jais pasinau
dojo du Mossad agentai, pasi
kėsinę į islamiečių Hamas gru
pės vadą Khaled Meshal Jorda
nijoje. Jie buvo suimti.

Kanados ambasadoriaus at
šaukimas “konsultacijoms” yra 
griežta priemonė išreikšti ofi
cialų nepasitenkinimą ir gali net 
pakenkti diplomatiniams santy
kiams. Kanados pareigūnams 
rūpi, kad klastotų pasų vartoji
mas gali pakenkti kanadie
čiams, keliaujantiems su tikrais 
pasais Artimųjų Rytų kraštuo
se. Dar blogiau nuaidėjo buvu
sio Kanados ambasadoriaus Iz
raelyje, jo redaguojamam laik
raštyje “The Jerusalem Post” 
įtarimas, jog Kanados žvalgyba 
padėjusi Mossad agentams su
planuoti Hamas vado užpuolimą.

Kanados ambasadorius 
Marc Perron pasitraukė iš pa
reigų Meksikoje, viešai pareiš
kęs savo nuomonę apie tame 
krašte klestinčią korupciją ir 
nešvarią politiką. Žurnale “Mi- 

lenio” atspausdintame pasikal
bėjime jis pasakė, kad teisėtvar
ka Meksikoje yra pastoviai pa
žeidžiama, tai paryškindamas 
konkrečiais pavyzdžiais, ir kad 
kova prieš narkotikų vartojimą 
yra neveiksminga. Pasak jo, 
Meksikos vyriausybė be jokio 
pasiteisinimo atšaukė $450 mln. 
vertės sutartį su Bombardier 
bendrove, turėjusia įrengti po
žeminius traukinius Meksikos 
mieste.

M. Perron buvo paskirtas 
Meksikon kultūriniams ir akade
miniams ryšiams sustiprinti. 
Ekonominiai santykiai jau buvo 
užtikrinti per Šiaurės Amerikos 
laisvosios prekybos sutartį 
(NAFTA). Jis anksčiau buvo 
dirbęs Artimųjų Rytų, Afrikos 
ambasadose, bet sakė niekur ne
matęs tokios korupcijos, kaip 
Meksikoje.

Kanados pilietybės ir imi
gracijos pareigūnams buvo pri
statytas įspėjantis pranešimas 
apie Kanadoje esančius karo 
nusikaltėlius. Ištirta, jog Onta
rio provincijoje gyvena 195, 
Kvebeke bei Kanados rytuose 
72, o vakaruose 41 iš korupcinių 
režimų atvykę pareigūnai, tero
ristai, žmogaus teisių pažeidė 
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Lietuvos pareigūnai Jungtinėse tautose Niujorke. Iš kairės: Lietuvos misijos sekr. Kęstutis Sadauskas, 
patarėjas Rytis Paulauskas, vietinis žurnalistas Kęstutis Miklas, Lietuvos užsienio reikalų mln. Algirdas 
Saudargas, ambasadorius Oskaras Jusys Nuotr. S. Narkėliūnaitės

PRANEŠIMAS IŠ NIUJORKO

Lietuva pasaulio tautų akivaizdoje
Jungtinių tautų visumos posėdžiai, kuriems pirmininkauja Ukrainos atstovas 
Genadijus Udovenko. Lietuvai atstovauja delegacija, vadovaujama užsienio reikalų 

ministerio Algirdo Saudargo
SALOMĖJA NARKĖLIUNAITĖ

Pasibaigė jau tris savaites 
užtrukusios bendrosios diskusi
jos. Sesijos darbotvarkėje yra 
daugiau kaip pusantro šimto 
klausimų, kuriuos vėliau atitin
kamuose komitetuose svarstys 
per ateinančius gerus porą mė
nesių. Yra daug reikalų, kuriuos 
ši tarptautinė organizacija savo 
52-ojoje sesijoje pasiryžusi pa
liesti ir spręsti. Daugelis jų jau 
iškilo per bendrąsias diskusijas, 
kai savo vyriausybių ir regioni
nių blokų nuomonę pareiškė 
valstybių prezidentai, premje
rai, užsienio reikalų ministeriai.

Svarbiausias klausimas
Tai buvo pačios organizaci

jos veiksmingumo ir išlikimo 
klausimas. Kai rugsėjo 22 d. ry
tą prabilo JAV prezidentas 
Clinton, visi laukė, ką jisai pasa
kys apie JAV skolos grąžinimą 
Jungtinėms Tautoms. O ta 
skola siekia arti pusantro bilijo
no dolerių. JT dėl to negali nei 
veiksmingai darbuotis, nei atsi
lyginti daugeliui savo narių, ku
rių kariuomenės dalyvauja įvai
riose taikos palaikymo misijose.

Ir ką gi prezidentas tos ša
lies, kuri ne tik organizavo JT, 
finansavo bei rėmė per ištisą 
pusšimtį metų, pasakė dabar? 
Ogi tą patį, kaip ir pernai - pa
kartojo, kad JAV sumokės savo 
skolą. Tik klausimas, kada tai 
įvyks, pakibo ore.

Kalbama, kad apie $800 mi
lijonų ateisią dar šiemet, o visa 
kita ateis tik tada, kai JT persi
tvarkys taip, kaip pageidauja 
JAV kongresas. Jau žinoma, 
kad kaprizingasis kongresas net 
30 įvairių reikalavimų parengęs, 
kuriuos įvykdžius galės pajudėti 
tasai pinigų vežimas. Tarp tų 
reikalavimų yra ir tas, kad būtų 
sumažinta Amerikos JT narys
tės mokestis metiniame JT 
biudžete iki 20% (dabar JAV 
moka 25%) ir taip pat jos pini
giniai įsipareigojimai taikos pa
laikymo tarnyboms.

JT sesijoje kalbėjusieji dip
lomatai vieni pikčiau, kiti švel
niau priminė šį Amerikos įsi
skolinimą, mandagiai kviesdami 
visas nares sumokėti pilnai ir 
laiku. Yra sumanymų kreiptis 
net į tarptautinį teismą, ypač at- 
siklausiant jo nuomonės dėl to
kio JAV elgesio.

Tokio klausimo kol kas se
sijos darbotvarkėje dar nėra,

bet jis gali atsirasti, nes jį visiš
kai rimtai svarsto vadinamosios 
G-77 grupės nariai, kuriai pri
klauso Trečiojo pasaulio kraš
tai. Jie tiesiog nori žinoti, ar ši
tokia JAV taktika nėra JT char- 
tos laužymas.

Maloni staigmena
Yra ir daugiau organizacijų 

bei pavienių asmenų, kuriuos 
erzina dabartinė Amerikos tak
tika. Kaip maloni staigmena pa
saulyje nuaidėjo toje piniginėje 
krizėje amerikiečio, Atlantos bi- 
lijonieriaus Ted Turner mostas.

Tasai spaudos, radijo ir TV 
magnatas, CNN įsteigėjas, nese
niai patyrė, kad per devynis pas
taruosius mėnesius jo “valdos” 
uždirbo vieną bilijoną dolerių. 
Iš pradžių jam buvo šovusi min
tis tą “uždarbį” atiduoti-už JAV 
įsiskolinimą JT biudžetui ir po 
to “išsirinkti” pinigus iš JAV 
kongreso. Bet buvo perkalbėtas 
šalčiau galvojančių savo patarė
jų. Tada jisai pasiryžo tą bilijo
ną paskirti JT humanitarinei 
veiklai paremti. Jis rugsėjo 18 d. 
JT remti JAV draugijos meti
niame bankete pranešė steigiąs 
fondą, kuriam kasmet per de
šimtį metų duodąs po $100 mili
jonų. Tai, žinoma, neįeina į JT 
biudžetą ir neatpalaiduoja Ame

Lietuvos užsienio reikalų ministeris ALGIRDAS SAUDARGAS 
(kairėje), pasakęs kalbą JT visumos posėdyje. Prie jo - Lietuvos 
ambasadorius JT OSKARAS JUSYS Nuotr. S. Narkėliūnaitės

rikos vyriausybės nuo skolos. 
Šis palankiai vertinamas ameri
kiečio veiksmas kaip iššūkis ir 
kitiems milijonieriams pravė
dinti savo dolerių maišelius ir 
pasidalinti centais su pasaulio 
vargšais, ligoniais visame pasau
lyje. JAV prezidentas, supran
tama, pagyrė tą bilijonieriaus 
mostą, o įtakingasis “The New 
York Times” savo vedamajame, 
tarp kitų dalykų, rašė: “Jo dos
numas iš tikro pabrėžia Vašing
tono menkystę tarptautinių įsi
pareigojimų srityje”.

Ką kalbėjo Lietuva?
Lietuvos vardu kalbą visu

mos posėdyje rugsėjo 24 d. pa
sakė jos užsienio reikalų min. 
Algirdas Saudargas. Kaip ir visi 
kalbėjusieji, pagal priimtą etike
tą, jisai pasveikino naujai išrink
tąjį šios sesijos pirmininką Uk
rainos užsienio reikalų ministerį 
Genadijų Udovenko. Paskui pa
brėžė, kad Lietuva pritaria JT 
generalinio sekretoriaus Kofi 
Annan parengtiems JT refor
mos planams. Taip pat manda
giai prisidėjo prie kvietimo, kad 
visi JT nariai sumokėtų savo 
skolas. Pabrėžęs, kad finansiniai 
sunkumai, kuriuose atsidūrė JT, 
trukdo bendrą darbą, pareiškė,

(Nukelta į 2-rą psl.) .

Svarbus nutarimas
Kaip rašo ELTA, Baltijos 

asamblėja (BA) padės Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai koordinuoda
ma jų vyriausybių pastangas ko
vojant su korupcija pasienyje 
bei mokesčių rinkimo, privati
zavimo, revizijos srityse. Lietu
vos seimas svarstė tokią rezo
liuciją BA teisės komiteto posė
dyje rugsėjo 30 d. Nutarta, kad 
šios valstybės turi keistis infor
macija apie pinigų plovimą, tur
to įgijimą ir nusikaltėlių judėji
mą. BA žada pasiūlyti kitą rezo
liuciją valstybių parlamentams 
prisijungti prie tarptautinių su
tarčių, numatančių kovoti su 
narkotikų plitimu. Baltijos kraš
tų parlamentai raginami priimti 
ir su tarptautinėmis sutartimis 
suderintus įstatymus bei pa
rengti bendrą kovos su narko
manija strategiją. Teisės komi
teto nariai siūlo steigti bendrą 
priežiūros centrą, kuris tirtų 
narkomaniją skatinančius reiš
kinius ir vertinti jų padarinius.
Seimo pirmininkas Islandijoje

Rugsėjo 29 d. Lietuvos sei- . 
mo pirmininkas Vytautas Lands
bergis su delegacija išvyko ofi
cialiam vizitui j Islandiją, kur 
vyko susitikimai su prezidentu 
Olafur Ragnar Grimsson ir ki
tais pareigūnais. Islandijos pre
zidentas pareiškė numatąs atei
nančiais metais lankyti Baltijos 
kraštus, teigė, kad Europos sau
gumas yra neįmanomas be šių 
kraštų.

Islandijos ministeris pirmi
ninkas David Oddsson tvirtino, 
kad jo valstybė visada rėmė ir 
toliau rems Lietuvos siekius tu
rėti laisvą pasirinkimo teisę jung
tis į Vakarų ekonomines bei 
saugumo struktūras. Su Islandi
jos seimo pirmininku Olafur G. 
Einarsson V. Landsbergis apta
rė galimą jų miestų ar rajonų 
savivaldybių bendradarbiavimą.

Rusijos seimas nenori sutarties
“Lietuvos ryto” (nr. 228) ži

niomis, Rusijos dūmą rugsėjo 
26 d. priėmė nutarimą, kuriuo 
priešinamasi “skubotam” Lietu
vos ir Rusijos sutarties dėl vals
tybės sienos pasirašymui, “nes 
tokia sutartimi Rusija iš esmės 
atsisakytų savo teisių į Klaipė
dos kraštą ir pablogintų Kali
ningrado srities padėtį”. Dūma 
kreipėsi į Rusijos prezidentą B. 
Jelciną, “siūlydama jam sutar
ties su Lietuva klausimu siekti 
bendros su Dūma ir Rusijos 
interesus atitinkančios pozici
jos”. Nutarime pažymima, kad 
Lietuvos ir Rusijos sutartis dėl 
valstybės sienos ŠAS(NATO) 
būstinėje gali būti vertinama 
kaip paskutinės kliūties pašali
nimas Lietuvos kelyje į šią orga
nizaciją. Taip pat norima, kad 
pasirašant sutartį būtų aptartas 
Rusijos keleivių ir krovinių 
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Be savanoriškos pasiaukojančios pagalbos neišsiversime 
Lietuva pasaulio tautų akivaizdoje

Jungtinėse tautose kalbėjo užsienio reikalų ministeris A. Saudargas 
Vilnius ir kas toliau...

Vokiečių spaudos komentarai po prezidentų konferencijos 
“Gyvenęs Vilniuje, švietęs pasauliui”...

Apgailestauta, kad Gaono iškilmės panaudotos politikai
Tautos kova, atsispindėjusi mokykloje 
Visą laiką buvo veržiamasi į šviesą ir tiesą 

Tautos sukilimas ir okupacijos
Pokalbis su P. Naručiu, vienu 1941 m. sukilimo organizatorių

Viena koja šiaurėje, kita pietuose
Ekvadore moterys nusisuka nuo fotografo

Nauja kaltinimų banga
Lietuvių tautos šmeižimas turėtų rūpėti Lietuvos vyriausybei 

Kraujo brydė
Kovoje tiesa viena: arba jis, arba tu ’

tranzitas į Karaliaučiaus sritį, 
taip pat galimybė Rusijai turėti 
laisvą zoną Klaipėdos uoste.

Rusijos ambasadoriaus Lie
tuvoje Konstantino Mozelio 
manymu, abi valstybės turi siekti 
kuo greičiau sutartį pasirašyti. 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas tikisi, kad sutartis 
bus pasirašyta spalio pabaigoje 
jo vizito Maskvoje metu.

Susitiko Rytų Europos 
žurnalistai

ELTA skelbia, kad rugsėjo 
29 d. Vilniuje prasidėjo dviejų 
dienų regioninis Rytų Europos 
žurnalistų sąjungų vadovų susi
tikimas, kurį globoja UNESCO, 
Vengrijos atviros visuomenės 
institutas ir Tarptautinė žurna
listų federacija. Susitikime buvo 
apsvarstyta žiniasklaidos prie
monių būklė, žurnalistų organi
zacijų galima įtaka juridiniams 
sprendimams, etikos problemos. 
Daug dėmesio buvo skirta žo
džio laisvės suvaržymui Gudijo
je, priimtas atitinkamas pareiš
kimas.

Prezidentiniai kandidatai
Spalio 6 d. Vyriausioji rinki

mų komisija (VRK) priėmė 
penkis kandidatus artėjantiems 
prezidento rinkimams. Įrašyti 
buvo - seimo narys “Euroskep
tikas” Rimantas Smetona, bu
vęs generalinis prokuroras ad
vokatas Artūras Paulauskas, 
Reformų partijos pirmininkas 
Algirdas Pilvelis bei seimo pir
mininkas Vytautas Landsbergis. 
Taip pat kandidatu stojo seimo 
narys, buvęs VLIK’o pirminin
kas JAV-ėse Kazys Bobelis.

Norėję kandidatuoti, ligšiol 
neįrašyti - antropologė, Tele-3 
televizijos stoties steigėja Liuci
ja Baškauskaitė, kuri pareiškė 
neketinanti atsisakyti pilietybės 
priesaikos JAV, ir gamtosaugi
ninkas Valdas Adamkus. Jis 
“nėra susijęs priesaika su kita 
valstybe”, praneša ELTA, ta
čiau suabejota, ar trejus pasta
ruosius metus gyveno Lietuvoje, 
kaip reikalaujama. VRK susidū
rė su teisiniais sunkumais, nes 
“gyvenimo Lietuvoje sąlygas 
nusakantys įstatymai neatitinka 
Lietuvos konstitucijos, o ši ne
nurodo, kada pilietis'laikytinas 
nuolat gyvenančiu.”

Prezidentas Algirdas Bra
zauskas spalio 6 d. pranešė ne- 
kelsiantis savo kandidatūros 
gruodžio mėnesio rinkimuose. 
“Prezidentas sakė, kad svar
biausi jo neigiamo apsisprendi
mo motyvai - dabartiniai santy
kiai su seimu, solidus amžius ir 
jo politinė biografija”.

Spalio 7-8 d.d. savo kandi
datūras VRK pristatė Socialde
mokratų partijos pirmininko 
pavaduotojas Vytenis Andriu
kaitis ir Vilniaus universiteto 
rektorius profesorius Rolandas 
Pavilionis. RSJ
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Kryžių kalnas - tautos golgota 
Vatikano dienraštis "L'Osservatore Romano" iškėlė 

Kryžiaus kalno reikšmę ne tik Lietuvai, 
bet ir visam pasauliui

Lietuva pasaulio tautų...

Vatikano dienraštis 1997. 
IX. 17 “L’Osservatore Romano” 
puslapyje, skirtame pasirengi
mams didžiąjam krikščionybės 
2000-jų metų jubiliejui, straips
nį paskyrė Kryžių kalnui - Lie
tuvos golgotai. Kiek kančių ir li
gų atvedė žmones į Kryžių kal
ną! Visi čia - Lietuvos golgotoje 
- buvo paguosti. Kryžių kalnas 
dar buvo draudžiama zona, kai 
buldozerinis ateizmas daug var
go kalno kryžius stengdamasis 
sulyginti su žeme, kai sunaikin
tas kalnas kone pernakt atgim
davo, tarsi prisikeldavo, naujais 
kryžiais pasipuošęs. Tris kartus 
komunistinio rojaus statytojai 
visai sunaikino katalikams ir vi
siems tikintiesiems brangų Kry
žių kalną.

Šią mūsų tautos išgyventą 
mums gerai žinomą ir ne kartą 
kartotą, bet kartotiną Kryžiaus 
kalno istoriją, savo skaitytojams 
apžvelgė Vatikano dienraščio 
bendradarbis Marco Impagliaz- 
zo. Jis chronologine tvarka pra
deda nuo Kryžių kalno atsira
dimo, susijusio su XIX š. sukili
mais, pamini rusų carų perse
kiojimus, apsistoja ties sovietine 
okupacija ir 1961 m. balandžio 
mėnesiu, kai buvo pradėtas 
Kryžių kalno griovimas.

Straipsnio autorius pažymi, 
kad pamaldumas į Kryžių yra 
vienas iš lietuvių religingumo 
požymių. Lietuva yra vadinama 
“Kryžių šalimi”. Kryžiai puošia 
visą Lietuvos kraštovaizdį. Per 
dievdirbių kryžius ir statulėles 
atsiskleidė liaudies meno geni
jus. Nukankintas, erškėčiais vai
nikuotas Jėzus lietuviams nu
žengia nuo kryžiaus ir priartėjęs 
prie žmonių vargsta jų vargą: tai 
Rūpintojėlis - vienas iškalbin
giausių lietuvių liaudies meno 
pavyzdžių.

Nors liaudies pamaldumas į 
Kryžių Lietuvoje plačiai papli
tęs, bet Kryžių kalno istorija yra 
skausminga. Kryžių kalnas buvo 
antrą kartą nusiaubtas 1973 m. 
Abiem atvejais kalne buvo su
naikinti visi kryžiai. Bet maldi
ninkų kelionės į kalną nesusto
jo. Nepaisydami draudimų ir per
sekiojimų, tikintieji per trumpą 
laiką vėl nustatė kalną kryžiais.

Straipsnio autorius pažymi, 
kad yra išlikę daug liudijimų 
apie tai, kaip kryžius stačiusius 
žmones tardė ir baudė komu
nistinė valdžia. Jis pamini vieną 
atvejį, kai itin griežtai buvo elg
tasi su jaunimu, kuris netrukus 
po antro Kryžių kalno sunaiki
nimo 1973 m. gegužės mėnesį, 
naktį iš 19 į 20 d. procesijoje 
kalbėdami Rožinį, atnešė ir ant 
kalno pastatė didelį medinį kry
žių. Trijų metrų kryžius buvo 
papuoštas simboliškais orna
mentais - širdis, perverta dviem 
kalavijais, ant vieno koto - svas
tika, o ant kito - penkiakampė 
žvaigždė.

Komunistinė valdžia trečią 
kartą sunaikino visus kryžius 
1974 m., bet netrukus ant kalno 
vėl stovėjo nauji kryžiai. Lietu
vos golgota, Kryžiaus kalnas, 
bene vaizdžiausiai liudija sudė
tingą lietuvių tautos istoriją, 
simbolizuoja ne tik sunkumus ir 
skausmus, bet ir norą gyventi 
bei atgimti.

• Žmogus be religijos yra keleivis be 
tikslo, klausėjas be atsakymo, ko
votojas be pergalės, mirštantis be 
naujo gyvenimo. ŠV. AUGUSTINAS

Popiežiui Jonui Pauliui II- 
jam Kryžių kalnas yra simbolis 
kančios ir dramos, kurią Lietu
vos tikintieji išgyveno, kai Lie
tuvoje siautėjo nežmoniška vi
suotinės prievartos sistema.

1993 m. rugsėjo 7 d. lanky
damasis Lietuvoje, Šv. Tėvas ra
gino: “Užkopkime ant Kryžių 
kalno ir prisiminkime visus jūsų 
krašto sūnus ir dukras, kadaise 
nuteistus, įmestus į kalėjimus, 
išsiųstus į koncentracijos sto
vyklas, ištremtus į Sibirą ar į 
Kolymą, nuteistus myriop.

Iš jų ypač norėčiau prisi
minti tris Bažnyčios šulus: Tel
šių vyskupą Vincentą Borisevi- 
čių, po ilgų tardymų ir žiaurių 
kankinimų nužudytą 1946 m.; 
Kaišiadorių vyskupą Teofilių 
Matulionį, kurio žemiškoji ke
lionė tebuvo vien skaudi kan
čios ir sielvarto kalvarija iki pat 
mirties 1962 m.; Vilniaus arki
vyskupą Mečislovą Reinį, suim
tą 1947 m., o 1953 m. mirusį 
Vladimiro kalėjime.

Buvo teisiami nekaltieji. Jū
sų Tėvynėje anuomet siautėjo 
nežmoniška visuotinės prievar
tos sistema. Ji trypė ir žemino 
žmogų. Taigi kryžiaus lemtis 
kliuvo daugeliui jūsų tautiečių. 
Jiems nukryžiuotas Kristus bu
vo neišsenkantis dvasios jėgų 
šaltinis išvežimų ir mirties nuo
sprendžių akimirkomis.

Kryžius visai tautai ir Baž
nyčiai tapo Apvaizdos dovanota 
palaimos versme, žmonių susi
taikymo ženklu. Jis įprasmino 
kančią, ligą, skausmą. Kaip pra
eityje, taip ir šiandien Kryžius ir 
toliau lydi žmogaus gyvenimą”.

Anomis rugsėjo dienomis 
popiežius Jonas Paulius II lin
kėjo: “Tegul šis Kryžių kalnas 
antrojo tūkstantmečio po Kris
taus pabaigoje liudija ir skelbia 
naują, trečiąjį tūkstantmetį, 
skelbia išganymą ir atpirkimą, 
kurio niekur kitur nerasime, 
kaip tik mūsų Atpirkėjo Kry
žiuje ir Prisikėlime”.

Vatikano radijas

Koplytėlė Kryžių kalne, Lietuvoje Nuotr. K. Baliūnaitės

Šitaip šiandien atrodo Vilnius nuo Gedimino pilies kalno Nuotr. K. Baliūnaitės

Vilnius ir kas toliau...
Rytprūsių laikraštis apie prezidentų konferenciją Vilniuje. Jo patarimai Rusijai, Vokietijai ir 

Baltijos valstybėms. Klaipėdos vokiečių suvažiavimai. Lietuviškos pavardės vokiečių pareigūnų

KAZYS BARONAS, Vokietija
Tokia antrašte ir pirmame 

puslapyje Rytprūsių vokiečių 
savaitraštis “Das Ostpreussen- 
blatt” išspausdino įvykusios 
prezidentų konferencijos ko
mentarą Gedimino mieste. Vo
kietis Elimar Schubbe rašė, kad 
Lietuvos ir Lenkijos prezidentai 
sukvietė į Vilnių (bet per du mi
lijonus litų išlaidas apmokėjo 
tik Lietuva!, K.B.) Rytų ir Vi
durio Europos prezidentus ap
tarti Lietuvos prez. A. Brazaus
ko suformuluoto šūkio “paša
linkime šaltojo karo vaiduoklį”.

Lietuvos sostinėje “viršū
nės” turėjo susitaikyti bei galu
tinai nusikratyti komunizmo pa
veldo ir naujais pagrindais 
megzti gerus kaimyninius san
tykius.

Nebuvo priimta rašytinių 
nutarimų, nes pasitarimas turė
jo tikslą sudaryti draugišką pasi
tikėjimo nuotaiką. Tai svarbus 
siekis, prisiminus praeitį, Rusi
jos smurtą, tautžudystę jos kai
myninėse valstybėse, pradedant 
Talinu ir baigiant Bulgarijos 
sostine.

Pasitarime dalyvavo Rusijos 
min. pirm. V. Černomyrdin, ku
rio žodžiai buvo ypatingai sva
rūs, nes rusas buvo atstovas tos 
valstybės, kuri kėlė baimę. Be 
to, Rusija yra atsakinga už pra
eitį. V. Černomyrdin stengėsi 
išlyginti praeities klaidas.

Deja, jo pasiūlymai santy
kiams pagerinti dalyvių tarpe 
nerado pritarimo, nes V. Čer
nomyrdin visiškai nesuprato 
skausmingos istorinės Rusijos 
kaimynių praeities. Išvada labai 
aiški: saugumo, pasitikėjimo 
Rytų ir Vidurio Europoje reikės 
dar ilgai laukti - jis turi pamažu 
augti.

V. Černomyrdin dar kartą 
atmetė Lietuvos, Latvijos, Esti
jos norą įsijungti į ŠAS (NA
TO), pasiūlydamas Baltijos 
valstybėms naują europietišką 
saugos sistemą. Vietoje SAS ru
sas pasiūlė įsteigti neutraliųjų 
valstybių bloką, kurį sudarytų 
Švedija, Suomija, Estija, Latvi
ja, Lietuva. Jeigu Baltijos vals
tybės sutiktų įeiti į tokią są
jungą, jis užtikrino saugumą, 

net sujungdamas Baltijos valsty
bių sostines specialiu telefonu 
su Karaliaučiumi.

Rusijos siūlymas
Savaitraštis rašė, kad prez. 

A. Brazauskas atmetė V. Čer- 
nomyrdin’o siūlymą, pareikšda
mas, kad vienintelė saugos sis
tema Europoje yra ŠAS, nes pa
našioje V. Černomyrdin’o pa
siūlytoje apsaugos sistemoje ir 
dar sovietiniu antspaudu patvir
tintoje sutartyje prieš 57 m. bal- 
tiečiai prarado nepriklausomy
bę. To negalima užmiršti. Gal 
šiandieninė Rusija neturi blogų 
kėslų, tačiau Kremlius baltiečių 
istorinį nepasitikėjimą turi 
įtraukti į savo politinę strate
giją. Prie to galinti prisidėti Vo
kietija, statydama tiltą tarp Bal
tijos valstybių ir Rusijos.

Vokiečio patarimas kancle
riui H. Kohl’iui ir B. Jelcin’ui: 1. 
toliau vesti pokalbį ŠAS klausi
mu iškeliant ŠAS svarbą Balti
jos valstybėms; 2. palikti Mins
ko despotą, stipriau saugoti va
karinę sieną, uždaryti krimina
listams ir politinės globos teisių 
ieškantiems per Lietuvą kelio į 
Vakarų pasaulį; 3. patenkinti 
baltiečių reikalavimą bevizinio 
įvažiavimo į Vokietiją. Jeigu į 
tai atsižvelgtų B. Jelcinas, paro
dytų, kad Maskva rimtai galvoja 
apie pasitikėjimo atmosferą 
Šiaurės-Rytų Europoje - baigia 
savo komentarą savaitraščio 
bendradarbis.

