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Lietuvių medžioklė
Nuo seniausių laikų žmonių judėjimas pasaulyje 

vyksta be sustojimo. Neramumai, karai tą vyksmą dar 
daugiau paspartina, išplečia. Kraustymasis iš vietos j vie
tą, iš krašto į kraštą daugeliui tampa būtinybe - savano
riška ar priverstine.

L
IETUVIŲ tautą išsiblaškymo banga labiausiai 
palietė per Antrąjj pasaulinį karą ir po jo. Vieni iš 
savo krašto pabėgo, kitus ištrėmė, treti kitais bū
dais savo gyvenvietes paliko. Atitrūkę nuo tautos kamie

no, skirtingų sąlygų, labai nevienodų įsikūrimo galimybių 
paliesti, svetimų kultūrų įtakose vieni greičiau, kiti lėčiau 
ėmė apsiprasti naujose vietose. Reikėjo gyventi, duoną 
pelnyti, pastogę turėti, šeimas auginti. Visi tie buitiniai 
poreikiai rišo prie naujų įsitvirtinimų, nors daugeliui to
kia dalia nebuvo lengva. Savo noru pasitraukusiems iš tė
vynės, nėra abejonės, ji buvo lengvesnė, tremtiniams - 
nepalyginamai sunkesnė. Tačiau visais atvejais įsikūrimas 
daugiausia priklausė (ir tebepriklauso) nuo žmonių ryž
tingumo, nepasimetimo, apsukrumo, darbštumo. Žodžiu 
- nuo žmogaus vienokių ar kitokių būdo savybių. Yra 
žmonių, kurie ir savame krašte gyvendami, geras sąlygas 
turėdami, nesugeba ar nenori bent patenkinamai tvarky
tis. Tokiems nei sava aplinka, nei sava kalba nedaug ką 
reiškia. Tuo tarpu kiti ir svetimose padangėse, dar kaip 
reikiant neįsišakniję, sugeba nugalėti pasitaikančias kliū
tis ir neblogai kurtis. Gyvenimo gerovė nėra dovana, bet 
labai didele dalimi žmogaus pastangų rezultatas. Išeivijos 
gyvenime turime tūkstančius pavyzdžių, rodančių, kas iš 
tikrųjų įmanoma padaryti, jei tik užtenka ryžto ir darbštu
mo judėti atitinkama linkme.

T
ARP tų pavyzdžių laikui bėgant prasikiša ir iški
lesnių asmenų, sulaukiančių platesnio dėmesio ar 
pripažinimo. Ne apie visus parašo mūsų spauda. 
Ne visose vietovėse, kur tokie žmonės reiškiasi, yra lietu

vių, kurie galėtų ar norėtų parašyti. Kartais tik iš vietinės 
ar ir platesnės gyvenamojo krašto spaudos sužinome apie 
gabius visuomenėje prasikišusius, pagarsėjusius tautie
čius. Jų randama įvairiose srityse - mokslo, meno, teatro 
ar filmų pasaulyje, politikos darbuotėse, sporto žymūnų 
tarpe ir t.t. Nors po truputį apie visus juos parašius, tur
būt susidarytų storoka knyga, rodanti lietuvių įnašą į pa
saulinę kultūrą ir civilizaciją. Sunku būtų šiandien spėti, 
ar toks leidinys galėtų kada pasirodyti ir kas tuo turėtų 
pasirūpinti? Antra vertus, šiek tiek neramina faktas, kad 
kai kurie iškilieji asmenys tyčia ar netyčia save braukia iš 
lietuvių tarpo, keičia pavardes, slepia savo kilmę ir taip 
dingsta svetimųjų apsuptyje. Tokių dingusių ieškojimas 
yra didelis ir painus darbas - galima labai lengvai paklys
ti, atsimušti kaip į sieną ir, nenorint savo projekto niekais 
paversti, skelbti prielaidas. Taip kartais jau ir nueinama 
iki to, kad bet koks plačiau pagarsėjęs, daugiau žinomas 
asmuo įtariamas esąs lietuvis. Šitokios keistenybės, žino
ma, nieko gero neduoda, o dažnais atvejais tik juoką su
kelia. Lietuvių medžioklė palengvėtų, jeigu paieškomieji 
nustotų slapstytis. Bet čia jau daugiau tautinės savigarbos 
reikalas. Būtinai jos reikia. Ir visur - kaip duonos kasdie
ninės ir vandens. Č.S.

Sumažintas deficitas
Finansų ministeris Paul 

Martin savo metiniame prane
šime spalio 15 d. Vankuveryje 
paskelbė, kad praėjusių finansi
nių metų, užsibaigusių kovo 31 
d., deficitas buvo žemiausias 
per 20 metų, siekęs $8.9 bin. O 
1995-1996 m. deficitas buvo 
$28.6 bin. Jis pažadėjo, kad 
ateinančiais metais Kanados fi
nansinė apyskaita balansuosis. 
Tačiau dar per anksti pažadėti 
kanadiečiams, kad bus įmano
ma sumažinti mokesčius.

Valdžios pajamos pakilo 
$10.6 bin. iki $140.9 bin. Šiuo 
laiku deficitas yra tik 1.1% 
bendro vidaus produkto. P. 
Martin kadencijos pradžioje tas 
skaičius siekė 6%.

Ontario premjeras Mike 
Harris spalio 10 d. pakeitė savo 
vyriausybės sudėtį. Svarbiausias 
pakeitimas buvo švietimo minis- 
terio John Snobelen, kuriam 
nepavyko susitarti su mokytojų 
unijomis. Jam paskirta “Natural 
resources” ministerija, o švieti
mą perėmė Dave Johnson, pasi
žymėjęs derybininkas. Taip pat 
sveikatos ministeriui Jim Wil
son, kurio ryšiai su sveikatos 
darbuotojais vis aštrėjo, duota 
vadovauti Energetikos ministe
rijai, turinčiai artimoje ateityje 
rūpintis “Ontario Hydro” per
tvarkymu. Jo vieton paskirta 

Elizabeth Witmer, pasižymėjusi 
savo tvirta laikysena darbo mi
nisterijoje, kai unijos priešinosi 
įstatymui 136. Pilietybės, kultū
ros ir pramogų ministerę Ma
rilyn Mushinski pakeis Isabel 
Bassett.

Ministerių pakeitimai pa
skelbti parlamento sesijai užsi
baigus spalio 9 d., norint jiems 
duoti laiko iki sekančios sesijos 
pradžios lapkričio 17 d. susipa
žinti su naujomis pareigomis. 
Pertvarkymu konservatoriai pa
sistengs pakelti savo nukritusį 
populiarumą jų vyriausybės ka
dencijai įpusėjus.

Albertos provincijoje ne
darbo skaičiai (5.6%) yra že
miausi visoje valstybėje. Todėl 
daug nedirbančių vyksta į šią 
provinciją tikėdamiesi greit įsi
darbinti. Vis dėlto konkurencija 
yra aštri - dviejų naujų televizi
jos stočių 115 darbams buvo 
4,000 kandidatų. Taip pat yra 
didelis trūkumas butų. Leng
viausiai įsidarbina turintys 
amatus, pvz. statyboje, arba pa
tyrę techninėse srityse, kaip 
kompiuterių. Tačiau nedarbo 
statistika yra daug aukštesnė 
jaunimo tarpe - 15-24 m. am
žiaus nedirbančių yra 10.4%.

Toronto savivaldybių rinki
muose, įvyksiančiuose lapkričio

(Nukelta į 5 psl.)

Šimtametis namas Anykščių pakraštyje, už Anykštos upelio, pastatytas dar 1883. Tai senoji miesto pradinė 
mokykla, kurioje mokėsi ir rašytojai J. BILIŪNAS, A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS. Vėliau čia būta 
progimnazįjos, gimnazijos klasių Nuotr. Alf. Laučkos

Ties Europos sąjungos durimis
Vokiečių spauda svarsto ES plėtimą rytų linkme, kviečiamas kandidates ir tų 

kvietimų tebelaukiančias
Europos rytų ir vidurio 

valstybių siekiai jungtis į Euro
pos sąjungą (ES) šiuo metu ga
na plačiai aptariami spaudoje, 
ypač po pirmosios atrankos, 
įvykdytos š. m. liepos mėnesį.

Von Peter Hort Vokietijos 
laikraščio “Frankfurter Allge- 
meine Zeitung” 1997 m. rugsėjo 
12 d. laidoje svarsto klausimą, 
ar plečiant ES bus kalbama tik 
su kai kuriomis valstybėmis, ar 
su visomis, kurios nori tapti ES 
narėmis? Straipsnio autorius 
rašo, kad kas tik kaip apsispren
džia, tuojau susilaukia ir kriti
kos. Šiuo atveju jis turi gerai pa
grįsti, kodėl vieniems teikiama 
pirmenybė, o kiti iš tikrųjų ar 
tik nuduodant lieka atstumti.

Šią patirtį nūdien išgyve
nanti Europos tarybos komisija, 
kuri liepos mėn. savo vadina
mąja “Darbotvarke 2000” išsky
rė Lenkiją, Vengriją, Čekiją, 
Slovėniją, Estiją ir Kiprą tartis 
dėl tų kraštų priėmimo į Euro
pos sąjungą. Kitos penkios kan
didatės, kurios Briuselyje nuo
lat beldžiasi j duris ir labiausiai 
trokšta tapti ES narėmis, pripa
žintos netinkamomis. Tai Ru
munija, Bulgarija, Slovakija, 
Latvija ir Lietuva. Ypač Baltijos 
valstybėse tasai komisijos nuo
sprendis aiškinamas nepagrįstu 
atmetimu.

Neaiškūs reikalavimai
Penkiolika Europos sąjun

gos valstybių, taipgi ir Europos 
parlamentas, pradeda paruošia
muosius darbus, kas jau dabar 
vadinama plėtros strategija.

Lietuvos ministeris pirmi
ninkas G. Vagnorius labai susi
rūpinęs, kad ES pareigūnas 
Briuselyje olandas Van den 
Broek niekaip negali “Darbo
tvarkės 2000” nuosprendžio nei 
tinkamai paaiškinti, nei juo 
labiau pagrįsti.

Van den Broek tik pareiš
kė, kad komisija, vertindama iš 
viso 11 kandidatų į ES, surištų 
bendrais tikslais ar sutartimis, 
turi remtis tų kraštų politiniais 
bei ekoniminiais kriterijais.

Iš esmės dalykas liečia tam 
tikrą politinį ir ekonominį su
brendimą, ūkinių reformų pa
žangą, taipgi ir atitinkamą pasi
ruošimą prisiimti ES-gos teisinę 
būklę.

Tyrinėjant politinį subren
dimą, tik viena kandidatė - Slo
vakija - nesanti dar jungimosi į 
ES sąlygų išpildžiusi. Visi kiti 
kraštai daugiau ar mažiau yra 
jau pažengę reikiama kryptimi. 
Tačiau laisvosios rinkos atžvil

giu, taipgi ir teisėtvarkos, ma
tomi skirtingi vaizdai. Komisijos 
manymu, Čekija, Estija, Vengri
ja, Lenkija ir Slovėnija čia pa
minėtose srityse rodančios pa

vyzdį. Antra vertus, šiandien iš 
tikrųjų dar nė viena kandidatė 
nesanti tinkamai pasiruošusi 
jungtis į ES-gą. Plėtros laikotar
piu bus tik atsižvelgiama į tai, 
kiek kuri valstybė-kandidatė 
bus pažengusi pagal nustatytas 
ES normas.

Diskriminacija?
Kyla tik vis dėlto klausimas, 

ar atranka nepasitarnaus diskri
minacijai? Ar ES vadovybė, 
ypač labai' nusiusi Latviją ir 
Lietuvą, šalia jų išskirdama Es
tiją, nesijaučia tuos du kraštus 
be rimto pagrindo atmetusi? 
Van den Broek į tai atsakė, kad 
komisija dirbusi pagal ES vado
vybės suteiktą jai mandatą ir 
pagal Baltijos valstybių pagei
davimus. Iš viso to gauti atskiri 
“techniško subrendimo” įrody
mai - tam tikros politinės išva
dos ES vadovybei; antra vertus, 
Baltijos kraštai savo pageidavi
mus pareiškė ne kaip viena 
bendra grupė, bet kiekviena ša
lis atskirai.

Lietuvos atvejis
Straipsnio autorius von Pe

ter Hort toliau rašo, kad Lietu
va priekaištauja dėl padaryto 
sprendimo kriterijų. Iš tikrųjų ir 
buvo laukiama, kad Lietuvos 

1989 metais prie Anykščių kapinių pastatytas Tremtinių kryžius 
“Tautos kančia - mano kančia” (autoriai - J. Tvardauskas, 
L. Tarabilda) Nuotr. Alf. Laučkos

ministeris pirmininkas ES vado
vybės nuosprendį sutiks su ašt
ria abejone, ar elgiamasi teisingai.

Manoma, kad Briuselyje 
praeitų metų Lietuvos pasieki
mai nebuvę gerai apgalvoti. 
“Politiškai ir ekonomiškai Lie
tuva šiandien stovi ant tos pa
čios pakopos kaip Estija ar Len
kija”, - pareiškė Vagnorius. Jo 
kraštas visas stojimo į ES sąly
gas yra išpildęs. Jei gruodžio 
mėnesį Liuksemburge valstybės 
ir ES vadovybė remsis ES komi
sijos nuosprendžiu, joks lietuvis 
šito negalės suprasti. Dar dau
giau - vienas NE prieš dalyvavi
mą ES sudėtyje gali stipriai su
judinti komunistines jėgas ir la
bai neigiamai paveikti politinį 
pastovumą Baltijos kraštuose.

Tasai įspėjimas paveikęs 
gana gausius EVP (Europos 
liaudies partija) įgaliotinius, ku
rie nepatenkinti Briuselio vado
vų sprendimais. Dauguma įga
liotinių, kurie po socialdemok
ratų Europos parlamente Stras- 
burge kaip frakcija užima antrą 
vietą, sutaria su olandų politike 
Maij- Weggen, kuri mano, kad 
jau vien tik dėl geopolitinės pa
dėties Baltijos kraštai turėtų 
būti vienodai vertinami.

(Nukelta į 3-čią psl.)

Prezidentas Strasburge
Spalio 9 d. Lietuvos prezi

dentas Algirdas Brazauskas bu
vo išvykęs į Strasburgą dalyvau
ti Europos tarybos aukščiausio 
lygio susitikime. Jame susirinko 
visų 40-ties Europos tarybos 
valstybių ir keturių kraštų, tu
rinčių svečio teises jos seime, 
vadovai bei Europos komisijos 
prezidentas Jacques Santer. 
Lietuva yra tikroji Europos ta
rybos narė nuo 1993 m.

Įsteigtas naujas komitetas
Spalio 6-7 d.d. Vilniuje įvy

ko Europos sąjungos ir Lietu
vos jungtinio parlamentinio ko
miteto steigiamasis posėdis. Ja
me buvo paskelbtas pareiški
mas, jog “gyvybiškai svarbu, kad 
derybos dėl narystės Europos 
sąjungoje prasidėtų vienu metu 
su visomis pripažintus demok
ratijos kriterijus atitinkančiomis 
šalimis pretendentėmis”. Komi
tetas paragino, kad tai būtų nu
spręsta Liuksemburge, nes tai 
būtų parama ir paskatinimas 
tęsti pagrindines ekonomikos, 
valdymo ir kitas reformas bei 
užtikrintų didesnę visuomenės 
paramą vyriausybės veiksmams 
šiose srityse, praneša ELTA. 
Taip pat būtų užtikrintas politi
nis ir ekonominis stabilumas 
Vidurio ir Rytų Europoje.

Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas pareiškė, kad 
šis komitetas padės Lietuvai 
greičiau ir veiksmingiau įsijung
ti į ES, sustiprins seimo ryšius 
su Europos parlamentu. Jis pri
pažino, kad reikės stengtis padi
dinti žemės ūkio konkurencijas, 
nes Lietuvos žemdirbiai skeptiš
kai vertina Lietuvos įsijungimą į 
ES, baimindamiesi, jog su savo 
gaminiais nesugebės konkuruo
ti ES rinkoje.

Seimo pirmininkas 
Prancūzųoje

Kaip praneša ELTA, spalio 
7 d. Prancūzijos ambasadorius 
Lietuvoje Michel Touraine įtei
kė seimo pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui Garbės legiono 
“Grand officier” ordiną, paskir
tą Prancūzijos prezidento dek
retu. Tą pačią dieną V. Lands
bergis su delegacija išvyko į Pa
ryžių, kur jis susitiko su Prancū
zijos senato prezidentu Rene 
Mnory, Valstybinės asamblėjos 
prezidentu L. Favius, užsienio 
reikalų komiteto pirmininku J. 
Lang ir kitais pareigūnais.

Senato prezidentas patikino 
V. Landsbergį, kad artimiausia
me senato posėdyje (spalio 14 
d.) Prancūzijos senatas patvir
tins Lietuvos ir Europos sąjun
gos sutartį, tvirtindamas, jog 
Prancūzijai Lietuva yra svarbi 
valstybė.
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Paskirtas misųos vadovas
Kaip rašo ELTA, spalio 8 

d. prezidentas Algirdas Bra
zauskas pasirašė dekretą, ku
riuo Lietuvos misijos ŠAS (NA
TO) vadovu-ambasadoriumi pa
skirtas buvęs krašto apsaugos 
ministeris Linas Linkevičius. Jo 
kandidatūrai taip pat pritarė 
Lietuvos vyriausybė. Misija ŠAS- 
oje buvo įsteigta rugpjūčio 1 d., 
tačiau ji pradės veikti dabar, 
paskyrus vadovą.

A. Saudargas Vengrijoje
BNS žiniomis, Lietuvos už

sienio reikalų ministeris Algir
das Saudargas spalio 7-8 d.d. 
lankėsi Vengrijoje, kur jis susiti
ko su Vengrijos UR ministerių 
Laszlo Kovacs, pramonės, pre
kybos ir turizmo ministerių, 
Valstybinės asamblėjos pirmi
ninku bei kitais pareigūnais. Su
sitikimuose buvo aptartas Lie
tuvos ir Vengrijos politinis bei 
ekonominis bendradarbiavimas 
bei įsijungimas į ES ir ŠAS. Vi
zito metu buvo pasirašyta vy
riausybinė sutartis dėl bendra
darbiavimo kultūros, švietimo ir 
mokslo srityse. A. Saudargas 
Budapešte atidarė Lietuvos gar
bės konsulatą.

Svarstytas biudžetas
Rugsėjo 18 d. Lietuvos sei

mas svarstė biudžeto įstatymo 
patikslinimus, pagal kuriuos 
lapkričio ir gruodžio mėnesiais 
numatyta išdalinti 287 mln. li
tų. Iš jų 100 mln. litų atitektų li
gonių kasoms, 21-22 mln. litų 
turėtų būti skirta pedagogų at
lyginimams, kurie tuomet padi
dėtų 20%.

Socialinėms išmokoms, tarp 
jų ir studentų stipendijoms, nu
matyta apie 10 mln. litų, o ma
žas pajamas turinčioms šei
moms už šildymą ir karštą van
denį bus kompensuojama papil
domai skyrus 30 mln. litų.

Numatoma, kad lapkričio- 
gruodžio mėnesiais Lietuvos gy
ventojų pensijos bus 30% dides
nės negu metų pradžioje. Vidu
tinė pensija sieks 275 litus. Vi
dutinis darbo užmokestis nuo 
metų pradžios yra padidėjęs 
13%.

Nestipri šventovė
“Lietuvos rytas” skelbia, 

kad spalio 5 d. nuo vėjo nugriu
vo dvi Elektrėnų Švč. Mergelės 
Marijos, Kankinių Karalienės 
šventovės kolonos. Griūdamos 
ant pastato, masyvios 32 ir 27 
metrų aukščio kolonos subyrėjo 
į gabalus. Tuo metu vyko vidu
dienio Mišios, kuriose dalyvavo 
apie 500 žmonių. Lauke buvo 
vaikų, bet jie nesužeisti. Švento
vė pradėta statyti 1990 m., pa
šventinta 1996 m. Jos priekyje 
stovėjo 7 kolonos. RSJ



2 psi. • Tėviškės žiburiai • 1997.X.21 • Nr. 43 (2486)

>TEVI$KtS ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOHELAHD

2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario L5C 1T3, Canada. 
Tel. 905 275-4672. FAX 905 275-6755. E-mail: tevzlb@pathcom.com 
Canada Post Registration nr. 509 Sales Product Agreement nr. 1001760 
LEIDĖJAS: Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija “Žiburiai”. 
REDAGUOJA: kun. dr. Pr. Gaida, Vyt. Kastytis, R. Sakalaitė-Jonaiticnė, 
Č. Senkevičius, G. Gaižutienė. Metinė prenumerata - $40, pusmetinė - $20, 
rėmėjo - $50, garbės - $60. Oro paštu į užjūrius - $115. Amerikoj - JAV dot 
Pavieniai nr. - 1 doleris. Adresų keitimo reikalu kreiptis į “TŽ” administraciją. 
Skelbimai ruošiamam nr. priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų turinį 
redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Bendra
darbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę. 
Tėviškės žiburiai (The Lights of Homeland, USPS 740-550) 
is published weekly, except 1st and 2nd week in August and 4th week in 
December by Lithuanian Canadian R.C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc., 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont. L5C 1T3. Phone: 905 275-4672. 
U.S. office of publication, Lewiston, NY 14092. Membership fee: regular 
$40.00, supporter $50.00, honorary $60.00 per year. PERIODICALS 
Postage paid at Lewiston, NY. US POSTMASTER: send address changes 
to: “Tėviškės žiburiai”, P.O. Box 1195 Lewiston, NY 14092. CANADA 
POST: send address changes to 2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario 
L5C1T3. Printed in Canada. ISSN 0040-4063.

Sektų grėsmė Lietuvoje
Žlugus oficialiam komunizmui Rytų ir Vidurio Europoje, atėjo 
religijos laisvė, kuria masiškai ėmė naudotis įvairios sektos iš 
Vakarų. Jų antplūdis pasiekė ir Lietuvą. Baiminamasi, kad jų 
antplūdis gali suklaidinti lietuvių visuomenę. Čia aptariamos 
tiktai dvi ryškesnės sektos. Jų ir kitų stebėjimas įgalina manyti, 

kad sektų invazija Lietuvai negresia

Pavojai ir mitai
Mano atoliepis į K. Keblio pastabas

ANTANAS O. BARKAUSKAS, 
Kaunas

Krišnos išpažinėjai
Tai negausi, oficialiai indu

izmo ir budizmo “super-naujo- 
vė”, Tarptautinė Krišnos sąmo
nės organizacija.

Krišnos sektą Vakaruose 
įsteigė Swami Prabhupada (1966 
m. Niujorke). Jis mirė 1977 m.

Lietuvoje ji atsirado 1993 
m. Į ją neigiamai žiūrėjo Lie
tuvos valdžios administracija, 
tačiau kaip organizaciją įregist
ravo. Labai retai galima juos 
pamatyti miesto gatvių eitynėse 
(grupė apie 20 asmenų) mušant 
būgnus ir kastetus, giedant mo
notonišką primityvią giesmę 
“Hare-Krišna”.

Krišnos išpažinėjų sekta 
skiriasi nuo kitų induizmo išpa
žinėjų tuo, kad ji garbina sudie
vintą asmenybę Krišną. Jo išpa
žinėjai turi sugiedoti 1728 kar
tus vardo pagarbinimą: “Hare 
Krišna”. Tai griežta sektos die
notvarkės dalis, užimanti “18 
darbo valandų” per parą. Į tą 
“darbo laiką” dar įeina ir 
“Bhagavad-gita” - induizmo li
teratūros skaitymas.

Per patį vidurdienį krišni- 
ninkai valgo bendrus pietus, va
dinamus “prasadam”. Pietų pa
tiekalai yra gaminami pagal se
novės indų vedų receptus.

Krišnininkai - tai indiško ti
po išvaizdą primenantieji žmo
nės (vyrai - beplaukiai, apsi
gaubę iki juosmens marškomis). 
Jie platina Hare Krišnos knygas 
(anglų k.), kurios yra gana 
brangios.

Jehovos liudytojai ir kiti
XX š. antroje pusėje atsira

do daug krikščioniškos religijos 
sektų. Jos įvairiais būdais siekia 
suburti ypač jaunimą. Jų įtakos 
sfera yra pasiekusi ir Lietuvą. Iš 
tokių minėtini: Jehovos liudy
tojai, baptistai, ir kiti.

Tų sektų veikėjai bando ti
kinčiuosius patraukti savo ren
giniais - susibūrimais, pokal
biais, patarimais, mokymais, gies
mėmis, “palaiminimais”, įvairiais 
leidiniais “Naujasis Testamentas 
ir psalmai”, “Sargybos bokštas” 
ir kt. Visa tai yra dalinama ne
mokamai gatvėse, troleibusuo
se, išnešiojant po namus.

Didelį aktyvumą rodo vie-

• Aš esu taikos žmogus. Dievas 
žino, kaip aš myliu taiką, tačiau ti
kiuosi, jog niekada nepasidarysiu 
toks niekšas, kad priespaudą pa
laikyčiau taika. (L. Kossuth) 

A+A 
MARIJAI PRANULIENEI 

Lietuvoje mirus,
sūnus - VYTAUTĄ ir LEONĄ Lietuvoje, brolius - kun. 
dr. VIKTORĄ, JUOZĄ ir PRANĄ SKILANDŽIUNUS 
Kanadoje bei visus gimines nuoširdžiai užjaučiame -

Juškevičių šeima

nas iš Jahovos išpažinėjų sektos 
centrų Suomijoje. Savo tikėji
mui skleisti jie panaudoja val
diškas sales kultūros rūmuose, 
mokyklų salėse ir kt., kur pa
stoviai rengia sueigas pagal savo 
programą ir pakvietimus. Šv. 
Raštą aiškina pagal savo supra
timą menkai pasirengę pasau
liečiai. Todėl ir smalsuolių būna 
nedaug. Daugelis žmonių tos 
perteikiamos literatūros nesu
pranta ir nežino kas čia darosi, 
kas tas Jehova ir Sūnus Kristus 
(be Šv. Dvasios, be Dievo Mo
tinos Marijos, be sakramentų).

Dar nerandama tinkamų 
priemonių Lietuvoje sustabdyti 
sektantizmo skleidimą, nes ne
norima supriešinti atskirų vi
suomenės sluoksnių. Tačiau 
sektos Lietuvoje niekada nesu
ras pakankamai pritarimo. Ka
talikų tikėjimo idealų kilnumas 
mus šaukte šaukia į taurųjį nu
siteikimą, į Dievo namus - 
Bendriją, kurią įsteigė pats 
Viešpats Dievas - pasaulio At
pirkėjas.

