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Savoji veikla ir knyga
Spaudoje netrūksta pranešimų: pradedame žie

mos sezono veiklą. Visos organizuotos grupės sustojo 
prie pradminės linijos - ir pirmyn...

T
ORONTO ir kitų telkinių lietuviams pačiomis 
paskutinėmis lapkričio dienomis bus gera proga 
po metų vėl sueiti j platesnės apimties renginius ir 
pasidžiaugti, kad lietuviškasis gyvenimas dar vis laikosi 

ant tų pačių stiprių pamatų. O tai pirmiausia dėl to, kad 
dar turime veiklių ir išradingų vadovų ir vadovių bei pa
kankamą skaičių tautiečių, remiančių ir, sakytume, puo
šiančių lietuviškąjį gyvenimą. Puošnumas - jei mes nori
me matyti tą gyvenimą judrų ir kūrybingą, savitą ir daly
vaujančius stiprinantį. Kai kam gal jau atrodo, kad užten
ka tų per 50 metų kritusių lašų, prakalusių akmenį - gir
di, didesni patriotai nebebūsime. Bet tai klaidinga pažiū
ra, nes kiekvienas tautiečių būrius sutraukiantis renginys 
tampa gal jau nebejaučiama, bet tikra atgaiva, kuri tas 
mūsų patriotines nuotaikas šildo ir stiprina. Todėl svei
kintina, kad KLB Toronto apylinkės valdyba ir jos suda
rytas specialus komitetas kviečia visus į lietuviškos knygos 
450 metų sukaktį, kurią švęsime lapkričio 29-30 d.d. Šio 
savaitgalio programa dar bus papildyta dviem svarbiais 
suvažiavimais - Kanados lietuvių mokytojų ir KLB tary
bos. Lietuviškasis švietimas ir organizuota, koordinuota, 
finansiškai remiama, šakota veikla - tai pagrindiniai mū
sų lietuviško judėjimo varikliai. Užtat nenuostabu, kad 
viešai keliami sumanymai, liečiantys tų variklių saugojimą 
ir pritaikymą šuoliuojančiam gyvenimui.

N
AUJI sumanymai ir siūlymai kartais tėra verti
nami kaip kritika. O pastaroji paprastai ne visų 
vienodai suprantama ir priimama. Tai jautrus, o 
šiuo atveju jau ir atskiras klausimas. Prisimintina tik, kad 

dėl jo sudėtingumo dažnai vengiama atviriau pasisakyti. 
Tai jau nemaža kliūtis bendruomeninėje veikloje. Aiškes
nis dalykas - lietuviškoji knyga. Tiesa, šiais laikais nebe 
toks paprastas ir lengvas. Savoji knyga šiandien tame mū
sų lietuviškame gyvenime beveik jau elgetaujanti. Pirkėjų 
ir skaitytojų skaičius gerokai kritęs. Priežastys visiems ži
nomos ir aiškios. Vargu ar šiuo metu ir šiomis sąlygomis 
kam nors pasisektų tai pakeisti. Tai liūdnas reiškinys. Ta
čiau būtų neleistina, kad dėl to aptemimo pradėtume ma
nyti, kad iš viso nė saulės nebėra. Todėl, kaip ten bebūtų 
su pirkimu ir skaitymu, pažiūra į savąją knygą neturėtų 
keistis. O jei keistųsi - tai tik gerojon pusėn, nes jos, tos 
knygos, vertė ir kaina turėtų būti skaičiuojama ne dole
riais, bet tautinės gyvybės mastu. Lietuvių tauta be savo
sios knygos, raštijos ir kalbos vargu ar būtų išsilaikiusi 
puspenkto šimtmečio. Savito ir nepriklausomo pojūčio gi
ja, tai labiau įtempta, tai atleista jungė visų įsitikinimų, vi
sų religijų ir socialinių sluoksnių lietuvius. Už šias pasek
mes šiandien turime būti dėkingi tiems, kurie tą raštiją 
pradėjo, dėl jos vėliau kovojo ir kentėjo, išlaikė ir perda
vė vėl laisvę atsikovojusiai Lietuvai. Nūdien pagerbti turi
me ir tuos, kurie dirba, kad lietuviškas spausdintas žodis 
būtų grynas, šviesus ir įtakingas. Dalyvaudami lietuviškos 
knygos minėjime tą pagarbą išreikšime. Č.S.

-------- --------------------------------------------------------------- -------------—

Savaitė Lietuvoje

Pasibaigė mokytojų streikas
Ontario mokytojų streikas 

tęsėsi dvi savaites. Lapkričio 3 
d. visos penkios mokytojų uni
jos sutiko grįžti į darbą, nors 
dar nėra patenkintos streiko re
zultatais. Streikas sukėlė aštrius 
nuomonių skirtumus visuome
nėje. Daug kas pritarė mokyto
jų vadinamam “politiniam pro
testui” ir jų susirūpinimui, kad 
švietimo tvarka bus vienašališ
kai keičiama įstatymu 160. Ta
čiau kitiems aišku, kad unijos 
perdėtai sukiršino mokytojus 
prieš vyriausybę ir jos peršamą 
įstatymą, kuriuo žadama su
griežtinti darbo sąlygas. Moky
tojus rėmė ir tie, kurie nesutin
ka su premjero Mike Harris ke
tinimu dar sumažinti švietimo 
biudžetą $660 milijonais, nors 
šis sumažinimas nėra įstatymo 
160 dalis.

Naujasis švietimo ministeris 
Dave Johnson, pakeitęs su 
streikui besiruošiančiomis uni
jomis negalėjusį susikalbėti 
John Snobelen, prižadėjo, kad 
švietimo kokybė nenukentės, 
patikino, jog švietimas ir sveika
tos priežiūra vyriausybei yra 
svarbiausios sritys. Ministeris ti
kisi, kad darbo pasivyjimui bus 
sumažinta “Professional Deve
lopment” dienų bei egzami
nams skirtų dienų skaičius. Uni
jų vadai tikisi tęsti protestą 
prieš įstatymą 160 teismo keliu.

Kanada buvo pirmoji iš 7 
didžiųjų pramonės kraštų, pasi

rašiusi laisvosios prekybos su
tartį su Čile, pralenkdama JAV, 
kur tik dabar svarstoma preky
bos su Pietų Amerika strategija. 
Šiuo metu Kanada stengiasi su
sitarti su prekybos grupe Mer
cosur, kuri jungia Braziliją, Ar
gentiną, Urugvajų ir Paragvajų.

Dabar jau yra daugiau kaip 
50 Čilės ir Kanados jungtinių 
bendrovių (joint ventures), vei
kiančių Čilėje. Nova Corp., Kal- 
gario petrocheminė bendrovė 
naujai įrengtu naftotiekiu jau 
tiekia gamtines dujas per Andes 
kalnus iš Argentinos į Čilės sos
tinę Santiago. Kanados ekspor
tai į Pietų Ameriką pakilo $3.5 
bin. (JAV dol.) arba 121% nuo 
1991 m. iki 1996 m. Metinė dvi
šalė prekyba su Čile siekia $540 
mln. (JAV dol.).

Plečiant prekybą su Pietų 
Amerika stengiamasi bent kiek 
sumažinti priklausomumą nuo 
JAV, kur eina 80% viso Kana
dos eksporto.

Toronto “megacity” mero 
rinkimus nemažu balsų skaičiu
mi laimėjo Mel Lastman, 25 m. 
vadovavęs North York prie
miesčiui. Toronto burmistre 
Barbara Hali gavo 44.2% balsų 
(285,478), o M. Lastman - 53. 
8% (347,567). Populiarus ir 
veiklus meras prižadėjo, kad 
trejus metus visai nekels nuosa
vybių mokesčių.

Jis vadovaus jungtiniam 6 
(Nukelta į 6-tą psl.)

ANTANO VIENUOLIO-ŽUKAUSKO namai Anykščiuose. Čia rašytojas išgyveno per trisdešimt metų, čia
mirė, čia pat sodelyje ir palaidotas. Dabar čia - gražiai, su meile tvarkomas, gausiai lankomas memorialinis
muziejus Nuotr. Alf. Laučkos

SPAUDOS BALSAI

Prezidento rinkimai ir mokyklos
Lenkų laikraščiai apie prezidentinius rinkinius Lietuvoje ir lietuviškas mokyklas Vilnijoje

Varšuvos dienraštis “Zycie 
Warszawy” š.m. spalio 21 d. lai
doje nagrinėja šiais metais 
gruodžio 21 d. įvyksiančių Lie
tuvos prezidento rinkimų gali
mas pasekmes. Laikraščio ma
nymu, R. Pavilionis, V. Andriu
kaitis, R. Smetona, J. Subotin, 
A. Pilvelis ir K. Bobelis Lietu
voje mažai žinomi politikai, ir jų 
galimybė laimėti rinkimus esan
ti maža. Apie kitus kandidatus 
laikraštis rašo:

“Artūras Paulauskas pir
maisiais Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo metais buvo 
generalinis prokuroras, o vėliau 
jo pavaduotojas. Jis yra kairiųjų 
kandidatas. Jį remia dešinioji li
beralų, valstiečių ir moterų par
tijos, tačiau jo rinkėjų pagrindą 
sudarys buvusių komunistų Lie
tuvos demokratinės darbo par
tijos balsuotojai. Šios partijos ir 
opozicijos vadovas Česlovas 
Juršėnas atsisakė dalyvauti pre
zidento rinkimuose ir pareiškė, 
esą reikia daryti viską, kad Lie
tuvos prezidentu nebūtų deši
niųjų atstovas.

Sociologai numato, kad be
veik pusė dabartinio prezidento 
šalininkų balsuos už buvusį ge
neralinį prokurorą, o kita pusė 
už Amerikos ekologą Valdą 
Adamkų. Artūras Paulauskas 
taip pat gali tikėtis, kad jį rems 
rusai ir daugelis lenkų.

Seimo sekretorius Jurgis 
Razma vienoje iš savo paskuti
niųjų spaudos konferencijų kal
tino Paulauską ryšiais su KGB 
(jo tėvas buvo Lietuvoje Saugu
mo karininkas) ir tuo, kad jį re
mia žmonės, pažeidę teisėtvar
ką bei turintieji ryšius su prieš- 
lietuviška organizacija “Jedinstvo.’

Bendradarbiavimu 60-tai- 
siais metais su KGB yra kaltina
mas ir Vytautas Landsbergis. 
Seimo komisija po šios bylos 
liudininkų apklausinėjimo pa
darė išvadą, jog nepakanka įro
dymų šiems kaltinimams pa
remti. Pats seimo pirmininkas 
atmetė šias apkalbas, vadinda
mas jas varžovų ir specialių 
slaptų tarnybų pramanytais 
niekšiškais šmeižtais.