Landsbergis Ragainėje
Tas pats savaitraštis rugsėjo 

13 d. pranešė, kad Ragainėje 
(vok. Ragnit) lankėsi Lietuvos 
seimo pirm. Vyt. Landsbergis. 
Jis atvyko paminėti 450 m. pir
mos lietuviškos knygos išleidi
mo sukakties. Pirmininkas atvy
ko neoficialiai, tačiau jo viešna
gę pagerbė Karaliaučiaus vice- 
gubernatorė Irina Kuznecova, 
užs. reik, vedėjas V. Romonovs- 
kij, vietos Dūmos atstovas Or
lov. Šia proga Orlov pasiūlė 
ūkinį bendradarbiavimą, įstei
giant autovežimių KIA-Baltika 
atstovybės įmonę (KIA - Pietų 
Korėjos įmonė).

Lietuvių pėdsakai
Iš Hamburgo į Gumbinę at

vyko evangelikų kunigas. Ryt
prūsių vokiečių savaitraštis pa
žymėjo, kad Gumbinė minima 
jau 1539 m. kaip Kuligkehmen 
vietovė, vėliau, dėl daugumos 
lietuvių gyventojų buvo priskai- 
toma prie “Preussisch Litauen”. 
Ji pražydo XVIII š., gaudama 
apskrities teises. Ją užplūdo re
formatoriai, šveicarai, magde- 
burgiečiai ir 1732 m. Salzburgo 
liuteronai. Gumbinės apskritis 
tapo daugiatautė, su daugiatau-

MIRTIES 
PRANEŠIMAS

AtA
JONAS ČEPUKAS 
staigiai mirė 1997 m. spalio 4 d. 
Ajax-Pickering ligoninėje, sulau
kęs 77 m. amžiaus. Liūdi jo žmo
na Bronė, sūnus Arūnas, dukra 
Jūratė su vyru Matti Grents. Jo 
pasiilgs vaikaičiai Troy, John, 
Aaron ir Johanna ir provaikaičiai 
Cole ir Kalen. Buvo pašarvotas 
Toronte, Turner & Porter laido
tuvių namuose Roncesvalles gat
vėje. Laidotuvių Mišios atnašau
tos 11 v.r., spalio 8 d. Prisikėlimo 
parapijos šventovėje. Velionis pa
laidotas Šv. Jono lietuvių kapinė
se. Jo atminimui aukas galima 
siųsti “Heart and Stroke Founda
tion of Ontario”. 

te kultūra. Evangelikų švento
vės statyba rūpinosi Austrijos 
tikintieji. LE VIII t. 54 psl. ra
šoma, kad pagal Rytprūsių kon
sistorijos statistiką visose Gum
binės aps. parapijų šventovėse 
būdavo laikomos pamaldos lie
tuvių kalba, tik Zirgupėnų ir 
Valterkiemio parapijose jų ne
buvo. 1912 m. statistikoje lietu
vių vardas nebeminimas.

Klaipėdos vokiečiai
Kas dveji metai Klaipėdos 

vokiečių suvažiavimai mano ar
timame Mannheimo mieste 
praeidavo “ultra patriotizmo” 
nuotaikoje, kaltinant lietuvius, 
Lietuvos vyriausybę vokiečių 
persekiojimu, jų lietuvinimu. 
Tik Vokietija išgelbėjusi Klai
pėdos vokiečius iš Lietuvos jun
go. Padėtis gerokai pagerėjo 
perėmus iš pirmininkaujančio 
sąjungai “karštuolio” Preuss 
rankų pareigas naujam pirm. 
Uwe Jugšties. Be to, Klaipėdos 
vokiečiai, skaitydami “Das Ost- 
preussen” savaitraštyje apie 
Rytprūsių vaikų ir moterų gautą 
duoną ir prieglaudą Lietuvoje, 
gerokai “suminkštėjo”. Š. m. 
rugsėjo 6-7 d.d. suvažiavimai 
Mannheime jau buvo taikinges- 
nis, nes Klaipėdos vokiečius 
sveikino Lietuvos konsulas Vo
kietijoje Vytautas Gudaitis (jis 
buvo oficialiai pakviestas), o 
pagrindinę kalbą pasakė įtakin
gas Bundestago (parlamento) 
atstovas dr. Alfred Dregger (ka
pitonas, penkis kartus sužeistas 
Sov. Sąjungos fronte), baigda
mas ją tokiais žodžiais: “Šian
dieninėje Lietuvoje klaipėdie
čiai (Klaipėdos kraštas pripažįs
tamas Lietuvai!) randa tai, ką 
jie prarado po Vokietijos su
griuvimo, Rytprūsių sunaikini
mo, būtent gyvuojančią tėviškę. 
Klaipėdos vokiečių sąjunga Lie
tuvoje turi 900 šeimų. Be to, dar 
veikia 22 draugijos”. Parlamen
to atstovas taip pat pareiškęs, 
kad Lietuvos vokiečiai netrukus 
priklausys prie Europos sąjun
gos, tačiau kartu palinkėjo, kad 
vokiškos kultūros gerovė vėl pa
siektų Baltijos valstybes...

Suvažiavimas vyko puikiose 
Rosengarten patalpose, o visas 
išlaidas apmokėjo Mannheimo 
m. savivaldybė, nes Mannhei- 
mas su Lietuvos uostu yra susi
draugavęs nuo Pirmojo pasauli
nio karo, ištiesęs pirmas pagal
bos ranką kazokų nuteriotai 
Klaipėdai. Ir po Antrojo pasau
linio karo Mannheimas priėmė 
tūkstančius Klaipėdos tremti
nių. Tad skaitant “Mannheimer 
Morgen” dienraštį mirusiųjų pra
nešimuose su nukirstom galūnėm 
matyti lietuviškos pavardės.

Lietuviškos pavardės
Pastaruoju metu Vokietijos 

žiniasklaidoje radau tokias lie
tuviškas pavardes: Hageno m. 
prokurorės pareigas eina Frau 
Adomeit, JAV ir Vokietijos 
transportinių lėktuvų susidūri
me prie Namibijos krantų žuvo 
vyr. Itn. Gerhard Bernodat, te
levizijos korespondento parei
gas eina Liliškis, filmų aktorius 
Baltus, cirko savininkė Simo- 
neit, Šlezvigo-Holšteino krašto 
min. pirm. Heidi Šimonis. Pa
klausiau laišku, ar Frau H. Ši
monis yra lietuvių kilmės. Ga
vau su jos parašu atsakymą: ne, 
ji nesanti lietuvių kilmės, bet jos 
vyras yra hugenotų palikuonis 
(tai iš Prancūzijos išvaryti pro
testantai). Sporte: vartininkas 
Brasas, St. Pauli futbolo klubo 
treneris E. Krautzun (Kriaučiū
nas), žaidėjas Jurgelait, Berlyno 
futbolo klubo pirm. adv. M. Ze- 
maitat(-tis).

(Atkelta iš 1-mopsl.) 
kad Lietuva vykdys savo įsipa
reigojimus ir dar priminė, kad 
JT darbo finansavime turi atsi
spindėti valstybių finansinis pa
jėgumas.

Min. Saudargas pasisakė, 
kad Lietuva remsianti Vokieti
jos ir Japonijos siekius tapti 
nuolatinėmis Saugumo tarybos 
narėmis, taip pat ir pareiškė pa
geidavimą, kad Rytų ir Vidurio 
Europos valstybėms, kurių skai
čius per pastaruosius kelerius 
metus padvigubėjo, būtų suteik
ta papildoma vieta Saugumo ta
ryboje.

Lietuvos ministeris rugsėjo 
23 d. paminėjo Rusijos užsienio 
reikalų ministerio Primakovo 
visumos posėdyje siūlytas sau
gumo garantijas Baltijos regio
ne. Mat tasai, kalbėdamas apie 
geros kaimynystės santykius, la
bai išgyrė Rusijos aktą, pasira
šytą su ŠAS (NATO) valstybė
mis, bet dar labiau vertino su
tarčių pasirašymą tarp Rusijos, 
Ukrainos ir Gudijos. Ta proga 
jis pasakė: “Rusija suinteresuo
ta ir saugumu bei stabilumu sa
vo Baltijos kaimynų ir yra pasi
rengusi garantuoti jų saugumą. 
Tokios garantijos gali būti su
teiktos pagal mūsų įsipareigoji
mus, sustiprintus tarp Rusijos ir 
Baltijos šalių. Toks susitarimas 
būtų savo rūšies regioninio sau
gumo ir stabilumo sutartis”.

Lietuvos atstovas, pasisaky
damas dėl regioninių klausimų, 
pabrėžė, kad Lietuva vertina 
pasitikėjimą regioninėmis orga
nizacijomis. Viena tokių esanti 
Europos Bendradarbiavimo ir 
saugumo organizacija, o kita - 
ŠAS. Jų įnašas buvusioje Jugo
slavijoje esąs žymiai geresnis, 

Ilgametei St. Catharines LB valdybos narei 
AtA

VIRGINIJAI ŽEMAITIENEI
iškeliavus amžinybėn,

jos mamą ANTANINĄ KRIŠČIŪNIENĘ, brolį 
LIUDĄ su šeima, jos vyrą JUOZĄ, sūnus - RIMĄ, 
PETRĄ ir AUDRIŲ su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiame -

St. Catharines lietuvių bendruomenės valdyba

PADĖKA
AtA

FELIKSUI URBAIČIUI
iškeliavus amžinybėn 1997 m. rugsėjo 19 d., 

nuoširdžiai dėkojame Hamiltono Aušros Vartų parapijos 
klebonui kun. J. Liaubai, OFM, ir kun. E. Putrimui už at
liktas apeigas laidotuvių metu. Ačiū muz. L. Marcinkutei 
už gražų vargonavimą ir AV parapijos chorui už giedojimą 
Mišiose.

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams, šaulių kuopos na
riams už garbės sargybą ir J. Krištolaičiui už tartą žodį ka
pinėse.

Reiškiame nuoširdžią padėką visiems draugams ir 
pažįstamiems už dalyvavimą laidotuvėse, pareikštas užuo
jautas, gėles, užprašytas Mišias ir aukas lietuvių orga
nizacijoms.

Ačiū D.B. Mačiams už paruoštus skanius pietus ir 
ponioms už atneštus pyragus.

Esame dėkingi Jums -žmona Leonora,
dukros - Inara ir Rūta su šeimomis

PADĖKA
A.a. JUOZUI BENEČIUI

iškeliavus amžinybėn 1997 m. rugsėjo 1 d., 
nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos klebonui 
kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, kun. Pijui Šarp- 
nickui, OFM, kun. Liudui Januškai, OFM, kun. 
Eugenijui Jurgučiui, OFM, už atnašautas Mišias, maldas 
prie karsto laidotuvių namuose ir prie amžino poilsio vie
tos kapinėse. Esame dėkingi karsto nešėjams ir muz. 
Danguolei Radtkienei už gražų giedojimą ir vargonavimą 
Mišių metu.

Ačiū visiems draugams ir pažįstamiems už daly
vavimą laidotuvių apeigose, už pareikštas mums už
uojautas, už gražias gėles, užprašytas Mišias, aukas 
“Kovai su vėžio liga Lietuvoje” ir “Tėviškės žiburiams”. 
Dėkojame ponioms už skanius pyragus, V. Birštonui už 
skaniai paruoštus pietus.

Jūsų parodytas nuoširdumas liūdesio valandą liks 
neužmirštamas -

žmona Elzbieta, duktė Loreta, 
sūnus Edvardas su šeima

nei tuo atveju, jei būtų veiku
sios vien tik Jungtinės Tautos. 
Ir toliau ministeris kalbėjo: 
“Tarp kitų priemonių, siekiant 
labiau konsoliduotos taikos, ge
ri kaimyniniai santykiai yra tapę 
esminiais regioniniam saugu
mui ir stabilumui. Mes padarė
me visa, ką galėjome, užmegz
dami ir palaikydami draugiškus 
santykius su kaimynais, tuo pa
čiu metu žengdami praktiškus 
žingsnius, siekiančius integraci
jos į Europos sąjungą ir SAS. 
Lietuvos įstojimas į europines ir 
transatlantines institucijas už
tikrins saugumą ir stabilumą re
gione. Vakar Rusijos užs. reik, 
min. J. Primakov siūlė skirtingą 
saugumo modelį mūsų regione. 
Betgi kūrimas pakaitalo trans
atlantinei integracijai - tai ne 
mūsų vizija”.

Pabaigai Lietuvos atstovas 
dar užsiminė apie rugsėjo pra
džioje Vilniuje vykusią tarptau
tinę konferenciją, kurioje daly
vavo 12-os valstybių atstovai ir 
kurią sveikino Vokietijos ir 
Prancūzijos prezidentai. Savo 
jungtiniame laiške, tarp kitų da
lykų, jie pabrėžė: Jau laikas ska
tinti bendradarbiavimą, ir dialo
gą visoje Europoje ir panaudoti 
mūsų žmonių politinę energiją, 
kad būtų pasiekta taikos ir savi
tarpio supratimo... Tik vieny
bės, bendruomenės, draugystės, 
gerų kaimyninių santykių dvasia 
ir abipusis supratimas įstengs 
sukurti mūsų kontinento ateitį”.

Min. Saudargas savo kalbą 
baigė: “Čia, Jungtinėse tautose, 
aš susigundžiau pacituoti tą pa
reiškimą, bet žodį kontinento 
norėčiau panaudoti daugiskai
toje”.

mailto:tevzib@pathcom.com


ČESLOVAS ŪSELIS ir ANGELĖ ŪSELYTĖ-PREIKULIENĖ su 
jauniausiąja vaikaite IEVA, netoli savo gyvenamosios vietos - 
Druskininkų sanatorijų fone Nuotr. A. Garmutės

Gyvosios legendos tęsinys
Susitikus su šeimomis, kurių gyvenime atsispindi ir viso 

krašto likimas

“Gyvenęs Vilniuje, švietęs pasauliui”
Valstybiniu lygiu paminėta 200 metų mirties sukaktis žydų išminčiaus 
Vilniaus Gaono, garsėjusio pasauliniu mastu. Pasak seimo pirmininko, jis 
buvo ne tik Vilniaus, bet ir visos Lietuvos pasididžiavimas. Sukaktis 

paminėta politinėje, religinėje ir kultūrinėje plotmėje

ANTANINA GARMUTĖ

Prieš trejetą metų viename 
Dzūkijos tremtinių susirinkime 
šiltų klausytojų katučių nusipel
nė keturi muzikalūs vienos šei
mos vaikučiai, groję gana sudė
tingus kūrinius. Našlaičiai. Tą
syk nespėjau nieko apie juos su
žinoti - vaikai greitai dingo iš 
salės.

Antrąkart mūsų keliai pra
silenkė irgi Dzūkijoje. Rinkau 
tąsyk medžiagą savo knygai 
“Tėvo vasara”: reikėjo patikrin
ti duomenis apie Lietuvos sava
norio Ūselio šeimą, kilusią nuo 
Leipalingio. Vieną šios šeimos 
dukrą - mokytoją Adelę Usely- 
tę žiauriai užmušė stribai, apsi
metę partizanais, o šeimą ištrė
mė į Sibirą. Iš ten sveiki grįžo 
tik du: sūnus Česlovas ir duktė 
Angelė. Taigoje užsikrėtusi er
kiniu encefalitu jų sesuo Julija 
30 metų išgulėjo visiškai paraly
žiuota ir mirė Lietuvoje Atgimi
mo priešaušryje.

Nė vieno iš šios šeimos tuo
met sutikti nepavyko: Angelės 
adresas buvo pasikeitęs, o Čes
lovas svečiavosi tolimoje, bet 
svetingoje Kanadoje. Tik Leipa
lingio kraštotyros. muziejus te- 
berodė lankytojams lazdą - 
“buržuazinių nacionalistų” žiau
rumus menančią...

Trečiasis kartas, kaip sako
ma, nemelavo. Šią vasarą besi
lankydama Druskininkuose ne
tikėtai susipažinau su įdomių 
likimų žmonėmis - Česlovu ir 
Angele Ūseliais. Susitikome 
daug kartų. Įspūdingiausias bu
vo vakaras-koncertas, kurį su
ruošus! p. Angelė pasakė: .

- Išgirsite mano keturių 
anūkėlių grojimą. Jie - Druski
ninkų muzikos mokyklos moki
niai. Globoju juos kartu su savo 
broliu Česlovu.

Taip šįkart mažuosius muzi
kantus sutikau jų namuose. Ga
būs, talentingi vaikai buvo jau 
gerokai ūgtelėję. Močiutės pasi
didžiavimas ir rūpestėlis. Jonas 
- fleitininkas, Jurgis - pianistas, 
o Justinas ir Ievutė groja smui
ku. Žvitri dzūkaitė Ievutė dar 
lanko ir dailės mokyklą, gražiai 
piešia. Kurią meno sritį mer
gaitė pasirinks, dar neaišku.

- Smuikelis sugedo, tai da
bar Justukas groja skolintu, - 
atsidūsta močiutė. - Pensinin
kas Jonas Aleksoms iš Perlojos 
savo instrumentą paskolino.

Vaikai linksmi, nuoširdūs, 
judrūs. Buitis jiems nė motais: 
nezirzia ir nesiskundžia. Našlai
tis Justinas groja avėdamas su
plyšusiais batais. Jis, anot va
kare dalyvavusių dviejų dėstyto
jų, galėtų daug pasiekti ir gar
sinti Lietuvą. Bet...

Česlovas Ūselis, taip pat 

Senąsias dzūkų dainas dainuoja mokytoja BIRUTĖ ZALAUSKAITĖ ir 
mokinė IEVA PALIAUKAITĖ, 1997 m. rugpjūtis Nuotr. A. Garmutės

pensininkas-tremtinys, kiek ga
lėdamas gelbsti mažuosius.

- Mūsų tos pensijos ubagiš
kos, palyginus su stribų, - sako 
Česlovas. - Skolinu pinigus val
giui. Nes ar pasakysi vaikams, 
kad jau nėra ko ant stalo pa
dėti? O per televizorių sakė, 
kad stribų ir jiems panašių pen
sijoms kasmet mūsų valstybė iš
leidžia apie 800 milijonų litų. 
Žiaurūs kontrastai.

-Tokia jau mūsų tremtinių- 
pensininkų dalia, kad tenka ir 
jaunas bedarbių šeimas gelbėt, 
- įsiterpiu. - O dar atsiranda 
keistuolių, galvojančių, kad toks 
pensininkas privalo ir gatvės el
getas, ir girtuoklių vaikus šelpt 
ir valgydint. Kuo?

Rūpestingoji Angelė Usely- 
tė-Preikulienė vis prisimena sa
vo gimtąjį Savanorių kaimą Lei
palingio apylinkėse. Seserį Ju
liją, kelis dešimtmečius globotą:

- Julija man dvasinės stipry
bės suteikdavo, aš jai - fizinės. 
O kiek reikėjo drebėti, kai 
slapstėme ir platinome “Katali
kų Bažnyčios kroniką”. Tuo 
tikslu lankėsi kunigai Robertas 
Grigas, Rokas Puzonas, Juozas 
Zdebskis, kunigas Sigitas Tam- 
kevičius motocikluatvažiuodavo.

Per Julijos ir Angelės ran
kas sklido po Dzūkiją iškankin
tos Lietuvos žodis. “Kronika”, 
“Aušra”. Angelės žodžiais ta
riant, ir kunigo pašaukimą Ro
bertas pasirinko Julijos skatina
mas. Pati mergina rašė eilėraš
čius - dvasingus, skaudžius, 
prasmingus.

- Rusų Saugumas lipo ant 
kulnų, - prisimena Angelė. - 
Vis drebėjau, kad Robertas iš
eina paskutinį kartą. Juk žino
me, kaip su kun. Zdebskiu pasi
elgė. Jie - visi šie dvasiškiai - 
didelės dvasios vyrai. O ir mes, 
paprasti žmonės, - džiaugiasi 
Angelė, - tuo ir stiprūs esame, 
tuo ir turtingi, kad laisvą Tėvy
nę ir vieni kitus turime. Kad 
gražūs, dori vaikučiai auga. At
eitis.

Koncertą-vakaronę paįvai
rino Kauno Naujalio muzikos 
gimnazijos dėstytojos Lidijos 
Gomolickaitės virtuoziškai val
domos fleitos garsai bei Druski
ninkų muzikos mokyklos dėsty
tojos Birutės Zaląnskaitės nuo
širdžiai atliekamos lietuvių liau
dies dainos.

Netoliese tekėjo platus ir 
sraunus, legendomis apipintas 
Nemunas. O gyvosios legendos 
tikroviškasis tęsinys alsavo čia 
pat - kryžiaus kelius praėjusių 
tremtinių-pensininkų ir jų vai
kaičių gyvenimuose. Jeigu jų li
kimai sudomintų skaitytoją, tai 
globėjos adresas: Angelė Prei- 
kulienė, Ateities g-vė 5-3, 4690 
Druskininkai. Lietuva.

GENOVAITĖ GUSTAITĖ, 
Vilnius

Antraštės žodžiais Vilniaus 
Gaoną - Elijahų ben Šlomo 
Zalmaną (1720.IV.23 - 1797.X. 
9) - vieną žymiausių visų laikų 
žydų išminčių, skaitytojams pri
statė dr. Izraelis Lempertas.

Šiandien žodis “Gaonas” 
reiškia pagarbų epitetą, taiko
mą geriausiems religinių tekstų 
žinovams; hebrajų kalba - didy
bę, pasididžiavimą, genialumą. 
Elijahu ben Šlomo Zalmanas iš
drįso suabejoti Tamudo perraši
nėtojų tekstais ir sukūrė religi
nių tekstų analizės, kritikos 
mokslą. Pasak J. Lemperto, jo 
sukurtu metodu tyrinėtojai te
besinaudoja iki šiol, senasis iš
minčius tebėra nepranoktas. Sa
vo genialumu gavęs Gaono var
dą jis į visą žydų pasaulį, kur jie 
begyventų, kaip raketa išnešė 
Vilniaus vardą - Vilniaus Gao
nas. Minėdamas 200-ąsias jo 
mirties metines, Vilniaus mies
tas kvietė pasaulio žydus ir ne 
žydus į iškilmes, kurių renginiai 
truko savaitę (rugsėjo 10-15 d., 
aptarimas kultūros ministerijoje 
vyko 16 d.).

Seimo posėdyje
Sukakčiai paminėti įvyko iš

kilmingas seimo posėdis. Jame 
dalyvavo rabinai, Gaono pali
kuonys, svečiai iš Izraelio (tarp 
jų premjero patarėjas Zeevas 
Geyselas), iš Rusijos, JAV, 
Prancūzijos, Vokietijos, Kana
dos, Didžiosios Britanijos, Če
kijos. Taip pat dalyvavo Lietu
vos prezidentas A. Brazauskas, 
premjeras G. Vagnorius, Lietu
vos teismų vadovai, įvairių kon
fesijų hierarchai, diplomatinių 
misijų atstovai, aukštųjų mo
kyklų rektoriai, Lietuvos žydų 
bendruomenės nariai, kiti sve
čiai.

Posėdį seimo pirmininkas 
V. Landsbergis pradėjo žo
džiais: “Man didelė garbė ir 
džiaugsmas, pirmiausia pačiam 
pasipildžius ribotą žinojimą, da
bar su jumis pasidalyti keliomis 
mintimis”. Kelios mintys atitiko 
būtinus istoriniam minėjimui 
reikalavimus, lygį, nuotaiką.

Pranešėjas iškėlė Gaono vi
sapusiškumą, platumą. Pirmiau
sia jis - Talmudo tekstų tyrinė
tojas, kartu mokslininkas: heb
rajų kalbos gramatikos, geo
metrijos bei trigonometrijos va
dovėlių autorius, gamtos bei 
tiksliųjų mokslų, socialinės plė
totės dėsnių žinovas. Džiaugda
masis, kad Gaonas, “žymiau
sias, labiausiai gerbiamas pa
saulyje žydų religinės išminties 
naujesniųjų laikų tyrinėtojas ir 
skelbėjas, yra mūsų krašto ir 
mūsų miesto žmogus”, ne tik 
žydų, bet ir Lietuvos pasididžia
vimas.

Rabino žodis
Vyriausias Haifos rabinas 

Shearas Yashuvas Cohenas pa
sakė daug karčių tiesos žodžių. 
“Nėra svarbesnio religinio 
veiksmo, kaip pareikšti pagarbą 
savo išminčiui, bet aš ir mano 
kolegos rabinai ilgai dvejojome, 
prieš vykdami į Lietuvą. Mums 
labai skauda širdį: mes nė vieną 
akimirką negalime pamiršti, 
kad šita žemė beveik visur mir
kusi žydų krauju”. Juos žudė ne 
tik naciai, “bet ir kai kurie lietu
viai, prisijungę prie nacių”. Sy
kiu Haifos rabinas pripažino: 
“Man nepaprastai didelį įspūdį 
daro tai, kad Gaoną čia pager
biate”. Pabaigoje kreipėsi į pir
mininką, seimo narius, prašė at
statyti teisingumą, laikytis Gao
no teisingumo principų. Kalbą 
baigė viltingai: “Tegul čia ir vi
same pasaulyje (tautos) gyvena 
taikiai, daugiau niekas nežūva. 
Amen!” Skausmo, širdgėlos, pri
pažinimo ir vilties jausmų pa
veikta salė atsistoja, ploja, nuly
di į savo vietą grįžtantį.

Ambasadoriaus kalba
Kitokių atgarsių čia pat sa

lėje, popietiniame seimo posė
dyje, spaudoje susilaukė Izrae
lio ambasadoriaus O. Ben Huro 
kalba. Prisimindamas mūsų pre
zidento lankymąsi Izraelyje, 
nuoširdų atsiprašymą knesete, 
teisingumo atstatymo pažadą, 
ambasadorius kreipėsi į A. Bra
zauską: “Izraelio valstybė Jus 
stebi, įrodykite, kad Jūs tesite 
pažadus”. “Istorinis teisingu-

Vilniaus GAONAS ELIJAHU

mas - tai jūsų pareiga sau, ei
nant į Europos sąjungą. Na
ciams ir su jais kolaboravusiems 
lietuviams nerūpėjo žydų nuo
pelnai ir išmintis”. Tik tiek te
buvo sąsajos su Gaonu, jo mi
nėjimu...

“Yra žinių, kad kai kurie 
lietuviai naikino žydus dar sa
vaitę iki nacių įžengimo į Vil
nių”. Tiesą sakant, ambasado
riaus kalba savo mintimis, turi
niu beveik nesiskyrė nuo anks
tesnio kalbėtojo, tik buvo visai 
kitaip sudėliota, pateikta. Nega
lima buvo joje nepasigęsti minė
jimo esmės - Gaono, jo istori
nės didybės, bent užuominos 
apie kultūrinę įvykio prasmę, 
pagaliau mūsų dvasinių, mate
rialinių pastangų jį atskleisti. 
Susidarė įspūdis, lyg kalbėtojas 
būtų supainiojęs datas. Į tai at
kreipė dėmesį ir E. Zingeris: 
sukaktis ne holokausto, o Gao
no...

Seime kalbėjo taip pat vy
riausiasis Lietuvos ir Vilniaus 
rabinas Š. Konas, Lietuvos sei
mo žmogaus ir piliečių teisių 
bei tautybių reikalų komiteto 
pirmininkas E. Zingeris, Lietu
vos kultūros ministeris S. Šalte
nis ir kiti.