Kad ir kaip būtų lanksčios 
sektų ir “karštų išpažinėjų” 
skleidžiamos nerealios prielai
dos, jos nėra pakankamai pa
grįstos. Katalikų tikėjimas yra 
pozityvus ir nehipotetinis spren
dimas, ko negalima priskirti nė 
vienai sektai ar išpažinimui. Jis 
(katalikų tikėjimas) yra pagrįs
tas pilnutiniu Dievo apreiški
mu, kurio nuosekliai laikosi Ka
talikų Bendrija (Bažnyčia) nuo 
pat pradžios.

Prieš kelerius metus Kaune 
lankėsi mormonų sektos grupė 
iš Anglijos. Jiems pavyko į savo 
renginį suburti Lietuvos kariuo
menės karių-klausytojų grupę. 
Ne pagal savo valią susirinko , 
nelabai gausus karių skaičius. 
Mormonai giedojo kažkokias 
nesuprantamas giesmes, o “karš
ti išpažinėjai” aiškino savo tikė
jimą (per vertėją iš anglų į lie
tuvių kalbą) ir platino religinio 
turinio knygeles. Buvo atliktas 
inscenizuotas “palaiminimas”, 
kai “karštas liudytojas”, abiem 
rankom, paliečia nusižeminu
siojo galvą ir kužda paslaptin
gus žodžius. Iš tokių nusižemi
nusių karių buvo tik vienas, ku
ris sutiko su šia procedūra. Kiti 
nepanorėjo tapti pajuokos ob
jektais.

Ar gresia Lietuvai sektan
tizmo invazija? Jokiu būdu - 
ne! Norisi pabrėžti, kad tik 
menkas katalikiškas sąmonin
gumas gali atverti žmones į sek- 
tantizmą. Bet to kaip ir nėra, - 
mes to nepastebime. Tai katali
kiškojo sąmoningumo geroji iš
dava.

Su naujuoju Lietuvos ambasadoriumi JAV-bėms STASIU SAKALAUSKU (dešinėje) ir ponia 
SAKALAUSKIENE, KLB pirm. ALGIRDAS VAIČIŪNAS po JAV LB tarybos posėdžių Filadelfijoje

/ I
Spaudos balsai

Su kaimynais besiderant
Varšuvos dienraštis “Gaze- 

ta Wyborcza” š. m. rugsėjo 30 
d. laidoje rašo: “Penktadienį 
Rusijos parlamentas vienbalsiai 
priėmė nutarimą kreiptis į pre
zidentą Jelciną, kad jis neskubė
tų pasirašyti ‘ginčytiną’ sutartį, 
nustatančią sieną su Lietuva, 
nes tuo būdu būtų pašalinta 
paskutinė kliūtis Lietuvai įstoti į 
SAS (NATO). Parlamentas taip 
pat pareiškė, kad Lenkijai ir 
Lietuvai įstojus į ŠAS Karaliau
čiaus srities padėtis labai kom- 
plikuosis - ji bus be sausumos 
ryšio su likusia Rusijos dalimi. 
Parlamentas taip pat pabrėžė, 
kad, remiantis Potsdamo konfe
rencijos nutarimu, Rusija turi 
teisę į Klaipėdos kraštą. (...) 
Lietuvos seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis priminė, kad 
Rusijoje Baltijos kraštai dažnai 
yra vadinami ‘prarastomis teri
torijomis’; tai reiškia, kad jas 
reikia atgauti.”

Klaipėda turi 210.000 gy
ventojų, kurių 25% yra rusai.

Lietuva-Lenkija
Krokuvos savaitraštis “T\- 

godnik Powszechny” š. m. rug
sėjo 28 d. laidoje rašo apie vis 
gerėjančius Lietuvos-Lenkijos 
santykius. Kodėl Lietuva sten
giasi šiuos santykius gerinti, sa
vaitraštis aiškina: “Lietuvos nau
da yra aiški. Ji yra maža vals
tybė (4 milijonai gyventojų!), 
nepriklausoma vos šešeri metai, 
privalanti užsitikrinti saugumą 
platesnėse ir pastovesnėse struk
tūrose. Tuo metu, kai Lenkija 
įstos į ŠAS, o Rusija perkels sa
vo kariuomenę prie abiejų pa
saulių sienos, Lietuva gali pasi
justi esanti replėse. Juo labiau, 
kad su Rusija ji turi bendrą sie
ną... vakaruose, su Karaliau

A+A
AUDRONEI KAZANAVIČIENEI 

staiga atsiskyrusiai iš mūsų tarpo, 
nuoširdžiai užjaučiame mylimos žmonos netekusį 
jos vyrą ir artimuosius -

Anapilio parapijos choras

Mirus musų ilgametei narei 
a.a. AUDRONEI KAZANAVIČIENEI, 

nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą ANTANĄ ir kartu 
liūdime -

Lietuvių tautodailės instituto
Toronto skyrius

Palinko beržas svyruonėlis, '
sustojo plakusi širdis!

A+A
ALBINUI STANKUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai 
STASEI, sūnums - ROMUI ir ALEKSUI su 
šeimomis, seserims - TONIJAI, STASEI, broliui 
JUSTINUI ir jų šeimoms -

Windsoro lietuvių bendruomenė

čiaus sritimi. Jos pietryčių kai
mynė Gudija priklauso Rusijos- 
Gudijos sąjungai. (...) Teoretiš
kai galvojant, kokiu nors spren
dimu galėtų būti pasiekti glau
dūs Lietuvos-Gudijos ryšiai at
naujinantys buvusios Didžiosios 
kunigaikštystės tradicijas. Ta
čiau, kokia yra Gudija, visi ma
to. Lietuva galėtų likti neutrali 
sutinkamai su Rusijos saugumo 
garantijomis, tačiau tai būtų 
kraštutinis sprendimas, kurį 
valstybė, nuo istorijos pradžios 
būdama konflikte su Rusija, ga
lėtų padaryti. Tuo būdu liko per 
paskutinįjį šimtmetį nemėgsta
ma Lenkija, kraštas kuris pateks 
į ŠAS.”

Bando sudrumsti
Ne visiems Lietuvos-Lenki

jos suartėjimas yra priimtinas. 
To paties savaitraščio š. m. spa
lio 3 d. laidoje buvęs Lenkijos 
ambasadorius Lietuvai Jan Wi- 
dacki rašo:

“Lenkų partijos pirminin
kas Lietuvos seimo narys ir vie
nas pagrindinių'Lenkų sąjungos 
veikėjų Jan Sienkiewicz ‘Kurier 
Wilenski’ skiltyse pastaruoju 
metu pareiškė, kad su Lietuvos 
valdžia yra pasiruošęs svarstyti 
tik... teritorinę autonomiją, 
‘bent tokią, kokią šiuo metu ga
vo Škotija ir kokios siekia Vel
sas’. Jis tai padarė puikiai su
prasdamas, kad teritorinė au
tonomija Lietuvai nepriimtina. 
90-tų metų pradžioje bandymas 
sukurti autonomiją pradėjo di
delį ir su vargu išvengtą kon
fliktą tarp lietuvių ir lenkų ma
žumos, tačiau Lenkija autono
mijos reikalavimo neparėmė. 
(...) Tokio pobūdžio kai kurių 
lenkų bendruomenės vadovų 
veiksmai visų pirma kenkia tai 

pačiai bendruomenei ir gali pa
kenkti lenkų-lietuvių santykiams, 
jeigu politiniuose Lenkijos 
sluoksniuose rastų atgarsį ir bū
tų jų aprobuota”.

Tomo Venclovos manymu 
(“Metmenys” 1994 m. nr. 2), 
“Vilnijos” draugija, R. Ozolas ir 
Z. Zinkevičius drumsčia lietu
vių-lenkų santykius, tačiau J. 
Widacki pastebi, kad nuo Lie
tuvos nepriklausomybės pra
džios ligi dabar tai daro Lietu
vos lenkų sąjungos veikėjai.

Gera žinia
Europos taryba parlamento 

posėdyje priėmė nutarimą nu
traukti žmogaus ir tautinių ma
žumų teisių Lietuvoje stebėji
mą. Si žinia, atėjusi į Vilnių iš 
Strasburgo, įgalino Lietuvos val
džią laisviau atsikvėpti. Anksčiau 
padėtis šiose srityse buvo kritiš- 
kesnė, ypač dėl nuomonės Eu
ropos tarybos komisijos, prieš 
dvejus metus besilankiusios 
Lietuvoje, esminių trūkumų ka
lėjimuose ir tautinių mažumų 
teisių srityje. (“Izvestia” 1997. 
IX. 26).

Torų likučiai
Bruklyno ortodoksų žydų 

savaitraštis “The Jewish Press” 
š. m. spalio 3-9 d.d. laidoje rašo: 
“Tarp Lietuvos valdžios remia
mų renginių ryšium su Vilniaus 
Gaono 200 metų mirties sukak
ties minėjimu, buvo graudžios ir 
jaudinančios laidotuvių iškilmės 
rugsėjo 10 d. Toros ritinių liku
čiai, kurie išliko po holokausto 
buvo palaidoti pirmose oficia
liose ‘geniza’ apeigose, remia
mose buvusio nacių okupuoto 
krašto. Šioje iškilmėje dalyvavo 
išlikę po holokausto Vilniaus 
žydų bendruomenės nariai ir 
Gaono iškilmių svečiai - žydai. 
Įžymus dalyvių tarpe buvo dr. 
Vytautas Landsbergis, Lietuvos 
seimo pirmininkas. Po ilgų de
rybų ir diskusijų tarp rabino 
Ronald’o Greenwald’o ir dr. 
Landsbergio buvo ne tik gauti 
(Toros) likučiai palaidojimui, 
bet ir teisė naudotis valstybės 
archyvais bei tirti likusių Torų 
ritinius.

Iškilmė prasidėjo prie sei
mo rūmų. Likučiai buvo įvynioti 
į lininį maišiuką ir patalpinti 
specialiame karste, kurį parūpi
no Lietuvos valdžia. Iškilmingai 
procesijai vadovavo rabinas Eli- 
ezer Sandler iš Poale Agudath 
Israel kongregacijos. Rabinas 
Greenwald ir rabinas dr. Ger- 
shon Gewirtz nešė karstą iš sei
mo į laukiantį gatvėje katafalką. 
Jį per Vilniaus miestą ligi kapi
nių lydėjo automobiliai. (...)

Rabinai įvertino Lietuvos 
valdžios pastangas patalpinti 
apie 300 Torų ir pergamentų 
Mažvydo bibliotekos archyve ir 
juos sukataloguoti. Nors žymi 
Torų dalis gali būti restauruota, 
tačiau daug likučių ir ritinių irgi 
reikės palaidoti. Dr. Landsber
giui buvo padėkota už suteiktą 
galimybę prieiti prie Torų ar
chyvo ir už pastangas padaryti 
tinkamą sprendimą dėl Torų ri
tinių ateities”.

Ligi šiol apie Torų ir doku
mentų saugojimą Lietuvoje bu
vo neigiamai kalbama. Šis straips
nelis buvo išspausdintas laikraš
čio nekrologų skyriuje. J.B.

DR. RŪTA GAJAUSKAITE
Visi sutiksime, kad “geleži-* 

nė uždanga” labai nesena rea
lybė ir nepriskirtina prie mi
tologijos. Visi žinome, kad ši 
“uždanga” neprileido informa
cijos ne tik iš SSSR į pasaulį ar 
iš pasaulio į Sovietiją, bet ir vi
duje valstybės slopino bet kokią 
žiniasklaidą. Tylomis, nakčia, 
paslapčiomis dingdavo žmonės 
ir net giminės nedrįsdavo ieš
koti, pamatę nužudyto saviškio 
aikštėje išniekintą kūną - bijojo 
prieiti ir prisipažinti, nes tai 
grėsė visos šeimos kelionė toli- 
majan Sibiran. Ir raudojo visa 
Lietuva tik širdimi, ir laidojo 
saviškius tik slapčia.

Visi žinojome, kad mūsų, 
okupuotųjų, darbas buvo skiria
mas tankų gamybai, todėl šioje 
“laisvojoje” šalyje nebuvo ne tik 
sviesto, bet ir duonos. O spau
da, radijas ir televizija klykė 
apie SSŠR taikingąją politiką, 
apie penkmetinių planų vykdy
mą ir viršijimą, nors grūdus 
pirko iš Amerikos. Ir tai buvo 
ne mitologija, o mūsų vargana 
realybė ištisą pusę amžiaus!

Dar vieną mitą skleidė so
vietai - šaltojo karo pačiame 
apogėjuje - apie “taikingojo 
atomo” naudingumą, pesticidų- 
herbicidų stebuklus... O tuo tar
pu Skandinavijos valstybės ste
bėjo Arktinio vandenyno didė
jantį radioaktyvumą, nes ten 
Sovietiją laidojo radioaktyvią
sias atliekas. Šiandien Lietuva 
sprendžia-neišsprendžia pestici
dų problemų, kurių kalnų kal
nai privaryti visuose pašaliuose 
dar 200 metų nesuirs ir grasins 
mums ir mūsų vaikams.

Po avarijos Černobylio AE 
Europos valstybės bemat nu
statė radioaktyvaus debesies 
slinkimo kryptis ir užterštumo 
intensyvumą, ėmėsi skubių vals
tybinių ir individualių priemo
nių neigiamoms pasekmėms iš
vengti. O pas mus buvo tyku, 
jokios informacijos: žmonės 
kaitinosi saulėje, dirbo lauko 
darbus, į pirmąją žolę išleido 
gyvulius, nors Lietuvoje 1986 m. 
balandžio 28-29 dienomis radia
cija viršijo normą šimtus kartų...

Ir vėl sovietai kūrė mitus 
apie Černobylio avarijos nereikš- 

■mingumą... Tačiau vėl prievarta, 
vėl gyvuliniuose vagonuose siun
tė tūkstančius vyrų į Černobylį 
avarijos likviduoti. Be elemen
tarių žinių apie pavojų, apie ap
sisaugojimo galimybę ir be sau
gos priemonių plikomis ranko
mis užkišo mūsų vaikai tą pra
garo gerklę... Ir niekur viešai 
neskelbiami duomenys apie 
tūkstančius numirusių, dešimtis 
tūkstančių negaliomis besika
muojančių. Vien Lietuva, turė
dama tokią pat pabaisą Igna
linoje, atjautė ir pirmoji Čer
nobylio vaikus į savo pajūrį pa
sikvietė, pirmoji Druskininkuo
se sanatoriją avarijos likvidato
riam paskyrė, pirmoji griebėsi ir 
“černobylinio” tipo reaktorius 
uždarinėti. Nors sovietinių mitų 
kūrėjai “komunisto garbės žo
džiais” prisiekinėjo, o jiems 
antrino TATENOS specialistai 
savaisiais garbės žodžiais, kad 

Mūsų mielai narei
a.a. AUDRONEI KAZANAVIČIENEI 

mirus,
jos vyrą ANTANĄ, gimines Lietuvoje, draugus bei 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

KLKM draugijos Lietuvos kankinių parapijos skyrius

A+A
VIRGINIJAI ŽEMAITIENEI 

mirus,
jos vyrą JUOZĄ, sūnus - RIMĄ, PETRĄ ir 
AUDRIŲ, brolį LIUDĄ KRIŠČIŪNĄ ir visas jų 
šeimas, mamą A. KRIŠČIŪNIENĘ bei kitus gimines 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

J. E. Bukšaičiai W. I. Dauginiai
J. A. Vaškevičiai J. Vingelienė
J. A. Ivanauskai A. Brazys
P. A. Skilandžiūnai I. Punkrienė
V. L Liškauskai ir šeima E. Bočkienė

Ignalinos AE tikrai nesprogs, 
tačiau Lietuvos žaliųjų banga 
nušlavė pirmąją “geležinės už
dangos” eilę ir parodė tikrąją 
ekologinę būklę.

Antroji banga išviešino Gu
lagų paslaptis. Pasaulis išvydo 
pasibaisėtiną vaizdą: pačių rusų 
prisipažinimu per sovietmetį 
buvo nužudyta per 40 milijonų 
žmonių, nuo žemės paviršiaus 
nušluota apie 70 tautų nevaly
vos gamybos užteršti didžiuliai 
žemės plotai (Tiumenė, Pripetė, 
Černobylis), daugelis upių, išti
sos jūros... Nuo užterštumo iš
augusios “civilizacijos ligos” 
skinte skina jaunus (27-35 me
tų) žmones.

Pasibaigė sovietinės mitolo
gijos laikotarpis, prasidėjo po
komunistinės realybės metai. 
Todėl keista, kad laisva spauda 
besidžiaugiančioje demokrati
nėje šalyje kai kurie chemijos 
mokslų daktarai Černobylio 
avarijos pasekmės ir ištisų tautų 
tragediją pavadino “smarkiai 
paplitusia mitologija”. Keista, 
kad chemijos žinovai nežino 
sintetinių junginių antropogeni
nio poveikio.

Šiuo metu Lietuva gydo so
vietinės okupacijos žaizdas: at
stato ne tik politinių kalinių, 
tremtinių ir prievartinių emi
grantų teises, bet ir rūpinasi 
ekologinio genocido aukomis. 
Žinome, kad kas 9-tas respubli
kos gyventojas - su negalia, kas 
5-tas vaikinas atleidžiamas nuo 
karinės tarnybos dėl psichinių 
deformacijų. Kruopščiai slėptos 
tikrosios padidėjusio sergamu
mo priežastys netikėtai išryškė
jo per masinį karvių susirgimą 
leukoze: tapo akivaizdu, kodėl 
mažėja gimstamumas, plinta 
“civilizacijos” ligos, trumpėja 
gyvenimas, daugėja išsigimimai, 
taip ilgai dangstyti alkoholizmu 
ir rūkymu.

Avarijos Černobylio AE pa
skleistas radioaktyvusis užterši
mas, tylus ir nematomas žmo
nijos priešas, realiai jaučiamas 
ir Lietuvoje. Grasindami pakar
toti kontinentinę katastrofą, Ig
nalinos AE reaktoriai lieka lie
tuvių tautos sunaikinimo pa
stovia grėsme, nes jie yra to pa
ties tipo, kaip ir Černobylyje, ir 
jokia techninių saugos priemo
nių programa negali pakeisti 
galingiausio pasaulyje reakto
riaus veikimo principo. O jis yra 
defektyvus ir pavojingas. Todėl 
Lietuvos žaliųjų pastangomis 
buvo ne tik sustabdyta III bloko 
statyba Ignalinoje, bet ir visų 
“černobylinio” tipo reaktorių 
statyba visoje Rusijoje. Ignali
nos AE I ir II blokų veikmė 
buvo leista tik iki jų projektinio 
termino ir tik su ypatingomis 
apsaugos priemonėmis. Šias, 
dešimtis milijonų kainuojančias 
technines priemones Lietuvai 
dovanoja Europos valstybės, 
nes mes neturime nei lėšų, nei 
saugumui reikalingo techninio 
lygio, nei AE valdymo mecha
nizmo. Europos šalys realiai su
pranta grėsmę ir padeda su są
lyga - apsaugoti žemyną nuo 
avarijų iki AE veikimo termino 
pabaigos, o ne mito.

(Straipsnis sutrumpintas, Red.),
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Sklinda garsas apie 
Lietuvos arkivyskupą

Vaikų globa ir apsauga Lietuvoje
Jau priimtas seime Vaikų teisių įstatymas. Parengtas ir Vaikų globos bei 
apsaugos įstatymas, bet seimo dar nepriimtas. Vaikų globos bei apsaugos 
klausimas Lietuvoje yra labai aktualus, nes esant daugybei sutrikusių 

šeimų vaikai auklėjami valstybės išlaikomuose vaikų namuose

IRENA LUKOŠEVIČIENĖ, 
Torontas

Šioje srityje Lietuvoje dir
bau 1996 m. rudenį 4 savaites ir 
1997 m. vasarą 7 savaites, iš
kviesta Švietimo ministerijos spe
cialių programų skyriaus vado
vės Giedrės Kvieskienės (13-tas 
ir 14-tas kartas mano profesinio 
darbo Lietuvoje nuo 1990 m.).

Mėginsiu pasidalinti šioje 
srityje išgyventa profesine patir
timi, kuri gal bus naudinga išei
vijos organizacijoms ir instituci
joms, telkiančioms Lietuvai lab
darą ir pagalbą. Lietuvoje jau 
priimtas Vaikų teisių įstatymas, 
išleista apie jį gera brošiūrėlė. 
Vaikų-jaunimo globos ir apsau
gos įstatymas buvo pateiktas 
seimui prieš vasaros atostogas. 
Svarbu, kad ne tik būtų priimtas 
tas įstatymas, bet ir būtų suda
ryta tinkama praktinė sistema, 
nes be jos gerai paruoštas įsta
tymas liks tik ant popieriaus.

Globos ir apsaugos principai
Beveik visų profesijų žmo

nės, dirbantys su vaikais, susi
duria su jų apsauga. Socialinio 
darbuotojo pareiga yra ištirti ir 
išsiaiškinti kilusiose problemose 
vaiko išnaudojimą, skriaudą, ri
ziką ir numatyti apsaugos planą. 
Dirbant su jau veikiančiu “Jau
nuolių apsaugos” įstatymu, vai
kų, globos ir apsaugos klausi
mas yra labai aktualus. Visos 
profesijos yra įpareigotos skai
tytis su vaikų globos įstatymo 
reikalavimais, su vaiko, jaunuo
lio brendimu, šeimos problemo
mis ir pavojais. Profesinis dar
bas pareikalauja daug energijos 
ir įsipareigojimo ieškant būdų ir 
tinkamų metodų įgalinančių su
prasti išgyvenimus, priežastis ir 
suvokti bei numatyti tinkamą 
metodiką.

Svarbiausia - atrasti būdus 
sustabdyti vaiko skriaudimą, iš
naudojimą (seksualinį, fizinį, 
dvasinį), stoką priežiūros ir nu
matyti išgyventų problemų su
mažinimą ateityje. Tas pagalbos 
teikimas neturi palaužti ar su
naikinti esminių vaiko poreikių: 
tėvų meilės, priklausomumo 
šeimai, pastovumo. Išskyrus kri
tiškas būkles, kur vaiko gyvybė, 
jo sveikata ar normalus brendi
mas yra pavojuje. Tada tenka 
daryti radikalų sprendimą, kad 
vaikas išvengtų tų pavojų, bet 
išsiaiškinus su šeima, kas ją pri
vedė prie tokių išgyvenimų. Ne
pasiekus tėvų pozityvaus įsipa
reigojimo tenka vaiką ar jau
nuolį laikinai atskirti nuo šei
mos, kad jam būtų užtikrintas 
saugumas ir normalesnis gyve
nimas, o šeimai teikti atitinka
mą pagalbą. Svarbu išlaikyti po
zityvų ryšį su šeima ir teikiama 
pagalba neišprovokuoti konflik
to ar pasmerkimo, kaip Lietuvoj 
vyksta su vadinamom asocia
liom šeimom, kurios yra nuteis
tos, atstumtos, pažemintos. Nu
skriaustiems jų vaikams nėra 
sudaromos sąlygos kada nors 
sugrįžti į savo šeimą.

Vaikų skriaudos ar išnau
dojimo atvejais tėvai pasijunta 
kalti, pasmerkti kaimynų, drau
gų, šeimos giminių, vaiką mo
kančių, gydančių ar organizacijų 
vadovų. Tų tėvų jausmų negali
ma ignoruoti, juos reikia su
prasti ir priimti į pagalbos ratą.

Kiekvienos pagalbos proce
sas turi skaitytis su supratimu ir 
suvokimu visų išgyvenimų, o 
tinkamai puoselėjama komuni
kacija, analizė, išgyvenimų ir 
realybės supratimas gali padėti 
tėvams priimti jiems ir nu
skriaustam vaikui reikalingą pa
galbą.

Pagalbos planavimas
Apsaugos procese svarbu 

atrasti pasitikėjimo ryšį su šei
ma, kad pagalbos procese 
neišprovokuotume tėvų pasi
priešinimo, nepritarimo ar ne
pripažinimo jiems reikalingos 
pagalbos. Pastaroji turi užtik
rinti tam tikrą kontrolę vaiko ar 
kūdikio brendime. Reikia įjung
ti medicininę pagalbą - vizitus 
med. sesers, šeimos pagalbinin
kės (homemaker), mokytojo 
dėmesį, pozityvią giminių kai
mynų laikyseną.

Kiekvienam vaikui ir šeimai 
yra svarbūs tarpusavio santy
kiai, priklausomumas ir šeimos 
dvasia. Todėl atskiriant vaiką 
nuo šeimos svarbu, kad tai ne
įvyktų bausmės, smurto, nutei
simo dvasioje. Čia atkreipkim 
dėmesį į laikyseną asocialių šei
mų atžvilgiu. Pagalbos teikėjas 
turi būti jaučiantis išgyvenamą 
būklę, turi panaudoti reikalingą 
laiką, jei norim išvengti krizių ir 
pagalbos atmetimo. Pirminiame 
pagalbos procese svarbu skaity
tis su tuo, kas vyksta ir išgyve
nama tuo momentu ir nebūtinai 
iškelti praeities nesklandumus, 
nors tai reikia turėti galvoje pla
nuojant realią pagalbą.

Globa praktiniame gyvenime
Beveik visose vaikų-jaunuo- 

lių skriaudos, išnaudojimo, ne
priežiūros išgyvenimuose susi
duriam su krizės išgyvenimais. 
Daugeliu atveju tos krizės yra 
dalis praeities ir dabarties gyve
nimo ir reiškiasi skurdu, nepri
teklium, šeimos nesantaika, ne
gatyvia aplinkos įtaka, psichi
nėm ar fizinėm sveikatos prob
lemom, atsiskyrimu ar užsi
sklendimu savo asmeniniame 
lukšte be ryšio su aplinka-izolia- 
cija nuo visuomenės, alkoholiz
mu, nusikaltimais ir pan. Todėl 
numatytos ir suplanuotos pagal
bos procese galima dažnai susi
durti su neigiamom reakcijom. 

Kas gi Lietuvoje nėra matęs Puntuko, didžiosios Anykščių žemės įžymybės. Nors ir šie mažieji anykštėnai 
dabar jau žino, kad Žemaitijoje, Barstyčių kaimo laukuose, stūkso dar didesnis riedulys, bet jiems Puntukas 
vis tiek neprilygstamas Nuotr. Alf. Laučkos

Dažnai pajaučiam nemažą, bet 
tuo metu nepasireiškiantį asme
ninį potencialą.