Trečiam pretendentui, 71 
metų lietuviui išeiviui Valdui 
Adamkui, kuriam teisme reikė
jo išsikovoti teisę kandidatuoti, 
taip pat primenamas bendra
darbiavimas su Amerikos žval
gyba. Pats kandidatas pasisako 
dirbęs šioje žvalgyboje, bet tik 
kaip vertėjas”.

Ginčai dėl mokyklų
Š. m. rugsėjo 25 d. laidoje 

“Kurier Wilenski” išspausdino 
straipsnį “Lietuviškos mokyklos 
negresia lenkams”, kuris nepa
tiko Lietuvos lenkų veikėjams. 
Straipsnio įžangoje rašoma: 

“Lietuviškos mokyklos Vilniaus 
krašte nuolatos plinta. Vietiniai 
gyventojai, kurie pradžioje buvo 
nepalankūs sostinės pageidavi
mu įsteigtoms naujoms mokyk
loms, vis dažniau į jas siunčia 
savo vaikus. Dažniausiai garsiai 
kartojamas argumentas yra rū
pestis dėl palikuonių ateities, 
kuriems valstybinės kalbos ge
ras mokėjimas turi atverti duris 
į platųjį pasaulį' . Toliau straips
nyje yra palankiai atsiliepiama 
apie Dieveniškių lietuvišką 
“Ryto” mokyklą.

Į šį straipsnį LLS organas 
“Nasza Gazeta” š.m. spalio 16- 
22 d. laidoje vedamojo vietoje 
išspausdino skaitytojos laišką, 
kuriame sakoma: “K.W.” straips
nis esąs šališkas, neatsako į 
klausimą, ar lietuviška mokykla 
yra tinkama lenkų moksleiviams 
ir kaip tai atsiliepia į mokslo ly
gį. Į tą patį straipsnį “Kurier 
Wilenski” š.m. spalio 7 d. laido
je laišku atsakė lenkiškos Jurge
lioniu pagrindinės mokyklos di
rektorė Šalčininkų rajono tary
bos narė Done ta Borowska ir jį 
baigia taip: “Jeigu bus ir dau
giau tokių straipsnių (labai ne

Anykščių šventovės bokštai. Mieste šventovė stovėjo dar XV š. viduryje. 
Dabartinė Šv. Apaštalo Mato vardo šventovė, pastatyta šio šimtmečio 
pradžioje, raudonų plytų, neogotikinė; jos bokštai vieni iš aukščiausių (79 
m.) Lietuvoje, per Pirmąjį pasaulinį karą nugriauti, vėliau atstatyti

Nuotr. Alf. Laučkos

teisingų, tiesiog įžeidžiančių 
kiekvieną lenką), mūsų planai 
įsteigti parengiamąją klasę, gali 
būti išbraukti. Tačiau turiu viltį, 
kad teisingumas laimės”.

Išspausdinusi šį laišką “K. 
W.” redakcija pridėjo tokią pa
stabą: “Polemizuotume su auto
re, jeigu taip gausiai pagražintą 
klaidomis ‘veikalą’ būtume gavę 
iš neišsilavinusio asmens, bei 
kadangi jį parašė polonistė su 
26 metų stažu, lenkiškos mo
kyklos direktorė, tai galime tik 
su skausmu nuleisti rankas. No
rime vis dėlto pastebėti, kad 
prieš skelbiant meilę lenkų kal
bai, reikėtų pastudijuoti lenkų 
kalbos gramatiką ir pasižvalgyti 
taisyklingos lenkų kalbos žo
dyne.”

Lenkiškos Jurgelioniu mo
kyklos direktorė ir polonistė sa
vo laiške padarė daug gramati
kos, sintaksės ir netgi rašybos 
klaidų. Yra žinoma, jog lenkiš
kų mokyklų absolventai menkai 
moka lietuvių kalbą, tačiau 
dabar tenka manyti, kad šios 
mokyklos tinkamai neišmoko 
nei lenkų kalbos. J.B.

Atmetė Rusijos saugumo 
garantijas

Lietuvos prezidentui Algir
dui Brazauskui besilankant Ru
sijoje, pastarosios prezidentas 
Borisas Jelcinas įteikė jam pa
reiškimą, kuriame teigiama, jog 
Rusija domisi Baltijos valstybių 
saugumu ir stabilumu - siūloma 
“garantuoti” jų saugumą sutar
timis. Kaip rašo “Lietuvos ai
das” (spalio 28 d.), A. Brazaus
kas neatmetė galimybės pasira
šyti saugumo užtikrinimo sutar
tį, jei tai netrukdys Lietuvos įsi
jungimui į Vakarus. Seimo pir
mininkas Vytautas Landsbergis 
pabrėžė, kad Lietuva negalėtų 
sutikti su 1991 m. sutarties pa
grindinių nuostatų (pripažįstan
čių Lietuvos teisę jungtis į bet 
kurias saugumo struktūras) re
vizija.

Po savaitės Lietuvos užsie
nio reikalų ministerija paskelbė 
atmetanti Rusijos siūlomas sau
gumo garantijas. Taip pat rea
gavo Latvijos ir Estijos URM 
bei Baltijos visuotinis susirinki
mas. Lapkričio 4 d. JAV valsty
bės departamentas paskelbė pa
reiškimą, kuriame sveikino Ka
raliaučiaus ir Lietuvos sienos 
nustatymo sutartį, o dėl saugu
mo garantijų tvirtino, jog gerbia 
“Lietuvos, Estijos, Latvijos ir 
kitų suverenių valstybių teisę 
pasirenkant savo saugumo orien
taciją, įskaitant pasirinkimą įsi
jungti arba išvengti narysčių al
jansuose”. Priminta, kad Madri
de buvo pripažintas Baltijos 
kraštų kandidatavimas į NATO 
(ŠAS).

Baltijos valstybių sesija
Vilniuje lapkričio 7-8 d.d. 

įvyko Baltijos visuotinio susirin
kimo (asamblėjos-BA) 11-oji 
sesija. Sesijos dalyvius sveikino 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas, ragindamas juos 
pritarti Lietuvos delegacijos pa
siūlytoms rezoliucijoms dėl Bal
tijos kraštų įsijungimo į ES ir 
ŠAS (NATO). Kaip rašo “Lie
tuvos rytas”, jis taipgi pabrėžė 
“geros valios ir draugiškumo 
Rusijai demonstravimo svarbą, 
nors ir nepriimtinos jos siū
lomos saugumo garantijos”. 
Sesiją taip pat sveikino seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis, siūlęs pritarti rezoliuci
joms ir svarstyti Baltijos kraštų 
prisijungimą prie Vidurio Euro
pos laiko juostos.

Baigiantis Lietuvos pirmi
ninkavimo terminui, pasigirdo 
nuomonių, kad BA yra neveiks
minga institucija, nededamos 
pastangos, kad priimtos rezoliu
cijos būtų svarstomos Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos seimuose. At
stovai pasigedo ataskaitos apie 
realiai nuveiktus darbus. 1991 
m. įsteigtos organizacijos tikslas 
yra bendrus projektus svarstyti, 
bet nematyti pažangos derinant 
Baltijos kraštų įstatymų leidybą, 
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kuriant Muitų sąjungą ar bend
radarbiaujant karinėje ir ryšių 
srityje.

Seimo įgaliojimai dėl ES
Kaip praneša BNS, lapkri

čio 6 d. Lietuvos seimas priėmė 
rezoliuciją dėl vyriausybės veik
los ruošiantis stoti į Europos są
jungą. Vyriausybė raginama iki 
1998 m. kovo 1 d. parengti ir 
pateikti seimui patvirtintą Lie
tuvos stojimo programą, perio
diškai atsiskaityti apie valstybi
nių institucijų pasirengimą na
rystei, priimtų antikorupcinių ir 
kovos su organizuotu nusikals
tamumu įstatymų įgyvendinimą. 
Ministerių kabinetas įpareigo
jamas užtikrinti agrarinio ir 
energetinio sektorių parengimą.

Britanijos ministeris Lietuvoje
Lapkričio 5 d. Vilniuje lan

kėsi Didžiosios Britanijos vals
tybės ministeris Europos reika
lams Douglas Henderson. Jis 
susitiko su Lietuvos seimo pir
mininku Vytautu Landsbergiu, 
ministerių pirmininku Gedimi
nu Vagnorium ir kitais pareigū
nais. Svečio manymu, Liuksem
burge gruodžio mėn. bus pritar
ta Europos komisijos (EK) re
komendacijoms derybas pradėti 
“tik su Kipru ir penkiomis Vi
durio Europos valstybėmis, tarp 
kurių Lietuva neminima”. Jis 
tvirtino, kad Lietuva, net vėliau 
pradėjusi derybas, galės kitas 
valstybes pasivyti ir gal net pra
lenkti. Pasak jo, DB eknomikos 
žinovai sutinka su EK išvado
mis, kad Estijos ekonomikos re
formos yra labiau pažengusios 
negu kitų dviejų Baltijos kraštų. 
Kaip rašo ELTA, D. Hender
son manymu Lietuva daro klai
dą tvirtindama, jog ji neatsilikus 
nuo Estijos. Jai “vertėtų labiau 
stengtis pašalinti tokius savo 
trūkumus, kokių Estija neturi”.

Nepriimtos prezidento pataisos
ELTA skelbia, kad lapkri

čio 11d. Lietuvos seimas pakar
totinai priėmė prezidento Algir
do Brazausko grąžintą Politinių 
kampanijų finansavimo kontro
lės įstatymą, tuo būdu atmetė 
prezidento pataisas. Įstatyme 
numatoma, kad politinių vajų 
dalyviai (kandidatai, referendu
mų iniciatoriai arba jų įgalioti
niai bei partijos) turi registruoti 
visas politinio vajaus metu gau
namas aukas ir dovanas. Jos tu
rės būti nurodytos, kartu su au
kotojų pavardėmis bei adresais. 
Prezidentas nepasirašė įstaty
mo, “abejodamas dėl lygiateisiš
kumo”. Jeigu lėšos rinkimų va
jui gali būti kaupiamos ne tik 
specialiuose fonduose, bet ir 
partijų sąskaitose, prezidento 
manymu tai “diskriminuoja ne
partinius kandidatus ir apsunki
na galimybę kontroliuoti, kokie 
pinigai iš partijos sąskaitos bu
vo panaudoti rinkimams, o ko
kie - partijos vidinėms reik
mėms”. RSJ
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AtA
JONUI KULIEŠIUI

iškeliavus amžinybėn,
sūnus JURGĮ ir VITĄ su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučia -

Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris

9 HELIGIKMMEGYMME
Lietuvos vyskupų konfe

rencijos ir žiniasklaidos komiteto 
nutarimu, buvusio “Mažosios stu
dijos” direktoriaus ir vyr. redak
toriaus Vaidoto Žuko prašymas jį 
grąžinti j vyr. redaktoriaus parei
gas nepatenkintas. Iš šių pareigų 
jis pasitraukė balandžio mėn. ke
tindamas kandidatuoti į Lietuvos 
prezidento pareigybę. Jam pasi
traukus, studijos direktoriaus ir 
vyr. redaktoriaus pareigoms buvo 
paskirtas kun. Julius Sasnauskas, 
OFM. V. Žukui pasiūlyta bendra
darbiauti.