Neigiami atgarsiai
Jau popietiniame seimo po

sėdyje, aptardamas ambasado
riaus kalbą K. Bobelis pirmas 
įvertino ją kaip nediplomatišką, 
užgaunančią liėtuvių tautą, vi
siškai ne vietoje, sugadinusią 
šventinio renginio rimtį, nuošir
džias visų pastangas pagerbti 
Vilniaus Gaoną. Pareiškė: “Iz
raelio ambasadorius daro dar 
didesnį plyšį tarp lietuvių ir žy
dų tautų”. Keldamas klausimą 
dėl ambasadoriaus tinkamumo 
tokiai vietai, K. Bobelis įteikė 
pareiškimą Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijai, kuriuo pra
šė “pareikšti Izraelio vyriausy
bei protestą dėl nekultūringos, 
netaktiškos, lietuvių tautą kalti
nančios kalbos”. Po K. Bobelio 
pareiškimo seimo nariai plojo.

Tolygiai ambasadoriaus kal
bą vertino kiti. Seimo vicepir
mininkas R. Ozolas pabrėžė 
esąs nustebintas kalbos stiliaus 
ir tono. “Šitaip direktyviškai 
vengdavo kalbėti netgi okupaci
jos meto Maskvos administrato
riai”. Pridūrė - kai kurie amba
sadoriaus teiginiai esą neteisin
gi arba neatitinka tikrovės, įžei
džiantys, blogina tautų santy
kius. Panaši R. Smetonos min
tis: “Valstybės atstovas neturėjo 
kalbėti taip, kaip jis kalbėjo mū
sų parlamente”. Pasak V. Du
dėno, ambasadoriaus pareiški
mas rodo tam tikrą įžūlumą ir 
netaktą. A. Sakalas atkreipė dė
mesį į teisinę pusę: “Ambasado
rius negali nežinoti, kad žydų 
tautos genocidas nebuvo Lietu
vos valstybės politika, nes ta 
valstybė buvo nacių okupuota, 
todėl citata, kad mūsų šalis da
lyvavo holokauste yra ne tik 
istoriškai neteisinga, bet ir įžei
džianti lietuvių tautą”. Esą mū
sų užsienio reikalų ministerija 
turėtų Izraeliui įteikti notą, nu
rodydama, kad jos ambasado
riaus kalba seime įžeidė lietuvių 
tautą.

Išlygins laikas
Posėdyje kalbėjęs E. Zinge

ris po tradicinio “Šolom” pasi
džiaugė: “Mums labai svarbu, 
kad jie yra čia, lenkiuosi Izrae
lio atstovams”. Filosofiškai pri
dūrė seną žydų patarlę: “Ko ne
gali padaryti protas, atliks lai
kas, didysis vertintojas”.

Pranešė apie ką tik gautą 
popiežiaus Jono-Pauliaus II 
sveikinimą Gaono sukakties 
proga, išreikštą popiežiaus lū
kestį dėl atviro dialogo, pagrįsto 
abibuse pagarba.

Kitą dieną po priėmimo pas 
V. Landsbergį Izraelio ambasa
dorius spaudai pareiškė: “Po 
susitikimo su seimo pirmininku 
esu laimingas, galėdamas pasa
kyti, jog Lietuvos santykiai su 
Izraeliu nepablogės”.

Kapinėse
Tą pačią dieną buvo aplan

kytos Saltoniškių kapinės, ku
riose ilsisi Gaono palaikai. Prie 
pušų, berželių, vėjo blaškomų, 
vyko svarbi, įsimintina renginio 
dalis, alsuojanti amžinybe. Kal
bėjo Lietuvos žydų bendruome
nės pirmininkas S. Alperavičius, 
svečiai: vyriausiasis Haifos rabi
nas, giedojo pasaulinio garso li
turginės žydų muzikos atlikėjas, 
Niujorko prestižinės sinagogos 
kantorius, universiteto liturgi
nės muzikos profesorius Joseph 
Malovany.

Vėliau tose kapinėse buvo 
palaidotos Mažvydo bibliotekos 
perduotos Toros, kurios laiko, 
piktų rankų sunaikintos, jau bu
vo netekusios šventumo, rituali
nės reikšmės.

Mokslinė konferencija
Tą pačią dieną universitete 

įvyko mokslinės konferencijos 
“Vilniaus Gaonas ir žydų kultū
ros keliai”, trukusios tris dienas, 
atidarymas. Į ją susirinko pra
nešimų skaityti, jų pasiklausyti, 
be nemažo skaičiaus šeiminin
kų, svečių iš Izraelio, Rusijos, 
JAV, Kanados, Prancūzijos, 
Vokietijos, Didžiosios Britani
jos. Pradėdamas konferenciją, 
universiteto rektorius R. Pavi
lionis pareiškė tikįs, kad Gaono 
atminimo renginiai nukreipti 
daugiau į ateitį, į moderniuosius 
laikus, vylėsi, kad jie nebus tik 
proginiai, taps mūsų gyvenimo 
dalimi.

Žydų bendruomenės vardu 
konferenciją sveikino bendruo
menės pirm. S. Alperavičius: 
“Džiaugiuosi, kad ji unikali, kad 
vyksta Vilniuje, visai netoli tos 
vietos, kur gyveno ir meldėsi 
Gaonas Elijahu”. Paminėjo kon
ferencijos organizatorius ir dė
kojo pirmiausia JAV ambasa
doriui, taip pat bendruomenės 
nariui Izraeliui Lempertui, ne
gailėjusiam jėgų, įdėjusiam be 
galo daug triūso.

Neslėpė džiaugsmo ir kultū
ros ministeris S. Šaltenis: “Pa
galiau atvažiuoja iš viso pasau
lio, atvažiuoja dešimtys svečių. 
Tylos užtvanka pralaužta”. Iš
kilmingai pažadėjo: Didžioji Vil
niaus sinagoga bus atstatyta 
kartu su senamiesčiu.

Pirmosios dienos vakare 
seimo pirm. V. Landsbergis 
“Draugystės” viešbutyje suren
gė priėmimą, kuriame dalyvavo 
keturi šimtai svečių. Jau ten pir
mąją dieną S. Alperavičius ap
gailestavo, kad Gaono iškilmės 
panaudojamos politikai, dėkojo 
vyriausybei, prezidentui už pa
ramą, dėmesį.

Per kitas dienas, iki sekma
dienio, iki išvykos į Panerius, 
Kėdainius, Kauno IX fortą, te
bevyko konferencija. Preziden
tas priėmė iškilmes nepanieki
nusius 8 Gaono palikuonis. 
Daugiausia jų atvyko iš JAV: tai 
Harold Berry, Jerrold Cooper, • 
Richard Maullin, Alan M. Por
tis, Sara Russel, Rabbi Dr. Eli
jah J. Schochet; iš Didžiosios 
Britanijos (Londono) - Naomi 
Simon, Čekojos (Prahos) - Da
vid E. Simon (sesuo ir brolis). 
Prezidentas prašė juos asmeni
niu pavyzdžiu stiprinti toleran
ciją ir pakantumą tarp lietuvių 
ir žydų, aiškino Lietuvos įstaty
mus.

Teatre
Operos ir baleto teatre įvy

ko iškilmingas minėjimas. Jame 
kalbėjo prezidentas A. Brazaus
kas. Pirmą kartą nuskambėjo ta 
proga sukurtas didelis įspūdin
gas kompozitoriaus A. Sende- 
rovo kūrinys Shma Israel (“O, 
Izraeli, klausyk”). Kompozito
rius jame panaudojo Gaono ra
šytus Šventraščio komentarus, 
susiejo juos su Toros, pranašų ir 
patarlių knygų ištraukomis (ver
tėjas S. Geda). Pirmieji atlikėjai 
buvo Lietuvos simfoninis or
kestras (vadovas J. Domarkas), 
“Ąžuoliuko” choras (vadovas 
V. Miškinis), solistas J. Malova- 
nis, dirigentas - R. Šervenikas.

(Nukelta i 4-tą psl.)
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Seniausios kapinės Kelmėje netoli šventovės. Centre - mūrinis 
koplytstulpis Nuotr. H. Paulausko

Tautos kova, 
atsispindėjusi mokykloje
Lietuvos mokyklos įsteigimo ir Musteikos mokyklos metinės, 
primenančios lietuvių ryžtą išlaikyti savo kalbą ir okupacijos 
laikais. Viena tokių mokyklų buvo prof. Tado Ivanausko įsteigtoji, 

dabar sulaukusi aukštųjų pareigūnų dėmesio .
A. URMANAVIČIENĖ, Alytus

Tą dieną, 1997 m. rugpjūčio 
4, Musteikos sodžius (Varėnos 
raj.) šventė lietuviškos mokyk
los 600-ąsias metines ir pačios 
Musteikos mokyklos - 79-ąsias.

Subėgo, suvažiavo į šią nuo
stabią sueigą garsios Perlojos, 
Varėnos, Merkinės, Marcinko
nių, Kabelių žmonės. Vieni su 
dainomis, muzika, kiti - su 
šokiais.

Aukštieji pareigūnai
Musteiką, kvepiančioje Gu

dų girioje pasislėpusią, surado 
ir mūsų valstybės vyrai. Mustei- 
kiškiai porina, kad jų padangėje 
tokio “dzidelio susiėjimo” nėra 
buvę. Atvyko Lietuvos seimo 
pirm. prof. Vytautas Landsber
gis su žmona Gražina, seimo 
nariai - Juozas Dringelis, Algis 
Kašėta, Alytaus apskrities 
viršininkas Ignas Aleškevičius, 
Alytaus miesto švietimo sky
riaus vedėjas Vytuolis Valūnas, 
kurio iniciatyva atvažiavę alytiš
kiai galėjo pasidžiaugti nepa
prastai gražia Musteikos gamta, 
pamatyti išlikusius, šiaudiniais 
stogais senus pastatus ir kt. Prie 
pirkių glaudžiasi rūtų, jurginų, 
lelijų darželiai. Trys gražūs 
ąžuolų vainikais apipinti kryžiai 
saugo šių nuostabių dzūkų ra
mybę.

Taip buvo praeityje
1918 m. Musteikon atvyko 

jauna Tado ir Honoratos šeima. 
Jie nutarė tais metais įsteigti 
pirmąją privačią lietuvišką mo
kyklą. Mokė vaikus pats profeso
rius T. Ivanauskas ir jo žmona.

Eišiškių vid. mokyklos lietu
vių kalbos mokytoja Aldona 
Žilinskienė įrengė mokyklos is
torijos parodą. Šiame anuomet 
lenkų okupuotame krašte mo
kytojai kiekvieną mėnesį reng
davo metodinius užsiėmimus. 
1926 m. toks renginys vyko 
Mančiagirės prad. mokykloje. 
Atvyko Musteikos, Žiūrų, Ka
šėtų, Bizų ir kt. kaimų mo
kytojai. 1935 m. savo patirtimi 
mokytojai dalijosi Dalinos prad. 
mokykloje. Čia mokėsi ir pyni
mo paslapčių. Noriai pedagogai 
vykdavo ir į ekskursijas. Suėji
mas nebuvo lengvas, tačiau bu
vę mokytojai entuziastai visas 
kliūtis sugebėdavo įveikti. Pati
kima jų susisiekimo priemonė 
buvo dviratis.

Musteikoje dirbo mokytojai 
- Jonas Miškinis, Gertrūda Gu- 
delaitytė, Bronė Čibiraitė, Teo
filis Sukackas, Marija Šimaus- 
kaitė, Pranutė Makaravičienė.

1935 m. lenkų valdžia už
darė mokyklą, nors joje mokėsi 
50 vaikų. Nuo 1924 m. buvusi 
privati T. Ivanausko mokykla 
priklausė “Ryto” draugijai. Už
darius mokyklą, mokytojai vai
kus mokė nelegaliai. 1940 m. 
mokykla buvo atsteigta.

Neužmiršo žmonės darak
toriaus Simono Kirlono, mokiu
sio vaikus iš kantičkų ir malda
knygių. O apie garsųjį moksli
ninką mokytoją Tadą Ivanauską 

sako: “Kito žmogaus, tokio ge
ro, žemėje nėra”.

Klasė, kurioje profesorius 
mokė savo auklėtinius pažinti ir 
mylėti gamtą, tuščia. Kaime nė
ra jaunų žmonių, tad ir vaikų tik 
keli, lankantys Kabeliuose pa
grindinę. Rengiamas muziejus.

Tačiau rugpjūčio 4-ąją gra
žios mergaitės, pasipuošusios 
tautiniais drabužėliais, rankelė
je suskambo varpelis, kviesda
mas atvykusius užeiti į T. Iva
nausko mokyklą. Čia, Mustei
koje, Gudų girioje, Čepkelių 
raiste, susitikdavo du galiūnai - 
gamtininkas T. Ivanauskas ir 
dailininkas A. Žmuidzinavičius. 
Juos abu girių karalija traukė sa
vo nepalyginamu laukiniškumu. ■

Varėnos vidur, mokyklos 
lietuvių k. mokytoja, gimusi ir 
užaugusi Musteikoje, gražiai 
papasakojo susirinkusiems savo 
tėviškės istoriją. Pirmą kartą te
ko išgirsti kaimo vietoves pava
dintas “krūmais”: “Averkų krū
mas”, “Mitkinių krūmas”, “Šeš- 
tavickų krūmas”. Reikia supras
ti, kad tame “krūme” gyvena 
Averkų pavardes turintys žmo
nės.

Sveikinimai
Nuoširdžiai susirinkusius 

sveikino prof. Vyt. Landsbergis. 
Jisai sakė: netiesa, jog dzūkų 
žemė neturtinga. Jos žmonės 
turtingi gerumu, meile, darbštu
mu. Nepagailėjo gražių žodžių 
Musteikos žemės dukrai mokyt. 
J. Kavaliauskienei, taip vaizdin
gai pasakojusiai apie savo gim
tąjį sodžių, jo tragiškus išgyve
nimus. Reikia tikėti, kad mo
kykla ateityje bus reikalinga.

Sveikino apskrities viršinin
kas Ignas Aleškevičius. Jis pri
minė, kad ateitis priklauso nuo 
pačių žmonių. Tai susiję ir su 
prezidento rinkimu. Kaimas tu
ri atsigauti. Žmonėms bus grą
žinta žemė, miškai. Mokykla 
bus reikalinga. Jos negalima už
miršti.

Seimo narys Juozas Drin
gelis sakė, kad visą laiką buvo 
veržiamasi į šviesą, tiesą, nors 
tai buvo labai trukdoma. Mo
kyklą lenkai uždarė, bet mo
kytojų ryžto nelegaliai mokyti 
lietuvybės 5-rius metus neįvei
kė. Ilgą laiką negalima buvo 
kalbėti apie mokslininką T. Iva
nauską. Tuo tarpu užsienyje bu
vo žinomi ir vertinami jo darbai. 
Raudonieji partizanai nukan
kino 14 kaimo vyrų, tačiau apie 
tai tylėjo, nors žinojo daug kas. 
Jis dėkojo žmonėms, kad nesu- 
gudėjo, nesulenkėjo, nesurusė
jo, išsaugojo savo gražiąją se
nolių kalbą.

“Mokykla buvo mūšio lau
kas dėl lietuvybės”, - kalbėjo 
seimo narys Algis Kašėta. O 
Musteiką jam - pats gražiausias 
Dzūkijos kampelis. Jo gimtinė - 
Mergežeris.

Šio renginio viena iš orga
nizatorių rašytoja Emilija Lie- 
gutė pakvietė visus susirinku
sius prie turtingo musteikiškių 
paruošto stalo.
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LAISVOJE TEVfflEJE
VAISTINĘ PLĖŠĖ 10 KARTŲ

Panemunės pasienio punkto 
veterinarijos gydytojas Edvinas 
Kriščiūnas, anksčiau turėjęs pri
vačią vaistinę Šilutės rajono Be- 
nininkų kaime, jau nesitiki jon 
sugrįžti. Mat ta veterinarijos vais
tinė buvo išplėšta dešimtį kartų. 
Balandžio 1 d. grupė kaimo pa
auglių šioje vaistinėje išdaužė vi
sus langus, išlaužė dvejas duris, 
sutrypė išbarstytus vaistus, sulau
žė instrumentus, išsinešė 50 mai
šų polistirolo miltelių ir du apy- 
naujus rašomuosius stalus. Pusę 
milijono litų kainavęs pastatas da
bar jau yra tapęs chuliganų prie- 
bėga.

PAVĖSINĖ PARTIZANŲ VADUI
Originalaus atminimo įamži

nimo susilaukė sovietinių oku
pantų mirties bausme 1957 m. 
nuteistas Pietų apygardos ir net 
visos Lietuvos partizanų vadas 
Adolfas Ramanauskas (Vana
gas). Jo atminimui Varėnos rajo
no Zervynų kaime, Petro Vilkinio 
sodyboje buvo pastatyta pamink
linė pavėsinė “Dainavos šalies 
bočių ramovė”. Joje yra vilniečio 
tautodailininko Juozo Iešmanto iš 
ąžuolo išskaptuotas partizanų va
do Vanago bareljefas. Originalų 
paminklą pašventino kun. Juozas 
Kaminskas. Koncertinę progra
mos dalį atliko Vilniaus grąžtų 
gamyklos ansamblis “Vilnija” ir 
aktorius Tomas Vaisieta.

PAMINKLO KALANTAI PLANAI
Šiemet gegužės 14 d. sukako 

dvidešimt penkeri metai Romo 
Kalantos susideginimui už Lietu
vos laisvę Kauno muzikinio teatro 
sodelyje. Jo palaikai su antkapiu 
yra palaidoti toliau nuo Kauno 
esančiose Romainių kapinėse. 
Sodelyje R. Kalantos užsidegimo 
vieta paženklinta tik kuklia plokš
te. Su pastangomis ten pastatyti 
paminklą “Lietuvos aido” skaity
tojus supažindina Vituolis Jone- 
liūnas. R. Kalantos šaulių kuopos 
Floridoje pirm. A. Gudonis jau 
1992 m. paminklo projektą pa
prašė paruošti kaunietį skulptorių 
Robertą Antinį. Jo ir architekto 
Sauliaus Juškio paruoštiems eski
ziniams planams 1994 m. pritarė 
Kauno architektų taryba ir spe
cialiai šiam reikalui sudaryta 
miesto komisija, vadovaujama ar
chitekto Algimanto Jakučionio. 
Kauno miestas eskizinio projekto 
autoriams už jų paruošimą sumo
kėjo 20.000 litų, o prie jų buvo 
pridėti ir šaulių kuopos pirm. A. 
Gudonio iš Floridos atsiųsti 300 
JAV dolerių. R. Kalantos aukos 
vietos įamžinimo komitetas buvo 
perregistruotas lietuvių jaunimo 
bendrijos “Lituanica” padaliniu, 
vadovaujamu Kauno dailės mo
kyklos direktoriaus Ž. Šarkausko. 
Bendrijos “Lituanica” pirm. G. 
Bukauskas paminklui tikisi gauti 
finansinės paramos iš Lietuvos 
vyriausybės arba žada pradėti au
kų rinkimą Lietuvoje ir išeivijoje.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tę, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

“AUKOS LAUKAS” KAUNE
Pasak skulptoriaus R. Anti

nio, Kauno muzikinio teatro so
delyje nebus tradicinio paminklo 
R. Kalantai, tik meninis jo aukos 
įamžinimo vietos įprasminimas. 
R. Antinis nori, kad ši vieta atro
dytų kaip apdegęs istorijos lapas. 
Paminklas, pavadintas “Aukos 
lauku”, bus išlietas iš ketaus. Jis 
turės ryšį su apdegusia žeme ir 
primins tas baisias Kauną ir visą 
Lietuvą sukrėtusias dienas. Iš tos 
vietos tarsi atskils devyniolika žie
žirbas simbolizuojančių akmenų, 
pasklidusių po visą skausmo ir 
kančių “Aukos lauką”. Šie akme
nys per gedulines šventes taps de
vyniolika žvakidžių, primenančių 
Romo Kalantos amžiaus metus, 
nutrauktus jo meilės Lietuvai lieps
nos sprogimo. Suplanuotas pa
minklinis “Aukos laukas” būtų 
13,5 metro ilgio, atraminės siene
lės ilgis - 22 metrai.

ĮŠVENTINO PIRMĄJĮ KUNIGĄ
Evangelikų liuteronų vysk. J. 

Kalvanas kunigu įšventino Mari
jampolės parapijos diakoną Vai
dą Klesevičių. Jis yra pirmasis 
šios evangelikų liuteronų parapi
jos diakonas, baigęs teologijos 
studijas Klaipėdoje, įšventintas 
kunigu šioje parapijoje po gero 
pusšimčio metų. Prieš kelerius 
metus atstatytoje šventovėje pa
maldas laikydavo iš kitur atvykę 
evangelikų liuteronų kunigai.

JAV ŠAUTUVAI LIETUVIAMS
Lietuvos kariuomenė jau ap

ginkluojama amerikietiškais šau
namaisiais “M-14” ir “M-16” 
ginklais. Jų pakeitimus amerikie
tiškais tvarko Lietuvos krašto ap
saugos viceministeris Jonas Kron- 
kaitis, pensijon išėjęs JAV ka
riuomenės pulkininkas. Šautuvų 
pakeitimas amerikietiškais - lo
giškas žingsnis. Lietuvoje yra ir 
pasaulyje pagarsėjusių gerų so
vietinių šautuvų. Tačiau jiems ji 
neturi šaudmenų ir šiuo metu dar 
negali jų pasigaminti, o tiekimu iš 
Rusijos negalima pasitikėti. Sau
gesnis yra ginklų standarto suvie
nodinimas su vakarietiškaisiais, 
ypač kai šio principo jau laikoma
si ir dabartinių Lietuvos karių ap
mokyme.

LIETUVIŲ JĖGERIAI KAUNE?
Keistai skamba atkuriama 

Lietuvos kariuomenė, kai spau
doje randi pranešimą, kad Kauno 
Vytauto Didžiojo atskirojo jėge
rių bataliono išminuotojai Taura
gės apskrities Varlaukio girininki
joje rado ir sunaikino daugiau 
kaip 20 artilerijos sviedinių. Mat 
toje vietoje norima pasodinti 30 
hektarų naujo miško. Sviedinius 
ten paliko II D. karo metais pa
sitraukiantys vokiečiai, nesuskubę 
visų sunaikinti. Negali kaltinti nei 
tokį pranešimą parašiusio Irman
to Rupeikos, nei jį paskelbusio 
“Lietuvos ryto”. Kalta pati ka
riuomenė ir jos vadai, nekreipian
tys dėmesio į dalinių pavadini
mus. Lengva ranka prie Vytauto 
Didžiojo pridedamas net vokiškos 
kilmės jėgeris (Jaeger - medžio
tojas). Šia proga reikia prisiminti 
ir prez. A. Brazausko padidintus 
karinių pajėgų vadovų laipsnius. 
Kariuomenės vadas J. Andriuške
vičius jau turi dvi generolo leite
nanto žvaigždutes. Laivyno vadas 
R. Baltuška jau yra gavęs kontr- 
admirolo laipsnį. V. Kst.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus .-v 

(Esu “Union Gas” /ffj 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Vilniaus GAONO ELUAHU sukakties iškilmėse buvo aplankytos ir 
žydų kapinės, kur palaidotas Gaonas. Kairėje - kantorius prof. J. 
MALOVANY, dešinėje - vyriausias Haifos rabinas S.Y. COHEN

Nuotr. iš “Lietuvos ryto”

“Gyvenęs Vilniuje, švietęs..."

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

(Atkelta iš 3-čio psl.)
Solistą kompozitorius pavadino 
tikra Dievo dovana. (Beje, uni
versitete, kuriame dirba J. Ma- 
lovanis, dėstė ir prof. H. Perelš- 
teinas, jų net auditorijos buvo 
šalimais. “Kad šiandien Malo- 
vani dainuos su prof. H. Perelš- 
teino įsteigtu ‘Ąžuoliuko’ choru 
- irgi savotiškas Dangaus ženk
las”). Šofarą, milžinišką kalnų 
ožio ragą, reikalingą kreipi
muisi į Dievą, pūtė garsusis mū
sų pūtikas P. Vyšniauskas, anot 
kompozitoriaus, pūtė nuosta
biai. J. Malovanis pavadino kū
rinį gražiu ir išmintingu, pamąs
tė apie galimybes ateityje atlikti 
jį ir kitose pasaulio šalyse, nes 
“tai puiki muzika”. (Šofaro 
mūsų orkestras neturėjo, jį 
padovanojo JAV rabinas D. M. 
Eligbergas.) Nutilus paskuti
niam garsui, į sceną įnešė krepšį 
gėlių - tai prezidento padėka.

Atidengtas biustas
Vieną saulėtą renginių po

pietę senamiestyje, ten, kur po 
karo tebestovėjo Didžiojo Vil
niaus sinagoga, buvo atidengtas 
Vilniaus Gaono biustas. Nulie
tas pagal mirusio skulptoriaus 
K. Valaičio dar 1959 m. paga
minto gipsinio modelio (deja 
dingusio) nuotraukas. Mirusio 
skulptoriaus žmona M. Valai
tienė, gyva šimtmetinės Vil
niaus kultūrų kryžkelės liudyto
ja, yra garsiojo rusų poeto K. 
Balmonto vaikaitė, šiandien 
gražiai kalbanti lietuviškai, dė
kojo už biusto pastatymą. Ten 
pat, netoliese, buvo atidengta 
Gaonui, jo buvusiam namui, at
minti lenta.

Kėdainiuose
Tos pačios dienos vakare 

Vilniaus filharmonijoje įvyko 
mūsų kamerinio orkestro ir Pe
terburgo orkestro (vadovas S. 
Sondeckis) koncertas, kuriam 
dirigavo svečias iš Vokietijos D. 
Geringas. Vokalo partiją atliko 
akademijos studentė Liora 
Grodnikaitė.

Renginių vėrinyje nedidelis, 
bet toks įsimintinas, dailus, vie
nas paskutiniųjų karoliukų - 
Kėdainių aplankymas. Šiame 
kunigaikščių Radvilų mieste 
Gaonas yra gyvenęs meldęsis ir 
... vedęs. Anot M. Šubo, sukak
čiai išleidusio monografiją apie 
Vilniaus Gaoną (“Talmudinio 
mokslo žvaigždė”), genialusis 
Gaonas savo žmoną Chaną la
bai mylėjęs.

Senosios rotušės salė kone 
sausakimša. Muziejaus direkto
rius R. Žirgulis glaustai, įdo
miai apžvelgė Kėdainių žydų is
toriją, jų reikšmę miesto gyveni
me. Mieste tebėra trys išlikusios 
sinagogos. Ant sveikiausios, ne
toli rotušės, nuo šiol kabės dvi 
gražios Gaoną įamžinančios at
minimo lentos. Jas atidengė to
limoji palikuonė, atvykusi iš 
Londono N. Simon. O kiek sve
čių, mūsų žydų bendruomenės 
padėkų čia susilaukė miesto 
meras Viktoras Muntianas, mu
ziejaus direktorius.

Parodos
O kiek parodų skirta sukak

čiai! Anot spaudos, jos paskati
no praverti duris į dar vieną 
istorijos lobyno salę - turtingą 
DLK žydų kultūros tradiciją. 
Vilniaus fotografijos galerijoje 
atidaryta A. Sutkaus paroda 
“Pro memoria”. Ji skirta ne 
šimtmetinei tradicijai, o dabar
čiai, išlikusiems po Kauno, Štut
hofo, Dachau mirties stovyklų.

“Vartų” galerijos paroda 
pavadinta “Liūdesys - mano 
džiaugsmas”. Pavadinimas pa
imtas iš didelio žydų poeto, Vil
nių įsimylėjusio smurgainiškio 
Mošės Kulboko, beje, dingusio 
Stalino lageriuose, nuostabios 
poemos “Vilnius”. Parodoje at
skleidžiama šiuolaikinė ir am
žiaus pradžios žydų dailė. Nau
jausius darbus čia rodė A. Sa
vickas, A. Skliutauskaitė, J. Jo- 
sadė, net trys Jacovskiai. Tur
tinga paroda, apimanti žydų is
toriją nuo pat XIV š., organi
zuota Vilniaus universiteto bib
liotekoje, o M. Mažvydo biblio
tekoje - “Vilniaus Gaonas Eli- 
jahu. Vertingas palikimas”.