Tai buvo ryšku lankant Lie
tuvoje globos namelius, kur ma
ži, jauni auklėtiniai realiai iš
reikšdavo savo pozityvius jaus
mus ir meilės poreikius, vyresni 
atvirai ir sąmoningai diskutuo
davo išgyventas problemas ir jų 
troškimus jas išspręsti. Į tai 
svarbu atkreipti dėmesį telkiant 
šeimos pagalbą, turint galvoje 
dėl sunkių gyvenimo sąlygų ne
panaudotą ar prarastą turėtą 
potencialą. Su tuo reikia skaity
tis norint padėti “asocialioms 
šeimoms”. Dažnai konstatuoja
me, kad neteikiant reikalingos 
pagalbos išgyvenamos proble
mos persiduoda iš kartos į kartą.

Skriaudžiami ir išnaudojami 
vaikai ar jaunuoliai sunkiai pri
ima išgyvenamus sunkumus, ne
pasisekimus ir netikėtumus. 
Jiems būdingas nepasitikėjimas 
savimi, negatyvus savęs vertini
mas, nepasižymėjimas savaran
kiškumu, kaltumo ir nereikalin
gumo jausmas.

Tėvai, pasižymėję vaiko 
skriaudimu ar nepriežiūra, jau
čiasi pažeisti ir kalti, bet išorėje 
mėgina vaizduoti neeilinio tipo 
žmones arba bėga nuo savo ne
malonių išgyvenimų, pasinerda
mi į alkoholį ir pan., pajunta ne
pasitikėjimą savimi, sunkiai pra
mato ateitį ir gyvena tik šia die
na. Pagalbos ryšį tokiose būklė
se nėra lengva puoselėti - reikia 
atrasti tinkamą profesinę dina
miką ir pagalbos techniką.

Kalbant apie labdarą ar sa
vanoriškos pagalbos teikimą, 
reikėtų teikti pagalbą globos 
namams, kad auklėtiniai turėtų 
tinkamas priemones jų užimtu
mui, kad administracija galėtų 
pasamdyti papildomą persona
lą, nes potencialiam reabilitaci
jos programų įgyvendinimui 
valstybinis biudžetas • yra nepa
kankamas. Čia turiu galvoje 
sveiką laisvalaikio praleidimą, 
vasaros reabilitacijos stovyklų 
išplėtimą ir kitus profesinius už
siėmimus. Tikiuosi, kad mūsų 
labdaros institucijos ir organiza
cijos atkreips į tai dėmesį, galės 
sudaryti reikalingus planus su 
Švietimo ministerijos specialių 
programų skyriaus vadove - Gied
re Kvieskiene.

FELIKSAS ZUBRAS

1997 m. rugsėjo pabaigoje 
Lietuvos ambasadorius dr. Vy
tautas A. Dambrava lankėsi tar
nybiniais reikalais Carabovo 
valstijos sostinėje Valencia, sa
vivaldybės mero Francisco Cab
rera Santos, Tarptautinių paro
dų organizavimo centro direk
toriaus Walter Hugo Sharry ir 
kitų institucijų kvietimu. Vizito 
proga buvo iškilmingai pristaty
ta mons. dr. Prano Gaidos kny
gos “Nemarus mirtingasis” ant
ra ispaniškoji laida.

Pedagoginiame institute

Rugsėjo 23 d. rytą ambasa
dorius pradėjo mokslo metus 
Valencijos Popiežiaus Jono 
XXIII vardo Pedagoginiame 
institute, skaitydamas paskaitą 
akademiniam jaunimui. Jos 
klausėsi 250 studentų ir Institu
to profesūra. Paskaita, nestoko
jusi minčių, entuziazmo ir są
mojo, buvo sutikta plojimais 
ambasadoriui atsidėkoti susto
jusių dalyvių.

Po to ambasadorius noriai 
atsakinėjo į klausimus tiek pa
skaitos tema, tiek apie Lietuvą. 
Studentams rūpėjo Lietuvos 
valstybės atkūrimo pažanga, tu
rimi sunkumai ir daroma pa
žanga, rengiantis narystei Euro
pos Sąjungoje ir Šiaurės Atlan
to sąjungoje. Eilė klausimų lietė 
Lietuvos aukštąjį švietimą, vals
tybės istoriją ir kultūrą. Amba
sadoriui padarė įspūdį moksli
nis studentų išprusimas ir jų 
drausmingumas.

Instituto vadovai dėkojo už 
pradinę mokslo metų paskaitą 
ir kvietė jį grįžti bei dalyvauti 
metinėje šventėje. Ambasado
rius Dambrava buvo apdovano
tas Instituto insignijomis, gar
bės žymenimis, leidiniais ir mo
kinių rankų darbo dovanomis. 
Galiausiai sekė trumpos vaišės.

“Nemarus mirtingasis” 
arkivyskupijoje

Vidudienį Lietuvos amba
sadorius buvo laukiamas Valen
cijos arkivyskupijos būstinėje. 
Vietoj tuo metu išvykusio arki
vyskupo J. E. Juree Urosa Savi- 
no, jo vardu priėmė generalinis 
vikaras mons. dr. Jose Sotero 
Valero. Pirmiausia buvo abiejų 
privatus pokalbis K. Bendrijos, 
Lietuvos ir Venezuelos temo
mis. Po to abudu nuvyko į arki
vyskupijos kurijos iškilmių salę, 
kur laukė gausus kviestinių sve
čių būrys.

Mons. J. Sotero Valero sa
vo įžanginiame žodyje sakė esąs 
arkivyskupo įpareigotas Lietu
vos ambasadorių priimti visu iš
kilmingumu. Ambasadorius 
esąs giliai įsipareigojęs katali
kas. Venezueloje jis esąs laiko
mas ir “Bažnyčios ambasado
rium”. Monsinjoras sakėsi pats 
Didįjį Penktadienį naudojęs 
tekstą iš ambasadoriaus paruoš
to “Septynių žodžių” leidinio.

Toliau mons. Sotero labai 
šiltai kalbėjo apie katalikiškąją 
lietuvių tautą, jos gyvą religinį 
gyvenimą prieškarinės nepri
klausomybės metais, statisti
niais duomenimis palygindamas 
su sovietų vykdytu katalikybės 
naikinimu. Tuo metu iškilusi 
šventųjų vainiko garbės nusipel- 

nusio arkivyskupo Teofiliaus 
Matulionio asmenybė. Jis patei
kė daug svarbių ir jaudinančių 
faktų iš švento lietuvio kankinio 
gyvenimo. Prieš jį palaiminimui 
suklupęs ir patsai popiežius Pi
jus XI.

Padėkos žodį tarė ambasa
dorius Vytautas A. Dambrava. 
Jis sakė nesijaučiąs garbės sve
čiu, o labiau - savo šeimoje. K. 
Bendrija esanti kiekvieno kata
liko namai, ir visi jos nariai turi 
tarnauti bendram tikslui, siek
dami įgyvendinti Kristaus taiką 
pasaulyje.

Labai draugiškoje atmosfe
roje pasikeista atminimo dova
nomis jų tarpe Valencijos arki
vyskupo Jorge Urose Savino 
ambasadoriui dedikuotais 
dviem savo raštų tomais: “Jėzus 
Kristus - kelias, tiesa ir gyveni
mas”. Pabaigoje arkivyskupijos 
kurijos pagrindinėje salėje įvyko 
ambasadoriaus garbei suruoštos 
vaišės.

Kiti uždaviniai

Po mons. Prano Gaidos 
knygos pristatymo buvo vyks
tama ilgesniam susitikimui su 
Velencijos lietuvių bendruome
nės atstovais. Su jais buvo išsa
miai aptarti aktualūs tolimesnės 
veiklos klausimai.

Vakare ambasadorius buvo 
garbės svečias Tarptautinių pa
rodų organizavimo direktoriaus 
Walter Sahrry suruoštoje vaka
rienėje, kur buvo aptartos Lie
tuvos dalyvavimo galimybės 
tarptautinėse mugėse, kurių 
pirmoji prasideda šių metų spa
lio mėn. pabaigoje.

Prekybos parodoje
Rugsėjo 24 d. ambasadorius 

dalyvavo kaip garbės svečias 
tarptautinėje “Aidemotriz-97” 
prekybos mugės atidaryme, į 
kurį atvyko daug dalyvių - pra
monės ir prekybos sluoksnių 
pareigūnai, kviestiniai svečiai, 
rajono valdžios, Pramonės ir 
prekybos rūmų, diplomatinio 
korpuso atstovai. Po to kartu su 
meru Francisco Cabrera amba
sadorius apžiūrėjo rodinius, kal
bėjosi su vietinės ir užsienio 
pramonės bei verslo atstovais, 
diplomatais. Parodoje su savo 
gaminiais dalyvavo JAV, Vokie
tija, Brazilija, Šveicarija, Meksi
ka, Japonija, Taivanas ir kitos 
šalys. Ją aplankė Kolumbijos, 
Panamos, Kosta Rikos, EI Sal
vadoro, Irako bei kitų šalių at
stovai.

Ambasadorius dr. V. A. 
Dambrava davė pasikalbėjimą 
televizijos ir visų rajono laikraš
čių korespondentams. Ketvirto
jo televizijos kanalo atstovė 
Ninoska Leon pakvietė ambasa
dorių dalyvauti jos rengiamoje 
specialioje programoje apie 
Lietuvą.

Vizitas buvo organizuoja
mas siekiant stiprinti prekybi
nius ryšius, užsimezgusius 1933 
m., kai Lietuva kaip garbės sve
čias dalyvavo tarptautinėje pa
rodoje Valencijoje. Lietuvos 
verslas bei gamyba vietiniuose 
ir užsienio pramonės bei verslo 
sluoksniuose buvo labai teigia
mai įvertintas. Belieka laukti šių 
metų dalyvavimo rezultatų.

Ties Europos sąjungos...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Panašiai galvojančios ir Šve
dijos, Danijos bei Italijos vy
riausybės, įsitikinusios, kad vi
sos kandidatės neturėtų būti 
skirtingai traktuojamos.

Kas lems?
Tolesnis procesas netolimo

je ateityje didele dalimi iš esmės 
priklausys nuo didžiųjų Euro
pos valstybių - Vokietijos, Pran
cūzijos ir Didžiosios Britanijos 
- įtakos. Dabartinis ES tarybos 
pirmininkas Juncker, rengiant 
“Darbotvarkę 2000”, tepalaikė 
ribotus ryšius su ES komisijos 
pirm. Santer’iu. Atrodo, kad 
Juncker komisijos nuomonę yra 
padalinęs. Jis mano, kad vis dėl
to pirmiausia reikėtų kalbėti su 
tais penkiais labiausiai pažengu
siais kraštais, o kitus kandidatus 
kol kas telkti į vadinamąją “Eu
ropos konferenciją”, kad jie
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IX PLB seimo surengtame partizanų pagerbime dalyvavo 160 
partizanų, atvykusių iš įvairių Lietuvos vietovių. Dešinėje partizanas 
laiko jų slėptuvės vėliavų Nuotr. P. Kuro

Kalba pirmieji partizanai
Pasakoja Vytautas Nanartavičius-Nainys

“TŽ” redakciją pasiekė iš Lie
tuvos partizanų pasakojimai, užra
šyti Varėnos I-sios vidurinės mo
kyklos XI klasės mokinės Giedrės 
Tamulevičiūtės. Čia pateikiame 
vieną iš tų pasakojimų. RED.

Vokiečių okupacijos metais 
susikūrė pogrindinė organizaci
ja - Lietuvos laisvės armija 
(LLA). Jos tikslas - priešintis 
okupantams, netarnauti vokie
čiams. Merkinėje buvo štabas. 
Vadovavo viršaitis Šukys ir mo
kyklos direktorius Valiukas, 
vakmistras Ignotas.

1944 m. buvo ruošiami ko
vai ne tik su vokiečių okupan
tais, bet ir su rusų. Kaupiami 
ginklai, kovotojų būriai. Praėjus 
II frontui, Liškiavoje pradėjo 
kurtis “Šarūno” partizanų bū
rys. 1944 m. rugsėjo 16 d. priim
ta priesaika. 22 vyrai iš Liškia
vos, Žeimių, Kibyšių, Vilkiauti- 
nio, Radyščiaus pasiryžo ir pri
siekė kovoti už laisvę. Organi
zacinį darbą nuveikė Balys Sim- 
konis-Šarūnas (kadrinis kari
ninkas) - ir prasidėjo partizanų 
veikla.

1945 m. vasario 6 d. Mace- 
vičiuose (netoli Kapčiamiesčio) 
įvyko “Šarūno” susirėmimas su 
“žaliomis kepurėmis” - pasie
niečiais. Kautynės įvyko netikė
tai. Mat kai būrys apsistojo tri
jose sodybose, pastebėjo pasie
niečiai, apsupo. Pro langą iššo
kęs karininkas užgriuvo ant pa
sieniečio - vienas kitą nušovė... 
Ten mes netekome devynių ko
votojų.

Po poros savaičių - 1945 m. 
vasario 28 d. - vėl mūšis prie 
Panaros. Nuo ankstyvo ryto iki 
vėlyvo vakaro griaudėjo šūviai. 
Vadovavo Mykolas Lukošiūnas- 
Lukštas-Lukošius-Nemunas. Ru
sų kareiviai spaudė partizanus - 
šie traukėsi į Žaliamiškį. Pava
kary, prietemoj, netikėtai žuvo 
vadas Lukošiūnas (matyt, sla
puko kulka jį kliudė).

Žaliamišky į pagalbą atėjo 
partizanai iš Šventežerio apylin
kės. Visi atmušė rusus - šie su 

ruoštųsi vėlesniam įsijungimui j 
ES.

Atrodo, kad ir Vokietija, 
jau vien finansiniais sumeti
mais, pasisako už siūlomus ri
bojimus. Tačiau ministerio pir
mininko Kohl’io partijos nariai, 
priklausantys Strasburgo parla
mentui, Stockholme pareiškė 
nuomonę, kad su visomis valsty
bėmis, išskyrus Slovakiją, norin
čiomis tapti ES narėmis kitų 
metų pradžioj ir turėtų būti ta
riamasi.

Pagaliau straipsnio autorius 
apgailestauja, kad nepaisant ki
tų problemų, surištų su ES pa
didėjimu, visuomet keliamas tik 
kandidatų pribrendimo klausi
mas. Kaži ar pati Europos są
junga esanti pribrendusi didinti 
savo šeimą?

(Vokiškus tekstus šiam straips
niui parūpino Le. Kro.) Snk. 

nukautais grįžo į Merkinę. Pe
rėmė būrį Juozas Slauta-Aušra. 
Vėl mūšis Žaliamišky. Pakliu
vom j apsupimą - NKVD ir stri
bai pašovė 8 mūsų kovotojus. 
Išvaryti į pamiškę - apsupti žu
vo. Vadas Juozas Slauta žuvo 
sužeistas nusišaudamas. Sužeis
tas į vidurius - pats automatą 
smakran įrėmęs paspaudė seriją.

Per pusė metų vyko šie mū
šiai. Per pusę metų netekome 
trijų vadų. Būryje jau buvo 127 
žmonės iš šių apylinkių. Po to 
būrys prisijungė prie Siaubo bū
rio (Antano Grušausko). Dar 
padaugėjus partizanų, Grušaus- 
kas-Siaubas tapo Seirijų bata
liono vadu, prijungė “Šarūno” 
rinktinę. Reikėjo stiprinti draus
mę, mokytis kovos taktikos, su
vienyti apylinkės partizanus į 
batalioną. Kovo 27 d. prie Bar- 
džiūnų kaimo žuvo Adolfas 
Liaukevičius (Gegužis).

Balandžio 9 d. užpulta Siau
bo būrio stovyklavietė. Žuvo 11 
kovotojų: Balevičius Motiejus- 
KJevas, Juozas Leknickas-Pušis, 
Anicetas Gavutis-Perkūnas, Juo
zas Paulėkas, A. Jurelevičius, 
Liudas Kibildis-Juodvarnis, An
tanas Rasimavičius, Petras Am- 
šiejus ir trys nežinomi iš kito 
būrio. Į priešų rankas sužeistas 
pakliuvau ir aš, Vytautas Na
nartavičius-Nainys. Sąmonę at
gavęs pamačiau, jog guliu trijų 
NKVD karininkų gniaužtuose... 
Po to - gulagai...

Aš buvau vienas pirmųjų 
“Šarūno” būrio kovotojų. Pietų 
Lietuvoje, Liškiavoje, pirmoji 
užuomazga kovos. Tai “Šarū
no” branduolys. Juk tik 1945 m. 
pavasarį susikūrė Vanago, Kazi
mieraičio būriai. O mes kovojo
me nuo 1944 m. rudens (rugsė
jo 16-ąją būrys prisiekė). Tuo 
norėčiau didžiuotis... Per tuos 
5-6 mėnesius dalyvavome sun
kiuose mūšiuose. Kiek mūsų žu
vo! Likusiųjų tik keletas. Apie 
žuvusius surinkti žinių neleng
va. Juk tada buvo įsakymas: jo
kių užrašų nesinešiot! Archyvų 
jokių nelikę. Net KGB archy
vuose žinių apie žuvusius nėra.

Todėl ir skubame mes, likę 
gyvieji, papasakoti apie savo 
draugus. Jie privalo būti žinomi. 
Jų darbai užrašyti ant gimtosios 
Panemunės žemės krauju...

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE
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® laisvoje ie/teie B LIETUVIAI PASAULYJE
AUKURAS PAKEIS FONTANĄ

Anykščiuose, Vysk. A. Bara
nausko aikštės centre, prieš de
šimtį metų pastatytas fontanas 
jau spėjo užakti. Jis dabar bus pa
keistas Lietuvos dailės akademi
jos jaunojo skulptoriaus M. Va- 
lackos diplominio darbo pamink
liniu variantu “Žuvusiems už Lie
tuvos laisvę”. Fontaną pakeis ak
meninis aukuras ir trys iš jo ky
lančios bronzinės liepsnos, prime
nančios stilizuotas žmogaus figū
ras. Šį variantą skulptorius M. 
Valacka paruošė su architektu G. 
Juška.

PAMINKLAS KLAIPĖDOJE
Gedulo ir vilties dieną Klai

pėdoje buvo pašventintas pa
minklas 1940-90 m. nuo nacių ir 
sovietų okpuacijų nukentėjusiems 
klaipėdiečiams. Projektą šiam pa
minklui sukūrė klaipėdietis ar
chitektas Gytis Tiškus, o pamink
lines sieneles ant žemės įrengė 
Klaipėdos specialiosios paskirties 
bendrovės “Keliai” specialistai. 
Toje aikštelėje jau seniau Sibiro 
tremtinių ir politinių kalinių ini
ciatyva buvo pastatyta Juozo Ge- 
nevičiaus skuptūra “Kančia”. Da
bar ši vieta Klaipėdos centre jau 
yra pavadinta Gedulo aikšte. Dvi 
paminklines sieneles, nutiestas 
ant paaukštintos žemės kauburė
lio, sudaro iš visos Lietuvos su
vežti akmenys su tų okupacinių 
kankinių, gyvųjų ir žuvusiųjų pa
vardėmis.

SOVIETŲ VADAI KGB KIEME?
Buvusiuose KGB rūmuose 

Vilniuje dabar yra įsteigtas Taut- 
žudystės aukų muziejus. Jame 
betgi nėra sovietų kompartijos 
vadų paminklų, pašalintų iš Vil
niaus ir kitų Lietuvos miestų. Tos 
statulos lig šiol buvo laikomos 
Vilniuje, Stp. Dariaus ir St. Girė
no gatvės dvidešimtpenktojo na
mo kieme. Pasak “Lietuvos ryto” 
atstovės Dalios Musteikytės, ta
me kieme yra suversti paminklai 
J. Stalinui, V. Leninui, Z. Anga- 
riečiui, V. Kapsukui bei kitiems 
sugriuvusio sovietinio komuniz
mo šaukliams. Tuo atmatų kiemu 
dabar domisi tik Vilniaus turistai, 
kiti užsieniečiai ir ypač išeivijos 
lietuvių jaunimas. Sovietinių sta
tulų paminklinis palikimas dabar 
priklauso Vilniaus miesto savival
dybei, o ji norėtų jų atsikratyti. 
Tad nenuostabu, kad dalį tų 
statulų buvo pasiūlyta Lietuvos 
gyventojų tautžudystės ir rezis
tencijos tyrimo centro generalinei 
direktorei Daliai Kuodytei išsta
tyti buvusių KGB rūmų Vilniuje 
kieme. Juk jis dabar priklauso 
Tautžudystės aukų muziejui. Jau 
yra pradėtas tokiam perkėlimui 
labiausiai tinkamų statulų pasi
rinkimas. Pasirinkėjai betgi ap
gailestauja, kad tokių didžiųjų 
tautžudystės atstovų, kaip J. Stali
nas ir V. Leninas, nebus galima 
įsivežti pro vartus. Mat jų statulos 
per aukštos ir per sunkios. Jos ga
lėtų nutraukti tame kieme pože
myje KGB pravestus ryšių laidus.

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, md dch

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
U ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176
33 HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
S3 HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7 >44

Teks ieškoti lengvesnių. Geriau
siai tiktų GPU vado F. Dzeržins
kio biustas, o gal ir V. Kapsukas 
su Z. Angariečiu ar kompartijos 
veikėjų labai populiarintos me
morialinės (atminimų) lentos.

PREKYBOS CENTRAS
Panevėžyje buvo atidarytas 

“/irguvos” bendrovės naujas pre
kybos centras, kuriuo galės nau
dotis smulkieji Panevėžio ir aplin
kinių rajonų verslininkai, ūki
ninkai, pieno ir mėsos bendrovės. 
Naujasis “Arguvos” turgus po 
stogu turi dviejų tūkstančių kvad
ratinių metrų plotą. Turgaus pa
statą pašventino Truskavos klebo
nas kun. Petras Baniulis. Tačiau 
panevėžiečiai jau spėjo nusivilti. 
Mat prekių ir gaminių kainos ge
rokai didesnės negu šalia esan
čioje prekybos bazėje, o prekių 
pasiūla - kukli.

ŽYDŲ TAUTŽUDYSTĖS AUKOS
Uteniškiai kiekvienerių metų 

paskutinį rugpjūčio sekmadienį 
prisimena ir pagerbia Rašėje, Skais- 
tašilio miške, užkastas žydų taut
žudystės aukas. Ten 1941 m. va
sarą okupacinio vokiečių režimo 
vykdytojai nužudė apie aštuonis 
tūkstančius civilių gyventojų. Dau
guma sušaudytųjų buvo žydai, bet 
su jais žuvo ir kai kurie lietuviai. 
Reginos Rutkauskienės praneši
mu “Lietuvos aide”, tada ten bu
vo sušaudytas net ir vienas žydus 
gelbėjęs kunigas. Dabar toje žu
dynių vietoje yra pastatytas pa
minklas žydų tautžudystės au
koms. Paskutinį rugpjūčio sek
madienį prie paminklo susirenka 
uteniškiai ir vietiniai gyventojai, 
visuomenės atstovai ir dvasinin
kai. Atvažiuoja ir giminių iš už
sienio. Svečia' džiaugiasi gerai 
prižiūrima artimųjų žūties vieta ir 
yra dėkingi uteniškiams. Tragiš
kasis Skaistašilio miškas yra ne
toli Utenos.
MEDALIAI ŽYDŲ GELBĖTOJAM

Lietuvos prez. A. Brazauskas, 
minėdamas žydų tautžudystės 
dieną, Žūvančiųjų gelbėjimo kry
žiumi apdovanojo 27 Lietuvos ir 
užsienio gyventojus už žydų gel
bėjimą II D. karo metais. Aštuo
niolikai tie kryžiai buvo paskirt; 
jau po mirties. Juos priėmė jų ar
timieji. ELTOS pranešimu spau
dai, Žūvančiųjų gelbėjimo kry
žiumi po mirties buvo apdova
noti: Marijona Barčienė, Kazys 
Boruta, Stefa Bukauskienė, Juo
zas Gasiūnas, Jonas Graževičius, 
Vladas Iliukas, Galina Jackevi
čiūtė, Andrius Kalendra, Edvar
das Levinskas, Anicetas ir Kazi
mieras Prialgauskai, Jokūbas 
Ratkevičius, Jurgis ir Stasys Tal- 
lat-Kelpšos, Marija Urbonovič, 
Adolfas Vanagas, Janina Vana- 
gaitė-Kaknevičienė ir Kostas Žel
vys. Gelbėjimo kryžiai gyviesiems 
buvo paskirti: Jurbarko rajono gy
ventojai Antaninai Endrikienei, 
klaipėdietei Genei Pupšytei-Lau- 
rinaitienei, vilnietei Malvinai Ra- 
kovskai, telšietei Ievai Šalavėjie- 
nei, vilniečiui Juozui Teniukui, 
Kanados gyventojai Stefai Vana- 
gaitei-Petraitienei, JAV gyvenan
čiai Stasei Vanagaitei-Peterso- 
nienei, vilkaviškietėms Karolinai 
Zabarauskienei ir Kostei Vyš
niauskienei. Jed Vašem instituto 
Izraelyje įsteigtu “Pasaulio tei
suolio” medaliu jau yra apdova
noti 332 lietuviai, o lietuviškuoju 
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi 
nuo 1992 m. - beveik 180 Lietu
vos piliečių. V. Kst.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr. 
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Britanijos Londono lietuvių katalikų parapijos klebonas kun. dr. J. SAKEVIČIUS, MIC, sveikinamas 90-tojo 
gimtadienio proga

Britanijos lietuviai
- darbai ir rūpesčiai

PARAPIJA. Lietuvių katalikų 
parapija Londone surengė savo il
gamečio klebono kun. Jono Sake- 
vičiaus, MIC, 90-tojo gimtadienio 
minėjimą 1997 m. rugsėjo 13 d. (gi
męs 1907 m. birželio 30 d.). Minė
jimą pradėjo tarybos pirm: S. Kas
paras trumpu įvadiniu žodžiu.

Lietuvos respublikos ambasa
dorius Justas Paleckis sveikino su
kaktuvininką linkėdamas geriausios 
sėkmės einant garbingas kunigo- 
klebono pareigas. Ambasados dar
buotojai apdovanojo tautine juosta, 
kuria perjuosė sukaktuvininką kon- 
celiarijos vedėja Imsrė Sabaliūnai- 
tė. Jauniausieji parapijiečiai, vado
vaujami Sofijos Juras-Watson ir 
Tomo Wrigh, įteikė gėlių puokštes 
ir kitą tautinę juostą su įrašu “Svei
kiname su 90”. Salėje pasigirdo lin
kėjimai “Ilgiausių metų....”

Visi buvo pakviesti eiti prie 
gražiai papuošto ir skaniais valgiais 
apkrauto bufetinio stalo, kurį pa
ruošė Veronika Jurienė su talki
ninkėmis Milda Kačėniene ir Nijo
le Dargiene.

Pasivaišinus, “Gimtinės” an
samblis vadovaujamas Vidos Gas- 
parienės padainavo liaudies dainų, 
o kanklininkės davė liaudies melo
dijų muzikos. Buvo perskaityta 
daugiau kaip pusšimtis sveikinimų 
tik paminint vardus ir pavardes.