Pranciškonų trečiojo ordino 
(OFS) konferencija įvyko Vilniu
je spalio 4 d. Dalyvavo Lietuvos 
vyskupijų OFS atstovai. Vilniaus 
Bernardinų šventovėje susirinko 
jų gausus būrys. Pradėta Mišio- 
mis, kurias koncelebravo vysk. J. 
Tunaitis, kun. M. Stonys, OFS, ir 
klebonas kun. J. Sasnauskas, 
OFM. Pamoksle vyskupas pasi
džiaugė plačia trečiojo ordino 
veikla visame pasaulyje. Ji esanti 
reikalinga ir pasauliečiams, ir 
Kat. Bendrijai. Konferencijoje 
dalyvius pasveikino Lietuvos OFS 
ministeris brolis J. A. Remesa, 
OFS. Pasitarimai vyko grupėmis. 
Meninėje programoje brolijų at
stovai giedojo, dainavo, skaitė ei
lėraščius, parodė inscenizacijų.

Dievo Apvaizdos seserų vie
nuolynas su koplyčia, neseniai Pa
nevėžyje pastatytas, rugsėjo 27 d. 
buvo iškilmingai pašventintas. Iš
kilmių Mišias aukojo vysk. J. 
Preikšas, koncelebruojant statybą 
rėmusios Augsburgo vyskupijos 
atstovui prel. H. Eudenbachui bei 
kitiems Lietuvos kunigams. Šven
tėje dalyvavo Lietuvos moterų 
vienuolijų konferencijos pirm, 
sės. A. Pajarskaitė, daug seselių, 
architektas A. Šeibokas, skulpto
rius A. Varžinskas ir kiti svečiai. 
Naujame pastate gyvens daug se
selių, kurios globos čia apsigyve
nusius senelius bei invalidus ir 
pačios kartu gyvendamos galės 
praktikuoti bendrą maldą.

Kauno arkivyskupijos “Cari
tas” ataskaitinė konferencija įvy
ko rugsėjo 30 d. Evangelizacijos 
centre. Pradėta Mišiomis arkika
tedroje, kurias aukojo arkivysku
pas S. Tamkevičius. Veiklos re
zultatus apžvelgė reikalų vedėja 
O. Virbašiūtė. Pasirodė, kad mo- 
kymo-ugdymo tarnyba itin veikli 
buvo Jonavos dekanate. Per tre
jus metus “Caritas” surengė 185 
šventinius minėjimus, 214 mal
dingų kelionių po Lietuvą, 5 Ga
vėnios ir Advento vakarus, konfe
rencijas, studijas. Šimtus vaikų ir 
suaugusių parengė sakramen
tams. Šeimos centre buvo vykdo
mos šeimos ugdymo ir pagalbos 
programos. Socialinio darbo tar
nyba rūpinosi 6 parapijų senelių 
globos namais. Arkivyskupijoje 
veikia 4 labdaros valgyklos su 16 

maitinimo vietų. Paremtos 4034 
šeimos. Per trejus metus drabu
žiais ir maistu paremta 54000 
žmonių. Globojami 107 našlaičiai 
ir 2511 vienišų senelių. Ligonių 
tarnybos savanoriai lanko ir slau
go ligonius namuose, kviečia me
dikus. “Caritas” vaistinėje apsi
lankė 25458 žmonės. Arkivysku
pas, supažindindamas su naujais 
“Caritas” įstatais, pabrėžė, kad 
“Caritas” yra Katalikų Bendrijos 
institucija. Parapijų kunigai tvirti
na grupių vadovus trejiems me
tams ir kartu su jais vykdo šalpos 
ir pagalbos veiklą.

“Vilties dovanojimas” - tai 
jaunimo pastoracijos konferenci
ja, surengta prof. A. Žygo inicia
tyva spalio 4 d. Kauno kunigų se
minarijoje. Pagrindinis tikslas - 
stengtis geriau suprasti, kaip ku
nigas galėtų bendrauti su institu
cijomis bei pavieniais asmenimis, 
atlikdamas dvasios tėvo užduotį. 
Panagrinėtos specialios pedagogi
nės programos, paliesti kūrybiniai 
metodai sielovados darbuose. 
Apskritai, bandyta įžvelgti dvasi
ninko vaidmenį. Taipgi svarstyta, 
kaip galima išsiugdyti atsparumą 
blogiui valkataujantiems vaikams, 
kurių šiandien priskaitoma iki 
30,000. Kalbėta apie vaikų teises 
ir jų apsaugą, apžvelgtos Kat. 
Bendrijos ir valstybės bendradar
biavimo galimybės šioje srityje.

Šv. Petro Kanizijaus 400- tų
jų mirties metinių minėjimas bu
vo surengtas Kauno kunigų semi
narijoje rugsėjo 20 d. Dalyvavo 
rengėjai, miesto visuomenė ir sve
čiai iš Vokietijos, Austrijos ir Ro
mos. Prof. kun. P. Rabikauskas, 
SJ, savo pranešime “Šv. Petro Ka
nizijaus reikšmė Lietuvai” šventą
jį pavadino vienu svarbiausių vei
kėjų, prisidėjusių prie katalikybės 
atgimimo Lietuvoje, nors jis pats 
joje nėra buvęs. Profesorius ap
žvelgė šventojo teologinius dar
bus - didįjį ir mažąjį katekizmus. 
Mažasis katekizmas 1585 m. pa
sirodė ir lietuvių kalba. Svečias 
dr. J. Osvaldas, SJ, kalbėdamas 
pabrėžė, kad šis garsusis vokiečių 
apaštalas tikėjimą skleidė ir stip
rino savo pavyzdžiu. Po minėjimo 
Mišios buvo aukojamos Šv. Pran
ciškaus Ksavero šventovėje. Vil
niuje ir Kaune veikusiose parodo
se buvo išstatyti šv. Kanizijaus 
veikalai.

MARIUS R. GRINIUS (penktas iš kairės). Kanados ambasadorius Vietname su Vietnamo viceprezidente 
mariame NGUYEN THI BINH (žiūr. aprašymą 4 psl.)

Tarptautinė tautžudystės konferencija
Įvairių tautų istorikai Vilniuje svarstė sovietinę tautų naikinimo politiką ir jų priešinimąsi

NETEKUS MYLIMO TĖVELIO

A+A
JONO KULIEŠIAUS

JURGĮ ir VITĄ KULIEŠIUS su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučiame -

V. K. Jonušoniai N. Nevulytė
G. V. Renteliai N. V. Žukauskai

RIČARDAS ČEKUTIS

1997 m. spalio 3-4 dienomis 
Vilniaus m. savivaldybės didžio
joje salėje įvyko konferencija 
“Pasipriešinimo totalitariniams 
režimams istorinio tyrimo prob
lemos”. Šią konferenciją suren
gė Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centras.

Konferencijoje dalyvavo Lie
tuvos, Latvijos, Estijos, Lenki
jos, Ukrainos ir Rusijos istori
kai, mokslininkai, archyvarai. 
Konferencijos pabaigoje savo 
pranešimą skaitė svečias iš Če
čėnijos.

Po oficialiųjų posėdžių vyko 
diskusijos, kurių metu buvo 
bandoma išsamiau nagrinėti po
sėdžių metu iškeltas problemas, 
tačiau diskusijos ne kartą per
augdavo į atvirą mitingavimą, 
prarasdamos prasmę, todėl ant
rąją dieną buvo diskutuojama 
kur kas oficialesnėje aplinkoje. 
Tačiau šį kartą neatsirado daug 
norinčiųjų pasisakyti.

Konferencijos rengėjai vi
sus paskelbtus pranešimus iš
spausdins savo leidinyje “Geno
cidas ir rezistencija”. Be to, kar
tu su latviais ir estais bus išleis
tas atskiras leidinys anglų kalba 
apie Baltijos valstybių pasiprie
šinimo kovas, jų raidą bei meto
dus. Čia pateikiami konferenci
jos dalyvių bei svečių pasisaky
mai, kurių dauguma nebus 
įtraukti į minėtus leidinius.

Aleksandr Vovk, Ukrainos 
Mokslų akademijos, Ukrainie
čių archeografijos instituto (Ki
jevas) mokslinis bendradarbis.

- Kaip dabartinėje Ukrainos 
visuomenėje vertinama Stepano 
Banderos asmenybė ir veikla'!

- Vertinimai labai skirtingi 
- nuo absoliučiai teigiamo iki 
visiškai neigiamo. Tai priklauso 
nuo konkretaus žmogaus infor
matyvumo lygio, t.y., jeigu žmo
gus žino bent jau Štepano Ban
deros biografiją, neigiamai apie 
jį nepasisako. Tačiau didžioji 
masė žmonių (daugiausia iš Ry
tų Ukrainos) yra stipriai paveik
ta sovietinės propagandos. Šie 
žmonės yra vyresnio amžiaus, o 
jaunesniojo amžiaus žmonės, 
ypač turintys aukštąjį išsilavini
mą, priešiškumo šiam žmogui 
tikrai nejaučia: jie supranta, kad 
S. Bandera - tai ne žudikas, 

ginkluotas peiliu ir pjovęs ne
kaltus piliečius, o kovotojas už 
Ukrainos nepriklausomybę. Žo
džiu, visuomenėje vyrauja dide
lis poliariškumas...

- Ar Rytų Ukrainoje vyko 
koks nors antisovietinis pasiprie
šinimas?

- Antisovietinio pasiprieši
nimo Rytų Ukrainoje nebuvo, 
nors 1941-1942 metais čia atvy
ko OUN (Organizacija Uk- 
rainskich Nacionalistov) nariai 
ir tuo metu jie iš vietinių gyven
tojų organizavo pasipriešinimo 
struktūras. Be to, Rytų Ukraina 
nėra vienalytis vienetas, todėl 
atskiruose regionuose padėtis 
smarkiai skyrėsi. Bene stipriau
sios Rytų Ukrainos pasipriešini
mo organizacijos buvo sutelktos 
Padnieprėje ir Donbase, kur 
veikė keli šimtai OUN narių. 
Padnieprėje veikė apie 2-3 tūks
tančiai pasipriešinimo kovotojų, 
tačiau juo arčiau Vakarų Ukrai
nos, juo šios organizacijos buvo 
gausesnės...

- Su kokiomis pagrindinėmis 
problemomis susiduriama dabar, 
tiriant antisovietinį pasipriešini
mą Ukrainoje?