Rotušėje įsikūrusiose meni
ninkų rūmuose senųjų žydų 
maldos namų paroda pavadinta 
“Lietuvos sinagogos”. Pagaliau 
netiktų nutylėti seimo rūmų 
priesalyje surengtos (spaudos 
tarnybos pastangomis kartu su 
valstybiniu muziejumi ir valsty
biniu žydų muziejumi) parodos, 
kurioje kabėjo ir nežinomo dai
lininko tapytas XVIII š. pabai
gos XIX š. pradžios Gaono 
portretas. (Pirmą kartą mūsų 
spaudoje jis paskelbtas Marijos 
Matušakaitės 1984 m.). Iškil
mėms išleistas taip pat ne vie
nas leidinys, atvirukų rinkinys, 
plakatas, proginis vokas.

Rėmėjai ir pareiškimai
Vilnius, Lietuvos Jeruzalė, 

išminčiaus išneštas į viso pasau
lio žydų padangę, iškilmėms 
skyrė labai daug dėmesio, šir
dies, materialinių išteklių, kul
tūros ministerijos pranešimu 
per 676.000 litų, kurių didžioji 
dalis išleista Saltoniškių kapi
nėms sutvarkyti. Renginius rė
mė taip pat Atviros Lietuvos 
fondas, JAV ambasados de
mokratijos komisija, B’nai B’ 
rith organizacija, Vokietijos am
basada, Branderburgo Land- 
tag’as , Amerikos žydų komite
tas, Europos žydų kongresas. 
Europos žydų bendruomenių 
taryba, privatūs rėmėjai, UNE
SCO.

Vilniaus Gaono mirties me
tinių iškilmės baigėsi. Spaudoje 
paskelbtame mūsų URM pa
reiškime dėkojama visiems už
sienio svečiams, atvykusiems į 
jas. Kartu pareiškime apgailes
taujama: “Kai kurie teiginiai, 
pasakyti iškilmingo seimo posė
džio metu, nesiderino su iškil
minga atmosfera ir apsunkino 
pastangas gerinti abipusį supra
timą”. Be to, apgailestaujama, 
kad “Izraelio vyriausybės dėme
sys Vilniaus Gaono jubilieji
niams renginiams buvo nepa
kankamas”.

Hamilton, Ontario
Pagerbdami a. a. Juzės Čižaus- 

kienės atminimą ir reikšdami užuo
jautą šeimai ir visiems artimie
siems, Kanados lietuvių fondui au
kojo: $40 - Sofija Rakštienė; $20 - 
P. Žulys, K. K. Deksniai, A. Pet- 
raitienė, L. Stukienė, M. J. Rybiai, 
P. E. Armonai, A! Leščienė, K A. 
Žilvyčiai, K. Meškauskienė, J. Stan
kus, Z. Čečkauskas, K. Žiobienė, 
A. Gailienė, J. G. Kažemėkai, P. Z. 
Sakalai, V. J. Svilai, J. G. Krištolai
čiai; $10 - S. Senkus, A. Didžba- 
lienė, J. R. Piciniai.

Kanados lietuvių fondas dėko
ja už aukas. KLF

A. a. J. ČIŽAUSKIENĖS at
minimui pagerbti Sibiro tremti
niams L ir J. Vitai aukojo $20. E.K.

“ŠIRVINTOS-NEMUNO” SKAU
TŲ TUNTAS žiemos veiklą pradeda 
spalio 19 d. organizuotu dalyvavi
mu pamaldose 10.30 v.r. Po to pa
rapijos salėje įvyks tunto sueiga. 
Kviečiami tėvai, seneliai pamaldose 
ir sueigoje dalyvauti. Tėvų, visuo
menės ir kitų organizacijų žiniai 
skelbiame skautiškų renginių datas: 
skautų Kūčios - gruodžio 7, sekma
dienį, 4 v.p.p. Jaunimo centro salė
je; Kaziuko mugė - kovo 8, sek
madienį, Jaunimo centro salėje; šv. 
Jurgio proga tunto sueiga - balan
džio 26 d. šventovės mažoje salėje; 
veiklos užbaigimo iškyla - birželio 
6-7 d.d. Giedraičio medžiotojų klu
bo vietovėje. Tikimės, kad kiti vie
netai, planuojantys savo veiklą, į 
virš minėtas datas atsižvelgs. Lau
kiame naujų narių. Įstoti gali vaiku
čiai 5 m. amžiaus ir vyresni. Nieka
da ne vėlu į lietuvišką skautišką 
veiklą įsijungti, pabendrauti sueigo
se, iškylose ir vasaros stovykloje su
sipažinti su kitų vietovių skautais- 
tėmis. Registruotis pas Loretą Ma- 
čytę arba po lietuviškų pamokų šeš
tadieniais. “Širvintos-Nemuno”

tunto vadija

PETRAS LAANSOO 
baigė Londone, Ont. “Catholic 
Central” gimnazijos XIII klasių 
aukštais pažymiais (96 vidurkis). 
Už ypatingą pažangumą moksle 
gimnazija jį apdovanojo aukso 
medaliu. Stojo į Western Onta
rio universitetą gavęs stambią 
stipendiją. Ten jis studijuoja 
tiksliuosius mokslus, toliau yra 
numatęs studijuoti mediciną. 
Petras lankė lietuvišką šeštadie
ninę mokyklą Toronte ir Lon
done, Ont. Šoka tautinius šokius 
ir dalyvavo tautinių šokių šventė
je Čikagoje. Daugelį metų dirbo 
Wasagoje “Kretingos” šeimų sto
vykloje. Uoliai tarnavo Mišioms 
Šiluvos Marįjos šventovėje. Kana
dos lietuvių fondas taip pat jam 
skyrė paramą ($1500). Jo pasiseki
mais džiaugiasi jo mamytė Nijolė, 
brolis Jonas ir močiutė-globėja Sa
lomėja Pargauskienė, linkėdami 
sėkmės ateityje.

Ligonis gailestingajai sese
lei: - Labai nervinuosi, man 
baisu. Mat pirmąsyk mane ope
ruos.

Seselė: - Dėl to per daug 
nebūgštaukit. Pažiūrėkit, kaip 
ramiai laikosi chirurgas, nors ir
gi pirmą operaciją darys.

* * *
Tėvas: Sūnau mano, ar ne

sigaili trejus metus sėdėdamas 
toje pačioje klasėje?

Sūnus: Trejus metus... Di
delis čia daiktas! Mano moky
tojas toje pačioje klasėje jau 
dvylika metų dirba, ir visi jį lai
ko labai protingu.

& LIFlUVlAI PASAULYJE
JA Valstybės

Pasaulio lietuvių centras 
naujo sezono veiklą Lemonte 
pradėjo rugsėjo 14 d. Visas sek
madienis buvo skirtas jau pernai 
aštuoniasdešimtmečio sukakties 
sulaukusiam Lietuvos vyčių cho
rui, kuriam ilgus metus vadovauja 
už chorą vis dar gerokai jaunesnis 
muz. Faustas Strolia. Choras gie
dojo Mišiose, atnašautose Le
mento lietuvių Plm. Jurgio Matu
laičio misijos šventovėje, o po pa
maldų atliko meninę programą 
salėje.

Anglų kalbos kursams Jauni
mo centre Čikagoje vadovauja 
Danutė Petrulytė, JAV gimusi 
kvalifikuota kalbininkė. Trečioji 
kursų laida buvo pradėta rugsėjo 
6 d. ir truks iki lapkričio 22 d. Jie 
lankomi šeštadieniais atskiromis 
pradedančiųjų ir jau pažengusiųjų 
grupėmis. Lankytojams visi paaiš
kinimai teikiami lietuviškai. Tad 
kursai populiarūs ir patogūs nau
jiems ateiviams iš Lietuvos.

Vokietija
Dosnumu Lietuvai Vokietijo

je ypač pasižymėjo iš Marijam
polės 1944 m. išvežtas Valdema
ras Heinas, tada turėjęs tik septy
nerius metukus, dabar su žmona 
gyvenantis Hagene. Jis specialiai 
lankė lietuvių kalbos kursus ir jau 
vėl neblogai kalba lietuviškai. At- 
gimstančion pokario Lietuvon 
pirmą kartą atvažiavęs 1991 m., 
dabar kasmet po kelis kartus lan
kosi Marijampolėje, savo gimti
nėje. Asmenines santaupas jis ski
ria marijampoliečių neturtingų 
šeimų jaunimui. Jau treji metai, 
kai V. Heinas moka mėnesines 
stipendijas tokių 22 šeimų moks
leiviams ir studentams. Ta jo pa
rama sudarė apie 1.800 markių 
kiekvienai tokiai šeimai. Šiemet 
pradėjo mokėti dar vieną mėne
sinę 50 markių pašalpą Kviet- 
kauskų šeimai, Marijampolės ra
jono Sasnavos seniūnijoje augi
nančiai automobilio nelaimėje du 
sunkiai nukentėjusius vaikus.

Britanija
Šv. Kazimiero lietuvių para

pijos Londone klebonas kun. dr. 
Jonas Sakevičius, MIC, birželio 
30 d. sulaukė amžiaus devynias
dešimtmečio. Jį šią vasarą ap
lankė iš Kauno atvykęs Šv. Gert
rūdos šventovės klebonas kun. dr. 
Vytautas Brilius, MIC, ėjęs Lietu
vos marijonų vienuolijos provin
cijolo pareigas. Svečias iš Kauno 
sudarė sąlygas garbaus amžiaus 
sulaukusiam Londono lietuvių 
klebonui kun. dr. J. Sakevičiui, 
MIC, pailsėti. Kun. dr. V. Brilius, 
MIC, taipgi lankėsi kun. dr. 
Stepono Matulio, MIC, vadovau
jamame “Aušros Vartų” židinyje 
Nottinghame.

LSS Europos rajono penkias
dešimtmečiui skirta stovykla buvo 
atidaryta liepos 26 d. Lietuvių so
dyboje, susilaukusi 70 jon suva
žiavusių skautų. Juos pasveikino 
stovyklos viršininkas v.s. Stepas 
Vaitkevičius. Stovyklaujantys skau
tai, įskaitant ir busimuosius, buvo 
nuo penkerių iki penkiolikos me
tų amžiaus. Iš JAV su kitais sve
čiais buvo atvykę vadovai - LSB

vyriausias skautininkas v. s. fil. 
Albinas Sekas ir LSS vyr. skauti
ninke v.s. fil. Rita Penčylienė. 
Brolijos tvarka rūpinosi jos at
stovas s. Vincas O’Brien, o sese
rijos reikalais - jos atstovė ps. 
Kristina Harmes. Stovykla kas
dien turėjo skautiškas programas 
stovyklautojus ir stovyklautojas 
užėmusias nuo ryto iki vakaro.

Lenkija
Varšuvos laikraštis “Rzecz

pospolita” paskelbė straipsnį “Sva
jonės apie Mažąją Lietuvą”, supa
žindinantį su Rytprūsius liečian
čiomis JAV gyvenančio Tomo 
Venclovos idėjomis Esą lietuviai 
svajoja apie dabartinės Kalinin
grado srities prisijungimą. T. 
Venclova yra pasiūlęs Kaliningra
do sritį įjungti sudaryton ketvirto- 
jon Baltijos respublikon, kuri ga
lėtų būti pavadinta Prūsija ar 
Borusija, turėti ryšius su Rusija, 
bet būti nepriklausoma daugia
kalbe šalimi. Tačiau T. Venclova 
tokią idėją šiuo metu laiko ne
realia. Esą ją būtų galima svars
tyti tik po kelių dešimtmečių.

Australija
Penkerius metus praleidęs 

slaugos namuose New Chelten- 
hame, nuo ligų ir senatvės rug
pjūčio 11 d. mirė Lietuvos karo 
mokyklos auklėtinis, husarų kuo
pos vadas Itn. Albinas Lastas, 
spėjęs priartėti prie amžiaus de
vyniasdešimtmečio. Velionį slau
gos namuose lankė Socialinės 
globos lietuvių moterų draugijos 
narės. Palaidotas New Cheltenha- 
mo kapinėse, į jas iš slaugos na
mų palydėtas nedidelio lietuvių 
būrelio, sugiedojusio giesmę “Ma
rija, Marija”. Laidotuvių apeigas 
atliko australas kunigas.

Pertho lietuvių kolonija nete
ko savo namuose Bassendeane 
balandžio 1 d mirusio Antano 
Radvilos, gimusio 1916 m. rugsė
jo 28 d. Mažeikiuose. Velionis 
palaidotas Karrakatos kapinėse, į 
jas palydėtas būrio lietuvių ir 
apeigas atlikusio kun. dr. A. Sa
vickio. Mirusiojo liūdi jo žmona 
Valerija, sūnus ir dukra su šei
momis.

Vincas Shopis (Šuopis), anks
čiau aktyviai reiškęsis visuome
ninėje veikloje, mirė gegužės 29 
d. Sidnio Seaforth priemiestyje, 
sulaukęs deimantinės amžiaus su
kakties. Palaidotas Rookwoodo 
kapinių lietuviškame skyriuje, pa
likęs liūdinčius sūnus Povilą ir 
Antaną. V. Kst.

OFFORD 
REALTY LTD.

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

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

Angelę 
Salvaitytę, 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 lietuvių bankelis Kanadoje^ 
įsikūręs nuosavuose namuose -

«TAT IT'Ą?? lietuvių kredito
A /AL_zIX/X 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. >yto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

FIRST PLACE 
PHARMACY

KAIRYS
BALTIC EXPEDITING

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

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

■ a 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais)

O Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

Canada L8E 5A6 
Tel: (905) 643-3334 
Fax: (905) 643-8980

♦Siuntiniai ♦ Standartiniai maisto siuntiniai ♦
♦ Valiutos pristatymas į Lietuvą ♦

Paslauga garantuota. Pakvitavimai su gavėjų parašais 
grąžinami paštu.

Dėl informacijų skambinkite:
Vytautui Kairiui (905) 643-3334

Bernardui Mačiui (905) 632-4558
Leonui Balaišiui (514) 366-8259

Užsakymai dėl šventinių pristatymų priimami iki 1997 m. gruodžio 1 d.

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

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

INTERAC KORTELĖ



Tautos sukilimas ir okupacijos 
Mokslo ir kūrybos simpoziume Čikagoje 1997 m. lapkričio 27-30 dienomis tarp daugelio 
temų bus pabrėžtinai iškelta 1941 metų sukilimo ir rezistencijos tema. Į pateiktus klausimus 
atsako rezistencijos dalyvis ir minėtos simpoziumo dalies organizatorius Pilypas Narutis

- Kodėl Siam simpoziumui 
buvo pasirinkta tokia tema?

- MK simpoziumai, atgavus 
Lietuvos nepriklausomybę, ren
giami kas ketveri metai pa
mainom Lietuvoje ir už Lietu
vos ribų. Ši tema buvo pradėta 
IX-ajame MK simpoziume Lie
tuvoje. Istorikai 50 metų nega
lėjo 1941 m. sukilimo klausi
mais aiškiai pasisakyti, nes Lie
tuva buvo okupuota, ir ją nuo 
laisvojo pasaulio skyrė geležinė 
uždanga. Okupantai ir išorinė 
aplinka neigė ir bandė išbraukti 
iš istorijos 1941 m. Lietuvos su
kilimą, valstybinį atstatymą ir 
egzistavusią laikinąją Lietuvos 
vyriausybę. Tautos išlikimo in
teresai neleido 50 metų at
skleisti nei vadų, nei jų pastan
gų. Dabar metas sutelkti dar gy
vus liudininkus ir atskleisti tik
rovę. X MKS rengėjų prezidiu
mo nutarimu, 1941 m. sukilimo 
temai skiriama ypatinga reikš
mė, nes iš jo kilo didžioji tautos 
rezistencija, kovojusi su oku
pantais daugiau kaip 50 metų.

-Ari 941 m. sukilimas ir re
zistencija bus tema vieno visumos 
posėdžio, ar ta tema bus gvilde
nama ir kituose posėdžiuose?

- Kaip visada, MK simpoziu
muose bus laikomasi mokslinių 
reikalavimų. Šiai temai skiriami 
du visumos posėdžiai - penkta
dienį (XI. 28, 1-3 v.p.p.) ir šeš
tadienį (XI. 29, 1-3 v.p.p.). Lie
tuvoje IX-ame simpoziume šia 
tema kalbėjo istorikai (Sigitas 
Jegelevičius, Valentinas Brandi- 
šauskas). Šiam simpoziumui Či
kagoje yra pakviesti paskaitoms 
tiesioginiai liudininkai, 1941 m. 
sukilimo organizatoriai ir dar 
gyvi esantieji laikinosios vyriau
sybės nariai - prof. Mečys Mac
kevičius (teisingumo ministe- 
ris), dr. inž. Adolfas Damušis 
(pramonės ministeris), prof. dr.

Ruduo Anykščių šilelyje Nuotr. D. Meilūno

Lietuvos 1941 metų sukilimo 
dalyvis ir vienas jo organizatorių 
PILYPAS NARUTIS

Juozas Meškauskas (jo įstaigoje 
buvo sudaryta laikinoji vyriau
sybė), dr. Juozas Kazickas, Vil
niaus LAF štabo narys, teisinin
kas Mykolas Naujokaitis (Vil
niaus LAF štabo narys), prof. 
Romas Šatas (slaptojo LAF ra
dijo Aleksote viršininkas), dail. 
Balys Baleišis, LAF radistas, 
teis. Petras Vilutis, LAF Aukš
taitijoje ir LAF štabo narys, dr. 
Kazys Ambrozaitis, LAF-TDA 
štabo narys, ir kiti.

- Lapkričio 27 d., 6 v. v., bus 
parodos “1941 sukilimo genezė” 
atidarymas Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo Centre. Kas ten bus ro
doma?

-Joje bus sutelkti doku
mentai, parodantys istorinį Lie
tuvos laikotarpį pradedant nuo 
“Mažojo Niurnbergo” - Neu- 
mano-Zasso bylos, kai Lietuva 
pirmoji istorijoje pasmerkė ir 
nuteisė nacius 1933/34 m., vaiz
duojantys 1939 m. Klaipėdos 
krašto atplėšimą nuo Lietuvos, 
Molotovo-Ribbentropo sutartį, 
Lietuvą vokiečių-sovietų karo 

sūkuryje. Parodą rengti sutiko 
Alė ir Vytautas Namikai. Ją 
saugos Čikagos šauliai. Jei kas 
turi iš ano laikotarpio doku
mentų ir fotografijų, atsiųskite 
adresu: Dešimtojo MKS paroda 
“1941 m. sukilimas”, c/o J. Dai- 
nauskas, The Lithuanian Re
search and Studies Center, 5620 
So. Claremont, Chicago, IL, 
60636, fax (773) 434-9363.
——— Ar planuojama parodą 
“1941 sukilimo genezė” perkelti į 
kitus JAV ir Kanados miestus?

- Paroda, kaip atrama pa
skaitų temai, bus nekilnojama, 
vienkartinė. Kilnojamai parodai 
reikėtų daug daugiau lėšų, ne
bent atsirastų specialus mece
natas, kuris finansuotų ir jei kas 
nors pageidautų parodą kitur 
pamatyti.

- Ar po simpoziumo bus iš
leistas leidinys apie 1941 m. suki
limą?

-Taip, po simpoziumo bus 
išleistas leidinys, kurį jau sutiko 
paruošti ir išleisti Vytautas Mi- 
kūnas.

- Ar ši tema bus gvildenama 
ir ateities simpoziumuose?

- Sekantis, Xl-tasis MK 
simpoziumas po ketverių metų 
bus Lietuvoje. Kokia jo bus pa
grindinė tema, nuspręs Lietuva. 
Istorinė tiesa apie 50-tį metų 
trukusį okupacinį laikotarpį yra 
Lietuvai gyvybinga. Svarbu pa
rodyti okupantų ir jų talkininkų 
klastą, apgaulę, žiaurumus ir 
dabar dar brukamą netiesą, ku
rią lietuvių tauta ir šantažuoja
mi kovojusieji vadai turėjo ken
tėti, kad Lietuva būtų nepri
klausoma ir laisva.

- Ačiū P. Naručiui už išsa
mius atsakymus.

Klausimus pateikė -
Aldona Šmulkštienė

Vaizdas iš X-jo Mokslo ir kūrybos simpoziumo Organizacinio komiteto 
posėdžio 1997 m. rugsėjo 16 d. Čikagos “Seklyčioje”. Iš k - komiteto 
sekr. V. Drupaitė, pirmininkas Br. Juodelis ir narė B. Vindašienė

Nuotr. Ed. Šulaičio
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Jaunimo kelionė į kalnus
Vilniaus jaunimo būrys, vadovaujamas kunigo Izidoriaus 
Sadausko, aplankė Lenkijoje garsią Marijos šventovę 
Čenstakavoje, istorines vietas Krokuvoje, druskos kasyklą 

ir didingus Tatrų kalnus
Kai ieškai Dievo, pažvelk į gėlę, 
pažvelk į kalnus, miškų tankmes.

Sakoma, pailsėti, tai pabėg
ti nuo kasdienybės. Tai ir mes, 
Šv. Jono Bosko parapijos jauni
mo choras ir “Minties” viduri
nės mokyklos choras, išbėgome 
iš savo šalies pietų kryptimi iki 
Zakopanės. Pakeliui aplankėme 
Čenstakavą - garsią' Marijos 
šventovę.

Po ilgos nakties kelionės, 
paskendę savose mintyse čia 
meldėmės. Tik staiga išgirstame 
per mikrofoną pažįstamą mūsų 
vadovo kun. Izidoriaus balsą, 
kviečiantį prie altoriaus. Ap
stulbę, dar nesuprasdami kas 
vyksta, vėl girdime kunigėlio 
balsą: “Greitai, giedokite, tuoj 
prasidės šv. Mišios lietuvių kal
ba.” Susijaudinę pradedame 
giedoti. Melodijos garsai sklin
da šventovės skliautais. Čia pa
sijuntame tarsi namie - Lietu
voje. Šv. Mišios pasibaigia. Mes 
laimingi, ruošiamės išeiti, bet 
mus sulaiko pauliečių vienuolis, 
prašydamas dar pagiedoti lietu
viškai iki kitų Mišių. Visa tai 
praėjo kaip sapnas...

Toliau keliavome į Kroku
vą. Mūsų laukė Vavelis, kated
ra... Čia vaikystės dienas leido 
šv. Kazimieras. Čia palaidoti 
Lietuvos - Lenkijos valdovai... 
Tikriausiai jie patenkinti, kad 
aplankome juos.

Netoli Krokuvos - Velička, 
labai įdomus druskos kasyklos 
muziejus. Jis - 135 metrai po 
žeme. Mes klaidžiojame po ko
plyčias, sales, kuriose padarytos 
skulptūros iš druskos. Iš tamsių 
užkampių mus draugiškai svei
kina nykštukai. Rodiniai pasa
koja apie praeitį, sunkų kasyk
los darbą. Didelį įspūdį paliko 
palaimintosios Kingos koplyčia. 
Čia ne tik skulptūros, bet ir žė
rintys šviestuvai iš druskos. Ir

Stankų šeima dėkoja visiems pažįstamiems bei 
draugams, kurie kartu liūdėjo, mums praradus

ANTANĄ STANKŲ 
šiame pasaulyje,

kurie kartu džiaugėsi jo kelione namo pas Tėvą.

Jam atminti stipendijos fondui Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje 
lig šiol suaukota beveik $600. Ačiū.

AtA
VIRGINIJAI ŽEMAITIENEI 

mirus,
jos vyrą JUOZĄ, motiną, brolį, sūnus su šeimomis ir visus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime -

Irena ir Povilas Gūniai

dar staigmena - prie druskos 
ežerėlio mums pagrojo pasipuo
šę muzikantai. Štai koks nuosta
bus požeminis pasaulis - drus
kos karalystėje, kuriame prabė
go šimtai metų, kuriame virė 
gyvenimas. Mes buvome suža
vėti ir jautėme, kad požemių 
dvasios visur draugiškai lydėjo. 
O mes joms padovanojome 
liaudiškų dainų pynę.

Dar šimtas kilometrų ir - 
Zakopanė. Čia išvydome nuo
stabią gamtą. Prieš mus stūk
sojo Tatrų kalnai, vietomis ap
augę spygliuočių miškais. Ten 
jautėmės kaip milžiniškoje ka
tedroje. Virš galvų skliautas 
dangaus, kurį remia stiprios ak
menų viršūnės. Debesų kamuo
liai - smilkalų dūmai, pro ku
riuos prasiskverbia saulės spin
duliai... Kalnuose tylu.... Atro
dė, kad minios žmonių nedrįsta 
triukšmauti ir paukščiai čiulba 
tyliai, nenorėdami sudrumsti 
kalnų ramybės.

Užlipus į kalno viršūnę - vi
sas akim aprėpiamas pasaulis 
tapo maža dėmele, o mes jau
tėmės tokie dideli ir stiprūs.

Visa kelionės šeimynėlė su
sirinkome prie kryžiaus kalno 
viršūnėje. Čia dėkojome Dievui 
už nuostabią jo kūriniją. Gies
mės aidai ir maldos žodžiai pa
sklido kalnų didybėje...

Nuostabią kelionę baigėme 
Žolinės atlaidais Punske...

Dabar jau ruduo... Vieni su
grįžo į mokyklas, kiti pasinėrė 
darbuose. Galbūt po šios vasa
ros mes tapome geresni, paslau
gesni vienas kitam, labiau my
lintys Dievą ir artimą. Juk viso 
šito kelionėje mokė kun. Izido
rius Sadauskas.

Vitalija Valiukevičiūtė,
Architektų g. 66-96 

2043 Vilnius

AtA
JONUI FREIMANUI 

mirus,
jo sūnų , valdybos narį, JONĄ FREIMANĄ su šeima 
nuoširdžiai užjaučiame -

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvo valdyba ir tarnautojai

AtA
JURGIUI URBONUI

mirus,
sulaukusiam 102 metų amžiaus, jo žmoną PETRO
NĖLĘ, dukrą ALDONĄ GIBBONS su šeima 
liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame -

Valerija Plačiakienė,
Leonardas Plačiakis su šeima, Jupiter, FL

St. Catharines Tėvų pranciškonų Angelų Karalienės 
misijos komiteto narei

AtA
VIRGINIJAI ŽEMAITIENEI

iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžiai užjaučiame jos mamą ANTANINĄ 
KRIŠČIŪNIENĘ, brolį LIUDĄ su šeima, jos vyrą 
JUOZĄ, sūnus - RIMĄ, PETRĄ ir AUDRIŲ bei jų 
šeimas ir kartu liūdime -

St. Catharines Tėvų pranciškonų Angelų Karalienės 
misijos komitetas:

Petras Baronas Stasys Janušonis
Jonas Dervaitis Pranas Meškauskas

Vincas Satkus

LANKYTOJO ĮSPŪDŽIAI

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

STASYS DALIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Kai kalnų tarpekliai prapla
tėja, matyti dirbama žemė, ku
kurūzai, daržovės, medžiai. Įsi
mintinas buvo pirmas stabtelė
jimas Calderon vietovėje, kur iš 
duonos tešlos daromos lėlės ir 
įvairios figūrėlės. Jos daromos 
iš kvietinių miltų spalvingai nu
dažomos ir kepamos. Išeina sta
mantrios figūros, gerai išsilai
kančios. Parduotuvėje buvo 
tūkstančiai įvairiausių figūrų, 
kurias lankytojai mielai perka.