Sukaktuvininkas buvo pakvies
tas perpjauti gimtadienio tortą, ant 
kurio degė devynios žvakės. Už
pūtęs žvakes, perpjovęs tortą kun. 
J. Sakevičius pasakė kalbą apie sa
vo buvimą Londone 1946-1951 m. 
Tas laikotarpis buvo pats sun
kiausias. Londono lietuviai karo 
metu neteko savo klubo patalpų - 
buvo subombarduotos, neturėjo 
kur susirinkti. Reikėjo naujų pa
talpų. Tos patalpos buvo nupirktos 
1946 m. senosios išeivijos pasko
lintais pinigais. Klebonas dėkojo už 
visų pastangas išlaikyti šią vienin
telę lietuvišką parapiją Vakarų Eu
ropoje, kvietė visus lietuvius kata
likus sekmadieniais lankytis savoje 
lietuviškoje šventovėje. Išreiškė pa
dėką už visas dovanas, sveikinimus, 
gausų dalyvavimą šioje iškilmėje ir 
jos rengėjams bei šeimininkėms.

VIETINĖ SPAUDA. Minėjimo 
dienai artėjant netylėjo ir anglų sa
vaitraščiai. “Hackney Gazette” ra
šė: “Is Father John Britain’s Lon
gest Serving Priest”, trumpai api
būdinęs parapijos 100 metų veiklą. 
Sovietų sąjungai subyrėjus nauja iš
eivių banga papildanti jo parapi
jiečių eiles. “East London Adver
tiser” rašė: “Birthday Bash for Fa-
ther John”. Esą kun. Jonas, būda
mas 90 metų amžiaus, eina stipryn.

LONDONO TOWER HAM
LETS dekanato kunigas ir Rytų 
Londono vyskupas Victor Guazzelli 
š.m. rugsėjo 9 d. vakare susirinko 
lietuvių parapijos menėje posėdžio. 
Apžiūrėję Šv. Kazimiero šventovę 
jie vienbalsiai pripažino, kad lietu
vių šventovė viduje yra gražiausia 
visame dekanate. Po posėdžio buvo 
paminėtas ir klebono gimtadienis 
prie vaišių stalo. V. Guazzelli sakė, 
kad nuo šiandien Tower Hamlets 
dekanate turime ne kunigą Joną, 
bet “Lithuanian Duke” - Lietuvos 
kunigaikštį.

FIRST PLACE 
PHARMACY '

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

• □ 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais)

a Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

PIANISTĖS MŪZOS RUBAC- 
KYTĖS koncertas įvyko garsioje 
Londono muzikos salėje Wigmore 
Hall. Atliko Schubert’o, Chopin’o, 
Liszt’o kūrinius. Tai jau antras jos 
koncertas Londone. Ir šį kartą pia
nistė buvo sutikta su ovacijomis.

PARAPIJOS SUSIRINKIMAS.
Šv. Kazimiero parapijos Londone 

metinis susirinkimas įvyko 1997 m. 
rugpjūčio 24 d. savoje menėje. Pir
mininkavo Z. Juras, sekretoriavo 
V. Puidokienė. Klebonas savo pra
nešime priminė, kad šiuo metu 
Londone yra keli šimtai naujų atei
vių, bet ne visi jungiasi į parapijos 
veiklą ir tik dalis lankosi sekmadie
nio pamaldose. 1996 m. buvo: 15 
krikštų, 4 vedybos, 14 laidotuvių ir 
3 priėmė Sutvirtinimo sakramentą 
iš arkiv. J. Bulaičio. Tarybos pirm. 
S. Kasparas savo kalboje pažymėjo, 
kad lietuviškoji parapija yra dvasi
nio ir tautinio gyvenimo centras, 
kurio išlaikymas darosi vis sunkes
nis finansiškai. Jis perskaitė ir iždi
ninko pranešimą. Turėta 1996 m. 
12062 sv. pajamų, 9012 išlaidų; li
kutis 3050 sv. perkeltas į rezervą. 
Revizijos komisijos pranešimą pa
darė A. Ives-Ivanauskas.

Pasisakymuose pageidauta kle
bonui kunigo pagalbininko ir para
pijos įregistravimo britų labdaros 
komisijoje, kur teikiami atleidimai 
nuo valstybinių mokesčių.

Išrinkta nauja parapijos taryba: 
pirm. S. Kasparas (jau 40 metų ei
nąs tas pareigas), vicepirm. J. Čer- 
nis, ižd. A. Ives-Ivanauskas, sekr. 
V. Puidokienė. Rev. komisija: P. 
Žurenkus, M. Balčiūnas. Tarybos 
nariai: H. Pisčikienė, F. Senku
vienė, J. Maskauskas. s Kasparas

• Ar jau parėmei Kanados lietuvių 
kultūros muziejų?

Kražių klebonas A. BUDRIUS, lankydamas klivlandiečius, aplankė ir 
dailininko R. LANIAUSKO studiją Nuotr. V. Bacevičiaus

IVUEVS
BALTIC TXCLCITINC

^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.

Sukursiu gražų paminklą 

pagal jūsų pageidavimus

Dailininkas Kęstutis Keparutis

| Detroit, Michigan
ŠV. ANTANO LIETUVIŲ PA

RAPIJA Detroite apgaili savo pa
rapijiečių dažnėjančias mirtis, ta
čiau rugsėjo 26 d. ji nustebino pra
eivius gausiu vestuvininkų būriu, 
pasipylusiu iš šventovės į gatvę. Tai 
buvo visuomenininkės ir žurnalistės 
Reginos Stefanijos Juškaitės ir jos 
bendražygio Rimgaudo Jono Švo
bos vedybos, sutraukusios dalyvius 
nuo Atlanto iki Ramiojo vandeny
no pakraščių. Šventovės vidus buvo 
papuoštas ilgomis žvakėmis ir bal
tomis bei raudonomis gėlėmis. Mu
zikas Stasys Sližys atliko vargonų 
muzikos koncertą (Čaikovskio, De
bussy, Grieg, Purcell, Wagner kū
riniai). Mišias atnašavo klebonas 
kun. Alfonsas Babonas, giedojo pa
rapijos choras. Jungtuvių apeigų 
palydoje - jaunosios motina Ste
fanija ir sesuo Valerija Ruzgienė, 
jaunojo sesuo Milda Walters ir se
serėčia Rasa Baužaitė-Hirshland, 
pamergės Elena Mikalauskas ir 
Ona Selenienė, pabroliai Vitalis 
Šeputa, Robert Hischland, Robert 
A. Martin, jr., Algimantas Juška. 
Kun. Babonas įteikė puošniai įrė
mintą specialų pasveikinimą ir pa
laiminimą jauniesiems iš popie
žiaus Jono-Pauliaus II. Muz. Sližys 
grojo Beethoven’o “Odę džiaugs
mui”, o žmonės plojo ir plojo iš
einantiems jauniesiems.

Priėmimas įvyko puošnioje 
“Crystal Gardens” salėje South
gate, Michigan. Lietuviški vedybi
niai papročiai buvo įjungti į vedybų 
vaišes, kurioms vadovavo sumaniai 
ir su humoru Nijolė Plečkaitienė. 
Žmonių buvo apie du šimtai. Šv. 
Antano parapija laukia daugiau to
kių vedybų.

Saulius Šimoliūnas

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

Tel. fax 905 540-1705
238 Emerald Street North, 

Hamilton, Ontario L8L 5K8

JA Valstybės
Naujuoju JAV ambasadoriu

mi Vilniuje buvo paskirtas Keith* 
C. Smith. Jis šioms pareigoms bu
vo prisaikdintas JAV valstybės de
partamente rugpjūčio 19 d. ir Vil
niun išskrido rugsėjo 5 d. Ten jis 
pakeitė trejus metus JAV am
basadoriumi dirbusį J. Swihartą.

“Dirvos” savaitraštis rugsėjo 
30 d. laidoje visą puslapį paskyrė 
JAV LB Klivlando apylinkės val
dybos ir lietuvių visuomenės atsi
sveikinimui su “Grandinėlės” va
dovais Aleksandra ir Liudu Sa- 
giais, sugrįžtančiais gyventi Lietu
voje. Širdis atskleidžia atsisveiki
nimui pasirinkta antraštė “Sėk
mės Jums, mielieji, gimtinėje!” 
Nuotraukomis ir atsisveikinimo 
tekstu pateikiami dideli “Grandi
nėlės” bei jos vadovų Aleksand
ros ir Liudo Sagių laimėjimai Lie
tuvai išeivijoje.

Vašingtonan jau atvyko nau
jasis Lietuvos ambasadorius inž. 
Stasys Sakalauskas. Lietuvos am
basadoj Vašingtone jis yra dirbęs 
patarėju 1994-97 m., o Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijoje nuo
1991 m. vadovavęs JAV skyriui,
1992 m. lankęs diplomatijos kur
sus Britanijos universitete. Atgi
musioje Lietuvoje inžinieriaus 
specialybę turintis Kauno poli
technikos instituto auklėtinis S. 
Sakalauskas dabar jau laikomas 
karjeriniu diplomatu.

Brazilija
Birutė ir Algis Valeikos iš Či

kagos sugrįžo į Sao Paulą ir įsi
kūrė Vila Zelinoje. Čikagoje jie 
paliko dvidešimt ten išgyventų 
metų. Sao Paulo lietuviai džiau
giasi po daugelio metų sugrįžu
siais kolonijos nariais.

Kun. Pranas Gavėnas, SDB, 
iš Lietuvos atsiųstame laiške 
“Mūsų Lietuvai” nusiskundžia, 
kad jis, išvykdamas Lietuvon 1992 
m., ten tikėjosi susigrąžinti devy
nis lietuvius saleziečius kunigus, 
kurių dabar labai reikia religi
niam darbui Lietuvoje. Tačiau su
grįžo tik šeši, įskaitant ir patį kun. 
P. Gavėną, SDB. Eiles sumažino 
Brazilijoje numiręs kun. P. Urbai- 
tis, SDB, Sao Paulo lietuvių ko
lonijoje įstrigęs kun. P. Rukšys, 
SDB. Kun. P. Gavėnas, SDB, gy
vena viltimi, kad vysk. P. Balta
kiui, OFM, pavyks išleisti Lietu
von ir kun. P. Rukšį, SDB. Esą jį 
Sao Paule galėtų pakeisti, kuris 
nors lietuvis pranciškonas, kurių 
yra daugiau už saleziečius.

Vokietija
Šilalės rajono savivaldybės 

delegacija, vadovaujama burmist- 
rės Zitos Lazdauskienės, lankėsi 
Vokietijos Štawenageno mieste. 
Šilutė su šiuo miestu prieš trejus 
metus pasirašė bendradarbiavimo 
sutartis. Šį kartą šilutiškiai plana
vo susipažinti su sveikatos apsau
gos ir švietimo sistemomis, apsi
lankyti pas ūkininkus ir grįžtant 
parsivežti labdaros.

Stuttgarto lietuviai džiaugia
si jaunimo antplūdžiu iš Lietuvos. 
Atvykėlių grupę daugiausia suda
ro studentai ir darbą pas vo
kiečius gavusios lietuvaitės. Pir
majame susitikime su Stuttgarte 
gyvenančiais lietuviais dalyvavo

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
Įsikūręs nuosavuose namuose -

«TAT IZ LIETUVIŲ KREDITO 
A KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIU
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki...... 1.75%
santaupas................................. 2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius......................2.50%
180 dienų Indėlius....................2.75%
1 m. term. Indėlius...................3.25%
2 m. term. Indėlius...................4.00%
3 m. term, indėlius...................4.25%
4 m. term, indėlius...................4.75%
5 m. term. Indėlius...................5.25%
RRSP IrRRIF
(Variable)...................................2.50%
1 m. Ind...................................... 3.25%
2 m. Ind............ ;........................ 4.00%
3 m. ind...................................... 4.25%
4 m. Ind...................  4.75%
5 m. ind...................................... 5.25% 

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

INTERAC KORTELĖ

apie 20 tokių jaunuolių iš Lie
tuvos. Dabar jau jie susitinka su 
vietiniu lietuvių jaunimu, neveng
dami ir lietuviškų renginių. Va
sario šešioliktosios minėjime pa
skaitą apie dabartinį ekonominį 
Lietuvos gyvenimą skaitė studen
tė L. Želvytė.

Lenkija
Lietuvių visuomeninę kultū

ros draugiją pakeitusi dabartinė 
Lenkijos lietuvių draugija (LLD) 
Suvalkijos vaivadijos teismo pa
tvirtintuose įstatuose yra įsiparei
gojusi siekti lietuvių ir lenkų 
bendravimo. Problemą betgi su
daro praeities kovos dėl Vilniaus 
ir lietuvių centru buvusių Seinų. 
Pasak LLD pirm. Petro Maksi
mavičiaus, ta praeitis yra pagrin
dinė kliūtis LLD pradedamam 
veiklos penkiasdešimtmečiui. Be
veik visos lietuviškos mokyklos 
dabar yra Punsko valsčiuje, o jų 
reikėtų ir Seinų krašte bei kitose 
Lenkijos vietovėse. Poreikiai ig
noruojami, nes Lenkija neturi 
tautinių mažumų įstatymo.

Australija
Tasmanįjos lietuviai Tautos 

šventėje prisiminė neįvykusį Vy
tauto Didžiojo karūnavimą. Apie 
jį trumpai kalbėjo Ramūnas Tar
vydas. Paskaitininku pakviestas 
Stepas Augustinavičius paskaitai 
apie Vytautą D. nebuvo pasiruo
šęs. Jis prisipažino, kad neturi 
nieko naujo, ko dar lietuviai neži
notų. Tad paskaitą apie Vytautą 
D. ir pastangas jį karūnuoti jis 
pakeitė ištraukomis iš II D. karo 
savo dienoraščių.

Sidnio lietuviai džiaugiasi 
pensininkams pastatyta sodyba. 
Bendriems reikalams ten yra so- 
dybiečių gražiai pertvarkyta sve
tainė. Šią vasarą sodyboje buvo 
pasistatyta stoginė, skirta auto
mobilių apsaugai nuo saulės kait
ros. Sodyboje apsilanko ir svečių 
iš Lietuvos. Lietuviška sodyba 
Australijoje žavėjosi ir Pasaulio 
lietuvių žiemos sporto šventės da
lyviai Loreta Požerskytė, Gedi
minas ir Vitalija Ganatauskai, ką 
tik atskridę iš Lietuvos.

Melburno “Dainos” sambū
ris, vadovaujamas Birutės Praš- 
mutaitės, aplankė Gold Coast 
auksinės pakrantės ir Brisbanės 
lietuvius. Auksinėje pakrantėje 
“Dainos” sambūrio nariai dalyva
vo lietuvių gegužinėje, o Brisba- 
nėje giedojo jų pamaldose. Abie
jose vietovėse buvo surengti kon
certai. y. Kst.

OFFORD
REALTY LTD.

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

Pardundant, perkant 
ar tik dė! informacijos ij: 
apie namus, vasarna-Sd^H^ūv 
mius, ūkius, žemes LSn jy 
Wasagos, Stayncrio s |j|
ir Collingwixxlo apy- 
linkėse kreipkitės į 4

Angelę
Salvaitytę, BA.,'

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

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

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



Tarptautiniame esperantininkų kongrese
Romoje įvyko tarptautinis katalikų esperantininkų kongresas, kuriame dalyvavo 
atstovai iš 23 šalių, įskaitant Lietuvą. Dalyvius pagerbė Sv. Tėvas Jonas Paulius II 

ir Italijos prezidentas Scalfaro
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Lietuvių slaugos namai
Doc. LAURYNAS SKUPAS, 

Vilnius
“Tad eikite ir padarykite 

mano mokiniais visų tautų žmo
nes” (Mt.28,19). Šiais Šv. Mato 
Evangelijos žodžiais 1997 m. 
rugpjūčio 31 d. Romoje prasi
dėjo 50-sis Tarptautinis espe
rantininkų katalikų kongresas.

Nuo pat ryto traukiniais, 
lėktuvais, autobusais į Romą 
skubėjo įvairių šalių esperanti
ninkai. Stotyje Termini girdėjo
si tarptautinė kalba.

Kongreso būstinė - Sassone 
- Ciampino, karmelitų vienuo
lynas, 15 km nuo Romos cent
ro. Vakarop suvažiuoja daugybė 
pažįstamų ir nepažįstamų vien
minčių ne tik iš Europos, bet ir 
iš tolimosios Malaizijos bei Bra
zilijos. Tai 23 šalių dvasiškiai ir 
pasauliečiai. Gausios delegaci
jos iš Italijos, Lenkijos, Rumu
nijos, Vengrijos. Lietuvos gru
pėje penki esperantininkai: J. 
Railienė ir P. Lukoševičienė iš 
Panevėžio, kun. salezietis Pr. 
Gavėnas iš Alytaus, B. Dudinas 
bei šių eilučių autorius iš Vil
niaus.

Kongresas prasideda espe- 
rantiškomis Mišiomis vienuoly
no koplyčioje. Jas aukoja šešių 
valstybių kunigai. Jų tarpe ir 
kun. Pr. Gavėnas.

Truputis istorijos
Tuoj po tarptautinės kalbos 

sukūrimo (1887 m.) krikščionys 
pradėjo jos mokytis, vildamiesi 
per esperanto suvienyti krikš
čioniją. S. Testamentas - pir
moji religinė knyga, išversta į 
šią kalbą. Nuo 1903 m. leidžia
mas žurnalas “Espero Katolika” 
(Katalikų viltis).

1910 m. kun. E. Peltier 
įsteigė Tarptautinę katalikų es
perantininkų sąjungą (IKŪE). 
Tais pačiais metais Romoje įvy
ko pirmasis jos kongresas. Po
piežius Pijus X sveikino ir laimi
no esperantininkus, sakydamas: 
“Esperanto turi didelę ateitį”. 
Esperanto greit išplito religijos, 
ypač katalikų, pasaulyje. Nacių 
koncetracijos stovyklų kankiniai 
šv. Maksimilijonas Kolbė ir pa
laimintasis Tito Brandsma buvo 
aktyvūs esperantininkai.

Popiežius Jonas Paulius II 
tautas kasmet sveikina ir espe- 
rantiškai, o Prahos arkivyskupas 
kardinolas Miloslavas Vlk, Eu
ropos vyskupų tarybos pirmi
ninkas, globoja IKUE. Daug 
misijonierių yra esperantinin
kai. Vatikano radijas, transliuo
ja laidas esperanto kalba. Vati
kanas 1989 m. pripažino liturgi
ją esperanto kalba.

Kongrese
Rugsėjo 1 rytą autobusai su 

beveik 400 dalyvių pajuda Ro
mos centro link. Šv. Petro bazi
likoje prie centrinio altoriaus 
esperantiškai Mišias atnašauja 
vienas vyskupas ir 14 kunigų. 
Įvairių tautų žmonės tarptauti
ne kalba išpažįsta savo tikėjimą, 
gieda, kalba “Patro nia” (Tėve 
mūsų).

Po Mišių aplankome bazili
ką, meldžiamės prie Mikelan
dželo “Pieta” (1498 m.), liečia- 
me šv. Petro statulos basą koją, 
kuri per daugybę metų maldi
ninkų taip nuglostyta, jog ir

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 

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 !

pirštų nebematyti, medituojame 
prie šv. Petro kapo.

Visa popietė skirta ekskur
sijai po Romą. 16 v. Romos me
rijos salėje “Protomoteca”, ka
pitelyje, dalyvaujant miesto val
džios, Eklezijos atstovams, Va
tikano radijo direktorius atidarė 
50-jį IKUE kongresą. Kalbos, 
įvairių šalių atstovų sveikinimai 
ir linkėjimai.

Rugsėjo 2-ji. Rytą vėl auto
busai mus veža į Romą. Tai tu
rizmui skirta diena. Programoje 
Koliziejus, Romos Forumas bei 
šv. Mišios esperanto kalba Šv. 
Jono ir Pauliaus bazilikoje. Po 
pietų laisvas laikas individualiai 
programai.

Romos įdomybės
Mano svajonė - Šv. Laury

no šventovė. Šv. Laurynas - 
krikšto metu gautasis mano 
dangiškasis globėjas, todėl nie
ko nelaukdamas važiuoju į ją. 
Jaudinuosi, nes žinau apie šven
tojo kančią ir mirtį už tikėjimą 
ant įkaitintų geležių.

Štai ir Šv. Lauryno švento
vė, besiglaudžianti prie didelių 
ir senų kapinių, kuriose ilsisi 
nemažai ir iškilių lietuvių. Šven
tovėje tamsoka, centre - alto
rius su Šventojo palaikais, ku
riuos dengia tamsiai raudonas 
audeklas. Netoliese relikvija - 
tos pačios geležys ant kurių mi
rė kankinys. Prisiliečiu prie au
deklo ir lieku tarsi suakmenė
jęs. Jaučiu betarpišką nebylų, 
bet stiprų psichologinį bendra
vimo ryšį su savo dangiškuoju 
globėju.

Su liūdesiu palieku švento
vę, bet, gavęs dovanų šv. Laury
no paveikslėlį ir maldos tekstą, 
suvokiu, kad šis globėjas manęs 
niekada vieno nebepaliks...

Kita mano svajonė - Bruno 
Buozzi gatvelė 75. Čia “Opus 
Dei” įsteigėjo palaimintojo Jo- 
se-Maria Escriva dė Balaguer 
palaikai, palaidoti Švč. Marijos 
Taikos karalienės prelatūros 
šventovėje. Vykstu į ją. Mane 
pasitinka kun. Rolf Tomas. Su
žinojęs, jog aš iš Lietuvos, mie
lai aprodo palaimintojo butą, 
šeimos fotografijas. Meldžiamės 
prie Palaimintojo kapo gražioje 
šventovėje. Čia meldžiasi daug 
jaunimo iš viso pasaulio, nes 
“Opus Dei” atvėrė tikintiesiems 
kelią į šventumą per kasdienį 
darbą, asmeninių ir šeimyninių 
pareigų atlikimą, apaštalavimą 
ir maldą.

Vatikane ir Kvirinale
Rugsėjo 3-ji. Važiuojame į 

Vatikaną. Dalyvaujame Šv. Tė
vo audiencijoje. Mus pasodina 
centre netoli paties popiežiaus. 
Šalia ir lietuvių maldininkų gru
pė. Popiežius Jonas Paulius II 
atvyksta popomobiliu, sveikin
damas susirinkusius. Įsitaisęs 
beveik prie Šv. Petro Bazilikos 
durų, jis taria žodį įvairiomis 
kalbomis, jų tarpe ir lietuviškai, 
laimina žmones.

Atskirą ir ilgoką kalbą Šv. 
Tėvas sako esperantiškai, pa
brėžia šios kalbos reikšmę vie
nijant krikščionis, sveikina 
kongreso dalyvius. “Nuoširdžiai 
trokštu, kad su Dievo pagalba 
jus skelbtumėte brolybės idėjas 
įvairiose tautose. Laiminu jus ir 
linkiu Viešpaties gėrybių” - bai
gia savo pasisakymą Jonas Pau
lius II-sis.

Tą pačią dieną 12 v. Kviri- 
nalo rūmuose esperantininkus 
priima Italijos prezidentas Os
car Luigi Scalfaro. Bendra foto
grafija ir draugiški linkėjimai.

Prie jūros
Vakarui artėjant visi išvyks

tame į Rimini miestą prie Adri

jos jūros. Ten kongreso tąsa su 
platesne darbo ir poilsio pro
grama. Išklausome du įdomius 
pranešimus: “Tikėjimo daigai 
įvairiuose Europos kultūros 
sluoksniuose” (kun. Lajos K6- 
bor, Vengrija); “Ar įmanoma 
bendrauti su įvairiais religiniais 
sąjūdžiais bei sektomis?” (kun. 
Batista Cadei, Italija).

Kongreso dalyvius priima 
Rimini meras, keturias valandas 
plaukiojame garlaiviu po jūrą. 
Jūreiviai vaišina kepta žuvimi ir 
vynu. Briolini parke įvyksta va
karonė su Rimini gyventojais, 
folkloro ansamblių pasirody
mai, vaišės ir pan.

Na, o Šv. Jono ir Pauliaus 
šventovėje, vienintelėje pasau
lyje esperantiškoje, kasdien au
kojamos šv. Mišios (parapijos 
klebonas mons. D. Magnani, es
perantininkas).

Baigiant
Rugsėjo 6 d. Gailestingumo 

Motinos šventovėje, stebuklin
goje vietoje, Mišių metu visa 
IKUE veikla pavedama Švč. 
Marijos globai.

Negalima pamiršti ir eks
kursijos į mažytę San Marino 
valstybėlę bei šv. Mišių San 
Marino bazilikoje, Mišių už tai
ką ir teisingumą bei jaudinančio 
pamokslo, kurį esperantiškai 
pasakė kun. Giovani Balconi iš 
Milano.

Negalima pamiršti ir atsi
sveikinimo momentų prie espe- 
rantiškos Rimini šventovės, pa
sikeitimo adresais ir paskutinių 
bendruomenės Mišių

Negalima pamiršti ir tų 
žmonių, kurie nuoširdžiai ir ne
savanaudiškai padėjo man įgy
vendinti individualią turistinę 
programą bei geriau pažinti 
krikščionybės lopšį - Romą. Tai 
Lietuvos ambasadorius Roma
nas Podagėlis, monsinjoras An
tanas Jonušas, kun. Diulio 
Magnani, IKUE sekretorius 
Carlo Sarandrea, daktaras R. 
Sola ir kt. Visiems jiems nuošir
dus ačiū!

Na, o kitas, jau ekumeninis 
kongresas - 1998 m. vasarą 
Nanto mieste Prancūzijoje.

Marion loves a winding road.
And why not.
She’s on solid ground.

That’s why Canada Savings Bonds are such an important part of 
Marion’s financial road map. Rates will increase over a period of 
7 years. A minimum rate guarantee means the rates shown here 
will never go down, and rates will be increased il market 
conditions warrant. Canada Savings Bonds are cashable 
anytime, and as always, they’re fully guaranteed by 
the Government of Canada. If held for 7 years, the 
minimum annual compound rate of return for C-Bonds 
is 5.14%. So Marion knows CSBs are 
the best place for her cash - guaranteed. 
You can purchase them wherever you 
bank, invest or work, without 
fees of any kind. They’re 
even RRSP eligible.

a

CSB

4 CSB
to pur

-RRIF
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YEAR -RRIF
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New this year is the 
option, that allows you 

CSBs as a RRIF without 
the need for a self-directed plan.

Canada Savings Bonds help keep Marion 
on the road, and on solid ground. Questions?

2

5I Call 1-800-575-5151 or visit www.cis-pec.gc.ca for answers.

Canada

Canada Savings Bonds
You’re on solid ground.

Guaranteed. Flexible. Cashable. Sale ends November 1st.