- Ukrainoje nėra jokios 
valstybinės politikos šiuo klausi
mu. Nepriimti jokie fundamen
talūs aktai ir, akivaizdu, nebus 
priimti... O šiaip, kai visuomenė 
suinteresuota šiomis istorinėmis 
problemomis, tada jos tiriamos. 
Pas mus dėl sunkios ekonomi
nės padėties visuomenė atitolo 
nuo šių problemų. Tai buvo ak
tualu dar prieš 5 metus, o dabar 
tuo mažai kas domisi. Tačiau 
atskiri tyrinėtojai gali nesunkiai 
susipažinti su norimomis bylo
mis, nes dabar valstybiniai ar
chyvai visiems prieinami. Ukrai
noje uždari tik žinybiniai archy
vai - buvęs KGB archyvas, 
VRM archyvas ir t.t. Dabar lei
džiame “Ukrainos sukilėlių ar
mijos metraštį”, remdamiesi do
kumentiniais fąktais, kai ku
riuos kitus leidinius, taigi, sten
giamės sudominti žmones... Di
džiausia problema ta, kad visi 
buvę Ukrainos KGB darbuoto
jai paprasčiausiai pakeitė uni
formas ir tapo Ukrainos saugu
mo pareigūnais, Į todėl jie, žino
ma, nesuinteresūoti, kad būtų 
paskelbti jų nusikaltimai...

- Koks pats didžiausias mū
šis vyko tarp UPA (Ukrainskaja 
Povstančeskaja Armija) ir Rau
donosios armijos dalinių?

- 1944 metų balandžio mė
nesio gale Pietų Volynėje, Kri- 
menio miškuose (Rovno srity
je). Tai maždaug 20x30 km plo
to miškai. Tuo metu po genero
lo Vatutino nužudymo (jį nušo
vė UPA) sovietai organizavo 
grandiozinę operaciją, kurioje 
dalyvavo apie 30,000 NKVD 
kariuomenės kariškių. Taigi, šis 
miškų masyvas buvo apsuptas, o 
miške buvo maždaug 5000 suki
lėlių bei nemažai civilių gyven
tojų. Krimenio miškuose buvo 
kaimas Gurby, šalia kurio ir su
sikoncentravo pagrindinės suki
lėlių jėgos. Dabar šis kaimas vi
siškai sunaikintas, o visi gyven
tojai buvo represuoti... Sukilė
liai išsikasė apkasus pamiškėje, 
o NKVD kariuomenė pradėjo 
jų pozicijų šturmą. Mūšis vyko 
visą dieną. Atėjus nakčiai, suki
lėliai per pelkes pasitraukė į 
Poliesės miškus - apie 60 km. 
Kitą dieną enkavedistai įsiveržė 
į mišką, sušaudė visus sužeis
tuosius bei rastus civilius gyven
tojus.

Aleksandr Kokurin, Rusi
jos federacijos valstybinio ar
chyvo (Maskva) vadovaujantis 
archyvaras.

- Kokias galimybes turi Lie
tuva, siekdama atgauti savo 1991 
metais išvežtus KGB archyvus?

- Aš negaliu į tai atsakyti, 
nes savo darbe su šiais archyvais 
nesusiduriu.

- Yra žinoma, kad Rusija bei 
kitos NVS valstybės pasirašė su
tartis dėl išvežtų archyvų grąžini
mo. Kaip veikia šios sutartys?

- Pas mus atvažiuojantiems 
interesantams padaromos juos 
dominančių bylų kopijos ar šios 
bylos nufilmuojamos. Nežinau, 
kaip yra kituose archyvuose. 
Mūsų archyve esančios bylos 
negrąžinamos.

- Kokio pobūdžio bylos Ru
sijoje yra uždaros, t.y. neprieina
mos jokiems tyrinėtojams ir ko
dėl?

- Aš su tuo nesusiduriu, to
dėl komentuoti negaliu.

Prof. Jan Pięta, Karinė 
archyvų komisija (Lenkija).

- Su kokiomis problemomis 
susiduriam Lenkijoje, tiriant Ar
mija Krajova veiklą?

- Lenkijoje nėra visos me
džiagos, atspindinčios AK veik
lą. Kaip taisyklė, mes turime te
ritorinę medžiagą, t.y. apie veik
lą atskiruose regionuose (maž
daug pusė ikikarinės Lenkijos 
teritorijos). O didžiausios AK 
grupės kaip tik veikė kaimyni
nių valstybių teritorijose - Lie
tuvoje, Vakarų Ukrainoje, Gu
dijoje. Todėl ir medžiaga apie 
tai yra tų valstybių archyvuose. 
Tačiau ypatingų sunkumų šiuo 
metu nėra.

-Ar kyla kokių nors nesuta
rimų dėl AK veiklos su kaimyni
nėmis valstybėmis?

- Be abejonės, netgi tie pa
tys įvykiai skirtingai vetinami 
įvairiose valstybėse, egzistuoja 
skirtingos pažiūros dėl AK 
veiksmų, dėl AK santykių su 
kaimyninių valstybių pasiprieši
nimo organizacijomis. Tačiau aš 
manau, kad, siekiant atkurti tik
rą anų metų pogrindžio veiklą, 
šie nesutarimai su kaimyninė
mis valstybėmis tolydžio mažės, 
nes vis didėja tarpusavio supra
timas šiuo klausimu.

(Nukelta j 3-čią psl.)

A+A
STASIUI KNIUKŠTAI 

mirus,
žmoną MAGDALENĄ, sūnėną BRONIŲ su šeima 
nuoširdžiai užjaučia -
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A+A
STASIUI KNIUKŠTAI 

mirus,
liūdną netekties valandą žmoną MAGDALENĄ ir 
sūnėną BRONIŲ su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime -
J. V. Dzemionai N. Nevulytė
G. V. Renteliai V. K. Jonušoniai

AtA
BRONIUI ŽUTAUTUI 

mirus,
žmoną KRISTINĄ, sūnus - ALGĮ, SAULIŲ ir 
DAINIŲ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame -

Bronius ir Ona Sergančiai 
Antanas, Aldona Sergančiai ir vaikai

AtA 
KOSTUI VALANČIUI 

mirus,
jo žmonai BIRUTEI, dukroms - BIRUTEI ir VIDAI, 
sūnui JONUI su šeima reiškiu nuoširdžią užuojautą -

Bronė Galinienė

Ir tada, kai metai, tartum indas, 
Sutrupės be ženklo palengva - 
Tavo siela, šukėse suspindus 
Ir be žemės kūno bus gyva.

(B. Brazdžionis)

Žemaičių žemės sūnui, artimam bičiuliui Kanadoje,

AtA
KOSTUI VALANČIUI 

mirus,
žmoną BIRUTĘ, dukras - BIRUTĘ ir VIDĄ, sūnų
JONĄ su šeima bei artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime -
I. A. Jurcevičiai J. Plėnys
B. Gataveckienė A. Plėnys

PADĖKA

A+A
PETRUI KARALIŪNUI

mirus 1997 m. rugsėjo 27 d., 

nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems 
palydint velionį į amžino poilsio vietą -

Testamento vykdytojai

mailto:tevzib@pathcom.com


Kupiškio vaikų globos namų gyventojai su vadovybe 1997 m. vasarą 
aplankė Kryžių kalną

Tarptautinė tautžudystės...

Negerk, broleli, negerk trečios... ii

(Atkelta iš 2-ro psl.)
Tiit Normets, Estijos valsty

binio archyvo (Talinas) direkto
riaus pavaduotojas.

- Ar dalyvavo kitataučiai ar
ba ne Estijos piliečiai Estijos pa
sipriešinto sąjūdyje?

- Tai laba sunkus klausi
mas. Iki šiol, tyrinėdamas įvai
rius dokumentus bei kitą su 
ginkluotu pasipriešinimu Estijo
je susijusią medžiagą, nesutikau 
nė vieno tokio žmogaus. Kita
taučių, ypač Estijos vokiečių, 
pogrindyje veikė nemažai, ta
čiau kitų valstybių piliečių kol 
kas dar nepavyko aptikti. Poka
rio metais ginkluotoje kovoje 
prieš sovietinius okupantus da
lyvavo nemažai vokiečių kariš
kių, pabėgusių iš sovietinių be
laisvių stovyklų.

- Ar Estijoje buvo centrali
zuota pokario ginkluoto pogrin
džio vadovybė?

- Ne. Tai buvo stichinis 
liaudies pasipriešinimo judėji
mas, t.y. klasikinis partizaninis 
karas. Be abejonės, buvo atski
rų būrių ar grupių vadovybė, ta
čiau ji nebuvo susivienijusi į 
vientisą struktūrą, nors tokių 
bandymų susivienyti buvo. Ta
čiau tie bandymai nebuvo sėk
mingi...

- Ar Estijoje yra nuteistų 
žmonių, kaltinamų estų tautos 
genocidu?

- Kol kas dar nėra. Vienam 
žmogui buvo iškelta baudžia
moji byla, tačiau jis buvo jau se
nas žmogus, ir byla teismo ne
pasiekė.

Prof. Heinrihs Strods, 
Latvijos universitetas (Ryga).

- Žinant Latvijos tautinę su
dėtį, ar galima teigti, kad čia nuo 
trėmimų nukentėjo daugiausiai 
žmonių bei daugiausiai atvyko 
kolonistų, lyginant su kitomis 
Baltijos valstybėmis?

- Aš visiškai tiksliai galiu 
pasakyti, kad nuo sovietinių 
represijų Latvijoje nukentėjo 
kas trečias žmogus, ir dauguma 
nukentėjusiųjų buvo latvių tau
tybės žmonės, taip pat lietuviai 
bei estai, gyvenantys Latvijoje. 
Vėlesniais sovietiniais metais 
prasidėjo intensyvus Latvijos 
rusinimas - čia masiškai buvo 
keliami kolonistai arba taip va
dinamoji “darbo jėga”. Į Latviją 
atvyko apie 400,000 sovietinių 
kolonistų, o tai, žinoma, mūsų 
mastu yra didžiulis skaičius. 
Dauguma jų - grynai bolševiki
nės orientacijos žmonės.

- Ar Latvijoje baudžiami 
žmonės, prisidėję prie latvių tau
tos genocido?

- Iki gyvos galvos nuteistas 
buvęs Latvijos KGB ministeris 
Novikšas. Aš pats, kaip eksper
tas, dalyvavau jo teisme. Proce
so metu jis, esą, prastai girdėjo. 
Tačiau ten, kur jam buvo nau
dinga, jis girdėjo puikiai, negir
dėjo tik jam akivaizdžiai galin
čių pakenkti klausimų. Daugiau 
jų, deja, nuteistųjų nėra. Atvirai 
kalbant, Latvijos parlamente sė
di visa buvusi komunistinė no
menklatūra, o pačiam parla
mentui vadovauja buvęs parti
jos CK sekretorius, todėl jokių 
poslinkų šia linkme tikėtis ne
verta. Pas mus pasikeitė tik iš
kabos, valstybinė atributika, o 
pati esmė išliko ta pati.