Tapakunda vietovėje polici
ja vėl stabdo tikrindama, nes 
jau įvažiuojam į kitą provinciją. 
Netrukus pradedam leistis že
myn. Apačioje prie ežero kal
nuose išsistatęs Otovalo mieste
lis, turįs 20.000 gyventojų. Jame 
dabar didelis judėjimas, suva
žiavę iš aplinkinių kalnų indėnai 
užpildo visą didelį turgaus rajo
ną. Ilgos gatvės pristatytos pala
pinių ir stalų su prikrautomis 
prekėmis. Vyrauja megzti vilno
niai avių ir lama vilnų megzti
niai, kilimai, įvairių spalvų ir at
spalvių. Minios žmonių plaukia 
turguje. Šauksmas, triukšmas, 
garsiakalbių pranešimai su tran
kia muzika.

Vaikštome po turgų
Mūsų autobusas sustoja ne

toli pagrindinės gatvės, kuri da
bar uždaryta automobiliams ir 
pristatyta būdelių su pirkiniais. 
Mus paleido laisvai po turgų 
vaikščioti dviem valandom. Ved
lys perspėjo, kad eitume gru
pelėmis po 2-3 žmones, bet ne
vaikščioti pavieniui. Taip visi 
pasiskirstę pasklidom po spal
vingą turgų.

Indėnų moterys - žemo 
ūgio su juodais plaukais, storo
mis supintomis kasomis iki nu
garos, apsirengusios aštrių spal
vų sijonais su daugybe apvijų 
auksinių grandinėlių ant kaklo, 
vaikščioja mažus vaikus prisiri- 
šusios ant nugaros. Neįmanoma 
jas nufotografuoti, nes pama- 
čiusios tuojau suka veidą į šoną.

Otavelo indėnų turgus Ekvadore Nuotr. St. Daliaus

Kelios gatvės, kuriomis 
vaikščiojam, pilnos palapinių, 
kur sukrauti indėnų rankų dar
bo mezginiai. Atskiri rajonai 
papuošalų ir blizgučių mote
rims. Gausybe tropikinių vaisių 
apkrauti stalai. Žmonės juda į 
visas puses. Tarp indėnų mai
šosi atvykę turistai. Pasak ved
lio, šis indėnų turgus yra ne tik 
prekybai, bet ir pabendravimui.

Mūsų grupė perka daugiau
sia lamos ar alfalta vilnos megz
tinius, kurie palyginti yra labai 
pigūs - po 10-15 dol. Labai po
puliarūs nedideli kilimai ir vai
kams į mokyklą išmargintais 
raštais krepšiai.

Ekvadoro piniginis vienetas 
yra “sucre”. Taip pavadintas pa

gal maršalą Antonio Jose Sucre, 
herojų, kuris kovojo su ispanais 
dėl krašto nepriklausomybės. 
Keisdami JAV dolerį, gavome 
2350 sucre, bet šiame turguje 
indėnai ėmė ir dolerius, tik sun
kiau buvo gauti doleriais grąžą.

Geografinė ekvatoriaus linija
Baigiant kelionę po šią Pie

tų Amerikos valstybę, paskutinė 
diena buvo skirta sostinei Qui
to. Išvykę iš viešbučio važiuo
jam per centrines gatves ir pa
siekę senamiestį einame pėsti 
su vedliu priešakyje. Gatvės siau
ros su senais praėjusio šimtme
čio namais, kur daug įvairių 
krautuvių. Gatvė išklota tašytais 
akmenimis. Juda daugybė žmo
nių, plaukia kaip upė. Iš abiejų 
gatvės pusių aukšti mūriniai pa
statai, o ant šaligatvių įvairios 
būdelės ir staliukai su prekėmis. 
Reikia saugotis kišenvagių, ku
rie tarp žmonių spraudžiasi. 
Mes einame glaudžioje grupėje, 
tai svetimi nelabai gali įsibrauti 
į mūsų tarpą, bet vis tiek esame 
budrūs.

Pirmas sustojimas - prie 
gražių seimo rūmų. Ekvadoras 
turi 16 partijų, o seimas 77 at
stovus iš 21 provincijos. Prieša
kinė rūmų siena išpuošta skulp
tūromis istorine tema, prade
dant senovės inkų laikotarpiu.

Pasiekiam gražią Nepri
klausomybės aikštę, kurios vi
duryje stovi aukštas marmuro 
paminklas, pastatytas 1906 m. 
Viename aikštės šone preziden
to rūmai, o kitame - katedra. 
Aikštė apsodinta medeliais ir 

gėlynais. Padaryti suolai pėstie
siems pasėdėti.

Įeiname į vyskupo rūmų už
darą kiemą su dideliu fontanu, 
kuris dabar tuščias - be van
dens. Kiemo grindinys išklotas 
tašytais akmenimis, o tarpeliai, 
sudarant juostas, buvo užpildyti 
mažyčiais gyvulių kauliukais, 
kurie dabar po šimtmečių su
trūniję ir likęs tuščias tarpelis. 
Pastatas paremtas kolonomis, o 
tarp kolonų įsitvirtinę ant savo 
kėdučių batų valytojai. Jų čia 
daugybė visuose aikštės kam
puose. Aikštėje budi federacinė 
policija su ilgais kardais prie 
šonų.

Prezidentūra - tai buvusių 
ispanų gubernatorių rūmai, pa
remti irgi kolonomis. Prie pa
grindinių rūmų durų stovi spal
vinga garbės sargyba, pro kurią 
žmonės laisvai vaikščioja dary
dami nuotraukas.

Nuo čia keletas žingsnių iki 
katedros, kurioje vyko pamal
dos. Kunigas sakė pamokslą is
paniškai, bet jo klausė nedaug 
žmonių. Katedros sienose dideli 
dailininkų tapyti paveikslai, o 
aukštos kolonos laiko visą 
struktūrą. Didysis altorius žiba 
auksu, šoniniai altoriai irgi auk
su papuošti.

Vienoje katedros šoninėje 
koplyčioje stovi marmorinis sar
kofagas su Ekvadoro tautinio 
didvyrio Sucre palaikais. Karsto 
šonuose išstatytos vėliavos ir 
padėti vainikai, o ant sienų dau
gybė memorialinių metalo len
telių. Mums bežiūrint atėjo pre
zidento garbės sargyba ir ramiai

Labai puošni Quito katedra Ekvadoro sostinėje Nuotr. St. Daliaus

atsistojo prie sarkofago geleži
nių grotelių.

Gerą įspūdį sugadino vaiz
das išeinant iš katedros, kai prie 
durų prie sienos pamatėme krū
vas žmonių mėšlo ir pajutom 
baisią smarvę. Mat toje gražioje 
aikštėje nėra išviečių.

Nuo katedros atėjom iki ki
tos aikštės, kur dabar buvo išar
dytas grindinys, kasinėjama ir 
tyrinėjama. Šios aikštės šone 
stovi seniausia Quito miesto 
šventovė ir pranciškonų vienuo
lynas. Ji statyta XVI š. ir atnau
jinta 1893 m. Kadangi sekma
dienis, šventovėje vyko pamal
dos. Ji buvo pilna žmonių, gir
dėjosi vargonų ir choro aidai. 
Grupei neleido įeiti, bet vėliau 
pavieniui galėjom įeiti. Ten ma

tėme auksu žibantį didįjį alto
rių.

Apžiūrėję šventovę grįžom į 
autobusą ir keliavom į kalno 
viršūnę, kad galėtume pamatyti 
visą Quito miestą. Kildami gat
vėmis aukštyn, o vėliau vingiuo
dami aplink kalną vis aukštyn ir 
aukštyn, kol pasiekėme aukš
čiausią Quito miesto tašką 
10.000 pėdų aukštį (3 km). Kal
no viršuje stovi Marijos statula 
100 pėdų aukščio, padaryta iš 
aliuminio. Nuo statulos į visas 
puses matomas miestas. Statu
los keltuvu galima pakilti dar 
aukščiau, bet stovėjo eilės žmo
nių, tad negalėjom nuo jos 
platformos žvilgtelėti į miestą.

Pasigrožėję miesto vaizdu
(Nukelta į 6 psl.)
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Bendruomenė ir slaugos namai
Kritiškos pastabos belaukiant Kanados lietuvių 

bendruomenės tarybos suvažiavimo

BIELIAUSKAS - vykdomasis vicepirmininkas Nuotr. J. Urbono

Nauja kaltinimų banga
HENRIKAS KUDREIKIS

Neskaičiavau, kiek kartų 
Amerikos (gal ir Kanados) tele
vizijoje rodomas penkių dalių 
filmų rinkinys “Holocaust”. Štai 
ir šį straipsnį rašant vadinama
sis Istorijos kanalas grąžina sa
vo žiūrovus į Antrojo pasaulinio 
karo ir žydų naikinimo laikus. 
Ar filme rodomi epizodai isto
riškai tikri, nesiginčysiu, bet len
kų policijos uniformose įvilkti 
tariami lietuvių esesininkai, 
malšinę Varšuvos žydų sukili
mą, yra tikras melas. Filmo sta
tytojai puikiausiai žinojo, kad 
lietuvių tauta, vienintelė verčia
ma Europoje, atsisakė tarnauti 
SS daliniuose ir už tai brangiai 
savo gyvybėmis apmokėjo. Joks 
lietuvių savisaugos ar kitoks da
linys Varšuvos geto sukiliman 
nebuvo pasiųstas.

Nuolatinis lietuvių tautos 
šmeižimas turėtų rūpėti Ameri
kos ir Kanados centrinėm lietu
vių organizacijom bei Lietuvos 
dabartinei vyriausybei. Ne tik 
pareikšti protestus, bet ir kreip
tis į teismus.

Neseniai CBS programoje, 
kuri buvo pakartota net du kar
tus, buvo puolama Kanada, aiš
ku, nepamiršti ir lietuviai. Skel
biama, kad Kanada specialiai 
pasirinko ateivius buvusius es
esininkus, nes jie antikomunis- 
tai. Tai gryna nesąmonė. Tūks
tančiai vyrų 1947 m. plaukė ka
riniais Amerikos transportais į 
Kanados miškus. Jie daug kartų 
naktimis vien su apatiniais 
marškiniais buvo šaukiami ri- 
kiuotėn ir specialūs agentai tik
rino ar jų pažastyse nėra SS 
tatuiruočių. Keletas latvių buvo 
sugauti.

Programoje “60 minučių” a. 
a. kpt. Antanas Kenstavičius

Viena koja šiaurėje, kita...
(Atkelta iš 5-to psl.) 

sėdom į autobusą, dardėjom že
myn nuo kalno geru apmokamu 
keliu prie pusiaujo linijos. Nuo 
Quito miesto iki jos tėra kelio
lika kilometrų ir greit ją pasie
kiam. Jau iš tolo matyti aukštas 
paminklas, kurio viršūnėje - 
Žemės gaublys, o iš visų keturių 
šonų paženklintos pasaulio ša
lys: šiaurė, rytai, pietūs ir vaka
rai. Žemiau per aikštę nubrėžta 
linija, kurios centre stovi šis pa
minklas, ženklinąs nulinę pu
siaujo liniją, skiriantis Žemę į 
šiaurės ir pietų dalis. Čia atsi
stojęs ant nulinės linijos viena 
koja esi vienoje pasaulio dalyje, 
o kita kitoje. Visi atvykusieji čia 
sustoja ant pakilumos ir foto
grafuojasi.

Šis pusiaujo paminklas yra 
didžiulis keliolikos aukštų bokš- 
tas-muziejus. Jin patekti buvo 
išsirangiusi ilga atvykusių eilė, 
prie kurių prisijungėm ir mes. 
Gavę bilietus ir gan ilgai pasto
vėję eilėje, nes daug žmonių iš 
viso pasaulio lanko šią vietą, 
keltuvu užkilom į paminklo-mu- 
ziejaus viršų. Nuo viršaus - pla
tus vaizdas į aplinkinius Andų 
kalnus ir siaurus slėnius. Visur 
kalnai, kalnai, vienas už kitą 
aukštesni.

Ilgai stovėti negalime, nes 
vis nauji būriai žmonių plūsta iš 
apačios, net sunku apsisukti. 
Žemyn jau einame laiptais, kur 
kiekvieno aukšto pakilumoje 
yra išdėstyta Ekvadoro provin
cijų indėnų rodiniai. Tokių 
aukštų bent dešimt. Įdomiausi 
buvo rodiniai ir didelės nuo- 

nepaprastai apšmeižtas, jo žo
džiai iškreipti. Kadangi jis tuoj 
mirė, protestuoti negalėjo. A. 
Kenstavičių 1941 m. bolševikai 
Kaune suėmė ir pasodino į sun
kiųjų darbų kalėjimą. Vokie
čiams atėjus pabėgo. 1941-43 
m. tarnavo Švenčionių policijos 
viršininku. Jokiuose žydų naiki
nimuose nedalyvavo. Pagal ag
ronomą Maldžiūną, jis apskri
ties gyventojus gynė nuo vokie
čių smurto, padėjo apeiti jų 
įstatymus, įspėdavo žmones 
apie būsimas kratas. Su keliais 
policijos ir apskrities pareigū
nais buvo antinacinės organi
zacijos narys. 1944 m. prie Ven
tos ir Virvytės vadovavo antra
jam Tėvynės apsaugos rinktinės 
batalionui, atkakliai besiprieši
nančiam į Lietuvą besiveržian
tiems bolševikams. Visi a.a. A. 
Kenstavičiaus kaltinimai yra iš 
piršto išlaužti.

Lietuvių tautos šmeižimas 
šiemet pasiekė aukščiausią 
laipsnį. Vyzentalio centro atsto
vas Efraimas Zuroffas viešai 
lietuvių tautą pavadino žydų žu
dike. Tai pakartojo Izraelio am
basadorius Lietuvai gausiai su
sirinkusiai Gaono minėjime 
rinktinei Lietuvos ir žydų publi
kai. Be kitų kaltinimų, pareikš
ta, kad Lietuva nenuteisia iš 
Amerikos OSI išvytų, vadinamų 
karo nusikaltėlių, ypač buvusio 
Lietuvos saugumo policijos vir
šininko A. Lileikio.

1941 m., tuoj po Wehr- 
machto, Lietuvon atvyko vokie
čių civilinė administracija. Ad
ministracijos vyr. komisaras von 
Renteln viešai, ant kiekvieno 
beveik stulpo, iškabino oficia
lius skelbimus, kuriuose įsako
ma: visi žydai ir jų reikalai per
eina vokiečių žinion. Žydai tuo
jau turi būti perduoti Gestapo 

traukos iš Amazonės žemupio 
indėnų, kurie nuogi atlieka vi
sus darbus.

Paminklo alėja iš abiejų pu
sių apstatyta tyrinėtojų ir geo
grafų biustais. Į juos besižvalgy
damas pamažu priartėji prie 
muziejaus. Paženklinti biustai, 
nusipelnę geografijos mokslui. 
Eiliniam lankytojui jų vardai 
nežinomi. Apie muziejų išaugęs 
miestelis su restoranais, suveny
rų krautuvėmis, paveikslų gale
rijomis ir mažais įvairių daly
kėlių kioskais. Yra ir pašto įstai
ga, kuri lankytojus aptarnauja.

Iš muziejaus išėjusius lanky
tojus linksmina indėnų orkest
ras su dainomis. Pasiklausę dai
nų, pavaikščioję po visą rajoną, 
apžiūrėję išstatytus suvenyrus, 
sėdom į autobusą atgal į vieš
butį. Nors iš ryto buvo karšta ir 
saulėta, bet grįžtant užklupo 
lietus ir lijo iki pat vakaro.

Vakare važiavom vakarie
nei į “Amateus” restoraną. Jau 
tamsu, bet tarp namų prie sienų 
ar tarpuvartėse matėsi žmonės 
ruošiasi nakčiai - po keturis ar 
šešis būreliais, apsisupę apklo
tais. Tai benamiai, kurie neturi 
savos pastogės galvai priglausti 
ir renkasi vietą prie namų sienų 
ar tarpuvartėje. O mes pasie
kėm prašmatnų restoraną, kur 
puošnioje atmosferoje prie de
gančio židinio ir žvakių valgėme 
vakarienę aptarnaujami baltom 
pirštinėm dėvinčių padavėjų.

Šia vakariene pasibaigė mū
sų kelionė į Galapagos salas ir 
Ekvadorą, nes rytojaus dieną 
jau pradėjom kelionę atgal į 
Kanados Torontą. 

vadovybei. Norisi klausti, ko
kios jėgos galėjo pasipriešinti 
šio įsakymo vykdymui? Už įsa
kymo nevykdymą tik viena 
bausmė - sušaudymas.

Yra jau užregistruota Lietu
vos spaudoje, kad per 2000 lie
tuvių gelbėjo žydus, kiti už tai 
atsidūrė koncentracijos stovyk
loje ar net buvo sušaudyti kartu 
su žydais, jų tarpe vienas kuni
gas ir du policininkai. Lileikio 
kaltinimo pagrindas - raštas, 
kuriuo jis perduoda vokiečiams 
(žydų žodžiais - mirčiai) kelias
dešimtį žydų. Bet pagal “Drau
gą” ir “Kardą” saugumo virši
ninkas Lileikis, aišku, rizikuo
damas savo gyvybe, padarė vie
nai žydei lietuviškus dokumen
tus, kuri dabar gyvena Čikagoje. 
Ji lietuviškoje spaudoje paskel
bė savo padėką. Bet pagal p. 
Zuroffą tik sauja lietuvių gelbė
jo žydus, ir tai finansiniais su
metimais.

Kiek žydų gelbėjo lietuvius 
bolševikinio holokausto metu? 
Štai birželio 15-tos 1941 m. 
“gelbėtojai”: Komodaitė, Tode- 
sas, Ražauskas - lietuvių siun
timo Sibiran komandų vadovai. 
Kitas - Eusėjus Jacovskis - 29- 
to lietuvių raudonosios armijos 
korpo ir 16-tos raudonosios di
vizijos pabaisa. NKVD ir vėliau 
“Smersh” karininkas, pasiuntęs 
mirtin ir Sibiran šimtus nekaltų 
lietuvių karių.

Ar gali kaltintojai parodyti 
nors vieną lietuvių administra
cijos ar policijos įsakymą, ku
riame paminėtas žydų žudy
mas? Aišku, ne. Įsakymus davi
nėjo okupantai - vokiečiai. Bet 
jie šiandien jau neminimi. Žy
dai, skųsdami lietuvius, kaip ge
rų kraštų pavyzdį rodo Daniją ir 
Italiją, nes ten žydai nebuvo 
naikinami. Bet juk Italija buvo 
vokiečių sąjungininkė ir suvere
ni valstybė. Taip pat Danija tu
rėjo karalių ir buvo suvereni, iš
skyrus Wehrmachto įgulas. Lie
tuva buvo vokiečių okupuota 
valstybė, net ir jos vardas pa
keistas į Ostland. Krašto savi
valda buvo tik ant popieriaus, 
nes visi turėjo klausyti vokiečių 
įsakymų.

Baigiant tenka pažymėti, 
kad šiuo metu Amerikos žydų 
valdoma teisingumo departa
mento OSI grupė rausiasi po 
rusų KGB dokumentus ir me
džioja kiekvieną lietuvį karį, sa
vanoriais ar prievarta paimtą į 
vokiečių dalinius. Kaltinimai 
dažniausiai KGB išgalvoti, bet 
juos OSI priima kaip tikrus ir 
rengia lietuvių deportacijas.

Skulptūrinis derinys Raganų kalne Neringoje. Įrašas: “Gaidžiai 
užgiedojo, šmėklos išbėgiojo” Nuotr. R. S. Jonaitienės

EDMUNDAS PETRAUSKAS, 
Londonas

1997 m. lapkričio 29 d. Ka
nados Lietuvių bendruomenės 
taryba - atstovai iš 19 Kanados 
KLB apylinkių - susirinksime 
vėl XVI tarybos trečiojoje ir jos 
baigminėje sesijoje. Atiduosime 
savo trapų, brangų laiką, užsi
mokėsime kelionių išlaidas ir 
registracijos mokestį (įskaitant 
ir pietus bei baigminį sūrio/vyno 
pavaišinimą). Bris graži invoka- 
cija, turėsime garbės svečius ir 
jų sveikinimus, mažai ką le
miančius KLB veikloje.

Pranešimuose girdėsime, 
kiek talpintuvų parūpinta Lie
tuvai, kiek tūkstančių dolerių 
suaukota, pasiųsta Vasario 16 
gimnazijai. Taipgi girdėsime 
apie varganas mūsų lituanisti
nes mokyklas Kanadoje, tik ke
liose vietovėse rimtai, darbingai 
tebeveikiančias. Mokymas, kai 
kurių net kritikuojamas, kaip 
netikęs, atsilikęs. Bet į mūsų 
šauksmą pagalbos mokykloms, 
parapijoms, muzikiniams-kultū- 
riniams vienetams Kanadoje iš 
Lietuvos - vien tyla...

Pranešimuose iš apylinkių 
(ne iš visų 19) girdėsim, kad 
esame ne “dypukai”, keliaujan
tys nežinion į nepažįstamus už
jūrius, bet jau gerai nubalę si- 
dabragalviai, gerai pasiruošę 
kelionėms į anapus. Sv. Jono 
lietuvių kapinėse palaidoti tau
tiečiai dažnai prisimenami, bet 
mažų apylinkių kapinėse palai
doti mirę bendruomenės nariai 
net Vėlinių metu neprisimena
mi, net kur mūsų liet, parapijos 
veikia.

Girdėsim, kaip veikla smun
ka, entuziazmas ir jėgos senka, 
ir mūsų sidabragalviai - MES! - 
jau skubiai užpildom svetingos 
Kanados slaugos namus, kur tik 
juos berandam. Daugelis mūsų, 
sidabragalvių, dėl eibės darbų, 
vargų (ar ištikimybės Lietuvai) 
niekad neišmoko bent pusiau 
laisvai vartoti anglų kalbą ir dėl 
to pajunta, kaip sunku ir vieni
ša, gerai nesusikalbant, kad ir 
pačiuose geriausiuose šio krašto 
slaugos namuose, skurdžiai leis
ti savo baigminius metus, mėne-

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-o psl.) 

jai. Dabartiniai imigracijos įsta
tymai leidžia deportuoti tokius 
asmenis, atvykusius iš Somali- 
jos, Bosnijos, Irako, Afganista
no, Haičio, Guatemalos ir EI 
Salvador. Dabar siūloma į tą są
rašą įtraukti Etiopiją ir Ruandą.

Pranešimo autorius Randy 
Gordon (Manager, War Crimes 
Against Humanity Case Manage
ment Branch) teigia, kad šių 
nusikaltėlių buvimas Kanadoje 
reiškia, jog Kanadoje imigraci
jos tvarkymas nevykęs. Jis siūlo 
sugriežtinti taisykles, kurios da
bar leidžia karo nusikaltėliams 
išvengti deportacijos per teis
mą, sustiprinti tikrinimą prieš 
įsileidžiant tokius asmenis. Rei
kia padidinti imigracijos perso
nalą ir skirti šiems reikalams 
daugiau lėšų.

Atskirai pranešta imigraci
jos ministerės Lucien Robillard, 
kad nuo šio mėnesio visi Čeki
jos piliečiai, norintyš lankytis 
Kanadoje, turės įsigyti vizas.

New Brunswick provincijos 
premjeras Frank McKenna at

sius, savaites su susikalbėjimo 
trūkumais. Žinau tai kur kas 
per gerai, palaidojęs mylimą 92 
m. amžiaus motiną, praleidusią 
4 metus geriausioje priežiūroje, 
katalikiškoje Marian Villa slau
goje.

Tad keista, kad Kanados di
džiausiame lietuvybės centre 
Toronte lietuviškų slaugos na
mų projektas merdi užkliuvęs 
kaip baltas kelioninis laivas ant 
pakrančių uolų su visais KLB 
sidabragalviais keleiviais.

KLB rūpinasi daug kuo ir 
daug ką atliko, ypač Lietuvai, 
per penkiasdešimtmetį. Šiomis 
dienomis rūpinamės šalpos, se
nelių, vaikų, našlaičių prieglau
domis Lietuvoje, bet savo sene
liams, sau, jų net ir vienos, ne
turime ir gal ir neturėsim. O tie 
seneliai, ypač angliškai nestip
riai kalbantys, ne vien Toronte, 
bet ir tolimesnėse aplinkėse sa
vo įsikūrimus baigiantys, tikrai 
apsvarstytų, net skubėtų į lietu
viškus slaugos namus su medi
cinine priežiūra Toronte. Lietu
vai ambasadą nupirkę, padova
nojome Belgijoje, Briuselyje, o 
savos Otavoje neturime.

Iš “Tėviškės žiburiuose” pa
sirodžiusių pasisakymų ir žinių 
apie slaugos namus Toronte, 
susidaro vaizdas, lyg tai tik ke
leto tam “atsidavusių”, įsivėlu
sių į Kanados lietuvių slaugos 
namų projektą reikalas. Visi kiti 
linkę tik kritikuoti. KLB tačiau, 
turėdama 90% (...gerai, 80%) 
savo nariais sidabragalvius, sto
vi nematydama savo pačių Ka
nados lietuvių, vis daugiau si- 
dabrėjančių būklės.

Tikėkim, šis svarbus reika
las, liečiąs KLB narius (ir jų jau 
senstančius vaikus) Kanadoje 
bus įvestas tarybos suvažiavimo 
darbotvarkėn, kad bus pakviesti 
planuojantys lietuviškus slaugos 
namus Toronte duoti išsamius 
pranešimus su visomis skaitlinė
mis ir visomis problemomis. Jų 
išsprendimo turėtų būti siekia
ma su KLB pagalba, dėmesiu ir 
parama. Visa tai gali būti labai 
svarbu mums visiems KLB na
riams labai neužilgo kur begy
ventume.

sistatydino iš pareigų spalio 7 
d., po 10 metų jo vadovaujamos 
liberalų partijos pergalės rinki
muose. Jis buvo pasižadėjęs tik 
vieną dešimtmetį likti tose pa
reigose. Dabar jis taip pat atsi
sako toliau būti partijos vadovu 
bei parlamento atstovu.

Per dešimt jo vadovavimo 
metų New Brunswick biudžetas, 
1987 m. patyręs $370.1 mln. de
ficitą, 1996-1997 m. pasižymėjo 
$125.4 mln. likučiu. Kanadoje ši 
provincija stovi trečioje vietoje 
pagal “credit rating”, po Alber
tos ir Britų Kolumbijos. Turiz
mo pajamos padidėjo nuo $396 
mln. 1986 m. iki m. $705 mln. 
1996 m. Jo kadencijoje nebuvo 
uždaryta ligoninių, net dvigubai 
pakeltas biudžetas sveikatos 
priežiūrai.

Toronte 21,000 mokytojų 
dalyvavo demonstracijoje spalio 
7 d., protestuodami prieš įstaty
mo projektą “Bill 160”. Ontario 
mokytojų federacijos pirminin
kė Eileen Lennon tvirtina, kad 
mokytojai tikrai streikuos, jeigu 
įstatymas bus priimtas.

Demonstracijoje dalyvavo 
taip pat slaugių, automobilių ir 
plieno gamybos unijų atstovai. 
“Canada Labour Čon gress” 
pirmininkas pažadėjo mokytojus 
remti streiko atveju.

Mokytojai yra nepatenkinti, 
nes nauju įstatymu “Bill 160” 
remdamasi vyriausybė galės nu
statyti mokytojų darbo sąlygas 
(mokinių skaičių klasėse, laiką 
su mokiniais, necenzuotų dėsty
tojų samdymą). Tačiau tikrasis 
principas, dėl kurio nesutaria
ma tai - kas turi sprendžiamąjį 
balsą dėl tų sąlygų ir kiek bus 
skiriama lėšų švietimo reika
lams. Tas pats klausimas praei
tyje iškilo ir kitose provincijose, 
kur sprendžiamoji teisė buvo 
atimta nuo mokyklų tarybų bei 
unijų ir atiduota ministerijai, rsj

• Ne mūsų rankose šiandien grą
žinti Lietuvai nepriklausomybę, bet 
mūsų rankose išsaugoti vidinę Lie
tuvos laisvę — tautinę gyvybę.