LAURYNAS SKUPAS prie Lietuvos ir kitų valstybių vėliavų 
esperantininkų kongrese Italijoje

Šių eilučių autorius LAURYNAS SKUPAS (antras iš kairės) su 
esperantininkais iš Italuos, Malaizįjos ir Vokietijos Romoje

KANADOS ĮVYKIAi Įi
(Atkelta iš 1-mo psl.)

10 d., kandidatuos apie 1100 
asmenų, norinčių pareigų įvai
riose tarybose. Šiuose rinki
niuose bus beveik trečdaliu ma
žiau kandidatų negu praeituose 
rinkimuose 1994 m. Naujajai 
Toronto “megacity”, apjungian
čiai 6 dabartinius priemiesčius, 
vadovaus 57 narių taryba su 
burmistru priešakyje. Kandida
tų į merus yra nemažai, tačiau 
vienintelės linksniuojamos pa
vardės yra North York mero 
Mel Lastman ir Toronto bur- 
mistrės Barbara Hali.

Šie rinkimai yra istoriškai 
svarbūs, nes pagal naują pro
vincijos įstatymą bus sumažin
tas mokyklų tarybų skaičius 
(nuo 129 iki 66) ir jų narių taip
gi bus mažiau (nebe 1900, o tik 
700).

Pertvarkymo pasekmės dar 
nėra aiškios. Yra žinoma tik, 
kad kiekviena nuosavybė pro
vincijoje bus naujai įvertinta 

(reassessed). Mokesčių apskai
čiavimas keisis, savivaldybės pa
čios nustatys kokiu tarifu. Savi
valdybės turės mokėti didesnį 
nuošimtį išlaidų socialinės rū
pybos programoms.

Ontario provincijos ekono
minė būklė vėl pagerėjo ant
rame š.m. ketvirtyje. Paaugo 
7.2%, net daugiau negu finansų 
ministeris Eęnie Eves šį pava
sarį numatė. Tai leidžia tikėtis, 
kad vyriausybė galės išlaikyti sa
vo pažadą sukurti 725,000 naujų 
darbų per savo 5 metų laikotar
pį. Bendrasis vidaus produktas 
pakilo 1.8% tame laikotarpyje.

Manitobos provincija išlei
do naują įstatymą, kuriuo įpa
reigoja, kad tėvai ar globėjai at
lygintų nepilnamečių vaikų tyčia 
padarytus nuostolius viešai ar 
privačiai nuosavybei. Nukentė
jusieji galės kreiptis į smulkių 
paieškų teismus ir būti atlyginti 
iki $5,000. RSJ

Tautiečių grupė, susirūpinusi 
uždelsta slaugos namų statyba To
ronte, įteikė statytojams peticiją su 
gausiais parašais, prašydama pa
rinkti tinkamesnę vietą statybai ir 
tuo būdu išjudinti pačią statybą. 
Čia pateikiame statybos planuoto
jų paaiškinimą. RED.

LNIR LABDAROS 
VALDYBOS DĖL SLAUGOS 
NAMŲ PRANEŠIMAS 
1997 m. rugsėjo mėn. 30 d.

LN ir Labdaros valdybos 
vardu norime atsakyti į pristaty
tą rugsėjo 18 d. dėl slaugos na
mų projekto peticiją, kurioje ra
šoma: “Mes, pasirašiusieji šia
me pareiškime, kad Toronto 
Lietuvių Namų ir “Labdaros” 
valdyba nedarytų tolimesnių iš
laidų slaugos namų statybos 
planavime 19-20 Dorval gatvė
je, Toronte, ir parinktų sklypą 
tinkamesnėje vietoje, kur staty
ba būtų lengvesnė ir ekonomiš- 
kesnė”.

Mes atidžiai peržiūrėjome 
pasirašiusiųjų peticiją ir rado
me: 116 iš LN narių parašų, 160 
ne LN narių ir 76 neįskaitomus 
parašus, iš viso - 352 parašai.

Gal Jums gali kilti klausi
mas, kodėl mes šią peticiją ir 
parašus taip peržiūrėjome. LN 
ir Labdaros valdyba yra išrinkta 
ir atsakinga už 1500 LN narių, 
todėl buvo svarbu žinoti LN na
rių susidomėjimas slaugos na
mų statyba.

LN ir Labdaros valdyba ir 
be peticijos žino, kad slaugos 
namų statyba kitur būtų leng
vesnė ir ekonomiškesnė kaip 
dabartinėje 19-20 Dorval gatvė
je. Peticijoje vartotas žodis 
“STATYBA” neįtraukia žemės 
pirkimo kainos kitoje vietoje, 
kuri kainuotų apie $1 mil. už 
akrą (kad patenkintų to paties 
masto statybos reikalavimus - 2 
akrus, kas kainuotų $2 mil.).

Valdyba pagal Toronto 
miesto ir Ontario sveikatos mi
nisterijos pareigūnų patvirtintus 
planus gavo iš “Van Bots Cons
truction”: įkainavimus, rodan
čius, kad slaugos namai kainuo
tų $335,000.00 daugiau dėl sun
kesnės statybos virš požeminio 

traukinio tunelių. Iš viso slau- 
, gos namų statybos kaina, įskai

tant $335,000.00, būtų $7,100. 
000 dolerių.

Valdyba dėkoja visiems au
kotojams už jų aukas slaugos 
namų statybai ir supranta jų nu
sivylimą, kad slaugos namai dar 
nėra pastatyti.

Valdyba nori paaiškinti, 
kaip mes priėjome prie Dorval 
Road projekto. Slaugos namų 
statybos idėja prasidėjo prieš 8 
metus. Tada buvome be pinigų 
ir be Sveikatos ministerijos lei
dimo lovoms. Ši idėja buvo pri
imta lietuviškos visuomenės ir 
buvo pradėtas lėšų vajus slau
gos namams.

Pirmas žingsnis buvo gauti 
iš Sveikatos ministerijos leidimą 
dėl reikiamų lovų ir slaugos na
mų vietos. Tuo laiku, turėdami 
mažai aukų, turėjome pasirinti 
žemę, kurios mes esame savi
ninkai. Po trejų metų, pagal 
Dorval slaugos namų projektą, 
ministerija davė sutikimą dėl 60 
lovų, kadangi buvo trūkumas 
slaugos namų lovų šiame rajo
ne. Tai buvo labai svarbu, ka
dangi Sveikatos ministerija pri
sideda prie išlaikymo išlaidų 
maždaug 50%.

Nors mes turėjome žemę ir 
leidimą bei pašalpą iš ministeri
jos dėl 60 lovų, negalėjome vyk
dyti statybos dėl finansinių trū
kumų. Per sekančius 5 metus 
buvo bandyta gauti iš Ontario 
valdžios paramą dėl pačios sta
tybos. Per šitą laikotarpį buvo 
susitvarkyta su miestu ir TTC 
statybos ir aplinkos reikalavimais.

Pagaliau Sveikatos ministe
rija, suprasdama, kad etninės 
grupės be statybinės finansinės 
paramos negalės slaugos namų 
projektų įvykdyti, įvedė “Capi
tal Grants Program”.

Norint gauti finansinę para
mą statybai, turėjome pristatyti 
detalius planus (statybos vietą, 
pastato didumą; sveikatos ope
racinius planus bei sąlygas). Pa
gal Sveikatos ministerijai prista
tytus reikalavimus Labdaros 
fondas 1997 m. kovo mėn. 26 d. 
buvo apdovanotas $2.4 mil. sub
sidija (grant) slaugos namų sta
tybai Dorval gatvėje.

Ši ministerijos pažadėta 
subsidija atėjo su tam tikrais 
reikalavimais:

a) Ši pašalpa duota tik dėl 
60 lovų statybos. Norint turėti 
daugiau lovų, reikėtų padengti 
visas statybos ir operacijų išlai
das savais pinigais.

b) Ministerija reikalauja pa
didinti gyventojų patalpų dydį 
maždaug 50%. Šitas reikalavi
mas pakelia statomų slaugos 
namų statybos kainą ir tuo pa
čiu priverčia valdybą pakeisti ir 
patvirtinti naujus planus. Šie 
pakeitimai yra dabar atlikti sta
tybai Dorval Rd.

c) Prieš išduodama $2.4 
mil. subsidiją, ministerija turi 
žinoti ir priimti duomenis kaip 
visas projektas bus finansuoja
mas, įskaitant mortgičių iš fi
nansinių įstaigų.

Visuomenėje yra propaguo
jama mintis, kad valdyba išleido 
dalį suaukotų pinigų, ir tai be 
jokios naudos. Valdyba nori pa
brėžti, kad nesvarbu kur slau
gos namai bus statomi, be val
dybos atliktų darbų ir padarytų 
išlaidų, mes nebūtume gavę:

1. Leidimo dėl 60 lovų. Šis 
leidimas sumažina kiekvieno 
slaugos namų gyventojo nuomą 
maždaug 50%.

2. Be Sveikatos ministerijos 
patvirtintų statybos planų nebū
tume gavę pažadėtos $2.4 mil. 
subsidijos slaugos namų staty
bai Dorval gatvėje.

LN valdyba išrinkta meti
niame susirinkime, atstovauja 
visų narių skirtingoms nuomo
nėms ir stengiasi surasti bendrą 
sprendimą pagal turimą finansi
nį pajėgumą. Mes tikimės, kad 
šis valdybos atsakymas paaiš
kins ir duos suprasti, kad valdy
ba stengiasi ir daro viską, kad 
slaugos namai būtų pastatyti 
kuo greičiau ir kuo ekonomiš
kiau pagal esamą mūsų finansi
nį pajėgumą.

Valteris Drešeris, pirmininkas
LN ir Labdaros valdybos vardu

http://www.cis-pec.gc.ca


Garbės svečiai JAV Lietuvių bendruomenės tarybos suvažiavime. Iš k.: KLB pirm. A. K. Vaičiūnas, vysk. P. 
Baltakis, PLB pirm. V. Kamantas, Lietuvos ambasadorius JT dr. O. Jusys, Lietuvos ambasadorius JAV St. 
Sakalauskas. Žemiau: JAV LB XV tarybos naujasis prezidiumas - D. Puškorienė, L. Karosienė, J. Karosas, 
A. Sakalienė, pirm. D. Skučas Nuotr. J. Urbono
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Nauja Bendruomenės vadovybė Amerikoje
Jungtinių Amerikos Valstybių Lietuvių bendruomenės penkioliktosios tarybos 

pirmoji sesija Filadelfijoje 1997 m. rugsėjo 27-28 dienomis

Katedros statytojo
kapo klausimu

Kur įžymiojo architekto Lauryno Stuokos-Gucevičiaus kapas?

ALGIRDAS K. VAIČIŪNAS

Išeivijos spaudoje, dar gero
kai prieš sesiją, jau buvo baimi
namasi dėl busimosios JAV LB 
tarybos prezidiumo ir valdybos 
sudėties, ypač dėl santykių su 
Pasaulio lietuvių bendruomene. 
Lietuvoje 1997 m. liepos mėnesį 
per PLB seimo suvažiavimą bu
vo išrinkta nauja PLB valdyba, 
kuri po pareigų pasiskirstymo 
jau pradėjo darbą.

JAV LB-nės tarybos nariai 
šiame suvažiavime Filadelfijoje 
turėjo išrinkti naują tarybos 
prezidiumą ir valdybos pirmi- 
ninką-ę. Nuo jų priklausys atei
nančių trejų metų bendruome
nės veikla JAV, kuri turi daug 
įtakos kitų kraštų lietuvių veik
lai.

Neoficialus susipažinimo va
karas, kurį “Westin Suites” vieš
butyje suruošė JAV LB Filadel
fijos apylinkė, vyko viešbučio 
kambaryje, atnaujinant pažintis, 
susipažįstant su naujais tarybos 
nariais ir svečiais, atsigaivinant 
prie gražiai ir turtingai apdeng
tų staliukų ir vyno taurelių. Čia 
mezgėsi politinės gijos ir planai 
būsimiems rinkimams.

Pirmasis sesijos posėdis 1997 
m. rugsėjo 27 d. buvo pradėtas 
JAV ir Lietuvos himnais bei

“Kolorado vabalų karalius”
Vytauto Kernagio koncertas Toronte

Pernai supažindinom jus su 
vienu Lietuvoje mėgstamiausių 
“Keistuolių” teatru. Šį rudenį 
vėl kviečiame apsilankyti dide
liame vieno žmogaus spektakly
je, kurį pavadinome “Vakaras 
su Vytautu Kernagiu”.

Vytautas yra vienas žymiau
sių, linksmiausių, įdomiausių 
Lietuvos menininkų. Jau 25 me
tai jo lyrinės, dramatiškos, ironiš
kos, o kartais, kaip sako pats 
Kernagis, labai “durnos” dai
nos, nepalieka abejingo nei se
no, nei jauno klausytojo. Kiek
vienas koncertas, tai didelis vie
no žmogaus spektaklis, visada 
prasidedantis ramiai, šiek tiek 
romantiškai, vėliau virsta juoko 
ir šokių švente.

Klausantis Vytauto atlieka
mų “Kolorado vabalų”, “Kaip 
gražu miške” ar didelio, links
mo popuri “Onyte, einam su 
manim pašokti”, niekas jau ne
gali nusėdėti savo vietose.

Didelę dalį Kernagio pasi
sekimo sudaro jo dainų komen
tarai ir linksmos istorijos, kurias 
taip “kernagiškai” pasakoja ar
tistas koncerto metu. Su V. 
Kernagiu teko koncertuoti 10 
metų ir galiu patikinti, kad 
kiekvienas koncertas būdavo 
skirtingas, nepakartojamas. Kiek
viename koncerte atsirasdavo 
kažkas naujo ir įdomaus. Gal 
todėl žiūrovai ateidavo į kon- 

vysk. Pauliaus A. Baltakio invo- 
kacija. Prie garbės stalo pa
kviesti svečiai - vysk. Paulius 
Baltakis, PLB valdybos pirmi
ninkas Vytautas Kamantas, Ka
nados LB pirmininkas Algirdas 
Vaičiūnas, JAV LB pirmininkė 
Regina Narušienė, Lietuvos 
ambasadorius JAV Stasys Saka
lauskas ir Lietuvos ambasado
rius JT Oskaras Jusys.

Sveikinimai ir komisijų su
darymas vyko labai sklandžiai, 
tad jau prieš pietų pertrauką iš 
dviejų pateiktų sąrašų buvo iš-, 
rinktas XV tarybos prezidiu
mas, kurio pirmininku tapo Do
natas Skučas, o nariais - Dalia 
Puškorienė, Laima Karosienė, 
Jonas Karosas ir Aušrelė Saka- 
laitė. Buvęs tarybos pirm. dr. 
Zigmas Brinkis perdavė pareigą 
Donatui Skučui vadovauti JAV 
Lietuvių bendruomenės XV ta
rybos pirmajai sesijai.

Popietiniame posėdyje bu
vo skaitomi įvairių institucijų ir 
komisijų pranešimai, o vėliau, 
pasiskirsčius į grupes, svarstomi 
klausimai, susiję su praneši
mais, atsiųstais tarybos narių 
siūlymais.

Iškilioji vakarienė praėjo 
pirmosios lietuviškos knygos ir 
jos autoriaus Mažvydo trumpu, 
bet įspūdingu paminėjimu, kurį 

VYTAUTAS KERNAGIS 
koncerto metu. Spalio 29 d. 

pasirodys Toronte

certus ne vieną kartą ir pamaty
davo vis skirtingus vaidinimus.

Taigi V. Kernagio pasirody
mas yra graži ir linksma šventė, 
kurią kiekvieną kartą vis kitaip 
dovanoja savo žiūrovams “Vie
no žmogaus teatras” arba, kaip 
jį kažkada pavadino Čikagoje, 
“Kolorado vabalų karalius”.

Spalio 29, trečiadienį, 7 v.v. 
Toronto Lietuvių Namuose lauk
sime jūsų koncerte, kuris ak
toriaus ir jūsų dėka pavirs tikra 
švente. M. Gabrys 

stipriai paryškino muzikas Ju
lius Vėblaitis, smuiku nukėlęs 
dalyvius į mažvydišką laikotar
pį, o žodžiu - į žemaitiškai 
prūsišką tarmę.

Sekmadienio posėdžiai bu
vo pradėti šv. Mišiomis toje pa
čioje salėje. JAV LB valdyboje 
renkamas tik pirmininkas, kuris 
per 10 dienų turi pristatyti ta
rybos prezidiumui valdybos na
rius. Regina Narušienė neturėjo 
opozicijos ir buvo išrinkta nau
jąja JAV LB valdybos pirmi
ninke.

Komisijų pranešimuose bu
vo ilgiau sustota ties finansų ko
misijos pateiktu siūlymu, nes 
buvo skirta pasigailėtinai maža 
suma PLB reikalams. Jautėsi, 
kad buvę nesklandumai tarp 
JAV LB ir PLB jau nyksta, ta
čiau ne visi buvo pasiruošę iš
tiesti ranką su alyvos šakele. 
Daug pastangų ir nuolaidų bei 
diplomatijos rodė PLB valdybos 
pirm. Vytautas Kamantas ir, 
reikia tikėtis, kad JAV LB ir 
PLB pradės glaudžiau bendra
darbiauti. Spaudoje siūlytos for
mulės neįmanoma primesti val
dyboms, tačiau yra galimybė, 
kad sekančiame Pasaulio LB, 
JAV LB ir Kanados LB pirmi
ninkų susitikime bus rasta dar
nesnė bendradarbiavimo ir dar
bo vaga.

Bendruomeninėje veikloje 
yra daug darbo, daug yra ir dar
buotojų, tačiau nedera ieškoti 
kam turi tekti laurų vainikas ar 
dėl jo tarpusavyje grumtis, kol 
darbas nebaigtas; kol keliai ne
nueiti, kol tikslas nepasiektas. 
Už Lietuvos ribų gyveną lietu
viai, su mažomis išimtimis, dar 
neketina grįžti į tėvų ar senolių 
namus, tačiau jie visi nori likti 
tauriais lietuviais, puoselėti sa
vo kalbą, kultūrą, papročius ir 
meilę savo tėvynei. Tam tikslui 
ir yra Bendruomenė. Ar svarbu, 
kad tai atlieka Pasaulio, JAV, 
ar Kanados lietuvių bendruo
menė? Svarbu, kad yra laiko
masi gyvenamojo krašto įstaty
mų ir bendruomenės įstatų bei 
gairių. Svarbu išlikti lietuviais iš 
kartos į kartą, bendraujant tar
pusavyje ir palaikant ryšius su 
naujai atgimusia Lietuva.

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

HENRIKAS PAULAUSKAS, 
Vilnius

Iki šiol daugybė gražiausių 
Vilniaus šventovių dar jaučia 
baisios sovietinės okupacijos 
padarinius - didžiausia gėda 
miesto valdžiai, kad iki šiol Švč. 
Jėzaus Širdies-Vizičių šventovė 
yra kalėjimo teritorijoje Rasų 
gatvėje, kad išniekinta ir nepa
prastai apleista Šv. Stepono 
kankinio šventovė Panerių gat
vėje, kur turėtų būti ir įžymiojo 
architekto, Vilniaus katedros ir 
kitų statinių autoriaus Lauryno 
Stuokos-Gucevičiaus kapas. Ši 
šventovė buvo pastatyta 1600 
m. miesto pakraštyje. L. Stuo
ka-Gucevičius mirė 1798 m. 
gruodžio 10 d., susirgęs vanden
lige, kuri tais laikais buvo laiko
ma užkrečiama liga.

Velionį reikėjo laidoti ne 
miesto ribose. Vėliau šventovė 
absidos sienoje buvo įmūryta 
marmorinė atminimo lenta su 
įrašais lenkų kalba. Kapas tik
riausiai buvo šalia esančiose ka
pinaitėse, nes paieškos pačioje 
šventovėje ar jos prieigose ne
buvo sėkmingos.

Ir šių eilučių autorius prisi
mena, kad dar 1948 m. čia buvo 
senos, nedidelės kapinaitės. Vė
liau sovietai šventovę pavertė 
cemento sandėliu, o kapinaites, 
kurios buvo žemumoje, užpylė 
statybos atliekų gruzdu ir įrengė 
šaligatvio plytelių cechą, gami
no asfaltą. Net tais laikais lenkų 
žurnalas “Kultūra” pasityčioda
mas rašė: “Lietuviai ant įžymio
jo architekto kapo verda smalą”.

1978 m. minint L. Stuokos- 
Gucevičiaus 225-rių metų gimi
mo sukaktį, buvo mėginta ieš
koti jo kapo. Atvykusi autorite
tinga komisija tada apžiūrėjo

Taip atrodo Šv. Stepono šventovė ir jos aplinka Vilniuje. Šventovės 
sienoje įmūryta atminimo lenta, skirta architektui LAURYNUI 
STUOKAI-GUCEVIČIUI Nuotr. H. Paulausko

Įvairios žinios
Kiek išleista 

knygų?
“Tėviškės žiburių” redakci

ją pasiekė sąrašas knygų, išleis
tų Vokietijoje minint 400 metų 
pirmosios lietuviškos knygos su
kaktį. Reikia manyti, kad sąra
šas nėra pilnas, bet ir tai jį su
daro 47 leidiniai, daugiausia 
poezijos ir beletristikos. Auto
rių tarpe randame V. Alantą, B. 
Brazdžionį, B. Babrauską, J. 
Baltrušaitį, K. Bradūną, L. Do
vydėną, F. Kiršą, V. Ramoną, 
B. Rutkūną, A. Škėmą, Vydū
ną, St. Zobarską ir kt. Šis sąra
šas liudija kūrybingą įnašą į lie
tuvių tautos kultūrą pokario 
metu. Įdomu, kiek išleista naujų 
lietuviškų knygų išeivijoje mi
nint šiais metais 450 m. lietu
viškos knygos sukakti?

Mažvydiana
Pirmosios lietuviškos kny

gos 450 metų sukakties valstybi
nė komisija pavedė Lietuvos 

Šv. Stepono šventovės prieigas 
ir aplinką. Buvau liudininkas, 
kaip architektas Vytautas 
Landsbergis-Žemkalnis, atsiver
tęs savo 1939 m. užrašus tvirti
no, kad būdamas sostinės vy
riausiu inžinieriumi ir architek
tu tais metais dar radęs L. Stuo
kos-Gucevičiaus kapą. Tada 
įvyko labai įdomus jo ir profe
soriaus Eduardo Budreikos, 
monografijų apie architektą au
toriaus, gan karštas ginčas. No
rėdamas Žemkalniui įgelti, E. 
Budreika drėbtelėjo:

- Jeigu jūs tiksliai žinojote, 
kur Stuokos-Gucevičiaus kapas, 
tai nereikėjo trankytis kur tai 
po Australijas taip ilgai, ir ne
būtumėt pamiršęs, kur tas ka
pas buvo!

Žemkalnis buvo ne pėsčias:
- O jums reikėjo ne nupei- 

pusias monografijas rašyti, 
mokslinius laipsnius kalti, o 
nors įžymiųjų lietuvių kapus iš
saugoti!

Abu senukai mėtė žaibus, 
paraudo, bet kapo klausimas li
ko neaiškus. Archeologas Vy
tautas Urbonavičius nematė 
prasmės imtis kasinėjimų - teri
torija buvo labai didelė ir neapi
brėžta. Kad kapas buvo tik už
piltas, o nesunaikintas - tikimy
bė gan didelė. Bet tais sovieti
nės okupacijos laikais net iš
keldinti tą betono-asfalto cechą 
buvo labai sudėtinga, nebuvo 
didelių entuziastų. Trūksta jų ir 
dabar. Įžymiojo Lietuvos archi
tekto, nepakartojamo Vilniaus 
puošėjo kapas lieka nežinomas. 
Gal dar yra gyvų žmonių prieš 
karą gerai žinojusių Šv. Stepono 
kapines? Gal yra fotografijų? 
Tyrinėjimų objektas vertas pa
čių didžiausių pastangų.

Martyno Mažvydo bibliotekai 
paruošti šiam minėjimui JAV- 
bėse skirtą parodą ir skyrė lėšų. 
Paroda parengta ir turi keletą 
skyrių. Supažindina su M. Maž
vydo gyvenimu, aptaria pirmo
sios lietuviškos knygos pasiro
dymo aplinkybes. Turi daug 
iliustracijų, padedančių žiūro
vams pajusti XVI šimtmečio ap
linkos dvasią. M. Mažvydo gy
venimo faktai pateikiami lietu
vių ir anglų kalbomis. Kitame 
skyriuje atskleidžiamas M. Maž
vydo “Katekizmas” Čia surinkti 
straipsniai iš Vokietijoje ėjusių 
laikraščių “Žiburiai”, “Mūsų ke
lias”, žurnalų - “Ateitis”, “Ai
dai”, “Saulutė”. Rodoma ke
liasdešimt 1947 m. išleistų lietu
viškų knygų, turinčių sukakties 
ženklą. Paroda užbaigiama poe
to Sigito Gedos “Panegirika 
Martynui Mažvydui” ir Petro 
Repšio sukaktuviniu medaliumi.

AURELIJOS BALAŠAITIENĖS pagerbtuvėse jos spaudos darbo 50-čio sukakties proga. Iš d.: “TŽ” red. R. 
Sakalaitė-Jonaitienė, A. Balašaitienė, v.s. I. Jonaitienė, J. Malskis, A. Stempužienė... Nuotr. V. Bacevičiaus
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AURELIJA BALAŠAITIENĖ taria padėkos žodį susirinkusiems į jos 
žurnalistinio darbo sukakties minėjimą Nuotr. V. Bacevičiaus

Kūrybinio darbo sukaktis
Klivlando skautininkės 1997 

m. spalio 5 d. suruošė jaukią 
šventę-minėjimą rašytojos Au
relijos Balašaitienės spaudos 
darbo 50-mečio. Puikią rudens 
popietę Dievo Motinos parapi
jos salėje susirinko jos spaudos 
ir skautavimo draugai bei drau
gės jos pasveikinti, palinkėti ge
ros sveikatos, dar daug darbin
gų metų.

Šeimos vardu gražiais prisi
minimais apie motiną pasidali
no Jūratė Balašaitytė-Andros. 
Jai nuo mažens įsiminė autorės 
nenuilstama meilė knygoms ir 
lietuviškai plunksnai.

“Tėviškės žiburių” vardu 
žodį tarė redakcijos narė Ra
mūnė Sakalaitė-Jonaitienė, 
sveikindama pabrėžusi A. Bala
šaitienės įnašą puoselėjant lie
tuvišką žodį. Ji taip pat apibūdi
no jos plačius žurnalistinius pa
siekimus, laimėtas premijas, iš
leistas knygas. Buvo perskaity
tas “Tėviškės žiburių” vyriau
siojo redaktoriaus prel. dr. Pra
no Gaidos sveikinimas, kuriame 
palinkėta vis toliau reikštis 
spaudoje.