- Ar pokario metais buvo 
centralizuota Latvijos ginkluoto 
pogrindžio vadovybė?

- Taip. Gana aktyviai veikė 
įvairūs regioniniai štabai. Ta
čiau tai galima vertinti ir teigia
mai, ir neigiamai, nes daugiau

siai nukentėjo tie partizanai, 
kuriems buvo vadovauta centra
lizuotai. Visų pirma, čia įsi
skverbė KGB agentūra, o gilia
me pogrindyje veikę partizanų 
daliniai išsilaikė ilgiausiai. Taigi 
pogrindžio centralizaciją vertin
čiau dvejopai.

* *
Taigi artimiausiųjų Lietu

vos kaimynų, tiriančių savo vals
tybių pasipriešinimo totalitariz
mui istoriją, problemos labai 
panašios į mūsų. Kaip sakė Lie
tuvos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centro gene
ralinė direktorė Dalia Kuodytė, 
labai gaila, kad tik dabar pavy
ko susirinkti Baltijos šalių isto
rikams, nes mūsų valstybes sieja 
ne tik panaši ekonominė ar po
litinė situacija, bet ir beveik 
analogiška pasipriešinimo kovų 
istorija, kurią tiesiog būtina pa
teikti plačiajai tiek savo valsty
bių, tiek ir Vakarų šalių visuo
menei, būtina išsamiai išnagri
nėti visus šios kovos aspektus. 
Pasak D. Kuodytės, šia prasme 
konferencija pavyko, nors gal
būt galima tikėtis ir konstrukty
vesnių diskusijų.

Teko girdėti įvairiausių at
siliepimų apie Vilniaus konfe
renciją, tačiau viena nekelia 
abejonių - juo daugiau vieni 
apie kitus žinosime, juo leng
viau bus sutarti ne tik istorijos, 
bet ir visais likusiais klausimais.

On your OlCincf?
Fly to Vilnius on the left bank of the Neris river in Lithuania. See the 
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where here, then enjoy the cafe society, the quaint little shops and lively 
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Šiek tiek istorijos
Svaigalai vartojami nuo se

niausių laikų. 5000-6000 metų 
prieš Kristaus gimimą buvusioj 
Mezopotamijoj, senovės Egipte 
gyventojai mokėjo gaminti alų 
ir vyną. Nuo jų neatsiliko ir 
graikai, kurie savo tikyboje tu
rėjo dievus, globojančius svaiga
lų mėgėjus: alkoholikai - Ba
chą, o miego (dabartiniu supra
timu, narkomanų) globėjas bu
vęs Morfėjus. Graikai greitai 
pastebėjo pražūtingas svaigalų 
pasekmes. Ieškojo būdų girtavi
mą sustabdyti, netgi atsirado 
papročiai kai kada (vestuvėse 
jauniesiems negerti svaigalų), 
tačiau visiškai uždrausti svaiga
lų negalėjo, nes vyravo nuomo
nė, kad vynas pakelia žmogaus 
estetinius jausmus, skatina pro
tavimą ir suteikia jam dievišku
mo požymių.

Nuo senų laikų žinomas ir 
geriamas etilo alkoholis (etano
lis). Chemikai skiria daug skir
tingų nuo geriamo alkoholio rū
šių: propylinį, butylinį, amylinį, 
metilinį (medžio alkoholį). Ge
riamas (etilo) alkoholis nuodin
gas, bet kitos alkoholių rūšys 
keletą kartų už etilinį nuodin
gesnės.

Alkoholis susidaro mielėms 
fermentuojant augaluose esantį 
cukrų. Taip fermentacijos būdu 
iš miežių gaunamas alus, iš 
obuolių ir vynuogių vynas, kuris 
turi 10-12% alkoholio, tik 
obuolių vyne alkoholio 8%. 
Aluje alkoholio mažiau: nuo 
2,5% iki 8%. Alkoholio kon
centracija didinama distiliacija. 
Šio proceso metu gaunamas 
spiritas.

Degtinės - stipresnės. Jos 
turi 30-40%. Anglijos džinas - 
35%. Romas, konjakas, kaip ir 
degtinė, yra įvairaus stiprumo. 
Dar įvairesnio stiprumo - like
riai. Į vynus kartais įpilama 
konjako. Vynas, kuriame yra iki 
20% alkoholio, vadinamas che
resu.

XVIII ir XIX š. pradžioje 
Amerikoje alkoholizmas jau pa
vadintas liga. 1864 m. įsitikinta, 
kad tai bendra visuomenės liga, 

ir ją reikia gydyti. Niujorko 
valstijoje atidaryta pirmoji alko
holikams gydyti sanatorija, o vė
liau ir alkoholikams gydyti ku
rortas. Tačiau, nepaisant pa
stangų, alkoholizmas plečiasi. 
Išryškėja alkoholio padariniai: 
išsigimimas, degradacija, daug 
kūno ir proto ligų palikuonims. 
1919 m. vasarą Amerikoje alko
holio gamyba ir pardavimas už
draustas. Faktiškai prohibicija 
veikė nuo 1920 iki 1933 m., ta
čiau ji nepasiekė savo tikslo.

Gyvenimo praktika parodė, 
kad posakis “Uždraustas vaisius 
visada skanesnis” turi gilias šak
nis ir labai veiksmingas tikro
vėje.

Iš statistikos paaiškėjo, kad 
prohibicijos metu alkoholikų 
skaičius žymiai padidėjo, kad 
juodoje rinkoje parduodami ne 
etilo, bet daug nuodingesni gė
ralų mišiniai. Nuo jų žmonės 
sparčiau apsinuodija, apanka, 
tampa pamišėliais, išsigimsta ir 
numiršta. Į uždraudimą gerti 
mėgstantieji svaigalus reagavo 
savaip. Atsirado noras gerti be 
saiko iki sąmonės netekimo.

Vaišingieji lietuviai
Nuo seniausių laikų lietu

viai garsūs savo vaišingumu. Tai 
reikšminga žmonių bendravimo 
priemonė. Senovėje lietuviai sa
vo svečius vaišindavo midumi. 
Jis nebuvo stiprus: 5-7%. Jo ne
buvo galima daug prisigaminti, 
tai vaišindavo ypatingomis pro
gomis, saikingai. Net didieji 
Lietuvos kunigaikščiai (pvz. Vy
tautas) buvo blaivybės šalinin
kai. Svaigiais gėrimais piktnau
džiavimas buvo smerkiamas.

Įsigalėjus žemdirbystei, pra
sidėjus javų sėjai, midų išstūmė 
kiti svaiginamieji gėrimai. Ma
noma, kad tai buvo alus, o vė
liau degtinė. Pradžioje, išmokus 
gaminti degtinę, blaivybę sau
goti padėjo įstatymas. Pirmasis 
Lietuvos Statutas įgalino kont
roliuoti alkoholio gamybą ir 
pardavimą.

Praradus Lietuvai valstybin
gumą, alkoholio vartojimo su
varžymai atsileido, ir įvairiomis 
progomis atsirado alkoholio 
vartojimo įpročiai. Pavyzdžiui, 
atlikus kokį nors reikalą, reng

tos nedidelės išgertuvės. Ilgai
niui šios išgertuvės, vadinamos 
“magaryčiom”, įėjo į paprotinę 
teisę, nes jų dalyviai tuo pačiu 
tapdavo kokio nors pirkimo- 
pardavimo ar kito sandėrio liu
dininkais.

Iš istorijos ir iš pasakojimų 
prisimename bajorų papročius, 
jų pomėgį svaigintis, kai pokylių 
metu šaudydavo butelių kumš
čiai, kai taurėse putodavo šam
panas, konjakas ir t.t., kai per 
naktį alkoholio įtakoje kortomis 
pralošdavo net dvarus. Tas jų 
pomėgis vaišintis alkoholiniais 
gėrimais įamžintas lenkiškoj 
dainoj: “Co wypijim, to dla nas, 
za sto lat nie bendzie nas” (Ką 
išgersim, tas jau mūsų, nes po 
metų šimto nebus mūsų) (lais
vas autoriaus vertimas).

Gyvenime sutinkamos bajo
rų atžalos. Beveik visi jie be pa
likimų arba mažai jų daliai šis 
tas dar liko. Kažin ar jie supran
ta, kad beturčiais, dažnai sunkių 
ligų paveldėtojais, jie tapo dėl 
savo protėvių per didelio svai
galų vartojimo?

Baudžiavos laikais bajorus 
nuo valstiečių skyrė didžiausia 
nelygybė, bet kaip vaikui alko
holį geriantis suaugęs, taip vals
tiečiui geriantis bajoras buvo 
pavyzdys.

Valstiečiai pamėgdžiojo ge
riančius šlėktas ir tur būt iš to 
laiko liaudyje išliko posakis: 
“Geriau su ponu į pragarą, ne
gu su mužiku į dangų.”

Moralinė jėga
XIX š. pradžioje alkoholiz

mas Lietuvoje labai plito. Jis 
naikino žmonių jėgą, atmintį, 
dorą, tikybą. Nesimatė nei to 
plėtimosi galo, nei ribų. Jo ža
lingo poveikio įtakoje tauta pra
rado gebėjimą mąstyti, nesuge
bėjo tam blogiui priešintis, ap
snūdo, nyko ir merdėjo. Atrodė, 
kad jau nebėra jėgos, kuri tau
tos pražūtį sustabdytų.

Tačiau ta jėga buvo. Tai 
Bažnyčia. XIX š. viduryje vys
kupo Motiejaus Valančiaus pa
stangomis ji ryžosi su šiuo blo
giu kovoti. Subūrusi katalikus į 
brolijas, seserijas, per jas plati
no blaivybės idėjas. Gan greit 
pavyko sulaukti gerų rezultatų.

Laikotarpiu nuo 1850 m. iki 
1860 m. alkoholio suvartojimas 
Lietuvoje sumažėjo 10 kartų 
(nuo vieno milijono iki 100,000 
kibirų). Tauta pradėjo busti. 
Pajutę tautos budimo pradus, 
caro valdininkai 1864 m. už
draudė blaivybės veiklą, bet ge
ra sėkla jau buvo pasėta geroje 
dirvoje. Iš blaivių šeimų kilęs 
sveikas tikintis jaunimas pradė
jo mokytis ir toliau žadinti tautą.