DR. J. GIRNIUS
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Vytauto Didžiojo paminklas Perlojoje, pastatytas 1930 metais
Nuotr. R. Karasiejienės

Užbaigta dar viena šventovė
IGNAS MEDŽIUKAS

Lietuvos seimas rugsėjo pir
mąją dieną pavadino “Laisvės 
diena”, nes 1993 m. rugsėjo 1 
paskutiniai rusų kareiviai paliko 
Lietuvą. Kaip rašo laiške bend
ramokslis prel. A. Gustaitis iš 
Garliavos J. Mikailai Floridoje, 
derybos buvo sunkios ir ilgos, 
bet, jo žodžiais, Vytautas Lands
bergis turėjo kozirį: į laisvą Lie
tuvą atvyksta popiežius Jonas- 
Paulius II, o Vilniuje dar vis žy
giuos okupantų kariuomenė. 
Tais metais popiežius atvažiavo, 
bet jau ne Landsbergio vyriau
sybei valdant Lietuvą. Vyriausy
bė jau buvo kairiųjų rankose, 
bet derybos buvo vestos ir lai
mėtos Landsbergio politikos.

Prel. A. Gustaitis rašo, kad 
jam tą dieną teko pasveikinti 
Aukštesniosios žemės ūkio mo
kyklos dėstytojus ir mokinius, 
kurių šiemet bus 673, ir skubiai 
grįžti į šventovę, kurioje rinkosi 
trijų vidurinių ir pradžios mo
kyklų mokiniai. Jiems jis laikė 
pamaldas ir kalbėjo apie laisvę 
- būti geru ar blogu - ką mes 
pasirinksime?

Toliau prel. A. Gustaitis ra
šo apie Pažėrų bažnytkaimį, 
Veiverių valsč., Marijampolės 
apskr., esantį 10 km į vakarus 
nuo Garliavos ir 6 km į šiaurę 
nuo Veiverių. (Iš tos apylinkės 
jis pats kilęs, mokėsi Prienų 
“Žiburio” gimnazijoje, pradėjo 
studijuoti VD universitete me
diciną. Apsisprendė būti žmo
nių sielų gydytoju, 1935 m. bai
gė Vilkaviškio kunigų seminari
ją ir tais metais priėmė kunigys
tės šventimus). Pažėrų bažnyt
kaimis turėjo apie 400 gyvento
jų. Parapija įsteigta 1910 m., jai 
priklausė 2585 žmonės. Pirmuo
ju klebonu buvo kun. J. Baltru
šaitis. Pastatyta medinė koply
čia, vėliau praplėsta į šventyklą. 
Į vakarus nuo Pažėrų prasideda 
didysis Kazlų Rūdos Lekėčių 
miškų masyvas, kur telkėsi so
vietmečiu partizanai.

Prel. A. Gustaitis laiške 
džiaugiasi, kad Pažėrų, jo tėviš
kės, šventovė baigta statyti, jau 
pašventinta ir joje laikomos pa
maldos. Jis rašo: “Pažėrai maža 
parapija, bet ji turėjo daug gerų 
žmonių, kurie mylėjo žemę ir 
laisvę. Tai jautė okupantai ru
sai. Jie žinojo, kad miškuose pa
sklido daug jaunų vyrų. Dau

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA !

gelis iš jų menkais šautuvėliais 
apsiginklavę ryžosi geriau mirti 
negu vergauti atėjūnams. Rusų 
kariuomenė, šukuodama miš
kus, ėjo kareivis prie kareivio. 
Tai ir žuvo tada vieną dieną 14 
partizanų. Ir tai buvo tėviškės 
kaimynai! Ne visi žuvo, kitiems 
pasisekė pabėgti ir, pasikeitus 
pavardes, kitur apsigyventi.

Žinodami vietos gyventojų 
nuotaikas, rusai dėlto niršo. Ki
tur prie šventovių rusai įsteigė 
kolūkius ir reikalavo iškeldin
tiems žmonėms sudaryti atski
ras brigadas, bet Pažėriuose 
neleido naujų statybų. Šventovė 
liko nebaigta statyti, o šalia 
esančią kleboniją pavertė pra
džios, mokykla. Šventovės staty
ba niekam neleido rūpintis. Iš 
2500 parapijiečių vietoje liko tik 
600 žmonių. Tačiau kapinėse iš
likusioje mažoje koplyčioje, 
kukliai įrengtoje, buvo laikomos 
pamaldos.

Pažėrų pamiškėje žuvo ir 
paskutinis partizanas Juozas 
Lukša.

Šventovės pašventinimo iš
kilmės įvyko 1997 m. rugpjūčio 
17 d. Į šią retą šventę susirinko 
daug žmonių. Pašventinimas 
įvyko tik dėl gerų žmonių, kurie 
savo aukomis parėmė jos staty
bą. Vyskupas pamoksle sakęs, 
kad šventovės įrengimas jam at
rodęs neįmanomas: toks meta
linių balkių raizgalynas tarp tų 
mūrinių stulpų, jų įbetonavi- 
mas; pagal planą dar reikėjo pa
statyti šventovės viduje kopulą 
- trečiąjį bokštą, kuris labai gra
žiai papuošė ją.

Gyvenimas eina normaliai
Dabar vėl grįžtu Garliavon 

rūpintis vietos reikalais. Reikės 
suremontuoti seną kleboniją, 
joje įrengti parapijos salę ir gal 
šarvojimo salę mirusiems para
pijiečiams. Dabar šis pastatas 
stovi užkaltais langais ir laukia, 
kada vėl bus lankomas. Bet tai 
jau ne šių metų darbas. Dabar 
reikės bent kiek pailsėti ir tada 
vėl į darbą...

Šiaip jau gyvename lyg ir 
normaliai: krikštijame kūdikius, 
tuokiame jaunavedžius, laidoja
me mirusius”.

Baigdamas laišką, prel. Gus
taitis sumini keletą dar gyvųjų 
moksladraugių, esančių Lietu
voje, ir klausia, kurio dabar bus 
eilė iškeliauti į Anapus.



Iš partizano užrašu

Kraujo brydė
Jis atmerkė akis ir pro eglės 

šakas pamatė žvaigždes. Vadi
nasi, dar gyvas. O juk jie nušo
vė. Jie džiaugėsi, velniškai 
džiaugėsi. Trynė rankas ir šaukė 
“ura”, kad vieno vėl nebėra. Bet 
kodėl eglė slepia nuo jo žvaigž
des? Kodėl ji taip daro? Jis no
rėtų pamatyti milijonus žvaigž
džių. Ypatingai šią naktį.

- Egle, praskleisk šakas. 
Prie tavo kamieno guli sužeistas 
tėvynės sūnus. Siūbuok savo ža
liom šakelėm. Dainuok jam 
paskutinę kovų ir laisvės dainą, 
kaip dainavai dar gyvam.

- Rusai greitai bus čia. Jie 
mane suras ir durtuvais pri
baigs. Nemaloni mirtis. Jau 
skaudu vien tai, kad jie mane iš
vedė iš rikiuotės. O dar skau
džiau, kol jie pataikys į širdį. 
Kankindami partizaną ilgai ne
suranda širdies. Jie ir šaudo ne 
tam, kad pataikytų į širdį, bet 
kad tik sužeistų, o paskui tyčio
damiesi galėtų pribaigti.

- Ak, Maskva, kaip tu iš
auklėjai savo vaikus? Tu juos 
pavertei žvėrimis. Prisidengda
ma komunizmo vardu, tu juos 
siunti nuo Volgos pakrančių j 
mažytę Nemuno šalį plėšti ir 
žudyti. Mūsų tiek nedaug, o jū
sų milijonai. Tai kas, kad mus 
išžudysite, tačiau vis tiek nenu
galėsite. Tavo sūnūs sugrįš iš 
mano tėvynės pasipuošę kruvi
nais suvenyrais, kuriuose labiau 
už brangakmenius žibės mūsų 
motinų ašaros ir mūsų kraujo 
lašai. Tu jais puoši Kremliaus 
sienas, džiaugiesi, kad savo įsa
kymais ir sužvėrėjusiais karei
viais sugebėjai sutrypti nepri
klausomą ir tokią mažytę šalį. 
Bet tu nepažįsti gėdos. Tu be
jausmė.

- Ak, tos pėdos... Gerai at
simenu, kaip bėgau... Tada dar 
švietė didelė šviesi saulė. Iš ma
no galvos, iš rankų ir kojų lašėjo 
kraujas. Bet bėgau. Neatsimenu 
kaip čia patekau. Tik atsimenu, 
kad užpakalyje manęs liko 
kraujo brydė. Okupantų karei
viai turi gerus šunis, kurie moka 
sekti partizano pėdomis. Tačiau 
ir jų pačių uoslė gera. Šiltą par
tizano kraują jie greitai užuodžia.

- Kažin kur aš sužeistas? 
Kodėl toks sunkus automatas? 
Tokios sunkios rankos ir kojos, 
galva? Sunkiausios blakstienos. 
Jų negaliu pakelti ir pamatyti 
žvaigždžių. Egle, parodyk 
žvaigždes. Tavo Žilvinas žuvo 
išduotas. Atsimink, kaip tau bu
vo sunku, kai taip atsitiko. Su 
manim irgi tas pats. Tačiau mū
sų likimas skirtingas. Tu ištarei

Alicįja Zimnickaitė, “Spalvotas miestelis”. Iš parodos Toronte

Atsii^stsi ypsiirr-kijn&ti
Pranas Gaida, UNDYING 

MORTAL. Archbishop Teofilius 
Matulionis - Shepherd, Prisoner, 
Martyr. Translated by Rev. An
thony A. Jurgelaitis, O.P., STL, 
STLr., Litt. D. Published by Lights 
of Homeland, (2185 Stavebank 
Rd., Mississauga, Ont., Canada), 
1997, p. 176.

Algirdas Radvilavičius, AUKŠ
ČIAUSIA BAUSMĖ. Dokumenti
nės apysakos. Tai antrojo respubli
kinio A. Kulviečio konkurso lau

burtų žodį ir virtai egle. Aš to 
padaryti negaliu. Nepajėgiu pri
baigti savęs. Sipnos mano ran
kos neišlaiko automato.

- Galų gale tai nesvarbu. 
Skaudžiausia, kad mirštu vienas 
ir neturiu kam išsakyti savo 
skausmo. Nenorėčiau į kapus 
nusinešti kai kurių abejonių. 
Kaip būtų gerai, jeigu šią valan
dėlę prie manęs palinktų mano 
meilė Onutė. Kitados ji ateida
vo. Mes buvome geri draugai. Ji 
atnešdavo tyros meilės jausmą, 
ramumą ir ryžtą žūtbūtinėms 
kovoms. Aš netikiu, kad tokiu 
sunkiu metu ji čia neateitų. Ji
nai mane surasdavo be kelio, 
be takelio. Dabar paskui save 
palikau kraujo brydę. Tikrai ji 
ateis. O gal ji čia? Reikia tik pa
šaukti.

- Onute! Tikrai tu čia. Ra
dai kruviną brydę ir atėjai. 
Ačiū. Dabar būsime dviese. 
Man bus lengviau grumtis su 
mirtimi. Pirmiausia norėčiau 
paklausti, kodėl danguje tiek 
mažai žvaigždžių? Ir kodėl jos 
vis mažėja? Aš sunkiai sužeis
tas. Nejaugi dėl to? Žinau, kad 
mirsiu, bet argi mirštantiems 
mažėja žvaigždės? Palauk, pa
lauk, dar man nesakyk. Kadangi 
aš greitai mirsiu, tai neturėsiu 
galimybės daugiau kalbėti. Kol 
gyvas, noriu išpasakoti viską. 
Tavęs jie nesušaudys. Už tai, 
kad mane mylėjai, kad savo 
švelniom rankom glostei mano 
žaizdas, jie tave tik pasodins į 
kalėjimą. Aš žvaigždžių nema
tau per skausmo šydą, o tu jų 
nematysi per plieno grotas. Tau 
jas uždengs kalėjimo sienos, tė
vynės ilgesys ir sunkūs darbai. 
Jie moka kankinti ir ten. Tačiau 
tu dar gyvensi. Tu dar turėsi lai
ko rasti atsakymus į visus klau
simus, o man reikia skubėti.

- Žinau, tu sakysi - teisus, 
kad išėjau į pogrindį. Vėliau, 
pabėgęs iš jų nagų ir gavęs au
tomatą, pradėjau partizano gy
venimą, partizano kovą. Šie žo
džiai dar ne viską pasako. Rei
kėjo kariauti, šaudyti, žudyti... 
Jei gali būti mano kaltintoja, 
teisėja ir gynėja, išklausiusi ma
no kalbos, nuspręsk ir man pa
sakyk. Noriu žinoti, ar aš kaltas, 
ar ne...

- Paklausyk, papasakosiu 
vieną iš daugelio epizodų: ryši
ninkai pranešė mums, kad į 
miestelį atvažiuoja vienos pasie
niečių įgulos vado žmona. Ži
nios mus pasiekė naktį kaip tik 
toje vietoje, pro kurią rytą jis 
turėjo važiuoti jos pasitikti. Mes 
buvome trise ir suruošėm pasa-

reato, Lietuvos kaimo rašytojų są
jungos nario, gyvenančio Alytuje, 
pirmoji knyga, kurioje išspausdin
tos dvi apysakos apie rūstųjį pokarį 
ir kaimo žmonių dramą. UAB “Dobi
lo” leidykla. Jonava, 1996 m., 140 psl.

MITTEILUNGEN AUS BAL- 
TISCHEM LEBEN, nr. 3 (179), 
baltiečių veiklai skirtas leidinys vo
kiečių kalba, 28 psl. ir viršeliai. Lei
džia Baltiečių draugija Vokietijoje, 
dr. Olgred Aule, Titurelstr. 9/VI, 
D-81925 Muenchen, Germany.

VINCAS KORSAKAS, 
Lukšiai

lą. Jis važiavo lydimas keliolikos 
kareivių. Atidengėm ugnį. Užvi
rė kautynės. Mes likome sveiki, 
o jų krito keletas kareivių ir mi
nėtasis įgulos vadas. Išgirdusi 
mašinos ūžimą, žmona su vai
kais išėjo jo pasitikti. Deja, at
vežė tik jo lavoną. Supranti, 
Onute, žmona rovėsi plaukus, 
draskėsi drabužius, daužė galvą 
į grindinį. Tą patį darė ir vaikai. 
Liejosi ašaros, sielvartas, skaus
mas ir visa kita, ką įstengia mo
teris ir vaikų širdys.

- Ar mes teisingai pasiel
gėm? Juk tuo metu jie nebėjo į 
mūšį, bet važiavo pas žmoną. 
Nežinau, ar mano draugai, ar aš 
jį nušoviau. Žuvusių kareivių 
motinos irgi lauks sugrįžtančių. 
Karas pasibaigęs. Ar mes turė
jom teisę juos nušauti?

- Sakai, turėjome. Kovoje 
tiesa viena: arba jis, arba tu. Be 
to, mes nenusidanginom į jų že
mę, neužpuolėm jų nelauktai ir 
netikėtai. Jie žuvo gindami ne 
savo tėvynę, o užpuolę mūsų tė
vynę. Jie skriaudė mano tėvus, 
skriaudė tūkstančius seserų ir 
brolių. Ne viena motina ar se
suo, bet tūkstančiai daužė gal
vas į grindinį. Taigi aš nekaltas. 
Statydamas save į mirtiną pavo
jų, kulkosvaidžio ugnimi pri
dengiau besitraukiančius drau
gus. Jie išbėgo... Jie dar mato 
daug žvaigždžių, o man jos re
tėja.

- Gerai, kad esame dviese. 
Turiu su kuo kalbėti. Tik kažin 
ar suspėsiu viską išpasakoti. Su
prask, mirti nebijau. Gailiuosi 
tik žvaigždžių, kurios kaskart la
biau retėja, o aš noriu į jas visas 
gerai įsižiūrėti, nes matau jose 
gyvybę...

- Kažkur loja šunys. Tik
riausiai kareiviai seka mano pė
domis. Apsaugok, Viešpatie! 
Jeigu jie mane surastų, kai ne
pajudinu rankų, tikrai tada bū
čiau nugalėtas. Ak, ta kraujo 
brydė... Ji mane išduos. Kruvi
nos pėdos, kurios' liko žolėje, ir 
brydė bus mano išdavikės. Aš 
gerai matau tą brydę, matau nu
lenktas smilgas, įspaustas miško 
samanas, nulaužtas pušų šakas.

- Bet jaučiu, kad jie manęs 
neberas. Jie nerasdavo manęs 
niekada. Kai jie būdavo viena
me miške, aš - jau kitame. Kai 
jie vienoje sodyboje, aš - jau ki
toje. Taip bus ir dabar. Kol jie 
čia ateis, jau būsiu kitoje šalyje. 
Kraujo brydė buvo tik dėl tavęs, 
Onute. Ja eidama tu suradai 
mane. v

- Žvaigždės, žvaigždės, ko
dėl jūs nuo manęs slepiatės? 
Kodėl sunkėjai, blakstienos? 
Nejaugi norite greičiau uždeng
ti mano akis?... Jaučiu, kad 
greit mirsiu. Kitados galvoda
vau, kad mirsiu stačias, kaip 
miršta medis. Bet ta kraujo bry
dė... Geriau būčiau miręs anks
čiau ir nepalikęs nulenktų žo
lynų.

- Onute, ar girdi? Dar paty
lėk. Aš kalbėsiu toliau. Labai 
gera, kad tavo šiltos rankos šil
do mano žaizdas. Jos švelnesnės 
ir lengvesnės už miško žolyną, 
kuris glaudžiasi prie mano vei
do. Onute, tu sakai, kad aš tei
sus. Ačiū. Neprisimenu, ar viską 
tau papasakojau. Nesmerk ma
nęs. Sakai, kad pasienio įgulos 
vadas, kareiviai, stribai ir tos 
parsidavėliškos šeimos buvo tė
vynės priešai. Taip, taip, tu man 
pritari. Tu sunkiausiomis valan
domis buvai su manimi ir man 
pritardavai.

- Dabar jau viskas. Paduok 
automatą. Matau tik vieną savo 
prigesusią žvaigždę. Gyventi li
ko tik kelios minutės. Automate 
keletas šovinių. Mirdams noriu 
saliutuoti. Supranti, saliutuoti 
sau. Tą padaryti turėjo draugai. 
Kadangi jų čionai nėra, ta teisė 
lieka man. Mirsiu, kaip miršta 
už tėvynę nenugalėtas partiza
nas - ne drebėdamas, bet saliu
tuodamas. Pavydės okupantai 
man, kad miriau ne paklupdytas 
prie jų kojų, o saliutuodamas.

- Slenka paskutinės akimir
kos. Žvaigždės jau neįžiūriu. 
Matau tik kraujo brydę, sukru
vintas smilgas ir samanas. Su
diev, Tėvyne! Neparnešiau tau 
žadėtos laisvės. Sudiev ir jums, 
kovos draugai! Neišleiskite iš 
rankų ginklo. Sudiev ir tau, 
Onute. Dėkoju už meilę ir su
tvarstymą žaizdų.

- Egle, dainą!... Miršta ne
nugalėtas Lietuvos partizanas. 
Saliut!...

Dr. HENRIKAS NAGYS, kurio mirties metinės bus paminėtos 
literatūros vakaru 1997 m. spalio 19, sekmadienį, 5 v.p.p., Anapilio 
salėje, Toronte, Mississaugoje Nuotr. S. Dabkaus

Poeto netektį minint
“Gyvenimas tai kaip graži kelionė, 
Išsirengi, keliauji ir grįžti namo”

(Jonas Aistis)

Jau metai, kai poetas a.a. 
Henrikas Nagys iškeliavo į am
žinuosius namus, sulaukęs vos 
76 metų amžiaus. O jo gyveni
mas buvo tikrai, kaip Jono Ais
čio išreikštos poezijos mintys - 
“graži kelionė” - pilna prasmin
gų išgyvenimų, veiklos, pasiau
kojimo ir atsidavimo jį supan
čiai aplinkai bei išreikštiems po
reikiams.

Velionis spalio mėnesio 12 
dieną būtų sulaukęs 77 metų. 
Gimė jis Mažeikiuose, gimnazi
ją baigė Kėdainiuose, studijavo 
Vytauto Didž. un-te Kaune; 
Vokietijoje - Freiburge, in 
Breisgau; Insbruke, Austrijoj, 
apgynė disertįaciją ir įsigijo 
doktoratą (Ph.D).

Pirmuosius eilėraščius Hen
rikas kūrė dar būdamas gimna
zijoj. Jie buvo spausdinami 
moksleivių žurnaluose jau 1937- 
38 metais (“Mokslo dienose”, 
“Ateityje”). Jo pirmasis posmas 
taip skambėjo:
“Dabar tokie neramūs vakarai; 
Atversi langą, drėgnas vėjas įsisukęs, 
Ir aptaškys Tave šiltais lašais, 
O sūtemos nukrės baisiu šiurpu“.

Tada jis buvo šešiolikmetis 
ir artimai bendravo su to paties 
amžiaus, vėliau tapusiu vienu 
pačiu ryškiausių poetų, Vytautu 
Mačerniu, tragiškai žuvusiu 1944 
m. rugsėjo mėn.

A. a. H. Nagio yra išleistos 
kelios poezijos knygos: 1946 m. 
“Eilėraščiai” Austrijoj, laimėję 
knygų leidyklos “Patria” litera
tūrinę premiją. 1947 m. pasiro
dė “Lapkričio naktys”, 1952 m.
- “Saulės laikrodžiai”, 1960 m.
- “Mėlynas sniegas”, 1969 m. - 
“Broliai-balti aitvarai”, laimėję 
Lietuvių rašytojų d-jos literatū
ros premiją; 1978 m. - “Prisi
jaukinsiu sakalą”, - laimėjusį 
Montrealio akademinio sambū
rio Vinco Krėvės vardo literatū
rinę premiją; 1990 m. Lietuvoje 
“Vagos” leidykla išleido jo po
ezijos rinktinę “Grįžulas”.

Velionies poezijoje sutin

ČESLOVAS VALDEMARAS OBCARSKAS

Iškeliavimas
Jau švinta rytas, ir beržų kamienai 
Balti sužvilga prie miškų.
Per tolimas lankas aš vienas, 
Aš vienas ten einu.
Einu, ir rytas paslaptingais 
Slėniais užburia mane.
O toliai, toliai - melsvi, ilgesingi!... 
Miškai dar skendi giliame sapne. 
Tai ryto ši šalis - tai pasakų šalis! 
Saulėtekyje medžiai tokie ramūs, tylūs. 
Sužvilga toliuose beržai balti...
Einu - ir saulė nuostabi pakyla! 
Ir iškeliauju aš per ryto žemę, - 
Beribiai toliai mane kviečia, 
Kur prie melsvų miškų beržai gyvena, 
Ir rytas pro pakrantes neša saulę šviesių.

1949 - Anglija

kam mintis apie žmogaus egzis
tenciją, laisvės pasirinkimą, in
dividualius išgyvenimus, idealų 
iškėlimą, tobulumo troškimą, 
žmogiškąją vienatvę, kovą ir pri
sitaikymus prie aplinkos ir 1.1.

Apskritai, a.a. H. Nagio gy
venimas nesiribojo vien tik poe
tine kūryba. Jis buvo aktyvus 
visuomenininkas, dinamiškas vi
sais savo gyvenimo laikotar
piais. Puikiai prisimenu jo stu
dentišką aktyvumą Freiburgo 
un-te ir dail. Tamošaičių įsteig
tame Tautodailės centre Frei
burge. Montrealyje aktyviai ir 
vadovaujančiai reiškėsi kultūri
niame gyvenime, šeštadieninėj 
mokykloj ir lituanistiniuose kur
suose, žurnalistokoj - “Nepri
klausomoj Lietuvoj” rašė nema
žai vedamųjų ir aktyviai, kūry
bingai reiškėsi įvairioj visuome
ninėj veikloje. Pabrėžtini jo pa
rašyti tekstai kantatai “Kryžių ir 
Rūpintojėlių Lietuva” minint 
Lietuvos krikščionybės 600 m. 
sukaktį.

Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, velionis ten lankėsi 
bent pora kartų ir buvo apdova
notas Jotvingių literatūros pre
mija.

Savo asmenybe poetas buvo 
nepaprasto pajėgumo žmogus. 
Jis gyveno ir rūpinosi viskuo, 
kas vyko jo aplinkoj, kėlė ir 
skleidė esmines mintis apie 
gimtojo žodžio puoselėjimą, lie
tuvybės išlaikymą ir kovos su
telkimą Lietuvos išlaisvinimui 
bei nepriklausomybės stiprini
mo dvasiai.

Esu laiminga, turėjus pro
gos su juo artimai pabendrauti 
jaunystėje, studijuojant Freibur
ge, o vėliau Montrealyje. Visais 
atvejais susitikimai buvo pratur
tinantys išgyvenimai, ir gaila, 
kad jo gyvenimo saulėlydis buvo 
toks ankstyvas.

Linkiu visiems artimiau su
sipažinti su velionies poezija ir 
tuo praturtinti savo gyvenimą, o 
likusiai šeimai-žmonai Birutei, 
sūnui Gintarui, seseriai, broliui 
- ištvermės ir gilių bei ilgalaikių 
jo gyvenimo patirties išgyvenimų.

Irena K. Lukoševičienė
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C1 KULTMEJE VEIKLOJE
Žymusis poetas Jonas Aistis 

(1904-1973) augo senosiose 
Rumšiškėse, kurios dabar yra už
lietos Kauno marių. Šią vasarą 
jam buvo atidarytas muziejus ki
ton vieton perkeltose Rumšiškė
se. J. Aisčio muziejus, gražiai su
tvarkytas, yra prie vidurinės mo
kyklos naujosiose Rumšiškėse. 
Tad patalpomis galės pasinaudoti 
ir mokykla. Muziejaus atidaryme 
dalyvavo daug rašytojų, poetų, 
aktorių ir rumšiškiečių bei jų sve
čių. Minimi poetai Bernardas 
Brazdžionis ir Kazys Bradūnas, 
dailiuoju žodžiu pasižymėjęs ak
torius Laimonas Noreika. Gražiai 
išdėstytuose muziejaus radiniuo
se yra apšviestas Vytis, V. Mar
kevičiaus pagamintas senųjų 
Rumšiškių maketas.

Partizano Juozo Lukšos- 
Daumanto (1921-1951) atmini
mas šią vasarą buvo įamžintas 
Lietuvos dailės akademijos rūmų 
antrajame aukšte Vilniuje pritvir
tinta bareljefine J. Lukšos lenta, 
sukurta akademijos studento Da
riaus Zablockio. Mat tik dabar 
paaiškėjo, kad J. Lukša 1946 m. 
rudenį kelis mėnesius akademi
joje Juozo Adomaičio pavarde 
studijavo architektūrą kartu su 
dabartiniu žymiuoju architektu 
Vytautu Nasvyčiu. Vieną dieną 
betgi buvo pakviestas dekanatan, 
o sugrįžęs tik tarė “sudiev, vyru
kai”, ir išėjo. Auditorijon atvykę 
KGB agentai jo jau neberado, o 
architektūros studentai J. Ado
maičio daugiau niekada nematė ir 
tik dabar sužinojo, kad tai buvo 
žymusis partizanas Juozas Lukša, 
ginkluotas prasiveržęs į Vakarus 
ir numirti už Lietuvos laisvę vėl 
grįžęs Lietuvon. Bareljefinę lentą 
atidengė Juozo Lukšos brolis An
tanas. Atsiminimais dalijosi arkiv. 
Audrys J. Bačkis, dar vaiku bū
damas, matęs Juozą Lukšą savo 
tėvo, Lietuvos diplomatijos šefo 
Stasio Antano Bačkio globoje Pa
ryžiuje. Žodį apie mirtin Lietu
voje grįžtantį J. Lukšą tarė ir pats 
Stasys Antanas Bačkis, iš Švedijos 
atvykęs velionies bičiulis architek
tas Jonas Pajaujis.