Skautininke Elena Nainie
nė jautriai perskaitė keletą eilė
raščių iš autorės rinkinio, lei
džiamo Lietuvoje. Dr. Viktoras 
Stankus tarė sveikinimo žodį 
“Vilties” draugijos (“Dirvos” 
laikraščio leidėjų), o taip pat ir 
Klivlando lietuvių bendruome
nės vardu.

Šia proga taipgi kalbėjo 
garbės konsule Ingrida Bublie
nė, Lietuvių fondo vardu - Da
lia Puškorienė. “Ateities” klubo 
linkėjimus perdavė B. Kaspara
vičienė, “Giedros” korporacijos 
- Roma Degesienė. Čiurlionio 
ansambliui A. Balašaitienės pa
rodytą rūpestį prisiminė VI. 
Plečkaitis, padėkodamas jai už 
jos įnašą ir užtraukdamas “Il
giausių metų”, visiems daly
viams prisidedant.

Sveikinimai raštu irgi buvo 
gausūs - programos vadovė 
Amanda Muliolienė perskaitė 
“Draugo” redaktorės D. 
Bindokienės, “Pasaulio lietu
vio” redaktoriaus B. Nainio, 
kredito kooperatyvo “Taupa” 
valdybos ir kolegos Vacio Ro- 
ciūno laiškus. O Lietuvių žurna
listų sąjunga A. Balašaitienę pa
skelbė garbės nare, ir jai buvo 
įteiktas atitinkamas pažymėji
mas.

Sukaktuvininkė nuoširdžiai 
ir su humoru padėkojo visiems 
už jos pagerbimą, pabrėždama, 
jog ji to neverta, nes pasišventi

mas yra girtinas tik jeigu darbas 
jį atliekančiam yra sunkus. O 
rašymas jai yra ne tik malonu
mas, bet net gyvybiškai svarbus, 
esminis užsiėmimas ir dėl to ne
sunkus.

Po oficialiosios dalies susi
rinkusieji ilgokai vaišinosi ir 
bendravo prie skautininkių gra
žiai paruošto vaišių stalo, pra
tęsdami šią džiugią valandėlę, 
kurioje, kad ir trumpai, buvo 
padėkota šakoto talento, dar
bingai asmenybei. Tikimasi, 
kaip linkėjo šeimos nariai, kad 
jos auksinė plunksna dar ilgus 
metus nepritrūks rašalo. Dlv.

PADĖKA
Noriu pareikšti savo gilią pa

dėką “Tėviškės žiburių” redakcijai 
už sveikinimus mano penkių de
šimtmečių spaudos darbo jubilie
jaus proga, kuris buvo surengtas 
Cleveland’o skautininkių draugovės 
iniciatyva. Sveikinimus savo jautria 
kalba perdavė iš Kanados atvykusi 
redaktorė Ramūnė Sakalaitė-Jo
naitienė. Šventę per tris sekmadie
nius puikiai išgarsino “Tėvynės gar
sų” radijo valandėlės vedėja Aldo
na Stempužienė ir Cleveland’o 
Dievo Motinos parapija žiniarašty
je skelbusi įvyksiančią šventę. Už tą 
ir patalpas dėkoju klebonui kun. 
Gediminui Kijauskui, SJ, ir parapi
jos administratorei Nijolei Kers- 
nauskaitei.

Padėka priklauso man raštu 
sveikinusiai “Draugo” redaktorei 
Danutei Bindokienei, Lietuvių žur
nalistų sąjungos pirmininkui Kęstu
čiui Miklui, mane paskelbusiam są
jungos “garbės nare”, “Pasaulio lie
tuvio” redaktoriui Broniui Nainiui 
ir “Taupos” kooperatyvui.

Jautriu žodžiu mane sveikino 
Cleveland’o “Ateities” klubo vardu 
Birutė Kasperavičienė, Korp. “Gied
ra” vardu dr. Roma Degesienė, 
“Vilties” draugijos Cleveland’o LB 
apylinkės vardu dr. Viktoras Stankus 
ir Lietuvių fondo atstovė Dalia 
Puškorienė, o LR Garbės konsule 
Ingrida Bublienė mane apjuosė 
tautine juosta.

Dėkoju savo dukrai Jūratei, 
jautriai perskaičiusiai mano “bio
grafiją”, o žentui Edvardui Andros 
- už milžinišką rožių puokštę.

Mano poezijos ištraukas skaitė 
Elena Nainienė, programą labai 
sklandžiai pravedė sk. Amanda 
Muliolienė, o Vladas Plečkaitis, 
mane “įteisinęs” kaip buvusią Čiur
lionio ansamblio narę, programą 
užbaigė uždainuodamas “Ilgiausių 
metų”... Ačiū Virginijai Rubinski 
už simbolišką patalpos papuošimą 
ir visoms bei visiems prie to rengi
nio prisidėjusiems. Su dėkingumu, 
meile ir pažadu tęsti savo darbą 
toliau -

Aurelija M. Balašaitienė



Tiktai neprarasti vilties...
ALDONA GRICIENĖ

Danutė Vaskelaitė-Čebato- 
rienė - istorikė. Mokytis Lietu
vos istorijos ji pradėjo vaikystė
je, eidama iš Želvos mokyklos 
pro tuščias išvežtųjų sodybas. 
Mėlynas dangus. Čyru vyru 
skardena vyturiai. Vėjyje supasi 
berželių kasos. Šalia jų - juodos 
išdaužytų langų kiaurymės. Visa 
tai dvylikametė sudėdavo į pos
mus. Išliko sąsiuvinis, sulaisty
tas, apiplyšęs, bet ir šiandien 
kalbantis.

Danutę nuo vaikystės lydėjo 
ligos. Susirgo kraujo užkrėtimu. 
Mama iš Ukmergės nuvažiavo į 
Vilnių ir suklupo prie Aušros 
Vartų. Dukra liko gyva, jautri 
grožiui, skriaudžiamai katytei ir 
poezijai.

Baigusi universitetą, gavo 
paskyrimą į Istorijos muziejų. 
Jame vos išlaikė - taip sunku 
buvo bendrauti su bemoksliais, 
besieliais viršininkais.

Lietuvoje prasidėjus Atgi
mimui, D. Vaskelaitė atgimė 
taip pat. “Kauno tiesoje” greta 
Lietuvos nepriklausomybės ak
to išspausdinamas jos eilėraštis 
“Laisvė”: “Ir ta sena / Nutrūkus 
odė / Mylimai Tėvynei / Palėpėj 
paslėpta / Kaip skulptūra / Kaip 
kardas / Laukė”. Atidengiant pa
minklą “Laisvės kovotojams”, 
didžiulė minia girdėjo Danutės 
žodžius apie tėviškės laukų ak
menis, tapusius paminklo kūnu, 
“XXI amžiuje” Lietuvos žmo
nės skaitė “Skausmo žemėlapį”. 
Parvežus tremtinių palaikus, 
pradėjo kristi ant jų karstelių 
žemės grumstai. Ir poetės žo
džiai. Dar vienas kitas eilėraštis 
buvo išspausdintas, pasakytas 
gyvu žodžiu bendraminčiams. O 
kur kiti? Laukia eilės Rašytojų 
sąjungos leidykloje.

Eilėraščių susikaupė nema
žas pluoštas. D. Vaskelaitės 
mintys vertos išvysti dienos 
šviesą. Tautodailei skirtame 
cikle yra chrestomatinių eilė
raščių. Rūpintojėliai, subėgę į 
muziejus, juostos, gražesnės už 
vaivorykštes, verpstės, mergelių 
svajomis išrašytos... “Pietoje” 
malda tokia lietuviška” “O mo
tinos, / Jūs vainikuotos erškė
čiais - / Tremtim / Ir rekrū
tais...” Orumu, savo tautos išdi
dumo pajautimu dvelkia eilė
raštis “Geležinė saulutė”.

Danutės Vaskelaitės eilėraščiai
Leonui Vaskelai
Tėte, 
Neišgirdai mano dainos, 
Nepaskaitei 
mano eilėraščio - 
Tai kaip išeit galėjai----

O kaip gi aš - 
Nevarčiusi 
eilėraščių tavų, 
Nei raštų užslėptų

Tiktai dabar dėkoju — 
Kaunas, 1996.11.23

* * *

Sušildyki, 
Saule, vėjau, paglostyk! 
Antraip - gyventi negaliu... 
Į jūsų virpantį ramybės uostą 
rankas ištiesusi. Gėlių 
sparnais plevena siela išsiilgus. 
Sušvisk, 
tylioji saule, pasislėpus 
tarp drobių - ūkanų, 
lapkričio šilko - 
Nutolus nuo langų 
ir vabalų, ir liepų----
Pažvelki bent trumpam 
pro debesis - širdis iš lėto 
apmiršta be tavęs - gyvenimo 
lediniam šalty.
Paguosk akimirkai, 
kad laukt šviesos - 
gerumo vasaros - 
dvasia galėtų...
Kaunas, 1985.XII.15

* * *

O aš 
Ir darbo stalo 
Neturiu - 
Tik

Užsieniečiai, atvykę į Lietu
vą, mus laiko skurdžiais. Bet 
skurdą mes suprantame kitaip. 
Tiesa, neturime už ką pirktis šo
kolado, bet mokame džiaugtis 
nagingų kalvių sukurtomis sau
lutėmis. Margučių raštai “mus 
gyvent vilioja” ir neleidžia mu
myse apsigyventi juodai spalvai. 
Varpai! Jie skamba B. Braz
džionio, H. Nagio, taip pat ir 
mūsų aptariamos poetės eilė
raščiuose.

D. Vaskelaitė moka trum
pai reikšti mintį, netikėtu mostu 
parodyti tai, ką mes, atrodo, ži
nome, bet apie tai negalvojame: 
“Karas, / caras / grobė ir gro
bė... / Kokia turtinga / buvo Lie
tuva”. Tautos žėručių poetė 
randa senamiesčio grindinyje, 
tėviškės raudose, Kūčių žvake
lėje. Eilėraštyje “Guostagaly” 
sakoma:

O kryžiaus karpiniai 
Siūbuoja aimaną: 
O didis Dieve Tėve, 
Laimink ir atleisk.

Krikščioniškosios kultūros 
šviesoje šie žodžiai labai bran
gūs. Jų gilumas - tai atsvara 
daugeliui šios dienos poetų, ku
rie rūpinasi vien formos ieško
jimais.

Eilėraščio “Knygnešiui Vin
centui Juškai” tema paprasta, 
vyresnei kartai gerai žinoma, 
bet kaip būtų gera, kad ją šir
dimi pajustų mūsų jaunimas, - 
neretas jaunuolis šiandien eina 
paskui žaltvykslę, o tikrųjų ver
tybių nemato.

Trapūs, moteriški, gryni 
kaip versmė D. Vaskelaitės ei
lėraščiai. Poetė sako: “Saule, 
vėjau, paglostyk! / Antraip - gy
venti negaliu”. O kitame: “Obe
lėlė žvelgia / Obelėlė virpa. / Pi
la baltą šviesą, / Baltą žodžio 
prasmę”. Žinoma, šis lengvu
mas ir skaidrumas persunktas 
skausmo. Ausys norėtų tik flei
tų klausytis, “... bet trūksta / vo
ratinklio nytys, / Ir džergsi / po 
kojom stiklai...”

Danute, mes visi žinome, 
kad be kančios kūrybos nebūna. 
Bet Jūsų kojom tų stiklų yra jau 
per daug. Tautos vertybių ieš
kančiųjų klubas “Verdenė” dė
koja, kad, eidama per tėvynę 
šukių sužeistomis kojomis, Jūs 
turite jėgų žadinti viltį.

Kelmą 
Vėjų keturių...

Ir popierių 
Kai neturiu - 
Rašau
Ant
Skliautų - 
Keterų----

Tik laiko
Skambesį 
Turiu - 
Giesmių 
Klausausi 
Vyturių...

* * *
Medi, 
Priglausk mane - 
Taip sužvarbau, 
Ir vėl prašau tave 
Malonės -
Aš vis ėjau - ėjau - ėjau 
Beribiais skurdo kloniais.

Medi, šaka paremk mane - 
Aš glostau vėl tave 
Akim ir rankom, 
O maldavau 
Dievų galia 
Pasėt,
Kai vėtros ir perkūnas 
Tranko - - -I
Medi, priklaupus 
Prie tavęs — 
Aplink betonas 
Ir mašinų plienas teka - 
Čia paukštis 
Savo giesmę tęs - 
Praskink ir mano 
Tiesai taką —

Kaunas

Noriūnų dvaro mozaikos - labai subtilūs nežinomų liaudies menininkų kūriniai. Yra ir data - 1836 
metai Nuotr. H. Paulauslo
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Abstraktinės tapybos pradininkai
VYTAUTAS A. JONYNAS
Žmonių nepakeisi! Visiems 

pasitaiko pagunda švystelt mo
kytumu ir pavartot kokį svetim
žodį, kurio prasmės arba nesam 
suvokę ar supratę netiksliai. To
kiais gramėzdais, kuriais yra už
teršta Lietuvos spauda, yra bai- 
sėjęsi Tėviškės žiburiuos daug 
bendradarbių.

Vienas tokių mįslingų žode
lyčių yra “postmodernizmo” 
terminas, neretais kyštelįs nosį 
ir anglosaksų rašiniuose, ir ku
rio prasmė įvairuoja, nevieno
dai būdama suprasta architek
tūrinėj, muzikinėj, tapybinėj ar 
literatūrinėj raštijoj. Kaip pati 
jo daryba sako, jis turėtų reikšti 
kažkokią naują fazę, naują pa
kraipą, atėjusią po ilgai viešpa
tavusio pasaulyje modernizmo 
laikotarpio. Bet ar mes tikrai iš- 
manom, kas tas modernizmas, 
kokie jo požymiai, esminiai 
bruožai, kur, kaip, ir kada jis įsi
vyravo įvairiose mokslo bei me
no srityse, įvairiose šalyse. Į tą 
klausimą ne taip paprasta atsa
kyti. O tačiau turėtume būt pa
jėgūs tai padaryti.

Tą iššūkį ryžosi atremti di
delio kruopštumo bei plačios 
erudicijos vyras, istorijos profe
sorius William R. Everdell 
stambokame savo veikale The 
First Modems. Profiles in the 
Origins of Twentieth Century 
Thought (Chicago. U. of Chi
cago Press, 1997).

Du dalykai išskiria William 
R. Everdell’io knygą iš kitų pa
našaus pobūdžio mūsų šimtme
čio kultūros istorijų. Visų pirma 
pastanga perteikti pokyčius jau
senoj, galvosenoj bei savimonėj 
ne vien menininkų, literatų, 
kompozitorių, bet ir tiksliųjų 
mokslų atstovų. Tokiu būdu, ša
lia Pablo Picasso, Aug. Strind- 
berg’o, James Joyce’o ar A. 
Schoenberg’o aptinkam veikale 
ištisus skyrelius, apsakančius 
vadinamąjį “episteminį lūžį” iš
tikusius matematikus (Georg 
Cantos, Rich. Dedekind, Got- 
lob Frege), fizikus (Max Planck, 
Hugo De Vries), filosofus 
(Bertrand Russell, Edmund 
Husserl), neurologus (Santiago 
Ramon y Cajal) ir t.t. Turi toj 
portretų galerijoj savo kertę ir 
Sigm. Freud ir Alb. Einstein.

Autorius rašo ir apie XX 
amžiaus siaubų išradėjus. W. R. 
Everdell’is paskiria ištisą skyrelį 
koncentracijos stovyklų išradė
jui kubiečiui Valeriano Weyler 
y Nicolan (1896), nepamiršda
mas paminėti, kad vėliau geno
cido techniką yra tobulinę ame
rikiečiai, ypač britai būrų kare, 
ir jų pasekėjai - rusai komunis
tai bei naciai.

Kitas reikšmingas knygos 
požymis yra tas, kad autorius 

Poetė DANUTĖ VASKELAITĖ (viduryje) tarp “ Verdenės” klubo narių 
Kaune

sugeba išvengt pseudo-moksli- 
ninkams būdingo akademinio 
žargono, afišavimo savo moky
tumo hermetiška kalbėsena bei 
stilium. Jis atvirai prisipažįsta 
norįs pasiekti kuo plačiausią au
ditoriją. Jam tenka karts nuo 
karto užsiminti apie buvusius 
XX š. pradžioj mokslo ir meno 
židinius - priešišką pažangai, 
atžagareivišką Vieną ir švytintį 
naujų kelių jieškojimu Paryžių. 
Tas panoramas autorius atkuria 
nepaprastai kruopščiai, papras
tu, bet vaizdžių stiliumi, nepa
likdamas prietemy asmenybių, 
kuriom likimas nesuteikė lai
mės būti pripažintiems plates
niu mastu.

Ir taip išneria iš tos užmirš
tųjų novatorių masės mūsų 
džiaugsmui Mikalojus Konstan
tinas Čiurlionis. Čia būtina ma
ža nuošliauža. Faktiškai W. R. 
Everdell’is ypatingą reikšmę 
pripažįsta tapytojų Pablo Picas
so, Georges Seurat ir Vasili 
Kandinski įnašui, skirdamas 
jiems ištisus skyrelius. Ir kaip 
tik ten, kur jis apsako V. Kan- 
dinskio poveikį, prisimena Čiur
lionį:

“Faktiškai dar prieš 1910 
metus buvo pasaulyje keletas 
abstrakčių paveikslų. Jie atsira
do Kandinskio gimtojoje šalyje 
ir buvo sukurti gerokai paslap
tingo menininko Čiurlionio, gi
musio ir augusio Lietuvoje, kuri 
anuomet buvo Rusijos provin
cija. 1911 metai yra jo mirties 
metais. Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis buvo devyneriais me
tais jaunesnis už Kandinskį ir 
pradėjo savo karjerą kaip mu
zikas. Baigęs konservatoriją ir 
sukūręs keletą sėkmingų simfo
ninių poemų gamtos motyvais, 
jis metė muziką, pasuko tapy- 
bon. Jo paveikslai ėmė rodytis 
1906 metais serijomis - nuo tri
jų iki 13 drobių apimties, pava
dintom muzikiniu terminu, o 
kiekvienam atskiram paveikslui 
dar buvo pridedama tempo 
nuoroda. Visai kaip muzikinėje 
kompozicijoje nusakomos atski
ros dalys: ‘Žvaigždžių sonata’, 
Andante, arba ‘Jūros sonata’, 
Allegro.

Kadangi Čiurlionio techni
ka - tempera ant popieriaus bu
vo trapi, jo paveikslams neteko 
niekur keliauti, nebuvo daro
mos jų reprodukcijos. Vargu, ar 
Kandinski bus jas matęs, net ir 
po 1909 metų, kai Čiurlionis 
atsikraustė į Petrapilį ir ėmė da
rytis žinomu. Petrapily Čiurlionį 
palankiai pasitiko kaip vėluo
jantį simbolistą Viačeslav Iva
nov, tuometinis rusų simbolistų 
svariausias kritikas.

Tie keisti paveikslai buvo, 
Ivanov’o akimis, simbolistiniai, 
ir tokie jie, atrodo, buvo pačiam 
Čiurlioniui. Nors kai kurios for

mos neaiškiai priminė simbo
liškus objektus - kalnus, van
denis, planetas, piramides, purs
lų derinius, - autorius nedaug 
jų vaizdavo gamtos ir žmogaus 
sukurtuose pasauliuose. Čiur
lionio darbų tema buvo ‘trans
cendentiniai’ pasauliai, tačiau 
užuot vaizdavęs drobėje trans
cendentinius reiškinius, kaip 
kad buvo bandę ankstyvesnieji 
simbolistai (Mihail Vrubel) ar 
vaizdavęs juos kaip savo sielos 
savastį, - Čiurlionis pasuko 
transcendencijos link netiesiogi
niu keliu, panašiai kaip Alex
andre Block savo poezijoje arba 
Maurice Maeterlinck savo dra
maturgijoje.

Ivanov’as ėmė įtikėti, kad 
jie (tie paveikslai) atspindi ket
virtąją dimensiją. Vienas kūri
nių taip sužavėjo jaunąjį Igorį 
Stravinskį apie 1909-tuosius 
metus, kad jis jį įsigijo.

Ar tai buvo pirmieji ab
straktai? Jei simbolistinę esteti
ką tenka suvokti kaip pastangą 
sukurt kūrinius be siužeto, tai 
atrodytų, kad tie kūriniai tokie 
ir buvo.”

Čiurlionis minimas Ever
dell’io knygoj dar keliose vie
tose. Vienoje, drauge su Kupka, 
Kandinskiu, Mondrianu ir De
launay, kaip abstrakčios tapy
bos pradininkas (p. 249); kitur, 
kaip prisiskaitęs teosofijos žmo
gus, laikantis save naujos spiri
tualizmo epochos pranašu (p. 
316-7).

Bibliografijoje minimas 1989 
m. vykusios Duisburge Wilhelm 
Lehmbruck Museum lietuvių 
dailės parodos katalogas: Čiur
lionis und die litauische Malerei, 
1900-1940.

Kita bibliografinė nuoroda 
dar reikšmingesnė, nes joje nu
rodomi apynauji šaltiniai.

Camila Gray, The Russian 
Experiment in Art, 1963-1922. 
2nd ed. N.Y. Thames and Hud
son, 1986. Čia aptinkame tokią 
pastabą: “Geriausia priemonė 
susipažinti su Čiurlionio dar
bais, nebent apsilankius Čiur
lionio muziejuj, Kaune, Lietu
voj, yra jo reprodukcijų rinkinys 
M. K. Čiurlionis, 32 reprodukci
jos. Vilnius. Grožinės literatū
ros leidykla, 1961.

Norint susipažint su jo bio
grafija anglų kalba, yra žurnalo 
Lituanus specialus numeris, 1961 
m. 2 nr., išspausdinęs George M. 
A. Hofmann’o, Alexis Rannit’o, 
Vyacheslav Ivanov’o, Raymond 
F. Piper’io ir Vlado Jakubėno 
straipsnius, Romain Rolland’o, 
Bernard Berenson’o, Jacques 
Lipschitz’o ir Igorio Stravins- 
ki’o pasisakymus.

Šioji nuoroda išeiviui itin 
miela, nes ja pripažįstama, kad 
žurnalo Lituanus leidimas ne
buvo beprasmis ir bevertis, kaip 
kažkada zaunydavo kai kurie 
mūsų šviesūnijos atstovai.

Atsiųsta paminėti
MŪSŲ ŠOKIŲ AUDINYS, 

tautinių šokių vadovėlis, 222 psl. ir 
viršeliai. Išleido Lietuvių tautinių 
šokių institutas. Redagavo Geno
vaitė Dumčiūtė-Breichmanienė, 
techninis red. J. Karasiejus, brėži
nius paruošė S. Einikytė Vilniuje, 
tekstą rinko “Tėviškės žiburiai”, 
gaidas spausdinimui paruošė M. 
Motiekaitis Čikagoje. Spausdino 
Danaitis Associates Ine. Toronte 
1997 m. Tiražas 500 egz. Turinyje - 
G. Breichmanienės įvadinis žodis, 
vienas pradininkų - V. Beliajus, 
tautinių šokių kūrėjos ir choreogra
fės, jų nuotraukos, trumpos gyveni
mo apybraižos; tautinių šokių ap
rašymai su grafiškai išreikštais ju
desių nurodymais ir gaidomis.

d KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Prel. Juozas Prunskis, Le- 

monte prie Čikagos gyvenantis 
žurnalistas, daugelio premijų me
cenatas, artėja prie savo amžiaus 
devyniasdešimtmečio sukakties. 
Jis yra gimęs 1907 m. gruodžio 22 
d. Žvilbučiuose prie Daugailių, 
Utenos rajone, mokęsis Utenos 
“Saulės” progimnazijoje. Tad ne
nuostabu, kad Utenos miestas am
žiaus devyniasdešimtmečio proga 
jį paskelbė septintuoju savo gar
bės piliečiu.

Dail. Magdalena Birutė Stan
kūnienė, lyg šiol pasižymėjusi ta
pyba, grafika ir mozaika, prieš 
porą metų perėjo batikon. Savo 
naujųjų batikos kūrinių paroda 
spalio 18 d. Lemonte, Amerikos 
lietuvių dailės muziejuje, ji pra
dės šiemetinį rudens parodų se
zoną. Jos batikos darbų parodą 
jau 1995 m. Kaune surengė M. K. 
Čiurlionio meno muziejus. Pernai 
jos Lietuvai dovanotų kūrinių al
bumą išleido Lietuvos dailės mu
ziejus Vilniuje.

Veiklos keturiasdešimtmetį 
Čikagoje paminėjo Jaunimo cent
re veikianti M. K. Čiurlionio ga
lerija, telkianti ir sauganti išeivi
jos lietuvių dailininkų nepriklau
somai Lietuvai dovanotus kūri
nius. Didelis darbas buvo pradė
tas pirmąja kūrinių Lietuvai pa
roda Jaunimo centre. Ją 1957 m. 
spalio 20 d. surengė jų priežiūrai 
įsteigtas Lietuvių amerikiečių me
nininkų klubas, vadovaujamas 
Povilo Gaučio. Šioje parodoje ta
da dalyvavo 20 dailininkų su 104 
kūriniais. Dabartinėje M. K. Čiur
lionio galerijoje Lietuvai yra su
kauptas beveik 400 rinkinys, su
kurtas šimto šešiolikos dailininkų. 
Jis apima tapybą, grafiką, skulp
tūrą, keramiką bei kitus žanrus, 
atstovaujančius realizmui, deko
ratyvinei dailei, kubizmui, ekspre
sionizmui, natūralizmui, abstark- 
cizmui bei kitoms smulkesnėms 
meno srovėms. Dabartinę M. K. 
Čiurlionio galerijos valdybą suda
ro pirm. Algis Janušas, kuratorė 
Birutė Šontaitė-Krukovskienė, 
sekr. Halina Plaušinaitienė, ižd. 
Halina Molėjienė, nariai Daiva 
Petersonaitė ir Leonas Narbutis. 
Garbės komitete yra kun. Anta
nas Saulaitis, SJ, Lietuvos garbės 
konsulas Vaclovas Kleiza, Marija 
Ambrazaitienė ir dr. Petras Ki
sielius.