Kai tauta iškovojo nepri
klausomybę, kova su alkoholiu 
nepasibaigė. Bažnyčia ir toliau 
skleidė blaivybės idėjas. Nepri
klausomoje Lietuvoje suvartoja
mas alkoholinių gėrimų kiekis 
nebuvo didelis. Pvz. 1930 m. 
vienas žmogus per metus viduti
niškai suvartojo vieną litrą alko
holio. Karo metais, o ir po Ant
rojo pasaulinio karo išplito na
minės - “pilstuko” gamyba, tai 
ir alkoholikų skaičius net 10-15 
kartų, o gal net daugiau padidė
jo, palyginus su prieškariu. 
Dabartiniu metu vėl pradedame 
suprasti, kad mes galim pakliūti 
į neišbrendamą liūną, jei nepa- 
sidarysim blaivesni. (B.d.)

• Jau taip gyvenime esti - jei 
žmogus negalvoja apie laimę ar ne
laimę, o tik stengiasi stropiai atlik
ti savo pareigą, laimė ateina savai
me, nors žmogui prisieina gyventi 
varge ir neturte. (Humboldt)

VIKTORO ŠAULIO šeima savo sodyboje su mažąja Eglute, kuri 
išsigando garbės saliuto šūvių, 1997.IX.14 Nuotr. A. Garmutės

Tėviškės žiburiai • 1997.XI.18 • Nr. 47 (2490) • psl. 3

Partizanas ALFONSAS GEDUTIS, pirmasis dešinėje, su savo šeima 
prie paminklinio akmens, atidengto partizanų žuvimo vietoje 
1997.IX.14 Nuotr. A. Garmutės

Vaiko verksmas 
Žemaitijos širdyje

Prie partizanų kapo ir jų garbei pastatyto paminklo

A. GARMUTĖ
Per žalius miškus, aplenk

dama vaizdingus kalnelius, teka 
maža upelė Ančia. Vis priartė
dama ar nutoldama nuo šilų 
prieglobstyje tūnančių žemaitiš
kų sodybų. Keliukai vingiuoja 
tarp medžių ir krūmų, pradings
ta posūkiuose, vėl atsikvepia 
miškų laukymėse ir pagaliau at
veda į reikiamą vienkiemį. 
Nežinodamas šių vietų, nerasi 
nei kelių, nei takelių į tikslą ir 
klaidžiosi lyg svetimas tarp 
savų.

Nepaklaidinsi šiose vietose 
tik dabartinio kauniečio ir labai 
garbingos praeities vyro Alfon
so Gedučio. Jo, partizano slapy
vardžiu Jonukas, čia visi jaunys
tės takeliai išvaikščioti. Kaip 
penkis savo pirštus jis žino su 
ryšių užduotimis lankytus miškų 
vienkiemius, buvusius bunke
rius, kovų vietas prisimena. O 
jautriausioje atminties kertelėje 
Alfonsas saugo žuvusių kovos 
draugų vardus, kaip gyvą regi jis 
savo gražuolę seserį (j ją tokia 
panaši dabar jo duktė!) partiza
nę Aldoną ir jos vyrą - narsų 
būrio vadą Vladą Mišeikį - Tar
zaną.

Daugelį pasaulio laikraščių 
apkeliavo šiandienos akimis 
žiūrint egzotiška jų sutuoktuvių 
nuotrauka. Miško viduryje ant 
kelmo sėdi du jauni, gražūs 
žmonės - Aldona ir Vladas. Be 
ginklų. Įamžinę savo gyvenimo 
bene svarbiausią įvykį ir su vilti
mi žvelgiantys į ateitį.

Neilgai - vos metus - truko 
kasdieninių pavojų^ kupina jų 
šeimyninė laimė. Žuvo kartu 
ten, kur ir gyveno - giliame už
maskuotame bunkeryje Ančios 
pakrantėje. Apsupti priešų, trys 
partizanai nepasidavė gyvi, susi- 
progdino.

Nežinia, kas juos išdavė. 
Kaimynystėje areštuotas parti
zanas Jonukas, enkavedistų at
varytas prie susprogdinto bun
kerio duobės, buvo priverstas 
iškelti sudarkytus savo sesers ir 
jos bendražygių kūnus. Jie buvo 
nuvežti ir niekinami Skaudvilės 
stribyno kieme.

Aukodama savo sūnų ir 
dukterų gyvybes Lietuva ėjo į 
Laisvę. Iškentėjęs lagerių pra
garą grįžo Alfonsas Gedutis na
mo. Tie namai buvo visa Lietu
va. Su didžiausiu džiaugsmu jo 
šeima sutiko Atgimimo aušrą. 
Ir pats Alfonsas - savo lėšomis 
ir savo jėgomis, gerų žmonių 
padedamas įruošė Partizanų ka
pinių paminklą Skaudvilėje, bu
vusio stribyno kieme. Ten, kur 
kelių dešimčių partizanų kaulai 
buvo netvarkingai suversti, pa
minklą pastatė ir kelias eiles be
toninių kryžių į betono gruntą 
įbetonavo. Giliai, kad kagėbis
tai, stribai ir jų samdiniai neiš-

Partizanai - Vladas Mišeikis- 
Tarzanas ir Aldona Gedutytė- 
Mišeikienė, žuvę bunkeryje

griautų (O kokias niekšybes tie 
nelabieji sugeba, matome net ir 
dabar - prezidento rinkimų 
slenkstyje). Šią vasarą Alfonsas 
Gedutis atliko dar vieną savo 
užsibrėžtą darbą. Vėl savo lėšo
mis. Vėl talkinant patriotiškie
siems žemaičiams.

... Mažintų kaimas, pasislė
pęs miškuose už Skaudvilės. 
Karštą vasaros pabaigtuvių die
ną dulka pilki keleliai po auto
mobilių ratais. Žmonėms, suva
žiavusiems iš įvairių Lietuvos 
kampelių, kelią rodo pats Al
fonsas.

Atvykstame į Juozo Šiaulio, 
tuometinio partizanų rėmėjo, 
sodybą. Dabar čia gyvena jau jo 
vaikaitis Viktoras Šaulys. (Toli
mam Sibire viena raidė iš pa
vardės dingo.) Už sodybos vartų 
- plati, saulėta, žiogų gyvybe al
suojanti pieva. Erdvė ir saulė 
svaigina. Rymo gluosniai, užau
gę ir sutvirtėję prie skubančios 
Ančios, tyliai ošia kitapus seno 
miško pušys.

Sudrebino orą kariškas gar
bės saliutas. Šūvių aidas spengia 
ausyse. Ir staiga pravirksta ma
žoji Šaulių dukrytė Eglutė. 
Graudžiai. Ant motinos rankų. 
“Ko verkia vaikas?” - mąstau. 
Čia, pačioje Žemaitijos širdyje, 
tolimame miško kaimelyje, prie 
bunkerio duobės ir paminklinio 
akmens. Atminti tiems, kurie 
žuvo už Tėvynę. Kurių negimę 
vaikai niekados nelakstys jų tė
vų krauju aplaistyta žeme. Ne
dirbs. Nesimokys. Nevaldinin
kaus. Nesidžiaugs saule. Nes su
klestėjo tik okupantų tarnų - 
mūsų kankintojų - stribų ir ka
gėbistų palikuonys.

Dar daugiau: anų, etatinių 
kagėbistų vaikai šiandien taiko
si atsisėsti į laisvos Lietuvos 
prezidento kėdę... Išniekinti 
partizanų kaulai, - apsiverskite 
žemėje! Deja, neapsiverčia. Tik 
graudžiai verkia tarsi jiems at
liepdamas, mažas vaikas prie 
Ančios...

Iškilmėse Žemaitijoje daly
vavo Vlado Mišeikio sesuo Ma
rija Pečiulienė, Genocido tyri
mo centro direktoriaus pava
duotojas Petras Girdzijauskas, 
Skaudvilės mokytojai su Ričar
du Paulausku priešakyje, kil^s iš 
šių vietų partizanas Jonas Zič- 
kus, partizanų ryšininkė - polit- 
kalinė Natalija Pupeikienė ir 
grupė Intos lagerių politkalinių. 
Atvyko tremtinių iš Kauno ir 
Vilniaus, Sausio 13-osios įvykių 
dalyvių ir kt. Renginį filmavo 
kino dokumentininke tremtinė 
Birutė Mikalauskaitė. Širdžiai 
mielas dainas dainavo Tauragės 
tremtinių choras.

Tokie nekasdieniški susiti
kimai su garbinga praeitimi (ir 
jos tiesioginiais dalyviais!) mus 
dvasiškai atgaivina, pakelia sie
las aukštyn ir suteikia jėgų ne
palūžti kasdienybės vėtrose.
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® LAISVOJE TEVfflEJE
PIRMOSIOS SNAIGĖS PAJŪRY

Sniegės Balčiūnaitės praneši
mu “Lietuvos aide”, pirmieji šie
metinės žiemos greit ištirpusias 
snaiges spalio 20 d. vakarą išvydo 
Lietuvos pajūrio gyventojai. Se
kančiomis dienomis Dūkšte iškri
to 3 cm sniego, Utenoj - 1 cm. 
Bobų vasara trubūt jau nesugrįš. 
Tokią išvadą perša Evaldo Jan
kausko taip pat “Lietuvos aide” 
paskelbta informacija apie aštuo
niolikos automobilių susidūrimą 
Klaipėdos-Palangos plente prie 
posūkio į Jokūbavą. Si eismo ne
laimė įvyko dėl tiršto rūko ir sli
daus smėliu nepabarstyto plento, 
susidariusios apie 20 automobilių 
sangrūdos. Šioje nelaimėje buvo 
sulaužytos ar gal net sutriuškintos 
26 metų amžiaus Daivos So- 
maitės kojos. Gerai, kad nuo 
plento spėjo nuvažiuoti ir paplen
tėje apsiversti “Hydrostatybos” 
sunkvežimio vairuotojas, vežęs 
gelžbetoninius vamzdžius.

NUTEISTI TRYS JAUNUOLIAI
1997 m. liepos 20 d. trys jauni 

plėšikai Vilniaus gatvėje žiauriai 
sumušė Patriką Donabedianą, 
Prancūzijos ambasados patarėją 
kultūriniams reikalams. Jo galva 
buvo taip suspardyta, kad gydy
tojai rado išsiliejusį kraują sme
genyse. Nuo mirties prancūzą di
plomatą išgelbėjo Vilniuje Lietu
vos chirurgų padaryta skubi ir 
sėkminga galvos operacija. P. Do- 
nabedianas, pasveikęs Prancūzi
joje, dabar jau yra grįžęs į kul
tūrinio patarėjo darbą Vilniaus 
ambasadoje. Baigėsi ir jį Vilniuje 
užpuolusių trijų jaunų plėšikų by
la. Devyniolikmetis Egidijus Ru
sakovas buvo nuteistas kalėti de
vynerius, aštuoniolikmetis Min
daugas Gudas - septynerius, o 
dvidešimt penkerių metų amžiaus 
Igoris Jevgenjevas - aštuonerius 
metus sustiprinto režimo pataisos 
darbų kolonijoje. Be to, bus kon
fiskuotas visas jų turtas. Jiems 
teks sumokėti ir civilinį 18.000 
litų ieškinį, padengiantį P. Dona- 
bediano gydymą. Tie didelę gėdą 
Lietuvai padarę bukapročiai jau
nuoliai pas žiauriai sumuštą ofi
cialų užsienio atstovą buvo radę 
tik piniginę su penketu šimtų litų 
ir kredito kortelėmis. Dėl šio 
įvykio netgi teko atsistatydinti 
Vilniaus miesto policijos viršinin
kui V. Leipui, kuris septynerius 
metus šiose pareigose buvo vadi
namas vyriausiuoju Vilniaus 
miesto policijos komisaru.