Jau esame rašę apie istoriko 
prof. dr. Adolfo Šapokos (1906- 
1961) vardo suteikimą ką tik pa
statytai antrajai vidurinei mokyk- 
lai-gimnazijai Utenos Grybelių 
priemiestyje. Grybeliai yra jo 
gimtasis kaimas, kurio laukus da
bar būtų galėjęs matyti pro savo 
vardo gimnazijos langus. Sparčiai 
augančios Utenos kultūros ir 
švietimo skyriaus vedėjo A. Puo
džiuko pranešimu, prof. dr. A. 
Šapokos vardo gimnazija tėra tre
čiosios pakopos mokykla, turinti 
tik IX-XII klases. Reguliarios yra 
vidurinės mokyklos klasės. Moks
leiviai, norintys gauti Prof. dr. A. 
Šapokos gimnazijos brandos ates
tatą, užbaigę vidurinės mokyklos 
VIII klasę, turi laikyti stojamuo
sius egzaminus į gimnazijos IX 
klasę. Šį rudenį gimnazijoje veiks 
trys pradinėmis laikomos devinto
sios klasės. Nors Prof. dr. A. Ša
pokos gimnazijoje yra griežta 
akademinė drausmė ir dideli rei
kalavimai, norinčių mokytis gim
nazijoje buvo dvigubai daugiau 
nei galėta priimti. Prof. dr. A. Ša
pokos vardo suteikimo iškilmės 
numatytos spalio mėnesį.

Mecenatas prel. dr. Juozas 
Prunskis, dabar gyvenantis Le- 
monte, naujoms dienraščio “Drau
gas” premijoms parūpino du kar
tus po 10.000 dolerių. Šios dvi su
mos, įneštos “Draugo” fondan, 
neliečiamos. Premijoms panau
dojamas tik už jas gaunamas in
vestavimo prieauglis. Pernai už 
pirmąją 10.000 dolerių sumą bu
vo gauta 900 dolerių. Prie jų pri
dėjus šimtą, premijoms susidarė 
tūkstantis dolerių. Tas premijas 
vyr. red. Danutė Bindokienė pa
skyrė bendradarbiams - Birutei 
Jasaitienei, Aldonai Šmulkštienei, 
Juozui Plačui, Vladui Bacevičiui, 
Reginai Juškaitei ir Ignui Me
džiukui. Jos buvo įteiktos gegužės 
3 d. “Draugo” koncerte. A. 
Šmulkštienė jai paskirtą premiją 
padovanojo “Draugo” fondui. 
Dabar antroji 10.000 dolerių su
ma panašiu būdu bus panaudota 
“Draugo” platintojų premijoms ir 
naujų prenumeratų finansinei 
paramai. Šias premijas tvarkys 
“Draugo” leidėjai. Tad “Drau
gas” jau turės redakcijos premijas 
bendradarbiams ir leidėjų premi
jas platintojams. Tai iš tikrųjų yra 
originali žurnalisto ir mecenato 
prel. dr. Juozo Prunskio parama 
“Draugo” dienraščiui.

Kauno lėlių teatras jau sep
tintą pavasarį surengė šventę 
“Šypsos lėlės ir vaikai”. Jon spe
cialiais spektakliais įsijungė Vil
niaus, Kauno, Klaipėdos, Panevė
žio, Rygos ir Vroclavo lėlių teat
rai. Kauno Laisvės alėjoje buvo 
surengtas lėlių ir kaukių paradas, 
kuriame dalyvavo beveik tūkstan
tis personažų, saugomų po Kauno 
lėlių teatro stogu.

Juozo Miltinio devyniasde
šimtąjį gimtadienį panevėžiečiai 
iškilmingai paminėjo rugsėjo 3 ir 
4 d.d. Algimanto galerijoje buvo 
atidaryta fotografo Stasio Povilai
čio surengta J. Miltinio nuotrau
kų paroda. Vertingiausias jos ra
dinys - J. Miltinio portretas su jo 
autografu. Iš garsajuostės įrašų 
Romas Kučinskas iššifravo J. Mil
tinio repeticijų užrašais pavadin
tus jo pasisakymus. Jų susidarė 
net dvylika tomų. Iki šio gimta
dienio buvo išleista pirmoji kny
ga, redaguota V. Gasiliūno, ilius
truota K. Vitkaus nuotraukomis, 
apipavidalinta dail. E. Kasperavi
čiaus. Jon tilpo tik du repeticijų 
užrašais paversti tomai. Ir knygos, 
ir kompaktinių plokštelių įrašai 
bus saugomi buvusiame J. Milti
nio bute, kuris dabar taps jo stu
dijų centru ir atminimo muzie
jumi. Devyniasdešimtajam J. Mil
tinio gimtadieniui skirta jo laiškų, 
spektaklių maketų ir nuotraukų 
paroda įvyko G. Petkevičaitės- 
Bitės bibliotekoje. Gimimo diena 
buvo pradėta Mišiomis Kristaus 
Karaliaus katedroje, velionies ka
po aplankymu, konferencija J. 
Miltinio vardą turinčiame teatre 
ir užbaigta kadaise jo pastatytu ir 
vėl atnaujintu A. Strindbergo 
“Mirties šolio” spektakliu.

Naujasis Šiaulių universite
tas, “Lietuvos ryto” atstovės Lai
mos Peleckienės pranešimu, pir
muosius mokslo metus pradėjo 
Martyno Mažvydo žodžiais. Uni
versitetas yra sudarytas, pertvar
kius Šiaulių pedagoginį institutą 
ir Kauno technologijos universi
teto Šiaulių politechnikos fakulte
tą. Šiais mokslo metais jame bus 
apie penkis tūkstančius studentų, 
kurių 1.300 yra pirmakursiai. 
Steigimo darbai buvo pradėti 
prieš pusantrų metų, o Lietuvos 
seimo pritarimas buvo gautas tik 
šį pavasarį. Šiaulių universitetui 
dar trūksta patvirtinto statuto. 
Tad jam laikinai vadovaus buvęs 
Šiaulių pedagoginio instituto rek
torius prof. dr. Aloyzas Gudavi
čius. Universiteto studijų prorek
torius J. Pabrėža praneša, kad 
šiais mokslo metais veiks septyni 
fakultetai, kuriuose bus galima 
mokytis apie tris dešimtis specia
lybių. Penkios yra visiškai naujos 
šiame universitete - ekonomika, 
informatika, technologija, pran
cūzų filologija ir pradinio ugdymo 
pedagogika bei etika. Universite
tan stojančiųjų konkurse vidurkis 
buvo 2,94 studento į vieną vietą. 
Populiariausia buvo anglų filolo
gija, turėjusi devynis kandidatus į 
vieną vietą, antrojoje palikusi 
ekonomiką su penkiais varžovais.

Šiauliečiai “Aušros” muzie
juje paminėjo savo krašto žy
miausio tyrinėtojo Balio Tarvydo 
šimtąjį gimtadienį. Jis yra gimęs 
Užpaliuose, dabartiniame Utenos 
rajone, lankęs kunigų seminariją, 
studijavęs istoriją Lietuvos uni
versitete. Archeologija jį sudomi
no Kaune sutiktas etnografas 
prof. Eduardas Volteris. Taip B. 
Tarvydas ir tapo istoriku, peda
gogu, archeologu, muziejininku, 
kruopščiu Šiaulių krašto tyrinė
toju. Šimtojo gimtadienio proga 
“Aušros” muziejus surengė jo 
darbų parodą. Šiauliečiai dalyva
vo jam skirtose Mišiose Šv. Petro 
ir Povilo šventovėje, aplankė jo 
kapą savo miesto kapinėse. Iš pa
rodoje rodomų darbų reikėtų pa
minėti B. Tarvydo užrašytą Šv. 
Petro ir Povilo parapijos kroniką, 
jo parašytą Šiaulių mokytojų se
minarijos istoriją, apimančią 1920- 
40 m. laikotarpį. Jis taipgi išvertė 
ir sutvarkė beveik tris tūkstančius 
Pluščių dvaro archyvinių doku
mentų. Su archeologija yra susieti 
B. Tarvydo atlikti tyrinėjimai 
Šiaulių krašto kapinių, pilkapių, 
Šv. Petro ir Povilo šventovės po
žemių, dalyvavimas 1929-31 m. 
gerai pavykusiuose Apuolės pilia
kalnio tyrinėjimuose. Tenka su
tikti su “Lietuvos aido” atstovo 
Leono Peleckio-Kaktavičiaus iš
vada, kad B. Tarvydas, miręs 
1980 m., tikrai yra vienas didžiau
sių Šiaulių krašto praeities tyri
nėtojų. V. Kst.
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999 College St., Toronto. Ontario M6H 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

pRISIKELIMO
ARABIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

Sporto žaidynės
ŠALFASS-gos centro valdyba 

praneša, kad VI-tosios Pasaulio lie
tuvių sporto žaidynės įvyks Lietuvo
je tuoj po Tautinės olimpiados - 
1998 m. birželio 27 - liepos 1 d.d. 
Žaidynėse turėtų vykti šios sporto 
šakos: orientavimosi sportas, spor
tinis šaudymas, regbis, krepšinis 
(vyrų ir moterų), krepšinis 3x3, bu
riavimas (optimisto klasė), sporti
niai šokiai, dviračių sportas (kalnų, 
BMX), kėgliavimas, lauko tenisas, 
plaukimas, stalo tenisas, šachmatai, 
badmingtonas, tinklinis (vyrų, mo
terų), paplūdimio tinklinis, biliar
das, sportinė žūklė, kalnų slidinėji
mas (jau įvyko š.m. rugpjūčio mėn. 
Australijoje).

Vl-sios PLSŽ-nės bus vykdo
mos panašiu būdu kaip ir anksty
vesnės PLSŽ-nės. Be to, Olimpinė 
diena - festivalis “Sportas visiems” 
- bus vykdomas visoje Lietuvoje 
1998 m. birželio 27 d.

Pagerbtas Leonas 
Rautinšas

Iškilus krepšininkas Leonas 
Rautinšas įrašytas į Kanados žy
miųjų krepšininkų garbės sąrašą 
(Hall of Fame). L. Rautinšas, da
bartinis televizijos sporto komenta
torius, 15 metų buvo Kanados 
krepšinio rinktinės žaidėjas. Žaidė 
taip pat Atlantos profesionalų ko
mandoje ir Italijoje, Prancūzijoje 
bei Ispanijoje. Pirmiausia iškilo 
žaisdamas Sirakūzų universiteto 
komandoje.

Leonas kilęs iš sporte pasižy
mėjusios šeimos. D. Rautinšienė- 
Pašilytė nepriklausomybės laikais 
buvo viena geriausių plaukikių Lie
tuvoje. Osvaldas Rautinšas - žino
mas Toronto lietuvių lauko ir stalo 
teniso žaidėjas bei tinklininkas. 
Vyr. Brolis Gintaras taip pat iškilus 
krepšininkas buvo kviečiamas į Ka
nados krepšinio rinktinę.

Tai pirmas atvejis, kad lietuvių 
kilmės krepšininkas Kanadoje susi
laukė tokios aukštos pagarbos. A.S.

Veiklos žinios
Lietuva-Makedonjja 2:1. Pa

saulio futbolo atrankos varžybose 
Lietuva įveikė Makedoniją. Lietuva 
savo grupėje liko 3-čioje vietoje, tik 
1 tašku atsilikusi nuo Airijos. Ant
roje vietoje esančios valstybės dar 
varžysis dėl likusių vietų pasaulio 
pirmenybėse.

Nitana Gruodytė Ispanijoje 
dalyvavo mergaičių iki 23 m. 67.5 
km dviračių lenktynėse ir laimėjo 4- 
tą vietą.

Jolanta Polikevičiūtė Ispanijo
je dviračių lenktynėse taip pat lai
mėjo 4-tą vietą. A.S,

Tautinė olimpiada
ŠALFASS-gos centro valdybos 

pranešimu, II-oji Lietuvos tautinė 
Olimpiada įvyks 1998 m. birželio 
23-27 d.d. Varžybos bus vykdomos 
įvairiose Lietuvos vietovėse, bet di
džiausia jų dalis turbūt atiteks Kaunui.

Numatomos vykdyti šios spor
to šakos: baidarių-kanojų irklavi
mas, boksas, būriavimas, dziudo, 
dviračių sportas (trekas), futbolas 
(soccer), graikų-romėnų imtynės, 
irklavimas, krepšinis (vyrų, mote
rų), lengvoji atletika, plaukimas, 
rankinis (vyrų, moterų) ir sunkumų 
kilnojimas.

Olimpiados varžybose dalyvaus 
tik pajėgiausi sportininkai (pagal 
sporto šakų federacijų nustatytą 
kvotą ir įvykdžius olimpinius nor
matyvus) ir pajėgiausios komandos, 
laimėjusios atrankines varžybas 
(taip pat pagal sporto šakų federa
cijų nuostatus). Komandinėse var
žybose iš užsienio numatyta tik 
JAV-bių ir Kanados lietuvių vyrų 
krepšinio rinktinės.

Buriuotojas R. ŠIUGŽDINIS
“LA” nuotr.

TTTT

• Lietuviškas žodis vaikui yra 
kaip sėkla dirvon, kuri su laiku pra
žysta gėlių žiedais

Lietuviai geriausi 
buriuotojai

Europos buriavimo “Laser-Ra- 
dial” klasės jachtų varžybose pir
mąsias tris vietas laimėjo kaunie
čiai: Europos ir pasaulio čempionas 
R. Šiugždinis (I v.), L. Grabnickas 
(II v.) ir G. Gūžys (III v.). Kaip ra
šo “Lietuvos aidas”, R. Šiugždinį 
žurnalas “Laser World” apibūdina 
tinkamiausiu tos klasės jachtoms 
buriuotoju, turinčiu idealų ūgį ir 
svorį.

Sporto savaitė 
Lietuvoje

- Rugsėjo pabaigoje dėmesio 
centre buvo Europos taurės turnyre 
dalyvaujančių komandų - “Žalgi
rio” ir Mažeikių “Lokio” susitiki
mas. Laimėjo žemaičiai 75:73 re
zultatu.

- Iškilus “Šilutės” žaidėjas M. 
Timinskas yra išvykęs bandomajam 
laikotarpiui į Prancūzijos Strasbur- 
go klubą.

- Kauno rankininkai nugalėjo 
Islandijos “KA Akuzeyt” komandą 
27:23 rezultatu.

- Vilniuje įvykusiose stalo te
niso C grupės varžybose Lietuva iš
kovojo IV-tą vietą. Žaidė A. Orlo
vas, G. Jukna, A. Kačerauskas ir D. 
Banys. Pirmą vietą laimėjo Kroa
tija. V.P.

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

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 T 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. GIG Invest, pažym.
5.25% už 5 m. GIG 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,
rac

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

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 metu................ ..... 6.75%

(fixed rate)

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

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.

1 EDA S REFRIGERA T!Oi\ 
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)

ROYAL LePAGE 
■■IIIIIIIIIIIIIIIIIIII III

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

DKUDA
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 

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

JUOZUI EIMIUI RAMUI
tel. 239-7733

narnų 766-5857 FAX 234-5187
INSURANCE BROKERS LIMITED

CHOLKAN 3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Jaunosios Čikagos skautės ir dalis publikos per Tautos šventės 
minėjimą Jaunimo centro sodelyje, kur šios šventės proga buvo

Skautų veikla
• Prityrusių skautų globėju 

“Rambyno” tunte nuo rugsėjo 28 d. 
paskirtas ps. fil. Alg. Sirhonavičius.

• Jiems patiems prašant nuo 
rugsėjo 28 d. atleisti šie “Ramby
no” tunto vadovai: ps. A. Paškus, 
sk.v.sl. R. Pečiulis ir sk.v.v.sl. L. 
Narušis.

• Vadovių pasikeitimas “Šatri
jos” tunte - pareigas baigė: s. fil. J. 
Neimanienė, v.sk.v.sl. R. Saplienė, 
j.ps. K. Janavičiūtė, ps. K. Damba- 
raitė-Janowicz, ps. D. Grybaitė, ps. 
L Paškauskienė. Naujos vadovės: 
paukštyčių d-vei - d-kė v.sk. A. 
Wilkinson, pav. vyr. sk. R. Masio- 
nytė; skaučių - s.fil. N. Simonavi- 
čienė, pav. vyr.sk.sl.fjl. I. Petraus
kienė ir v.sk.v.sl. L. Stanulytė; vyr. 
skaučių “Vaidilučių d-vei - gint.v.v. 
Z. Nausėdienė, pav. v.sk. D. Batū- 
raitė; vyr. sk-čių “Birutės” d-vei - v. 
sk.sl. D. Gudelytė, pav. v.sk. R. Bal-
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minėjimo programos dalis Nuotr. Ed. Šulaičio

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

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).

BURNHAMTHORPE & MILL 6 kamb. “condominium”.
Prašo $169,900.$165’900 239,900
BLOOR & HAVELOCK 2 butų namas. Prašo $244,000.

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

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

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

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

Telefonas: 416 207-9239

S

u
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taduonytė-Lemon. Tunto komen
dante v.sk.v.sl. N. Slapšienė. F.M.

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

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

ANTANAS 
GENYS

( 24 vai, pager)

ALGIS 
MEDELIS

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

Kelionės į visus kraštus, visomis oro linijomis!
Į Vilnių: nuo spalio 1 d. specialia sutartimi su Lietuvos 

avialinija nupigintos žiemos sezono kainos:
Iš Toronto, Montrealio, Otavos - nuo $ 899.00 + mokesčiai
Iš Vankuverio, Edmontono, Kalgario - nuo $1079.00 + mokesčiai 

REMKIME SAVĄJĄ ORO LINIJĄ!
Tik mes išrašom bilietus ant LAL bilietų šaknelių!
Tikimės, kad šios kainos yra tikrai geriausios visoje Kanadoje!

Pasitikrinkite - ir tada skambinkite ALGIUI MEDELIUI. Pas mane 
atvažiuoti nėra būtina - kelionę sutvarkysim telefonu, bilietus pristatomi

Asmeniškai susitikti su manimi Queen Travel įstaigoje galite trečiadieniais 
tarp 11 vai. ryto ir 5 vai. vak., arba kitu Jums tinkamu laiku, iš anksto susitarus.

ALGIS MEDELIS

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

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

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

Knygų rišykla 
SAMOGITIA” 
meniškai įriša 

knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS 
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y3J8. Tel. (905) 625-2412

SuWmc
GROUP

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

l Lietuvą su Nordland Express

Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai 

pervežimai

Nordlond Express

Darbo valandos:

1650 Bloor St. W.,
Toronto, Ontario, Canada M6P 4A8
Nuo pirmadienio iki penktadienio 
9 v.r. iki 6 v.v.

; Toronto 416 535-5000
Skyrius: North York

Hamilton

London

Montreal

164 Willowdale Ave., North York, Ont.
416 222-4021
Alfredos Zorkus 
905 522-9966
Jonos ir Marytė Narusevičioi 
1055 Guildwood Blvd.
519 657-1751
Andrejs Vitols 
105 56th Avė., Lochine 
514 637-9102

Už Toronto ribų 1 -800-561 -3113



Keisti patarimai
Visi lietuviai užsienyje ir 

Lietuvoje žino Rusijos nusista
tymą Baltijos valstybių atžvilgiu 
- grąsinti karu, jeigu jos įstos į 
ŠAS (NATO) organizaciją. Šį 
Rusijos grasinimą Vakarai pui
kiai supranta, kad Baltijos vals
tybių priėmimas į ŠAS sukels ir 
Amerikos santykių su Rusijos 
krizę.

Todėl dabar, priėmus tris 
pirmuosius narius - Lenkiją, 
Čekiją ir Vengriją, tolimesnis 
naujų narių priėmimas Baltijos 
valstybių yra labai tolimas. Tai 
matyti iš pareiškimo ŠAS mar
šalo John Cheshire, kuris atvy
kęs į Vilnių patarė Lietuvai 
stiprinti gynybinį bendradarbia
vimą su Rusija.

Politinius klausimus tegul 
sprendžia politikai, o karininkai 
savo priemonėmis turi stiprinti 
stabilumą - pareiškė jis Lietu-

vos prezidentui A. Brazauskui. 
Prezidentas A. Brazauskas aukš
tam ŠAS maršalui pareiškė savo 
nuomonę dėl Rusijos vadovų 
priešiškumo ŠAS plėtimui.

Jeigu aukštieji ŠAS karinin
kai yra tokie naivūs, - žinodami 
Rusijos nusistatymus siūlo Lie
tuvai stiprinti gynybinį bendra
darbiavimą su Rusija (prieš 
kokį priešą?), tai Lietuvos ke
lias į ŠAS bus matuojamas ne 
metais, bet dešimtmečiais.

Kitas keistas maršalo John 
Cheshire patarimas - atskirti 
politinius klausimus nuo kari
nių. Kas gi nutaria, kokias vals
tybes priimti į ŠAS organizaciją: 
politikai ar kariai?

Jeigu didžiųjų valstybių po
litikai prezidentai Clinton ir Jel- 
cin nepadarytų tokių sprendi
mų, tai iš viso 
tų.

:ų tokių sprendi- 
jokios SAS nebū- 
Vytautas Šeštokas

' Kelionės į Lietuvą 1997!
Kainos priklauso nuo oro linijos bei 

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

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

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

Prieš perkant ar parduodant namą prašau kreiptis 
Į mane. Sąžiningai Ir nuoširdžiai patarnausiu 
Ir naudosiu INTERNET sistemą pagal jūsų 
pageidavimą.
Kęstutis (Ken) Raudys, agentas
416 239-8881 24 vai. pager, namų: 416 231-2367
BURNHAMTM''’'-f>'r^S NG RAJONE 
parduoda j,, ,ųjų namas su baseinu

Countrywide westide realty inc
4214 Dundas St. W. Suite 106, Etobicoke, ON 
M8C 1Y6

Prieš norėdami pirkti ar parduoti 
namus, kreipkitės į

RUBY REAL ESTATE LTD., Brokerį

27 Joljn St., City of York, Ontario M9N 1J4

Tel. (416) 249-RUBY(7829)
Profesinis nekilnojamos nuosavybės reikalų tvarkymas

SKAMBINKITE:

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

ARBA
Dr. Leona Rudinskas, Associate Broker

Jūs galite sutaupyti už teisinį patarnavimą

Dr. DAIVA NORKIENĖ
ŠEIMOS GYDYTOJA

Mielai priima naujus 
pacientus

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

M6S 4V7, Suite 205 
(pirmame aukšte)

Juozas (Josepk)

NORKUS
Re/max West įstaigoje 

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

pirkimo patyrimas.
- Namų nuomojimų ir nuomininkų

reikalų specialistas

West Realty Inc.

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

Nemokamas namų įvertinimas

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

Tel. 41« 531-19O6
Adresas: 12 Bartlett Ave (Bloor ir 
Dufferin), Toronto, Ont. M6H 3E6.

Fax 531-1906

Klivlande sėkmingai koncertavusi muzikos kapela “Tėviškė” iš Čikagos. Ją pasveikinti atėjo Lietuvos garbės 
generalinė konsule INGRIDA BUBLIENĖ. Viduryje sėdi kanklininkė-virtuozė DAIVA KIMTYTĖ

SKAITYTOJAI PASISAKO
ATSTATOMA ŠVENTOVĖ

Paminklinė Prisikėlimo švento
vė buvo pradėta statyti 1934 m. 
kaip padėka Viešpačiui Dievui už 
atgautą laisvę ir nepriklausomybę. 
Po okupacijų, karų, paniekinimų, 
suniokojimų ši šventovė pamažu 
keliasi naujam gyvenimui.

1997 m. lapkričio 9 d., 12 vai., 
vyks šios šventovės (Kaunas, Že
maičių g.) pašventinimas ir aukoja
mos joje pirmosios šv. Mišios. Nors 
dar daug reikia padaryti, kad ši 
šventovė galėtų pilnai funkcionuoti, 
tačiau manome, kad bendromis 
visų tautiečių pastangomis mes su
gebėsime artimiausiais metais ją 
pilnai atstatyti.

Brangūs broliai ir sesės išeivi
joje, daugelis iš Jūsų prisidėjote sa
vo aukomis, kad ši šventovė - mūsų 
tautos vienybės ir susitelkimo sim
bolis pakviestų bendrai padėkos ir 
vilties maldai, - padėkos, kad esa
me laisvi ir nepriklausomi, - vilties, 
kad sugebėsime nugalėti savo laiki
nus sunkumus ir nesėkmes. Todėl 
Jūsų dalyvavimas šiose iškilmėse 
dar labiau pademonstruos išeivijos 
ir visos mūsų tautos vienybę. Tai 
dar viena istorinė Dievo duota pro
ga sugrįžti bent trumpam į tėvų že
mę, pabūti kartu su brangiais arti
maisiais, pažįstamais, senais bičiu
liais, aplankyti istorinės atminties 
vietas. Tad maloniai kviečiame ir 
laukiame Jūsų.

Paminklinės Prisikėlimo šven
tovės atstatymo komiteto a/s litais 
Nr. 470040, valiuta Nr. 7000707004 
Lietuvos valst. komercinio banko 
Kauno sk., b.kodas 260101568, tel. 
370-7/200883 ir 370-7/263485.

Kun. Viktoras Brusokas,
Atstatymo komiteto pirmininkas

PARAMA ŠEIMOMS
Į J. P. Kedžio straipsnį “Lietu

viai - mirštanti tauta” (“TZ” 1997. 
IX. 9) atsiliepė vienos šeimos moti
na iš Klaipėdos. Čia pateikiame da
lį jos ilgoko laiško. Red.

Lietuvos įstatymai taip sukurti, 
kad jais daugiavaikės šeimos nau
dotis negali. Visos lengvatos yra tik 
įstatymuose, o konkrečiu atveju jos 
nepasiekiamos. Aš pati auginu 7 
vaikus. (...) Kiek kartų tie, kurie rė
kė, kad lietuvių tauta nyksta, kada 
prašau pagalbos, jos neduoda. Nie
kas nevertina to, kad aš jaučiu atsa
komybę už tuos vaikus, kad aš juos 
auklėju, myliu ir noriu, kad jie nie
kuo nesiskirtų iš kitų vaikų. Niekas 
nepadeda, jei neturiu kuo jų pa
maitinti. Patvirtinti pragyvenimo

minimumai neatitinka maisto kai
nų. O kur dar buto išlaikymas ir ki
tos išlaidos! Vyras šiaip'taip po 7 
mėnesių stovėjimo darbo biržoje 
gavo 1 pasiūlymą.

Dėl buto irgi ta pati velniava. 
Yra tokie beprocentiniai kreditai 
socialiai remtiniems asmenims. De
ja, mes jo paimti negalim, nors ir 
paskirtas, nes reikia įnešti 30 pro
centų kredito, jeigu mes neturim 
nei santaupų nei privatizuoto ob
jekto, nei artimų giminaičių, kurie 
už mus laiduotų, o savivaldybė ne
turi lėšų. Kur 1266181, siuntinėja iš 
vieno galo kitan ir aiškina tą patį.

Aišku gerai kai nereikia pirkt 
drabužių, nes gaunam iš labdaros, 
bet vien drabužiais sotus nebūsi, 
mums reikia pagalbos ir maistu.