M. K. Čiurlionio galerijos 
keturiasdešimtmečiui yra skirtas 
M. Morkūno spaustuvėje gražiai 
išleistas išeivijos lietuvių dailinin
kų Lietuvai dovanotų kūrinių di
doko formato ir gero popieriaus 
sukaktuvinis 128 puslapių katalo
gas. Jo autorei Jonei Liandsber- 
gienei talkino M. K. Čiurlionio' 
galerijos dabartinio direktoriaus 
Algio Janušo sudarytas katalogo 
išleidimo komitetas. Leidinys pra
dedamas dail. Petro Aleksos M. 
K. Čiurlionio galerijos ir jos veik
los įvadu. Pateikiamas šimto še
šiolikos dailininkų Lietuvai dova
notų kūrinių sąrašas ir po vieną jų 
kūrinio reprodukciją. Pabrėžia
ma, kad Lietuvai tapus nepriklau
soma, visas rinkinys dabar yra jos 
nuosavybė. Šiuo reikalu galerijoje 
lankėsi Lietuvos dailės muziejaus 
direktorius R. Budrys. Pasak jo, šį 
rinkinį turbūt teks perkelti į Rad
vilų rūmus. Tačiau teks palaukti, 
nes tokio rinkinio perkėlimui pa
talpos dar neparuoštos.

Antrąją dalį Kazimiero Barė- 
no informacinės knygos “Britani
jos lietuviai 1974-1994” vis dėlto 
išleido dabar gerokai suskilusi D. 
Britanijos lietuvių sąjunga (DB- 
LS), š. m. rugsėjo 6 d. minėjusi 
veiklos penkiasdešimtmetį Not- 
tinghame. Ilgas laukimas, atrodo, 
buvo skaudus jaunystės dienomis 
dideliu darbštumu pasižymėju
siam žurnalistui ir rašytojui Ka
zimierui Barėnui (Barauskui), il
gamečiam redaktoriui Vilniuje 
numarinto “Europos lietuvio”, 
daugelio dailiosios literatūros 
knygų autoriui, įžengusiam ar 
greit įžengsiančiam į amžiaus 
devyniasdešimtmetį. “Lietuvos ai
do” atstovas Leonas Peleckis- 
Kuktavičius jau 1997 m. balan
džio 2 d. laidoje pokalbio su K. 
Barėnu pasirinktoje antraštėje ra
šo: “Lietuvoje dabar esu maždaug 
nežinomasis”, - liūdnai konsta
tuoja Londone gyvenantis prozi
ninkas, daugelio romanų ir apsa
kymų autorius Kazimieras Baro
nas”. 1995 m. “Nemunas” Kaune 
išleistoje apsakymų knygoje “Trys 
psichiatrai pienių lauke” klaidin
gai nurodė, kad tikroji K. Barėno 
pavardė yra Baranauskas.

Jurbarko kultūros rūmų 
•“Mituvos” ansamblis, vadovauja
mas Ados Baublienės, paminėjo 
koncertinės veiklos dvidešimt- 
penkmetį. Jis yra dalyvavęs Lie
tuvos dainų šventėse, turėjęs kon
certų mažose Lietuvos vietovėse.

Vilniaus universitete Šv. Jo
nų šventovėje Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos (LKMA) di
plomai buvo įteikti naujiems LK
MA nariams akademikams - 
vysk. dr. Jonui Borutai, SJ, prof. 
Vytautui Landsbergiui ir prof. 
Vaciui Miliui. Šioje iškilmėje da
lyvavo Lietuvos seimo nariai, 
mokslininkai, dvasininkai, visuo
menės atstovai, vadovaujami švie
timo ir mokslo ministerio akade
miko Zigmo Zinkevičiaus. Nario 
akademiko diplomus jiems įteikė 
LKMA pirm. prof. Giedrius Už
davinys. Naujieji akademikai 
skaitė trumpus pranešimus iš sa
vo mokslinių tyrimų srities, kal
bėjo apie tai, kas dabar aktualu 
Lietuvai. LKMA jau turi 18 aka
demikų (septynis - Lietuvoje, 
vienuolika - užsienyje), 720 narių 
ir apie 200 narių pagalbininkų. 
LKMA akademikai yra renkami 
balsavimu, kai kandidatą pasiūlo 
nemažiau kaip 20 akademijos na
rių arba trys LKMA nariai aka
demikai. Balsuoja tik akademikai. 
LKMA yra įsteigta 1922 m. So
vietinės okupacijos metais ji veikė 
užsienyje. LKMA nariais akade
mikais, be arkiv. Mečislovo Rei
nio ir arkiv. Juozo Skvirecko bei 
kitų dvasininkų, yra buvę ir pa
sauliečiai profesoriai Pranas Do
vydaitis, Juozas Eretas, Stasys 
Šalkauskis, Kazys Pakštas, Zeno
nas Ivinskis ir kt.

Poezijos šventę Molėtuose 
surengė Molėtų rajono literatų 
brolija, turinti porą dešimčių na
rių, kurių daugumą sudaro poe
tai. Remigijus Gražys jau yra pa
ruošęs spaudai ketvirtą poezijos 
knygą. Po vieną rinkinį yra išleidę 
ir keli kiti brolijos nariai. Molėtų 
rajono literatų brolija prieš dve
jus metus yra išleidusi bendrą sa
vo narių rinkinį “Akimirkos”. 
Poezijos šventėn atvyko svečiai 
poetai iš Vilniaus Jonas Striel
kūnas ir Alvydas Slepikas. Pasta
rasis yra kraštietis, neseniai Mo
lėtuose turėjęs savo knygos “Tai
ka tavo kraujui” sutiktuves. Poe
zijos šventę švelnia birbynės me
lodija pradėjo Molėtų muzikos 
mokyklos mokytojas Audronis 
Tarvydas, žodį taręs literatų bro
lijos pirm. Alfonsas Kavoliūnas, 
šiam renginiui vadovavusi moky
toja Nijolė Repečkienė, dalyvius 
sveikinęs rajono burmistras Va
lentinas Stundys. Savo poezijos 
kūrinius skaitė vietiniai poetai ir 
svečiai iš Vilniaus, talkinami vi
durinės mokyklos skaitovų. Kon
certinę programos dalį atliko 
Audronės Kibickienės vadovauja
mas Molėtų laisvalaikio centro 
moterų ansamblis. Amžiaus sep
tyniasdešimtmečio proga buvo 
pasveikintas tautine juosta ap
juostas literatų brolijos narys ir 
kraštotyrininkas Vladas Skrebiškis.

Poeto Adomo Mickevičiaus 
(1798-1855) dviejų šimtų gimimo 
metų sukakčiai jau ruošiasi Lie
tuva. Tas sukaktuvinis gimta
dienis bus 1998 m. Kūčių dieną. 
Lietuvos seimas jau išrinko mi
nėjimų Lietuvoje komisiją. Tą 
valstybinę komisiją sudarė: pirm. 
Justinas Marcinkevičius - poetas 
ir Lietuvos mokslų akademijos 
narys, vicepirm. Arvydas Vidžiū
nas - seimo švietimo, mokslo ir 
kultūros komiteto vadovas, sekr. 
Juozas Širvinskas - Lietuvos kul
tūros viceministeris, Žibartas 
Jackūnas - seimo ryšių su Lenkija 
grupės vadovas, Mindaugas Brie
dis - Lietuvos valstybinės 
UNESCO komisijos vadovas, sei
mo nariai - rašytojas Jonas Avy
žius, Vytautas Bogušis, Artūras 
Plokšto, Vilniaus burmistras Ro
landas Paksas, Vilniaus universi
teto rektorius Rolandas Pavilio
nis, Lietuvos operos ir baleto 
teatro meno vadovas bei vyr. diri
gentas Jonas Aleksa, regioninių 
problemų ir tautinių mažumų de
partamento direktorius Remigi
jus Motuzas, radijo stories “Znad 
Wilii” vadovas Česlovas Okinči- 
sas ir dar kiti seimo sudarytos 
valstybinės minėjimų komisijos 
nariai, kurių iš viso yra 25. Šiai 
komisijai talkins ir keli Lenkijos 
atstovai. Pirmiausia planuojama 
paruošti poeto A. Mickevičiaus 
dviejų šimtų gimimo metų su
kakties minėjimų programą, kurią 
turės patvirtinti seimas ir Lietu
vos vyriausybė. V. Kst.
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999 College St., Toronto, Ontario M6H IA8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

pRISIKELIMO
ARABIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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 GIG-met. palūk............. 3.25%
2 metų GlC-met. palūk..............3.75%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.25%
4 metų GlC-met. palūk............. 4.50%
5 metų GlC-met. palūk............. 5.25%
RRSP, RRIF Ir OHOSP............. 2.00%
RRSP irRRIF-1 m.term.ind..... 3.25%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind..... 3.75%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind..... 4.25%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind..... 4.50%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind..... 5.25%
Taupomąją sąskaitą..................2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................5.25%
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 mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

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.

L E D A. S REERICERA TIOA 
AIR CONDITIONING & HEATING 

Taisau ir įvedu
• Centrines šildymo ir A/C sistemas • Skalbimo mašinas, džiovintuvus 
e 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)

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

DKkl l>k
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 

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

JUOZUI EIMIUI RAMUI
tel. 239-7733

namų 766-5857 FAX 234-5187
INSURANCE BROKERS LIMITED

CHOLKAJN 3836 BLOOR ST w ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1 LI

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

BURNHAMTHORPE & MILL 6 kamb. “condominium”.
Prašo-$+69^eo-.^+6&!°6e-$159,900 ^2^900ujv v $230,900
BLOOR & HAVELOCK 2 butų namas. Prašo $244,900-

Skambinti

TEODORUI STANULIUI
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

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

(2 blokai j vakarus nuo Lietuvių namų)

tel. 416 769-1616 fax 416 769-1524

Abipus Minijos žemupio išsistatęs senas žvejų kaimas - Minija (Mingė, Mine). Sodybos, jų kiemai, 
darželiai žvelgia į upę, prie kurios krantų plūduriuoja valtys - ir žvejoti, ir susisiekti su kaimynu kitoje 
upės pusėje Nuotr. D. Meilūno

Atostogos ant laivų milžinų
B. STUNDŽIA, Torontas
1993 m. per 5 milijonus 

žmonių praleido atostogas jū
roje ant turistinių keleivinių lai
vų. Spėjama, kad 2000-taisiais 
metais astuoni milijonai plauks 
turistiniais jūrų keliais, dažniau
siai Karibų jūroje, per Panamos 
kanalą, palei Aliaską skersai 
Atlantą ir Viduržemio jūroje.

Atrodo, kad turistinių laivų 
verslas klesti, nes statomi dide
lio tonažo nauji laivai su viso
kiais patogumais ir naujais įren
gimais. Vienas laivas turės bėgi
mo takus, kitas mažą golfo aikš
tę, o kiti dar kai ką, jau nekal
bant apie maudymosi baseinus, 
pirtis, parodų sales.

Per keletą metų žadama pa
statyti per 10 turistinių laivų, 
kurių trys turėtų būti superlai- 
vai, patys didžiausi pasaulyje. 
Pirmasis, kuris bus nuleistas į 
vandenį “Sun Princess” yra 257 
metrų ilgio, turi 10 denių (blik- 
čių) keleiviams. Tonažas - 
77.000. Bėgimo takas sieks treč
dalį kilometro. Galės sutalpinti 
1950 keleivių ir bus didžiausias 
pramoginis laivas. Žiemą plau
kios tarp Karibų jūros salų, o 
vasarą - palei Aliaską,

Netrukus dydžiu šį laivą 
pralenks kitas “Carnival Cruise 
Line” bendrovės laivas “Carni
val Destiny”,kurio tonažas 
sieks 100.000. Šis laivas turės 12 
denių (blikčių), dviejų aukštų 
valgyklas, galės sutalpinti 3350 
keleivių. Jo ilgis bus 267 metrai.

Metais vėliau “Princess” 
bendrovė tikisi nuleisti į vandenį 
104.000 tonų superlaivą “Grand 
Princess”.

Iš tikro buvo planuota pa
statyti 90.000 tonų laivą, bet, 
svarstant laivo įrengimus, vieną 
sumanymą sekė kitas, ir dydis 
išaugo iki 104.000 tonų. Iki šio
lei modernūs turistiniai laivai 
buvo apie 70,000 tonų. Juos 
pralenkė keleiviniai laivai, kaip 
pvz. “Queen Mary” su 80.000, 
bet jie buvo skirti kelionėms per 
Atlantą ir turėjo kelias kelei
viams klases. Pramoginiai turis
tiniai laivai yra vienos klasės.

Superlaivai "Destiny” ir 
“Grand Princess” bus tokie di
deli, kad negalės plaukti per Pa
namos kanalą, todėl turės plau
kioti Karibų ir gal Viduržemio 
jūrose.

Atrodo, kad turistinių ke
leivinių laivų bendrovės lenkty-

Gruodžio mėnesį bendro
vės “Celebrity Cruises” naujas 
70.000 laivas “Century” pradės 
plaukioti Karibų jūroje iš Flori
dos Fort Lauderdale uosto. Ki
tus du superlaivus numato pa
leisti plaukioti 1997 metais.

“Carnival” bendrovės du 
laivai po 70.000 tonų “Imagi
nation” pasirodys jūroje dar šią 
vasarą ir kitas toks pat laivas 
“Inspiration” - sekančiais me
tais.

1997 m. šalia “Sun Prin
cess” pasirodys kitas 77.000 to
nų laivas “Down Princess”. Tai
gi, jei laikai nepablogės, laivų 
pakaks visiems norintiems sma
giai praleisti laiką jūroje. Viena 
bendrovė bando skirti laivą ke
lionei apie pasaulį. Žinoma, to
kia kelionė brangiai atsieina, 
nes tik viena savaitė ant laivo 
kainuoja asmeniui apie 2-3000 
dolerių.

Skautų veikla
• Žiemos veiklos pradinėje su

eigoje rugsėjo 28 d. į psl. laipsnį pa
kelti šie “Rambyno” tunto skautai: 
D. Karka, M. Rovas, V. Ruslys, S. 
Simonavičius, A. Janušonis; į si. 
laipsnį - P. Gaudi, T. Jonaitis, J. 
Wilkinson; į v.sl. laipsnį - R. Pečiu
lis. “Šatrijos” tunte į psl. laipsnį pa
keltos - D. Batūraitė, E. Ploog, Z. 
Ignatavičiūtė; į si. laipsnį - I. Tar
vydienė; į v.sl. - D. Gudelytė. F.M.

• V.s. fil. Antanas Dundzila, 
buvęs LSS tarybos pirmininkas, 
pastaruoju dešimtmečiu stipriai 
reiškęsis spaudoje, 1997 m. išleisdi- 
no savo novelių rinkinį “Krištolas ir 
knygos”. Kai kurios novelės premi
juotos “Dirvos” ir Lietuvių rašytojų 
dr-jos Aloyzo Barono vardo kon
kursinėmis premijomis. Inf.

• Visa išeivijos lietuviškoji 
spauda sunkiai verčiasi. Reikia 
paramos ir “Tėviškės žiburiams”. 
Kas galite, paremkite juos auka, 
rėmėjo ar garbės prenumerata, 
testamentiniu palikimu.

Taip atrodo vasarnamis Nidoje prie Baltijos jūros Ntr. K. Dambaraitės

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

•n

LIETUV,Ų ttttKREDITO I- I T. T—
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

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

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

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

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

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

MasterCard

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

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

.....5.25%

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

(fixed rate)

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

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

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

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

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

Telefonas: 416 207-9239

S

u

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

M 
ANTANAS 

GENYS

Knygų rišykla 
SAMOGITIA” 
meniškai įriša 

knygas bei žurnalus

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

Sutton
GROUP

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

Į Lietuvą su Nordland Express

Siuntiniai laivu • Oro paštu

niauja, kas daugiau pasistatys 
laivų ir kaip juose bus užimami 
žmonės. “Royal Caribbean 
Cruise” linijos laivas “Legend 
of the Seas” bus pirmas su 18 
skylių golfo aikštele. Kelionę 
pradės gegužės mėnesį Karibų 
jūroje, žiemą plauks per Pana
mos kanalą, o vasarą - Alias
koje. Ši bendrovė numačiusi per 
keletą metų pastatyti šešis su
perlaivus.

Pinigų perdavimas • Prekybiniai 
pervežimai

ALGIS 
MEDELIS

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

Kelionės j 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 UNIJĄ!
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 susitams.

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!

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
Alfredas Zorkus
905 522-9966
Jonas ir Marytė Narusevičiai 
1055 Guildwood Blvd. 
519 657-1751
Andrejs Vitols 
105 56th Avė., Lochine 
514 637-9102

Už Toronto ribų 1-800-561-3113

Xr



Jaunieji Lietuvos muzikai: akompaniatorė EUGENIJA KUPRYTĖ, 
solistė AUŠRA CICĖNAITĖ, solistas VAIDAS VYŠNIAUSKAS

J-

Kelionės į Lietuvą 1997!
Kainos priklauso nuo oro linijos bei 

kelionės trukmės. Teiraukitės apie mūsų SUPER SAVING kainas.
***Sutvarkome iškvietimus ir parūpiname d raudas*** 

***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 
| 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 
ISLINGTON-ALBION/REXDALE rajone 
parduodamas 3 miegamųjų namas. $219,000 

Countrywide westide realty inc.
4214 Dundas St. W. Suite 106, Etobicoke, ON 
M8X 1Y6 E-mail: kraudys@ldlrect.com

Travel_______
& Services Inc.

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

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

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

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

Kreipkitės visomis darbo dienomis

TEL: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

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

REŽMBK West Realty Inc.

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

Nemokamas namų įvertinimas

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

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

Fax 531-1906

Jaunųjų Lietuvos 
muzikų koncertas

ILONA BERESNEVIČIENĖ

1997 m. spalio 26 d. toron- 
tiečiai ir kiti turės puikią progą 
pasiklausyti jaunųjų Lietuvos 
talentų. Per daugelį metų visi 
pripratome girdėti tas pačias at
likėjų pavardes, o čia bus puiki 
proga susitikti su jaunais daini
ninkais - Aušra Cicėnaite ir 
Vaidu Vyšniausku. Jiems akom
panuos muzikos akademijos 
studentė Eugenija Kuprytė.

Aušra Cicėnaitė jau yra bu
vusi Toronte su ansambliu 
“Kanklės”. Jinai - Kauno muzi
kinio teatro primadona, paruo
šusi daugelį operų ir operečių 
vaidmenų. 1996 m. pavasarį da
lyvavo V. Banaičio operoje “Jū
ratė ir Kastytis” Čikagoje. 1997 
m. jai buvo paskirta Valstybinė 
jaunųjų menininkų stipendija.

Sol. Vaidas Vyšniauskas ir
gi nemažiau žinomas Lietuvoje 
ir už jos ribų. Operos solisto 
karjerą pradėjo 1994 m. kovo

2261 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 

patarnaus

NIJOLĖ B. BATES 
tel. 416 763-5161 

(24 vai, pager)

26 d. Vilniaus operos teatro 
scenoje dainuodamas G. Verdi 
“Traviatoje”. Nuo 1995 m. dir
bo Kauno muzikiniame teatre. 
1995 m. buvo pakviestas atlikti 
L. Bernšteino muzikinio kūrinio 
“Vestsaido istorija” pagrindinį 
Tonio vaidmenį. Muzikos kriti
kė A. Ramanauskaitė apie šį 
dainininką rašė “Kauno dienoje”.

“Stipriu pagiriamuoju žo
džiu išsyk norėtųsi pamaloninti 
pagrindinio Tonio vaidmens at
likėją V. Vyšniauską. Muzikos 
akademijos penkto kurso prof. 
V. Noreikos studentas turi iš
ties malonaus tembro, lanksčios 
frazuotės tenorą, tikslų ritmo 
pojūtį ir visai neblogą, organiš
ką, betarpišką vaidybos techni
ką. Beje, Tonio vaidmenį solis
tas kol kas atlieka be dublerio - 
tai išties sudėtinga”.

Abiem solistam Toronte 
akompanuos jauna Lietuvos 
pianistė Eugenija Kuprytė. Tai 
Lietuvos muzikos akademijos 
prof. O. Šteinbergo fortepiono 
klasės studentė. Ji 1995 m. tapo 
J. Gruodžio pianistų-koncert- 
meisterių konkurso laurete. 
1995 m. koncertavo tarptauti
niam muzikos festivalyje bei 39- 
oje LFB studijų savaitėje “Lie
tuva: jos ateities vizija” Čika
goje.

Šie trys talentingi jaunieji 
menininkai yra pasiruošę atvež
ti įdomią ir įvairią programą, 
kurios pagrindinė dalis bus 
mums gerai žinomas ir mėgs
tamas operetės žanras. Daini
ninkai koncertams Amerikoje ir 
Kanadoje atsiveš sceninę-teatri- 
nę aprangą.

Prieš norėdami pirkti ar parduoti 
namus, kreipkitės į

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

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

SKAMBINKITE:

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

ARBA
Dr. Leona Rudinskas, Associate Broker

Jūs galite sutaupyti už teisinį patarnavimą

LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
platina

lietuviškas
progines monetas

Turime išimtinę platinimo 
teisę Šiaurės Amerikoje

Kviečiame teirautis abiejuose 
skyriuose:
1573 Bloor St. W., Toronto
Tel. 416 532-1149 • Fax 416 532-5595

2975 Bloor St. W., Etobicoke
Tel. 416 207-9239 • Fax 416 207-9401

SKAITYTOJAI PASISAKOl
VILNIAUS DIENA

“TŽ” nr. 40(2483) Č.S. veda
majame straipsnyje “Vilniaus dieną 
minint” teisingai apibūdindamas 
1920 m. spalio 9 d. pilsudskininkų- 
želigovskininkų klastą ir jos pasek
mę lietuvio galvosenoje apie len
kus, džiaugiasi, kad nuo to nelemto 
Vilnaus krašto atplėšimo praėjo jau 
77 metai ir per tą laiką daug kas 
pasikeitė, nes ir Lietuvoje ir Lenki
joje išaugo nauji žmonės. Argi?

Nejaugi paskutinio karo metu 
dar vis tie patys pilsudskininkai-že- 
ligovskininkai žudė Vilniaus krašte 
nekaltus administracijos pareigū
nus ir civilius lietuvius gyventojus, 
skelbdami pasauliui, kad jie kovoja 
su Vokietija?

Nejaugi dar ir dabar tie patys 
pilsudskininkai-želigovskininkai plė
šo trispalvę ant Lietuvos konsulato 
patalpų Seinuose ir teršia konsula
to sienas priešlietuviškais, grubiais, 
nekultūringais pasisakymais?

Nejaugi dar ir dabar Vilniaus 
krašte, ypač jau lenkų nutautintose 
šio krašto dalyse, tie patys pilsuds- 
kininkai-želigovskininkai persekio
ja išsekusius kovoje dėl tapatybės 
lietuvius vien dėl to, kad jie norėtų 
mokyti bent savo vaikus valstybine 
lietuvių kalba?

Jeigu jau, kaip Č.S. tvirtina, iš
augo Lietuvoje ir Lenkijoje nauji 
žmonės, tai ar atsirado bent vienas 
iš tų naujai išaugusių žmonių Len
kijoje, kuris bent žodžiu būtų pa
smerkęs ar apgailėjęs pilsudskinin- 
kų-želigovskininkų klastą?

Mano akimis žiūrint į dabarti
nę padėtį Vilniaus krašte jau “ne
priklausomoje” Lietuvoje padėtis 
pasikeitė tik tiek, kad trūksta Bo- 
cianskio ir Jalbrzykovskio. Bet ka
žin, ar Lietuvos-Lenkijos santy
kiams besivystant dabartine krypti
mi ir tokių neatsiras.

Būtų labai labai gera ir malo
nu, jei Č. S. svajonė dėl Lietuvos- 
Lenkijos ateities santykių taptų tik
rove ir nepasibaigtų antra 1920 m. 
klasta.

Stasys Jakaitis, Toronto, Ont.
Red. pastaba. Pagrindinė mini

mo “TŽ” vedamojo straipsnio min
tis - rūpintis lietuvybe Vilniaus 
krašte. Išsišokėlių “želigovskinin- 
kų” ir kitokių buvo ir bus, bet tai 
neturėtų lemti tokio tų dviejų vals
tybių Lietuvos ir Lenkijos artėjimo, 
kuris skriaustų Vilnijos lietuvybę.

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

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

Priima pacientus pagal susitarimą

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

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

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

Tel.: 416 530-1070

Dantų gydytojai
Dr. J. E. BIRGiOLAS, d.d.s.

Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.

Dr. R. KARKA, D.D.S. M.S. Dip. Orth.

(Orthodontist)
Telefonas

2373 Bloor Street West g 763-5677

Advokatas

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

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

Lengvai pasiekiamas autobusu 
nr. 79 (Scarlett Road) nuo 

Runnymede požeminio stoties.

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

PACE, JOHNSON
2 Jane Street, Suite 500 

(Bloor ir Jane gatvių kampas) 

Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. 416 762-7393
Fax 416 762-0231

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

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

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

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

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

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

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

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

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

mailto:kraudys@ldlrect.com
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TO RO NT O
Anapilio žinios

- Spalio 19, sekmadienį, Lie
tuvos kankinių šventovėje 11 v.r. 
Mišiose dalyvavo Lietuvos ambasa
dorius Kanadai dr. A Eidintas su 
žmona bei Lietuvos generalinis kon
sulas Toronte H. Lapas su žmona.

- Rudeninė kapinių lankymo 
diena bus lapkričio 2, sekmadienį. 
Mišios bus Lietuvos kankinių šven
tovėje 3 v.p.p. Autoaikštėje bei ka
pinėse tvarką prižiūrės Toronto VI. 
Pūtvio kuopos šauliai. Autobusas 
kapinių lankymo pamaldoms va
žiuos nuo Islington požeminių trau
kinių stoties Anapilin 2.30 v.p.p., o 
nuo Anapilio atgal išvažiuos 5.30 
v.p.p. Anapilio autobusėlis tą sek
madienio rytą važiuos Anapilin į pa
maldas įprasta sekmadienio tvarka.

- Lietuvoje mirė a.a. Marija 
Pranulienė, mūsų gero parapijiečio 
Juozo Skilandžiūno ir kun. dr. Vik
toro Skilandžiūno bei Prano Skilan
džiūno sesuo.

- 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.

- Spalio 29, trečiadienį, Anapi
lyje vyks Kanados lietuvių katalikų 
kunigų vienybės suvažiavimas.

- 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.

- Mišios spalio 26, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Leonardą ir Vytau
tą Dargius, 11 v.r. už parapiją. Wa- 
sagoje 2 v.p.p. už Pakalkų šeimos 
mirusius.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio popietėje spa

lio 19 d. dalyvavo 190 asmenų. Sve
čių knygoje pasirašė dr. Margarita 
Švedienė, inžinierė Lidija Sakalaus
kienė iš Vilniaus, Stepas Grama- 
liauskas iš Port Elgin, Dalia ir 
Jaunis Melvydžiai iš Franklin, MI, 
Rūta Butkevičienė, Teresė Ubar
tienė iš Kauno, Vika ir Vytas 
Radžiai iš Otavos. Pranešimus pa
darė ir su svečiais supažindino LN 
moterų būrelio narė L. Matulevi
čienė.