DERLIAUS ŠVENTĖ
Vilniaus gyvenamojo Karoli- 

niškių rajono seniūnija šį rudenį 
surengė Derliaus šventę. Tai bu
vo labdaros renginys vienišiems 
pensininkams ir socialiai remti
niems gyventojams. Karoliniškių 
turgavietėn nuo ankstyvo ryto 
maišais buvo vežami burokai, bul
vės, morkos, obuoliai bei kiti vai
siai ir daržovės. Krepšiais buvo 
nešami miltai, kruopos, makaro
nai, cukrus, aliejus bei kiti maisto

i

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tę, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario
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PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m d dch

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

GRYHELIN1AI 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: 
£3 ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176
SS HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541 
« HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7144

_rj 517 Fruitland Rd.,
■ JLJĮ HA ■ B J v' W Stoney Creek, Ontario,
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♦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.

gaminiai. Negalintiems vaikščioti 
jie krepšeliais buvo išnešiojami į 
namus. Seniūnijai talkino politi
kai - šio renginio iniciatoriais 
tapę konservatoriai bei jų rė
mėjai.

ZARASAI RUOŠIAS NELAIMEI
Spalio pabaigoje Zarasų rajo

ne buvo pravestas dvi dienas tru
kęs pasiruošimas galimai nelai
mei Ignalinos atominėje jėgainė
je. Apie šias Civilinės saugos de
partamento prie krašto apsaugos 
ministerijos pravestas pratybas 
“Lietuvos ryto” atstovas Tautvy
das Kontrimavičius rašo: “Prieš 
dvejus metus visų rajono struk
tūrų parengtis galimai avarijai Ig
nalinos atominėje elektrinėje bu
vo patikrinta Ignalinos rajone. 
Pernai tokios pratybos buvo su
rengtos Utenos apskrities admi
nistracijai. Dėl lėšų stokos taria
mą pavojų šįkart patirs tik Zarasų 
rajono ir apskrities ekstremalių 
situacijų valdymo centrai”. Tai 
nereiškia, kad tokia atominė ne
laimė Ignalinoje įvyks, bet ypatin
gais atvejais ji galėtų įvykti.

PAGERBĖ PARTIZANŲ VADĄ
Varėnos rajone buvo prisi

mintos paskutinio Lietuvos parti
zanų vado Adolfo Ramanausko 
(Vanago) keturiasdešimtosios žū
ties metinės. Jis gimė 1918 m. 
JAV ir Lietuvon buvo parsivežtas 
tėvų 1921 m. Prisiminimas buvo 
pradėtas Mišiomis Merkinės šven
tovėje. Tada minėjimo dalyviai 
susirinko giliai Varėnos miškuose 
esančioje Jakavonių sodyboje. 
Ten dabar atstatytas pačių parti
zanų sunaikintas bunkeris, kuria
me gyveno ir dirbo partizanų va
du tapęs Laisvės kovotojų sąjū
džio tarybos pirm. A. Ramanaus
kas-Vanagas. Tame bunkeryje 
taipgi buvo spausdinamas parti
zanų laikraštis “Laisvės varpas”. 
A. Ramanauskui-Vanagui, liku
siam paskutiniuoju partizanų va
du, 1953-56 m. teko slapstytis pas 
patikimus žmones. Jis su žmona 
Birute buvo išduotas seno pažįs
tamo ir sušaudytas 1957 m. lap
kričio 29 d. Žmona Birutė gavo 
aštuonerius metus kalėjimo. Par
tizanų vado A. Ramanausko-Va
nago minėjimuose dalyvavo jo 
dukra Auksė Ramanauskaitė ir 
Sibire gyvas išlikęs bunkerį parū
pinusios sodybos savininkas Juo
zas Jakavonis.

JAUNI BĖGLIAI AMERIKON
Kadaise juokdavomės iš Ke

turakio komedijos “Amerika pir
tyje”. Dabar Amerika taip išpo
puliarėjo Lietuvoje, kad jon pra
deda bėgti net ir dvylikamečiai 
vaikai. Tokią mintį perša humo- 
ristiškai skambantis Elvyros Sa
balytės pranešimas “Lietuvos ry
to” spalio 27 d. laidoje. Nepa
teikdama pavardžių, ji rašo apie 
plungiškių šeimą, kuri vieną 
vakarą pasigedo dingusio dvylika
mečio sūnaus A.B. ir savo vo
kiško BMW automobilio. Paieš
kas pradėjusi policija automobilį 
rado pakelėje jau šešiolika mylių 
už Plungės, o jame miegojo din
gęs A.B. sūnus su dvylikamečiu 
bičiuliu. Pasirodo, jie abu norėjo 
pabėgti Amerikon per Gudiją au
tomobiliu. Gaila, kad E. Sabalytė 
skaitytojams nepaaiškina, kas tai 
paieškas pradėjusiai plungiškių 
šeimai labiau rūpėjo - dingęs sū
nus ar galbūt vokiškas automo- 
bilis- V, Kst.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus ~r, 

(Esu "Union Gas” Tjk 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Lietuvos ambasadorius Kanadai savo rezidencijos atidarymo proga su 
grupe Otavos lietuvių. Iš kairės: Alfonsas Savickas, Adelė Savickienė, 
amb. dr. Alfonsas Eidintas, Vytautas Rudžius, Irena Priščepionkienė

Nuotr. A. Gudžiūnienės

Hamilton, Ontario
MARIUS ROBERTAS GRI

NIUS - Kanados ambasadorius 
Vietnamui. Gimė 1949 m. Coc
hrane, Ont., augo Hamiltone. Mo
kėsi St. Patricks pradžios mokyklo
je, baigė “Cathedral” berniukų 
gimnaziją. 1967 m. įstojo į Royal 
Military kolegiją Kingstone. Studi
javo ekonomiką ir politiką. Po 8- 
nių metų kariškos tarnybos jam 
buvo suteiktas kapitono laipsnis. 
Išlaikęs tarptautinius egzaminus 
1980 m. pradėjo diplomatinę kar
jerą. Per 18 metų apkeliavo daug 
pasaulio kraštų, daugiausia Azijoje. 
1997 m. rugpjūčio 18 d., M. R. 
Grinius buvo paskirtas Kanados 
ambasadorium Vietnamui. Ham
iltono dienraštis “The Spectator” 
išspausdino platų aprašymą su jo 
nuotrauka.

M. R. Grinius yra baigęs lietu
vių šeštadieninę mokyklą - 10 sky
rių. Buvo aktyvus skautas, sporto 
mėgėjas. Būdamas gimnazijoje žai
dė futbolą. Gabus svetimoms kal
boms, laisvai kalba trimis kalbomis, 
kurių viena yra lietuvių. Gimęs Ka
nadoje yra didelis jos patriotas, bet 
širdyje jaučiasi lietuvis. Jo pasiek
tais laimėjimais didžiuojasi ir 
džiaugiasi jo mamytė Elvyra Bajo- 
raitienė ir visi giminės bei draugai.

Sveikiname M. R. Grinių ir 
linkime jam daug sėkmės aukštose 
diplomatinėse pareigose.

ELVYRA BAJORAITIENĖ, 
kaip ambasadoriaus motina, buvo 
pagerbta Kanadiečių moterų orga
nizacijos. “St. Filles” salėje prie 
gražiai padengtų pusryčiams stalų 
jos laukė nemažas skaičius susirin
kusių moterų ir vyrų. Į salę ją 
atvežė E. Morrow, miesto mero 
motina. Ji buvo nuoširdžiai sutikta. 
E. Bajoraitienė buvo garbės viešnia 
ir pagrindinė tos dienos kalbėtoja. 
Vaizdžiai su humoru papasakojo 
sūnaus Mariaus Griniaus nueitą ke
lią nuo vaikystės - ligi ambasado
riaus. Po to atsakinėjo į klausimus, 
kurių buvo nemažai. Jos garbei su
kurtą dainą padainavo visi dalyviai. 
Muziką ir žodžius parašė muzikas 
J. Hodd. Ją sveikino organizacijos 
pirmininkė dėkojo už dalyvavimą ir 
reiškė džiaugsmą, kad jos globoje 
užaugo aukštas Kanados politikas.

KLB HAMILTONO SKY
RIAUS VALDYBA rengia Naujų 
metų sutikimą. Plačiau apie tai bus 
pranešta vėliau.

Lietuvos ambasadoriaus Kanadai dr. ALFONSO EIDINTO rezidencija 
Otavoje

REGINA PAKALNIŠKIENĖ 
laimėjo (Trillium Award) raudoną 
žvaigždę, už gražiausiai susodintas 
ir sutvarkytas prie namo gėles, nes 
jos gėlių karalystė pasižymi nepap
rastu grožiu. Tai didelis laimėjimas, 
nes tik jai vienai buvo pripažintas 
toks įvertinimas. M. Biekšienė

VAIKŲ DIENOS CENTRAS. 
Lietuvoje atsirado daug bedarbių. 
Kai kurie tėvai taip nusigyveno, 
kad nebesirūpina savo vaikais, pa
likdami juos gatvėje. Vaikai atsidu
ria gatvėje be priežiūros ir alkani.

Prie parapijų įsikūrė Vaikų 
dienos centrai. Jie yra globojami 
vienuolių ir pasauliečių. Tuose 
centruose vaikai gauna pavalgyti, o 
reikalui esant ir nakvynę. Tiems 
centrams yra reikalinga materialinė 
parama. Todėl Hamiltone įsisteigė 
komitetas, užsimojęs sutelkti lėšų. 
Jį sudaro: E. Liaukienė, A. Nor
kienė, A. Pilipavičienė, R. Pleinie- 
nė, Z. Rickienė, B. Skvereckienė ir 
J. Seniūnienė. Komitetas jau suor
ganizavo vartotų daiktų išparda
vimą, kuris praėjo su dideliu pa
sisekimu.