Dėl mokyklų ir vaikų švietimo 
tas pats. Mes vaikus į mokyklą lei
džiam, bet kokia kaina mums tas 
atsieina! Pusę visų pajamų reikia iš
leisti mokyklai. O to mums niekas 
nekompensuoja. Ar ne per daug 
žiauru iš mūsų tėvų taip tyčiotis? 
Ar nors vienas valdžios vyras kada 
nors gyveno iš minimumo? Negi 
mes, tėvai, auginantys vaikus, nenu- 
sipelnėm žmoniškų įstatymų ir pa
garbos? y_y. Račinskai, Klaipėda

MIRŠTANTI TAUTA?
Man labai japatiko straipsnis 

“Lietuviai - mirštanti tauta?” (“TŽ” 
1997. IX. 9).

Aš manau, kad svarbiausias rū
pestis Lietuvos valdžiai šiuo metu 
turėtų būti tautos prieauglis. Ji tu
rėtų per spaudą, radiją, televiziją 
skatinti žmonės turėti dideles šei
mas, skirti jiems premijas už kiek
vieną vaiką. Pvz. Kvebeko provinci
joje už pirmą gimusį vaiką yra duo
dama $500, už antrą $1000 ir t.t. Be 
to, kas mėnesį tėvai gauna tam tik
rą sumą pinigų iš provincinės ir 
federacinės valdžios.

Gal reiktų imti pavyzdį iš Kve
beko prancūzų. Senais laikais Kve
beko prancūzai, kad išsilaikytų ang
lų “jūroje”, turėdavo gausias šei
mas. Net ir šventovėse kunigai per 
pamokslus ragindavo turėti ne ma
žiau kaip šešis vaikus. Dabar ma
tome tuos rezultatus. Kai kuriuose 
Kvebeko miestuose, kaip pvz. Sher
brooke, buvo tik keletas prancūzų 
šeimų, o šiandien jau jie sudaro ten 
daugumą. Visoje Kvebeko provin
cijoje jie jau sudaro 80% visų gy
ventojų. Ir priėjo prie to, kad dabar 
jie net nori atsiskirti nuo Kanados 
ir įsteigti savo valstybę.

Lietuvoje mažėjančio gyvento
jų skaičiaus priežastys yra šios: su-

y^stra Travel_______
& Services Ine.

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

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

* Bilietus atvykstantiems iš Lietuvos (pristatymas j 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

Sukursiu gražų paminklą 
pagal jūsų pageidavimus

Dailininkas Kęstutis Keparutis
Tel. fax 905 540-1705

238 Emerald Street North, 
Hamilton, Ontario L8L 5K8

Nuotr. V. Bacevičiaus

mažėjęs gimimų skaičius; keliuose 
per metus žūsta tūkstančiai žmo
nių; Lietuva pralenkė kitas Euro
pos valstybes savižudžių skaičiumi; 
daug žūsta nuo alkoholio; mafiozai 
užpuldinėja, žudo žmones, tarpe sa
vęs susišaudo; daug Lietuvos gy
ventojų išvažiuoja gyventi į kitus 
kraštus.

Jeigu Lietuvos valdžia nieko 
nedarys, tai lietuvių tauta išnyks ir 
be rusų pagalbos.

L. Stankevičius, Laval, Que.

NETIKSLUMAI
“TŽ” 1997. IX. 23 nr. “Čika

gos lietuvių vaizdai ir vargai” raši
nyje Edvardas Šulaitis pabėrė ke
letą netikslumų. Jo yra parašyta: 
“Vasaros pradžioje, liepos 7 d., vi
sai netikėtai Čikagos lietuvius už
klupo Kauno Technologijos univer
siteto ‘Nemuno’ ansamblis. Jis čia 
nuo pavasario jau siūlėsi palinks
minti čikagiečius, vykdamas į tarp
tautinį folkloro festivalį Jutos vals
tijoje (nežinoma valstija, J.Ž.). Ta
čiau ‘didieji’ rengėjai - LB Kul
tūros taryba ir kiti į kuriuos buvo 
kreiptasi, atsisakė priimti 35 žmo
nių grupę. (...).

Buvo manyta, kad žymesniųjų 
ir svarbesniųjų svečių pasirodymais 
Čikagoje rūpintis yra įpareigota LB 
Kultūros taryba, tačiau, kaip dabar 
ji aiškinasi, kad tam reikalui ji ne
turinti... žmonių. Reprezentaci
niams pobūviams, kalboms ir ki
tiems panašiems dalykams ji turi 
būrį žmonių. Dabar tikrai sužino
jome, kad kalbėtojų pas mus daug, 
o darbininkų maža”.

Kultūros taryba nėra atvyks
tančiųjų koncertų “didžioji” rengė
ja. Iš viso Kultūros taryboje net nė
ra “rengėjo” pareigoms atstovo. 
Jeigu E.S. LB-nės veikloje dalyvau
tų ir būtų su ja susipažinęs, žinotų, 
kad Kultūros taryba nėra įpareigo
ta rūpintis svarbesnių svečių pasi
rodymais ir jų priėmimu Čikagoje. 
Nes ji net nėra Čikagos, bet JAV 
LB-nės Kultūros taryba. Nors esu 
Kultūros tarybos narys, bet man ne
teko girdėti, kad kuomet nors būtų 
buvęs rengtas “reprezentacinis po
būvis” ar “kalbėtojų” pasirodymas. 
Nes tikrai ne Kultūros tarybos pa
reiga rengti “reprezentacinius po
būvius”.

Šiais metais didžiausias Kultū
ros tarybos rūpestis - M. Mažvydo 
pirmosios lietuviškos knygos 450 
metų sukakties minėjimas, kuris 
pradėtas spalio 12 d. Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje senų lie
tuviškų knygų parodos atidarymu. 
Spalio 25 d. Newberry Library - 
Princo Louis - Lucien Bonaparte 
(Napoleono brolio sūnaus) - rinki
nių, senųjų lietuviškų knygų paroda 
ir paskaita (angliškai). Spalio 26 d. 
Balzeko Lietuvių kultūros muzieju
je akademija: paroda, paskaita ir 
meninė programa. Taip pat bus ir 
keliaujanti paroda bei renginiai ki
tose vietovėse. Tam tikslui iš Lie
tuvos atvežama paroda ir atvyksta 
prelegentai.

Visa tai reikia numatyti, susi
tarti, koordinuoti ir parengti. Be to, 
yra pastovūs darbai, iš kurių gal 
reikšmingiausias - žodinės istorijos 
medžiagos rinkimas ir tvarkymas. 
Taip pat Kultūros taryba parūpina 
iš Lietuvių fondo JAV lietuviškai 
spaudai bei nepajėgiems lietuvių 
telkiniams kultūrinei veiklai para
mą. Kaip baigiančios savo kadenci
ją Kultūros tarybos ir naujai suda
romos tarybos narys spaudai jaučiu 
pareigą minėtas klaidas atitaisyti.

Juozas Žygas, 
JAV LB Kultūros 

tarybos narys spaudai

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais
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PARDUODAMAS HIGH PARK 
rajone 2 A aukšto, 8 kambarių 
namas už $215,000. Platesnę 

Informaciją Jums suteiks

Gintautas Tumosa 
tel. 416 769-1616 
Nemokamas namų įvertinimas

RfcŽMBK West Realty Inc., REALTOR®
1678 Bloor Str. West, Toronto, Ont. M6P 1A9

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

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

Priima pacientus pagal susitarimą

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

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

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

Tek: 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 zĮ"|0 763-5677

Advokatas

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

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

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

PACE, JOHNSON
2 Jane Street, Suite 500

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

Tel. 416 762-7393
Fax 416 762-0231

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

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

CMD Insurance Services Inc.

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

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

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

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

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

’GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

- Spalio 19, sekmadienį, antro
ji rinkliava bus pasaulio misijoms 
paremti.

- Spalio 11, šeštadienį, susituo
kė Jonas-Rimas Juodis su Irena 
Bansevičiūte.

- Palaidoti spalio 14, antradie
nį, a.a. Juozas Valevičius, 81 m. 
amžiaus, a.a. Audronė Kazanavi- 
čienė, 76 m. amžiaus.

- Besiruošiant 2000 m. krikš
čionybės sukakčiai, ateinantieji me
tai Šv. 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. Parapijos ta
rybos sekcijos skatinamos iki šios 
datos sušaukti savo posėdžius ir pa
ruošti savo veiklos pranešimus.

- Anapilio moterų būrelio su
sirinkimas bus spalio 19, sekmadie
nį, po 11 v.r. Mišių buvusiose ban
kelio patalpose Anapilyje. Bus ta
riamasi Kapinių lankymo dienos 
reikalais. Kviečiamos visos narės 
dalyvauti.

- Mišios spalio 19, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Albiną ir Juozą 
Kriaučiūnus, 11 v.r. už parapiją. 
Wasagoje 2 v.p.p. už a.a. Feliksą 
Kasperavičių.

Lietuvių Namų žinios
- 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 pokylis įvyks 
spalio 25, šeštadienį, Karaliaus 
Mindaugo menėje. Šokiams gros 
Vaclovas ir Valdas. Programą at
liks Toronto vyrų choras “Aras”.

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

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

“Angeliukų” chorui aukojo: 
$25 - J. Staškevičius.

Krikščioniškiesiems gimdy
mo namams Kaune aukojo: $50
- A. Petkevičienė.

Kauno arkivyskupuos vai
kų dienos centrams aukojo: $75
- V. Jasinevičienė (a.a. Juozo 
Jasinevičiaus mirties metinių 
proga).

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - K. Šukevičienė; 
$50 - P. Kondrotas.

Kanados lietuvių bendruo
menei Sofija Rakštienė, Stoney 
Creek, Ont., aukojo $200.

A. a. Balio Rašymo atmini
mui, užjausdami jo brolį Kostą 
Rašymą su šeima, “Tėviškės ži
burių” darbuotojai Anapilio 
keltuvo vajui aukojo $45.

PADĖKA
Šią vasarą Liudos ir Vytauto 

Sendžikų kvietimu atvykau į Kana
dą. Čia manęs laukė karšta vasara, 
ilgos be rūpesčių atostogos, įdo
mios kelionės. Teko pamatyti dau
gybę Kanados miestų ir miestelių, 
įžymių vietovių, įdomių lietuviškų 
renginių, susipažinti su maloniais 
žmonėmis. Visko neišvardinsi. Bu
vo įdomu svečiuotis skautų stovyk
loje “Romuvoje”; teko laimė daly
vauti jubiliejiniame tautodailininkų 
suvažiavime p. Veselkų sodyboje; 
susipažinti su Prisikėlimo parapijos 
kūrimosi istorija ir dabartine veik
la, žiūrint vaizdajuostę “Vakar, 
šiandien, rytoj” ir t.t.

Už šią ilgai užtrukusią viešna
gę, tėvišką globą ir finansinę para
mą noriu nuoširdžiai padėkoti savo 
pusbroliui Vytautui Sendžikui ir jo 
žmonai Liudai Sendžikienei, o taip 
pat Danutei ir Aleksui Keršiams, 
Sabinai ir Apolinarui Gotceitams iš 
Kingstono už svetingumą ir dauge
liui kitų malonių lietuvių, kurių dė
mesiu teko džiaugtis. Neišdildomi 
šios kelionės įspūdžiai šildys man 
šaltą žiemą Lietuvoje. Ačiū!

Rūta Gelažienė, Kaunas

Prisikėlimo parapijos žinios
- Sekmadienį, spalio 12, pa

mokslus sakė Vilkaviškio vyskupi
jos Gižų parapijos klebonas Juozas 
Pasilauskas. Per 11.30 v.r. Mišias 
giedojo sol. Al. Simanavičius. Šį 
sekmadienį, spalio 19, Toronte sve
čiuosis ir pamokslus sakys Telšių 
vyskupijos Kražių parapijos klebo
nas kun. Alionidas Budrius. Per
10.15 v.r. Mišias giedos iš Lietuvos 
atvykusio “Armonikos” ansamblio 
nariai.

- KLK moterų dr-jos šios 
parapijos skyriaus susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį, spalio 19, po 
11.30 v.r. Mišių parodų salėje. Pro
gramoje - neseniai iš Lietuvos grį
žusios sės. Ignės Marijošiūtės po
kalbis apie Lietuvą.

-Uždaros rekolekcijos mote
rims įvyks lapkričio 28-30 d.d. 
“Queen of Apostles” tėvų ablatų 
namuose Mississaugoje. Rekolekci
jų vadovas - kun. Julius Sasnaus
kas, OFM. Registruotis pas dr. O. 
Gustainienę 249-7393 ar parapijos 
raštinėje.

- Santuokos sakramentą pri
ėmė Indrė Freimanaitė ir Paul 
Ashley.

- Parapijos tarybos susirinki
mas įvyks spalio 27 d., 7 v.v. T. Ber
nardino kambaryje.

- Pakrikštyti: Mykolas-Algir- 
das, Elonos (Murzaitės) ir Ričardo 
Punkrių sūnus, Matukas-Romas, 
Danos (Pargauskaitės) ir Romo 
Biskių sūnus; Matthew-Gregory, 
Daivos (Krivaitės) ir David Stone
house sūnus.

- Spalio 8 d. palaidotas a.a. 
Jonas Čepukas, 76 m. Paliko sūnų 
Arūną ir dukrą Teresę Grents su 
šeima. Lietuvoje mirė a.a. Marytė 
Pranulienė, kun. Viktoro, Prano ir 
Juozo Skilandžiūnų sesuo.

- Registruojami vaikučiai Pir
mos Komunijos pasiruošimo pa
mokoms, kurios prasidės lapkričio 
mėnesį.

- Mišios spalio 19, sekmadienį:
8.15 v.r. už a.a. Anelę ir Praną Va- 
serius; 9.15 v.r. už a.a. James 
Brough; 10.15 v.r. už a.a. Alfonsą 
Lukošių, a.a. Apoloniją ir Vladą 
Kazlauskus ir už a.a. Feliksą Kas
peravičių; 11.30 v.r. už gyvus ir mi
rusius parapijiečius.

Maironio mokyklos žinios
- 1997-1998 mokslo metams 

užsiregistravo apie 240 vaikų. Mie
lai priimame naujus mokinius.

- Mokslo metų pradžios susi
kaupimas įvyko spalio 4 d., tema 
“Padėka”. Pareikštas dėkingumas 
už Maironio mokyklos 50 m. veiklą, 
už Šv. Pranciškų, už Mažvydo pir
mąją knygą, išleistą prieš 450 me
tus. Susikaupimą, kuriame dalyvavo 
visa mokykla, pravedė kun. E. Put
rimas, talkinant kun. V. Volertui.

- Lapkričio 1 d., 11 v.r. mokyk
loje koncertuos “Kernagis”.

- Metinis tėvų susirinkimas 
įvyks lapkričio 8 d., 9.30 v.r. mokyk
los bibliotekoje. Kviečiame visus 
tėvus gausiai dalyvauti.

Kun. J. Pasilauskas, Vilka
viškio vyskupijos Gižų parapijos 
klebonas, lydimas kun. E. Jurgu- 
čio, OFM, spalio 8 d. lankėsi “Tė
viškės žiburių” redakcijoje, apžiū
rėjo Anapilio sodybą ir Šv. Jono 
lietuvių kapines, dalyvavo tą die
ną vykusiose a.a. J. Čepuko laido
tuvėse. Svečias čia numato pavie
šėti iki šio mėnesio pabaigos.

Prieš metus mirusios a.a. Ra
mutės Grigonienės atminimui pa
gerbti tremtinių vaikaičių mokyklai 
“Lietuvių Namai” Vilniuje aukojo: 
$200 - A. Grigonis, H. P. Tabone. 
Nuoširdus ačiū. A.S.

Jonas ir Aldona Vaškevičiai 
savo 50 m. santuokinio gyveni
mo proga paaukojo: $250 - 
Kauno arkivyskupijos vaikų die
nos centrams; $200 - Tremtinių 
grįžimo fondui; $100 - Išeivijos 
vyskupo fondui.

Jaunų Lietuvos menininkų

1997 m. spalio 26, sekmadienį, 2 val.p.p.
Prisikėlimo parapijos didžiojoje salėje (1021 college st., Toronto)

Programoje dalyvauja: Solistai' sopranas AUŠRA CICĖNATTE - pagrindinių 
operų ir operečių arijų atlikėja; tenoras VAIDAS VYŠNIAUSKAS - “lietuviškasis Pavaroti”. 
Akompanuoja EUGENIJA KUPRYTE

Pianistė - akompaniatorė tobulinosi tarptautiniuose meistriškumo kursuose Šveicarijoje ir
Austrijoje. Porgramoje: lietuvių liaudies dainos, J. Štrauso, F. Leharo, Fr. Loewe ir kt. operečių arijos. 

Pelnas skiriamas Prisikėlimo parapijos persikėlimui ir Lietuvos našlaičių šalpai.
Rengia - Lietuvos vaikų šalpos fondas “Globa”

DIENOS ŠVIESOS TAU
PYMO LAIKAS baigiasi spalio 
25 d. Naktį iš šeštadienio į sek
madienį laikrodžių rodyklės at
sukamos vieną valandą atgal.

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

Kanados lietuvių katalikų 
kunigų vienybės metinis suva
žiavimas - 1997 m. spalio 29, 
trečiadienį, 10 v.r., Anapilio 
klebonijoje. Kviečiami dalyvauti 
visi Kanadoje besidarbuojantys 
lietuviai kunigai. Numatyta ap
svarstyti visa eilė sielovadinių 
rūpesčių. Dabartinė organizaci
jos valdyba: pirm. kun. Aug. Si
manavičius, OFM, iždininkas 
prel. J. Staškevičius, sekretorius 
kun. E. Putrimas.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas rengia mirusiųjų pri
siminimą - Vėlines. Pirmadie
nį, lapkričio 3, 11 v.r. bus Mi
šios Prisikėlimo parapijos šven
tovėje. Šilti pietūs bus 12.30 v. 
p.p. “Vilniaus rūmų” III aukšto 
menėje. Bilietai gaunami pas T. 
Kobelskienę tel. 760-8003, arba 
A. Dobienę tel. 769-7550.

Alkanų bei valkataujančių 
vaikų Lietuvoje pagal skelbiamą 
statistiką yra apie 30.000. Kai 
kurie jų iš nepasiturinčių šeimų 
dažnai ateina į mokyklą nevalgę. 
Tai liūdna ir skaudi būklė. Todėl 
Kauno arkivyskupijos “Caritas” 
direktorius kun. J. Babonas ir 
“Mokslo šviesa” koordinatorė 
Olga Kazlienė, arkivyskupui S. 
Tamkevičiui pritariant, steigia 
Vaikų dienos centrus, kur vaikai 
bus pamaitinami, galės ten pa
ruošti pamokas ir praleisti savo 
laisvalaikius. Šiam darbui plėsti 
prašo visų paramos. Lietuvos 
“Caritui” remti komitetas Toron
te šiam projektui paremti rengia 
vertingų laimikių loteriją. Iš anks
to kviečiame - įsigykime šios lo
terijos bilietų. Vieno bilieto kaina 
$5. Bilietų traukimas vyks 1998 
m. vasario 14 d. Pamaitinkime ir 
paglobokime alkanus ir apleistus 
vaikus Lietuvoje. Rengėjos

Tremtinių vaikaičių mokyklai 
“Lietuvių Namai” Vilniuje aukojo: 
$50 - S. J. Poškai; $20 - R. Žioga- 
rys. Moksleivius drabužiais ir avaly
ne apdovanojo Prisikėlimo parapi
jos tarybos labdaros sekcija, E. Če
pienė, E. B. Hesai, R. Žiogarys. 
Nuoširdus ačiū geradariams. Mo
kyklos rėmėjai būtų labai dėkingi 
tėvynainiams, kurie ateinančių Ka
lėdų proga paremtų “Lietuvių Na
mus”, kuriuose bręsta šviesi Lietu
vos ateitis. Rėmėjų vardu -

A. Stepaitienė, tel. 416 233-8396.

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

1997 m. spalio 29, trečiadienį, 7 v.v. 
Toronto Lietuvių Namuose įvyks 

linksmas vakaras su

VYTAUTU KERNAGIO
Nepraleiskite progos pasilinksminti, pasijuokti ir su 
gera nuotaika grįžti namo. Veiks baras.

Bilietus galėsite įsigyti abiejose parapijose po Mišių

I j Kviečiame visus atvykti į
įgfeį, KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS 

hU- suvažiavimą ir

WuoweN ioKWi 
1997 m. lapkričio 1, šeštadienį,

Toronto Lietuvių Namuose, 
1573 Bloor St.W. (prie Dundas St. W. požeminio stoties)

Suvažiavimo pradžia 1.30 v.p.p. - pranešimai ir 
diskusijos; naujos valdybos rinkimai; užkandžiai.

Šokių pradžia 8 v.v.-Roko grupė iš Lietuvos 
“Kernagis” ir Jaunimo roko grupė iš 
Toronto “Stulpas”.

Įėjimas - $10, su kostiumu - $8. Dėl informacijos 
prašome skambinti Indrei tel. 905 274-7672.

Lietuvos piliečių 
dėmesiui

Kviečiame visus Lietuvos 
respublikos piliečius, turinčius 
lietuviškus pasus, registruotis 
artėjantiems Lietuvos preziden
to rinkimams. Ambasada Ota
voje turi rinkėjų, balsavusių sei
mo rinkimuose, sąrašus, kuriais 
bus naudojamasi ir ateityje, ta
čiau prašome visus, kurių adre
sai pasikeitė, arba kurie po pra
ėjusių seimo rinkimų įsigijo lie
tuviškus pasus, pranešti LR am
basadai Otavoje. Ambasados ad
resas: 130 Albert Street, Suite 
204, Ottawa, Ont. KIP 5G4. 
Tel.: (613) 567-5458, fax: (613) 
567-5315.

MERGINA IŠ LIETUVOS, baigusi 
kulinarijos kursus bei galinti vai
ruoti automobilį, ieško darbo. Ga
lėtų prižiūrėti vaikus, slaugyti sene
lius ar atlikti namų ruošos darbus. 
Skambinti Anai tel. 416 231-6489.

Prenumeratorių 
dėmesiui

“Tėviškės žiburių” prenu
meratorių kartoteką pervedus į 
kompiuterinę sistemą, prenu
meratos baigimosi data jau yra 
spausdinama ant lipdės šalia 
adreso. Administracija visus 
maloniai prašo sekti nurodytas 
datas ir prenumeratas atnaujinti 
nelaukiant priminimų. Tai labai 
palengvintų darbą ir sumažintų 
pašto išlaidas. Taip pat prašo
ma patikrinti adresą. Radus ko
kių netikslumų - pranešti ad
ministracijai.

PADĖKA
Dėkojame Vasagos moterų 

būrelio valdybai už pakvietimą 
koncertuoti Jūsų apylinkėje ir 
taip malonų priėmimą.

Esame dėkingi apylinkės 
gyventojams už labai gausų da
lyvavimą Mišiose bei koncerte, 
kur buvo malonu su Jumis pa
bendrauti.

Nuoširdus ačiū -
Choras “Daina”

Neužmirškime spaudos
Iškeliaujantiems į amžinybę 

kyla klausimas, kam palikti savo 
santaupas. Neužmirština, kad tarp 
įvairių fondų, lietuviškų institucijų 
bei organizacŲų yra jau 48 metų 
sulaukę “Tėviškės žiburiai” - pla
čios apimties savaitraštis. Rašyda
mi savo testamentus, neužmirškite 
ir jo. Iškeliauja tautiečiai į anapus 
vienas po kito, o “Tėviškės žibu
riai” lieka šviesti ir toliau. Mažė
jant tautiečių skaičiui, jie reika
lingi vis didesnės paramos, ypač 
nuolat kylant paruošimo ir spaus
dinimo išlaidoms. Testamentinis 
palikimas “Tėviškės žiburiams” 
bus prasminga parama ir visai lie
tuviškai veiklai. Adresas: “Tėviškės 
žiburiai”, 21J5 Stavebank Rd., 
Mississauga, Ont, L5C 1T3, Ca
nada. “TŽ,” leidėjai

M MONTREAL
LK “Mindaugo” ir “Neringos” 

jūros kuopų šauliai jau senokai kal
bėjo apie susijungimą. Spalio 5 d. 
įvykusiame abiejų kuopų susirinki
me tas susijungimas formaliai įvyk
dytas. Dabar vienetas vadinsis 
“Lietuvos Karaliaus Mindaugo ir 
“Neringos” šaulių kuopa Monrea
lyje. Kuopos vadu išrinktas Anta
nas Žiūkas. Kiti valdybos nariai, 
kurie vėliau pareigomis pasiskirs
tys, yra Aldona Vaičekauskienė, 
Leonas Balaišis, Vladas Kronkaitis, 
Antanas Račinskas ir Alfredas Pie- 
šina.

Aušros Vartų parapija kiekvie
ną sekmadienį išleidžia biuletenį. 
Spalio 5 d. laidoje yra gražiai pami
nėta prel. dr. Prano Gaidos para
šyta knyga “Nemarusis mirtingasis”

Naujasis Montrealio Aušros Vartų parapijos vargonininkas LAVRENTI 
DJINTCHARADZE yra gimęs Gruzijoje ir Tbilisi baigęs konservatoriją. Groja 
vargonais, fleita ir pranzūzų ragu. Dabar yra pianino mokytojas. Tris kartus 
yra buvęs Lietuvoje ir ją pamilęs. Yra vargonais grojęs Vilniuje, Kaune ir 
Druskininkuose. Chorą nori išmokyti gregorinio giedojimo, o jis pats nori ge
rai išmokti lietuvių kalbą

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 ADAMONYTĖ, A.I.B.

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

Įvairios žinios
Floridos laikraštyje “The 

Times” liepos mėnesį buvo iš
spausdintas Niujorko žurnalistės 
Julie Skurdenis straipsnis apie jos 
kelionę į Lietuvą. Žemėlapiu ir 
Kryžiaus kalno nuotrauka ilius
truotame straipsnyje autorė labai 
vykusiai apibūdina jos pamatytus 
Lietuvos vaizdus - Kernavėje, 
Kryžių kalne, Klaipėdoje, Nerin
goje, Kaune ir Vilniuje. Aiškiai 
esanti patyrusi žurnalistė, ji trum
pai atpasakoja istorinę šių vieto
vių reikšmę, paaiškina apie ginta
rą, Raganų kalną Juodkrantėje ir 
Velnių muziejų Kaune, spėja pa
minėti M. K. Čiurlionį. Gėrėda
masi vienu didžiausių senamies
čių Rytų Europoje, autorė išvar
dina savo labiausiai pamėgtas 
vietas Vilniuje - Gedimino pilį, 
Šv. Onos bei Šv. Petro ir Povilo 
šventoves, Vilniaus universitetą, 
seimo rūmus. Retai tenka skaityti 
tokį sklandžiai parašytą kelionių 
reportažą, kuriam, be abejonės, 
jautrumo teikia ir autorės kilmė.

• Ar jau parėmei Kanados lietuvių' 
kultūros muziejų?

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

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). 

ir kun. Antano Jurgelaičio išversta į 
anglų kalbą “Undying Mortal”, ku
ri pasirodė šiais metais. Platesnis 
šios knygos aptarimas baigiamas 
šiais žodžiais: “Šiemet sukanka 35- 
ri metai nuo arkivyskupo Teofiliaus 
Matulionio mirties. Tatai graži ver
tėjo ir knygos autoriaus dovana 
tam tiesiamam lietuviškajam tiltui į 
altoriaus garbę mūsų tautos didvy
riui kankiniui. Knygą anglų kalba 
“Undying Mortal” galima gauti 
“Tėviškės žiburių” redakcijoje.

Poeto Henriko Nagio vienerių 
metų mirties iškilmingas minėjimas 
bus spalio 26, sekmadienį, 12 vai. 
Aušros Vartų parapijos salėje.

Aušros Vartų parapijos meti
niai pietūs bus lapkričio 9 d. para
pijos salėje. B.S.

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

Res. 514 256-5355

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

CL EAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automobi- į 
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.

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

BANGA RENOVATIONS, pamų re
monto bei pataisymų bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus sienų 
(drywall), plytelių klojinio, 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.