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

- Ligonių lankymo komitetas 
prašo žinių apie vienišus ir ser
gančius tautiečius, kuriuos galėtų 
aplankyti komiteto nariai. Pranešti 
dr. Ginai Ginčauskaitei tel. 416 
532-7115.

- Šeštadienį, spalio 25 - tradi
cinis LN pokylis Karaliaus Min
daugo menėje. Programoje - vyrų 
choras “Aras”.

- Naujus sumanymus bei pa
geidavimus galima perduoti pasi
naudojant “Lokio” svetainės dėžute.

- 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.

Anapilio knygyne jau gali
ma gauti kapams puošti žvakių 
ir lietuviškų kalėdinių sveiki
nimų.

Anapilio keltuvo vajui au
kojo: $100 - Č. L. Senkevičiai.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijoms Romoje aukojo: $500 
- S. E. Pusvaškiai.

Šv. Kazimiero kolegijai Ro
moje aukojo: $100 - V. J. Pil
kauskai.

A. a. Audronės Kazanavi- 
čienės atminimui Dana, Ted ir 
Taras Chornomaz “Tėviškės ži
buriams” aukojo $20.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - E. Ažubalienė, 
O. Balsienė (savo tėvų a.a. Al
binos ir Juozo Kriaučiūnų mir
ties metinių proga); $50 - L. S. 
Olekos; $20 - B. Tamoliūnienė 
(a.a. Virginijos Žemaitienės at
minimui).

Mielos mamytės a.a. Hali- 
nos Rickienės 7 metų mirties 
prisiminimui (1997 m. spalio 29 
d.), Alina, Kazys Žilvyčiai ir 
šeima “Tėviškės žiburiams” au
kojo $100.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, spalio 

19, buvo misijų sekmadienis ir pa
rapijos metinė šeimų šventė. Pa
mokslus sakė Šiaulių vyskupijos 
Kražių parapijos klebonas kun. 
Alionidas Budrius. Per Mišias gie
dojo vaikų choras, jaunimas grojo 
gitarom. Jaunimo atstovai V. Ku- 
likauskaitė, O. Smalenskaitė ir D. 
Sonda, dalyvavę Pasaulio jaunimo 
dienose Paryžiuje, po Mišių trumpai 
pasidalino savo įspūdžiais su Mišių 
dalyviais. Per 10.15 v.r. Mišias gie
dojo ir “Armonikos” ansamblio na
riai.

- Santuokos Sakramentą pri
ėmė Audronė Bitėnaitė ir Troy Ro
bertson.

- Spalio 15 d. palaidota a.a. 
Ona Beresnevičienė, 92 m. Paliko 
sūnų Albiną, dukrą Birutę Tamo
šiūnienę ir seserį Marcelę Spurie- 
nę. Spalio 20 d. palaidotas a.a. Pet
ras Bigauskas, 78 m. Paliko žmoną 
Laimą, sūnus Raimundą, Andrių ir 
Allan su šeimomis, brolį Vytautą 
Toronte ir seserį Liunę Lietuvoje. 
JAV mirė Jonas Freimanas, Jono 
Freimano, jn. tėvas. Toronte mirė 
a.a. Erika Repečkienė, Jono Re- 
pečkos žmona.

- Platinami bilietai sekmadie
niais salėje, o kitu laiku pas Reginą 
Masionienę (232-2840) į iškilmingą 
parapijos pokylį, kurio tikslas yra 
sutelkti lėšų parapijos persikėlimui. 
Pokylis įvyks lapkričio 8 d., 5 v.p.p. 
parapijos salėje. Jei kas turi vertin
gų daiktų pokylio metu vyksian
čiom varžytinėm prašom paskam
binti M. A. Kušlikienei 234-0500 ar 
Ir. Poškutei 586-4636.

- Uždaros rekolekcijos mote
rims įvyks lapkričio 28-30 d.d. Re
kolekcijoms vadovaus kun. Julius 
Sasnauskas, OFM. Registruotis pas 
dr. O. Gustainienę 249-7397.

- Jaunų Lietuvos menininkų 
koncertas įvyks spalio 26 d., 2 v.p.p. 
parapijos salėje. Programą atliks 
sopranas A. Cicėnaitė, tenoras V. 
Vyšniauskas ir pianistė E. Kuprytė. 
Pelnas skiriamas parapijos persike- ■ 
limo fondui ir našlaičių šalpos 
fondui “Globa”.

- Šią savaitę Kennebunkport’e, 
Maine, vyksta lietuvių pranciškonų 
Šv. Kazimiero provincijos suvažia
vimas, kuriame, dalyvaujant 5 at
stovams iš Lietuvos, bus išrinktas 
naujas provincijolas ir jo patarėjai. 
Iš Toronto į suvažiavimą išvyko 
klebonas kun. A. Simanavičius, 
OFM, ir kun. E. Jurgutis, OFM.

- Mišios spalio 26, sekmadienį: 
8.15 v.r. už a.a. Joną Juodį; 9.15 v.r. 
už a.a. Juozą; 10.15 v.r. už a.a. An
taną ir Aušrą Sapijonius, Vincento 
šeimos intencija ir padėkos inten
cija; 11.30 už gyvus ir mirusius pa
rapijiečius.

Maironio mokyklos žinios
- Nors mokslo metai vos prasi

dėjo, bet jau aktyviai veikia komi
tetai, ruošiantys Maironio mokyk
los 50 metų sukaktį.

- Prašome sekti mokytojų ir 
provincijos vyriausybės sprendimus. 
Jei mokyklos bus uždarytos, ne
veiks ir mūsų šeštadieninė mokyk
la. Prašome tuo atveju skambinti 
M.S.S.B. informacijos telefonu 416 
222-8282, ext. 2873.

- Spalio 18 d. mokyklos audi
torijoje įvyko “Armonikos” koncer
tas. Nuoširdžiai dėkojame muzi
kantam, kad atvyko į mokyklą ir 
pralinksmino visus.

- Lapkričio 1 d., 11 v.r. mokyk
los auditorijoje vyks Kernagio kon
certas. Visi tėveliai maloniai kvie
čiami dalyvauti. Laisva auka bus 
renkama prie įėjimo išlaidoms pa
dengti. Laukiame visų.

- Metinis tėvų susirinkimas 
šaukiamas lapkričio 8 d., 9.30 v.r. 
mokyklos bibliotekoje. Kviečiame 
visus tėvelius gausiai dalyvauti, nes 
bus pranešimas apie Toronto Mai
ronio mokyklos 50 metų sukakties 
šventę, kuri įvyks 1998 m. gegužės 
23 d. Anapilyje.

Vilniaus radijo užsieniui 
laidos nuo spalio 26 d. bus gir
dimos nauju - 5905 kHz dažniu.

A. a. Juozo Valevičiaus at
minimui G.P. Breichmanai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

A. a. Juozo Valevičiaus at
minimui M. Vaitonienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $25.

A. a. brolio B. Sarapo ir vy
ro A. Lorenco atminimams pa
gerbti, tremtinių vaikaičių mo
kyklai “Lietuvių Namai” Vilniu
je, E. Lorencienė paaukojo $30.

A. a. Juozui Valevičiui mi
rus, užjausdami žmoną, dukterį, 
sūnus ir jų šeimas, Aldona ir 
Aleksas Valadkos “Tėviškės ži
buriams” aukojo $25.

A. a. Juozui Valevičiui mi
rus, užjausdami žmoną Lidiją ir 
šeimą bei artimuosius, Marytė 
ir Vytas Kazlauskai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

Toronto “Volungės” choras, vadovaujamas muz. D. VISKONTIENĖS, drauge su Ročesterio choru “Putinas”, 
koncertuoja Ročesteryje 1997.X.4 Nuotr. G. Paulionienės

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

Baltiečių moterų taryba 
rengia pietus “The Westin Har
bor Castle” viešbutyje lapkričio 
1, 12.30 v.p.p. Kalbės Sarmite 
Bulte, High Park’o apylinkės 
parlamento narys. Bilietus gali
ma užsisakyti paskambinus Ire
nai Vibrienei 416 762-8414.1.V.

Kanados lietuvių jaunimo 
sąjungos suvažiavimas ir “Hal
loween” šokiai įvyks 1997 m. 
lapkričio 1, šeštadienį, Toronto 
Lietuvių Namuose. Suvažiavi
mo pradžia - 1.30 v.p.p., šokių - 
8 v.v. Jaunimas kviečiamas abie
juose renginiuose gausiai da
lyvauti, užmegzti naujas pažintis 
ir susitikti su jau pažįstamais 
draugais. Dėl informacijos skam
binti Indrei tel. 905 274-7672.

“Tėviškės žiburių” admi
nistracija kapų lankymo dieną, 
lapkričio 2, sekmadienį, bus ati
daryta po 9.30 v.r. Mišių iki 3 
v.p.p.

Kanados lietuvių katalikų 
kultūros draugijos “Žiburiai” 
metinis narių susirinkimas įvyks 
lapkričio 11, antradienį, 7.30 v. 
v. Anapilio parapijos salėje. Vi
si nariai kviečiami dalyvauti.

Pirmosios lietuviškos kny
gos 450 metų sukakties minėji
mas įvyks lapkričio 29-30 d.d. 
Numatyta plati programa: KLB 
XVI-tosios krašto tarybos suva
žiavimas, Kanados lietuviškų 
mokyklų mokytojų suvažiavi
mas, ekumeninės pamaldos, 
knygženklių ir mažvydianos pa
rodos, Martyno Mažvydo “Ka
tekizmo” sukakties minėjimas.

To plataus renginio komite
tas posėdžiavo spalio 8 d. ir pra
neša, kad į šventę atvyksta iš 
Lietuvos prof. Domas Kaunas ir 
Silvija Vėlavičienė, iš Čikagos 
ev. vysk. Ansas Dumpys. Finan
siškai renginį lig šiolei parėmė 
Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvas ($500) ir Kanados 
lietuvių fondas ($450). Kredito 
kooperatyvas “Parama” yra ga
vusi iš Lietuvos 50 litų sidabri
nių monetų, išleistų šiai sukak
čiai paminėti, kurias pardavinės 
po $45. Siuntinėjami laiškai 
KLB apylinkėms kviečiant pri
sidėti prie minėjiipo rengimo. 
Ruošiami lankstinukai ir plaka
tai, kuriuose bus nurodyta visa 
šventės programa. Inf.

Toronto lietuvių jaunimo 
ansamblio “Gintaras” metinis 
koncertas įvyks 1998 m. balan
džio 26, sekmadienį, 4 vai. po 
pietų Anapilio salėje. Visuome
nė yra kviečiama gausiai daly
vauti. Rengėjai prašo tą dieną 
nerengti kitų subuvimų, nes ap
sunkina jų pastangas ruošiant 
pasirodymą. K.

A. a. Petro Karaliūno atmini
mui pagerbti beglobių vaikų fondui 
“Vaiko tėviškės namai” aukojo: 
$20 - B. B. Barisas, M. V. Kriščiū
nai, J. V. Plečkaičiai; $5 - V. Keco- 
rienė, V. Gudaitis. Dėkojame ve- 
lionies testamento vykdytojoms M. 
Kriščiūnienei ir J. Plečkaitienei bei 
visiems aukotojams.

A.a. Audronės Kazanavičienės 
atminimui pagerbti “Vaiko tėviškės 
namams” aukojo: $30 - A M. Pra- 
nevičiai; $25 - B. Stalioraitienė; 
$20 - I. A. Jurcevičiai, B. C. Pakš
tai, A. S. Zimnickai, A. A. Kilins- 
kai, S. Ūkelis, A. Mason, R. J. Tar
vydai; $10 - J. S. Andruliai, G. 
Chvedukienė, A. Č. Pažerūnas, A. 
Bražys, A. Petkevičienė; $5 - St. 
Štuikienė. “Tremtinių grįžimo fon
dui” aukojo: $25 - P. Linkevičius; 
$20 - A. Augaitienė, B. G. Trinkai. 
Velionės vyrui Antanui Kazanavi- 
čiui ir aukotojams nuoširdžiai dė- 
k°ia KLK moterų dr-jos

centro valdyba

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

linksmas vakaras su

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

Bilietus galėsite įsigyti abiejose parapijose po Mišių 

Į ......... - .. — .. ................K
Poeto Henriko Nagio mir

ties metinių minėjimas-literatū- 
ros vakaras, surengtas KLB To
ronto apylinkės valdybos, įvyko 
didžiojoje Anapilio sodybos sa
lėje spalio 19 d. Renginys su
traukė apie pustrečio šimto žiū
rovų, kurie per nepilnas dvi va
landas ne tik atidžiai sekė mu
zikos ir dailiojo žodžio pynę, 
bet jungėsi į programos dalių 
sukeltą rimtį ir nuotaiką.

Po įvadinio “In memo- 
riam”, palydėto smuiko (Audra 
Šaipytė) ir fortepiono (Leoka
dija Kanovičienė) sąskambiais 
ir velionies poezijos ištrauko
mis, skaitytomis Ramūnės Sa- 
kalaitės-Jonaitienės, Vinco Pie- 
čaičio ir Rasos Lukoševičiūtės- 
Kurienės, iš Montrealio atvyku
si dr. Ilona Gražytė-Maziliaus- 
kienė kalbėjo apie Henriko Na
gio kūrybą, paryškindama pa
grindinius ir būdingiausius jos 
bruožus, susijusius su žodžiais: 
žemė, šiaurė, brolis, sakalas... 
Vaizdi viešnios kalba gražiai de
rinosi ir papildė visą meninį lygį 
išlaikiusią programą. Pastaro
sios vadovas Vincas Piečaitis 
prieš 15 min. pertrauką pristatė 
tik ką išleistą garsajuostę “Poe
tas Henrikas Nagys kalba” ir čia 
pat leido velioniui per ją į susi
rinkusius prabilti. Pertraukos 
metu parodų salėje minėjimo 
dalyviai domėjosi Henriko Na
gio nuotraukų ir kūrybos paro
dėle.

Antrojoje renginio dalyje 
buvo skaitomos ištraukos iš 
Henriko Nagio poezijos leidinių 
pradednt 1946-taisiais ir bai
giant 1996 m. Atliko čia aukš
čiau paminėti skaitovai, palydi
mi smuikininkės ir pianistės 
muzikiniais įtarpais, pritaikant
J. S. Bacho, B. Dvariono, J. 
Bramso, V. Balsio, L. van Be
thoveno, R. Šumano, H. Wie- 
niawskio, C. Franko kūrinių da
lis. Pabaigoje velionies žmona 
Birutė Nagienė perskaitė pačius 
paskutinius eilėraščius, poeto 
parašytus ligoninėje prieš mirtį.

Programai pasibaigus, visi 
buvo pakviesti į gretimą salę pa
sivaišinti kava ir vynu, pasida
linti įspūdžiais, prisiminti pažin
tis su mirusiu poetu.

Minėjime dalyvavo iš Ota
vos atvykęs Lietuvos ambasado
rius Kanadai dr. A. Eidintas ir 
ponia; taip pat ir gen. garbės 
konsulas H. Lapas su ponia. 
Buvo matyti svečių iš Lietuvos 
ir kitų vietovių. S.

Kovai su vėžio liga Lietu
voje a. a. Aldonos Sipelienės 
vienerių mirties metinių atmi
nimui aukojo: $20 brolis ir bro
lienė A. ir I. Zalagėnai; a.a. 
Virginijos Žemaitienės atmini
mui pagerbti aukojo: $20 - E. 
Bočkienė, E. J. Bukšaičiai, A.
K. Ivanauskai, A. P. Skilandžiū- 
nai, B. T. Stanuliai, A. J. Vaške- 
vičiai, J. Vingelienė. Didelis 
ačiū. M.P.

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

Kražių klebonas kun. 
Alionidas P. Budrius, aplankęs 
“TŽ”, informavo apie didelius 
užmojus atnaujinti istorinę 
šventovę, kleboniją ir buvusius 
kolegijos rūmus, kuriuose caro 
laikais mokė lietuvius vienuoliai 
jėzuitai. Sovietmečiu tie istori
niai pastatai buvo labai apleisti, 
dabar reikalingi kapitalinio re
monto, kuriam reikia ir išeivijos 
paramos. Klebonas ją telkia 
lankydamasis Kanadoje ir JAV- 
bėse.

“TŽ” redakcijoje lankėsi 
viešnios iš Lietuvos - gydytoja 
Margarita Švedienė ir inžinierė 
Lidija Sakalauskienė, lydimos 
torontietės Monikos Povilaitie- 
nės, kuri rūpinasi lėšų telkimu 
vėžiu sergantiems ligoniams 
Lietuvoje. Minėtos viešnios yra 
pusseserės seselės N. Sadūnai- 
tės, kuri globoja visą eilę vėži- 
ninkų bei juos šelpia gautomis 
lėšomis iš Toronto. - “TŽ” taip 
pat aplankė jų skaitytojai bei rė
mėjai Bronė ir Jonas Lukoševi
čiai iš Montrealio.

Socialinių mokslų dokto
rantė Rūta Butkevičienė, buvu
si garbės prof. I. Lukoševičienės 
studentė Kaune, viešėjo Toron
te porą savaičių, aplankė vieti
nes institucijas, ruošiančias so
cialinius darbuotojus (social 
workers), kurių reikalingumą 
labai jaučia ir dabartinė Lietu
va. Viešnia, globojama I. Luko
ševičienės, aplankė “TŽ” ir ta
po jų skaitytoja. Studijų reika
lais ji lankysis ir JAV-se.

“Vilniaus” rūmuose spalio 
3 d. įvyko metiniai Toronto lie
tuvių pensininkų pietūs. Susi
rinko 130 klubo narių. Pirmi
ninkas A. Sukauskas trumpu 
įžanginiu žodžiu padėkojo susi
rinkusiems ir prisegdamas gėles 
pagerbė tuos, kurie sulaukė 90 
m. amžiaus. Į jų tarpą įsijungė ir 
Marija Railienė. Choras “Dai
na” labai gražiai padainavo pa
triotinių, linksmų ir svajingų 
dainų. Valdybos narė T. Ko- 
belskienė pravedė loteriją. Dau
gelis džiaugėsi ištrauktais laimi
kiais. Pasisotinę V. Birštono pa
gamintais skaniais pietumis, visi 
patenkinti išsiskirstė. Klubo na
riai dėkingi valdybai už malo
niai praleistą laiką. P.N.

Rimas J. Juodis ir Irena 
Bancevičiūtė sumainė žiedus 
Lietuvos kankinių parapijos 
šventovėje. Religines apeigas 
atliko prel. J. Staškevičius. Jau
nosios palyda buvo tautiniais 
drabužiais pasipuošusios. Per 
Mišias jautriai pagiedojo jauno
sios giminaitė sol. Virgilija 
Bruožytė-Muliolienė iš Klivlan- 
do. Dalyvavo ir jaunosios ma
mytė Onutė Bancevičienė iš 
Lenkijos, teta Jane Bruožienė iš 
Australijos ir teta Julija iš Bal- 
timorės. Jaunoji Irena, vos prieš 
kelerius metus atvykusi į svečius 
pas tetą, susipažino su Rimu ir 
dabar vienas kitam pasižadėjo 
tęsti gyvenimą kartu. Jaunasis 
Rimas yra veiklus Toronto Lie
tuvių Namų ir slaugos namų 
valdybose. Vestuvinė puota bu
vo surengta Lietuvių Namuose, 

‘ kur gausiems svečiams dalyvau
jant jauniesiems perduota daug 
linkėjimų telegramomis. O ypa
tingai gražūs linkėjimai buvo 
pareikšti jaunojo mamos. S. Pr.

Švč. M. Marijos pasirodymo 
Fatimoje 80 metų sukakties proga, 
Aušros Vartų šventovėje spalio 13 
d., 8 v.r. buvo kalbamas Rožinis. Po 
to seselių namuose dr. Jonas Mališ- 
ka pasakojo apie Fatimą ir jos 
reikšmę pasauliui bei kiekvienam 
mūsų gyvenime.

Paskutiniu metu perdažyti 
Aušros Vartų šventovės išoriniai ži
bintai, turėklai, laukujės durys ir 
sutvarkytos spynos.

A a. Juozas Urbanavičius (Jo
seph Urban), 90 m. amžiaus, mirė 
spalio 8 d. Palaikai sudeginti spalio 
11 d. Mount Royal krematoriume. 
Liko duktė, brolis Čikagoje ir daug 
giminių šiame žemyne ir Lietuvoje.

A. a. Edvardas Adomaitis (Ed
ward Adams), 82 m. amžiaus, mirė 
spalio 11 d. Po gedulinių pamaldų 
St. John Brebeuf šventovėje spalio 
14 d. palaidotas Notre Dame dės 
Neiges kapinėse. Liko duktė ir sū
nus su šeimomis, sesuo ir kiti arti
mieji. B.S.

- Aušros Vartų parapijos kuni
gams atnešęs padovanoti skulp
tūrėlę Antanas Mickus papasakojo 
tokią istoriją. Klebonas kun. T. J. 
Kubilius, nuėjęs į Šv. Juozapo ora
toriją, prašė brolį Andriejų pagel

LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

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

Te/..' 766-5827

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

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

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

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
“Tėviškės žiburiams” aukojo: 

$100 - A. Burbulevičius; $50 - S. 
Gotceitas, A. Ambraška; $20 - N. 
Draugelis, G. Repčys, J. Astas, G. 
Venskaitis, Č. Obcarskas, K. Gil- 
manas, B. McKenny, V.G. Kairiai; 
$10 - G. Karsokas, J. Petravičius, E. 
A. Trečiokas, Z. Malo, A. Didžiu
lis, E. Filek; $5 - J. Venckus, J. 
Naujokaitis, kun. V. Pikturna.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
V. Sherksnis, M. Gaivelis, S. Kaz
lauskas, B. Lukošius, S. Augaitis, B. 
Jasevičius, M. Leparskas, K. Ba- 
čanskas, J. Gasperas, J. Katkaus- 
kas, N. Draugelis, L. Dagys, O. 
Yčas, K. Norkus, B. Dundzys, K. 
Liauba, J. Povilauskas, E. A. Tre
čiokas, A. Mikėnienė, S. Markus, 
A. Ambraška, M. Juodviršis, G. 
Dagys, V. Janulaitis, J. Mikalaus
kas, J. Miškinis, A. Nugent, R. 
Vaitkevičius, E. Karosas, S. Vaiči- 
kauskas, S. Auderis, V. Kryžanaus- 
kas, G. Gedvilą, J. Asmenavičius, 
P. Aras, L. Oleka.

Irena Lukoševičienė, socia
linių mokslų magistrė ir garbės 
profesorė, Lietuvos pareigūnų 
pakviesta, praėjusią vasarą lan
kėsi gimtajame savo krašte ir 
padėjo atitinkamiems pareigū
nams paruošti vaiko apsaugos 
įstatymą. Klaipėdos mieste su
rengtame seminare ji skaitė pa
skaitą apie dabartines šeimos 
problemas bei vaiko globą. Se
minare dalyvavo įvairių profe
sijų tautiečiai bei tautietės, susi
rūpinę šeimos ateitimi. Vietinis 
dienraštis 1997. VII. 8 laidoje 
išspausdino ilgoką straipsnį, ku
riame Audronė Gliožerienė at
pasakojo paskaitininkės mintis.

Lietuvos televizijos darbuo
tojai B. Bušma ir S. Vosylius, 
lydimi V. Kulnio, spalio 17 d. 
lankėsi “Tėviškės žiburiuose” ir 
papasakojo apie filmų serialą 
“Giminės”, grožiniu būdu at
skleidžiantį dabartinio Lietuvos 
gyvenimo aktualijas. Anot sve
čių, serialas turintis gerą pasi
sekimą ir visada laukiamas žiū
rovų. Jų sukurti filmai rodomi ir 
Toronte. Svečiai paliko puošnų 
plakatinį kalendorių su jame iš
spausdintomis aktorių nuotrau
komis. Tai graži įvairaus am
žiaus vaidybinio meno grupė. 
Svečiai Toronte viešės iki šio 
mėnesio pabaigos, lankysis CBC 
televizijos studijoje, susipažins 
su TV filmų darbais bei tech
nika.

bėti. Netrukus prancūzas prekybi
ninkas J. Kubiliui išrašė 25.000 če
kį. Tad dabar Julijos ir Prano Mic
kų, o jų sūnaus Antano atneštoji 
Šv. Juozapo skulptūra primins, ko
kiu būdu atsirado ir buvo pabaigta 
Aušros Vartų parapijos šventovė.
- Šioje parapijoje viešėjęs Kražių 

parapijos klebonas kun. A. Bud
rius, aukojęs spalio 12 d. dvejas Mi
šias ir pasakęs du pamokslus, ap
lankęs kai kuriuos bičiulius, apžiū
rėjęs miesto įžymybes ir susipažinęs 
su naujais draugais, iškeliavo į To
rontą ir JAV. Prieš rengdamasis 
grįžti atgal į Lietuvą, žemaitis sve
čias kunigas taip pasakė: “Kuo 
nuoširdžiausiai dėkoju Montrealio 
lietuvių bendruomenės nariams, 
kurie mane vaišino, vežiojo, pagal 
galimybes ir savo širdies dosnumu 
sušelpė. Teatlygina šimteriopai 
Jums dangus už gerumą dangiško
mis malonėmis”.
- Parapijos komitetas kartu su 

visais parapijiečiais ir kunigais lap
kričio 2, sekmadienį, po 11 vai. Mi
šių rengia parapijos pietus, į ku
riuos kviečia ne tik savo parapi
jiečius, bet ir svečius iš plačių apy
linkių, ypatingai tuos, kurie anks
čiau gyveno Montrealyje.

Parapijos komitetas

FAX: 766-1349

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

Res. 514 256-5355

Rėmėjo prenumeratą už dve
jus metus atsiuntė: A. Norkevičius, 
B. McKenny.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$100 - A. Rauba; $85 - D. Slyžys; 
$70 - V. Stankus; $60 - P. Raulinai- 
tis, S. Gotceitas, dr. V. Gotceitas, 
A. Diržys, S. Valickis, J. Šarūnas, P. 
Sakalas, A. I. Žemaitis.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir 
visiems, kurie, siųsdami reguliarią 
prenumeratą, prideda ir auką.

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

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų (dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, elekt
ros įvedimo, vandentiekio sistemos 
įvedimo (plumbing) darbus. Įren
giu pirtis (saunas), dengiu stogus. 
Skambinti Algiui tel. 905 272-8323.

LAPKRIČIO 14 DIENĄ, kelionių 
agentė Audronė Kairienė vyksta j 
Lietuvą. Norintiems perduoti savo 
artimiesiems pinigus, vaistus, do
kumentus ar kalėdinius sveikini
mus, gera proga pasinaudoti visa
da patikimu patarnavimu. Skam
binkite tel. 416 255-8473.

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

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

• Reikia daug mokytis, kad pa
matytum, kaip mažai težinai

(Montaigne)

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).