Lapkričio 30 d. Jaunimo cent
ro salėje įvyks loterija ir pyragų 
išpardavimas, o ateinantį pavasarį 
yra numatytas dar vienas vartotų 
daiktų ir drabužių išpardavimas. 
Data bus paskelbta vėliau. Prašome 
visus, kurie norėtų ką nors tam 
tikslui paaukoti, jau dabar pradėti 
rinkti daiktus. Kas norėtų prisidėti 
pinigine auka, prašom įteikti bet 
kuriai komiteto narei. Jau yra gau
tos šios aukos: a.a. Zenono Bakai
čio vienerių mirties metų prisimini- 
mtii aukojo po $20 - J.J. Kisielai- 
čiai, D.A. Kamaičiai, M. Masienė; 
$10 - L. Stukienė ir p.p. R. Rup- 
penthal. Komitetas

Winnipeg, Manitoba
A. a. JONAS ŠMAIŽYS, buvęs 

ilgametis Vinipego gyventojas ir 
sėkmingas statybininkas, daug pri
sidėjęs prie mūsų šventovės staty
bos, sulaukęs 88 m. amžiaus, mirė 
spalio 7 d. Mesa, Ariz., kur buvo 
apsigyvenęs po žmonos Viktorijos 
mirties 1971 metais. Liko žmona 
Louise, serganti Alzheimer’io liga 
Mesa, Ariz. slaugos namuose, duk
tė Saulė, Sanibel Island, Fla., duktė 
Liucija Toronte ir sūnus Jonas Vi- 
nipege su šeimomis. Palaikai sude
ginti, vėliau bus pervežti į Vinipegą 
ir palaidoti šalia žmonos Viktorijos.

Pirmą kartą prie Otavos miesto 
savivaldybės rūmų iškelta Lietu
vos vėliava 1969.11.16

Ottawa, Ontario
LIETUVOS TRISPALVĖ KA

NADOS SOSTINĖJE. 1949 m. 
Otavoje įsisteigus Lietuvių ben
druomenės apylinkei, beveik kas
met buvo bandoma gauti miesto sa
vivaldybės leidimą Vasario 16-sios 
proga viešai iškelti mūsų trispalvę. 
Tačiau Kanados užsienio reikalų 
ministerijos potvarkiu miesto savi
valdybės atstovai vėliavos iškėlimui 
leidimo neduodavo, motyvuodami 
tuo, jog vėliavos gali būti iškelia
mos tik tų valstybių, kurios Otavoje 
turi savo ambasadas (anuo metu 
Lietuvai atstovavo Sovietų Sąjun
gos ambasada). Tik 1969 m., tuo 
metu buvusio KLB Otavos apylin
kės pirmininko Viktoro Priščepion- 
kos pastangomis, miesto burmistras 
Don Reid davė leidimą vasario 16 
d. prie miesto savivaldybės rūmų iš
kelti Lietuvos vėliavą. Po šio istori
nio įvykio lietuviška trispalvė be
veik kasmet vasario 16 d. plevė
suodavo prie miesto rotušės.

LIETUVOS TRISPALVĖ vėl 
suplevėsavo š. m. spalio 26 d. Ka
nados sostinės padangėje, šį sykį 
prie Lietuvos respublikos ambasa
doriaus Kanadai rezidencijos. Tą 
dieną neseniai iš Vašingtono į Ota
vą atsikėlęs ambasadorius dr. Al
fonsas Eidintas vėliavos iškėlimo ir 
rezidencijos atidarymo proga Ota
voje gyvenantiems lietuviams su
ruošė šaunų priėmimą. Kun. dr. V. 
Skilandžiūnui pašventinus būstinės 
pastatą, iš Toronto atvykęs KLB 
krašto valdybos pirmininkas Algir
das Vaičiūnas Kanados lietuvių 
vardu pasveikino ambasadorių, jo 
šeimą, ambasados tarnautojus bei 
talkininkus. Savo žodyje jis primi
nė, jog iki 1990 m. visų išeivijos 
lietuvių viltys buvo matyti Lietuvą 
laisvą ir nepriklausomą; pagaliau 
išsipildė tai, ko nei mes, nei Lie
tuvoje gyvenantys mūsų broliai ir 
sesės nesitikėjome išvysti dar šios 
mūsų žemiškos kelionės metu. “Po 
septynerių nepriklausomybės metų 
mes žvelgiame į Lietuvą jau kaip į 
gyvą ir pažangėjančią valstybę, kuri 
ne vien mūsų, bet ir pačios Lietu
vos labui galėtų padėti mums išlikti 
lietuviais”. Jis taip pat išreiškė viltį, 
kad ir Lietuvos ambasados darbų 
rėmuose bus noras “ieškoti būdų 
kaip mums išlikti tauriais lietuviais, 
neatitolti nuo tos Lietuvos, kuri 
mus palaikė gyvus viltyje per visą 
pusšimtį jos vergijos ir kančių 
metų”.

Dėkodamas visiems susirinku
siems, ambasadorius A. Eidintas 
pasidžiaugė turįs garbę dirbti ne
priklausomos Lietuvos labui ir 
kvietė Kanados lietuvius glaudžiai 
bendradarbiauti su esamais bei 
būsimais diplomatiniais atstovais 
Otavoje.

Įdomu buvo stebėti, kaip 
Otavos lietuviai, po pakilios po
pietės išeidami iš ambasadoriaus 
rezidencijos, vis stabtelėdavo ir 
atsigręžę mesdavo žvilgsnį į kana- 
diško rudens vėjyje plazdenančią 
mūsų tautinę vėliavą. Turbūt ne 
vienas mintimis pagalvojo: “Kokia 
graži ta mūsų trispalvė! Kiek dėl jos 
buvo kovota, kiek gyvybių pa
aukota...” vip

FIRST PLACE
PHARMACY ‘

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat,

BSc.Phm 

a 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais) 

a Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

e LIETUVIAI PASAULYJE.
JA Valstybės

Floridos lietuvių dienų su
rengimu rūpinasi šios idėjos ini
ciatoriai Angelė Kamiene ir Me
čys Vilkaitis, talkinami organiza
cijų atstovų. Tai bus pirmas toks 
renginys, įvyksiantis 1998 m. va
sario 20-22 d.d. veiklioje St. Pe- 
tersburgo lietuvių kolonijoje. Šią 
mums neįprastą datą pasirinko 
Floridos lietuviai, geriau už mus 
pažįstantys šios amžinos vasarvie
tės sąlygas. Dienų renginiui yra 
pasirinktos Šv. Judo katedros sa
lės. Mišias sutiko koncelebruoti 
mūsų vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, su Floridos vysk. R. N. 
Lynch ir vietiniais kunigais. Kul
tūrinėje dienų programoje yra 
numatytas literatūros vakaras, 
Floridos lietuvių chorų ir tautinių 
šokių koncertas, dailės paroda, 
kavinė su lietuviškais patiekalais, 
informacija apie dabartinę Lietu
vą, pasinaudojant St. Petersburgo 
radiju, televizija ir spauda. Baig
minis vakaras įvyks St. Petersbur
go lietuvių klube. Floridos lietu
vių dienų renginį finansiškai rems 
JAV LB kultūros taryba ir Flori
dos LB apylinkių valdybos.

Rusija
Lietuviškos “Šaltinėlio” mo

kyklos mokytojai ir mokiniai 
Maskvoje džiaugiasi juos aplan
kiusiu Lietuvos prez. A. Brazaus
ku, ypač jo padovanotu”Hewlett 
Packard” kompiuteriu. Jis taipgi 
atnešė ir “Šaltinėliui” atnaujina
mos mokyklos maketo nuotrauką. 
Gyvenama viltimi, kad svečias iš 
Lietuvos parūpins ir mokyklos 
atnaujinimui trūkstančių lėšų. 
Prez. A. Brazauskas, viešėdamas 
Maskvoje susitiko ir su lietuvių 
bendruomenės nariais.

Maskvos lietuviai tik 1997 m. 
gegužės 20 d. susipažino su am
žiaus devyniasdešimtmečio sulau
kusiu poetu Bernardu Brazdžio
niu. Juos supažindino Antano 
Jonkaus atvežtas pranešimas 
“Bernardo Brazdžionio poezija 
lietuvių tautos kovoje dėl lais
vės”. Pranešėjas A. Jonkus, kal
bėdamas apie jo gyvenimą ir kū
rybą, panaudojo aktoriaus Laimo
no Noreikos garsajuostėn {dekla
muotus B. Brazdžionio eilėraš
čius. Maskvos lietuvių kultūros 
bendrijos būstinė namo pusrūsyje 
buvo pilna susikaupusių klau
sytojų. Tas jų susipažinimas su B. 
Brazdžioniu truko pusantros va
landos. Jautrių padėkos žodžių 
teko ne tik poetui, bet ir prane
šėjui bei jiems negirdėtus eilėraš
čius deklamavusiam aktoriui.

Vokietija
Vasario šešioliktosios gimna

zijos direktorius Andrius Šmitas 
šią vasarą sulaukė amžiaus pen
kiasdešimtmečio. Jis yra gimęs 
1947 m. liepos 7 d. Suederbra- 
rupe, Šiaurės Vokietijoje, 1967 
m. baigęs Vasario šešioliktosios 
gimnaziją, Bonnos universitete 
įsigijęs istorijos ir katalikų tikybos 
mokytojo diplomus. Atlikęs mo
kytojo praktiką, 1981 m. pradėjo 
dirbti mokytoju Vasario šešiolik
tosios gimnazijoje, jos direktoriu
mi - nuo 1982 m. rudens. Jis taip
gi dirbo gimnazijos kuratorijoje, 
plačiai reiškėsi VLB veikloje. Jam 

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

UnTAT TZ' A 9? LIETUVIŲ KREDITO
1 rVL/rSJ-V KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki....... 1.75% Asmenines nuo............. 6.25%
santaupas...................................2.25% nekiln. turto 1 m............ 5.60%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius...................... 2.50% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų Indėlius....................2.75% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius.....................3.25% narių gyvybės drauda
2 m. term. Indėlius.....................4.00% pagal santaupų dydj
3 m. term. Indėlius.....................4.25% iki $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius.....................4.75% santaupos apdraustos
5 m. term, indėlius.....................5.25% TALKOS atsargos kapitalu
RRSP Ir RRIF 3 mil. dol. Ir Kanados
(Variable)......................................2.50% valdžios iki $60,000
1 m. ind..........................................3.25% sumos draudimu
2 m. Ind.........................................4.00%
3 m. Ind.........................................4.25%
4 m. Ind.........................................4.75%
5 m. Ind.........................................5.25%

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

INTER AC KORTELĖ

netgi teko būti 1979 m. Europoje 
įvykusio Pasaulio lietuvių jauni
mo penktojo kongreso pirmi
ninku.

Muelhauseno kraštas kasmet 
teikia materialinę paramą Ra
seinių rajono savivaldybei. Susi
pažinti su tos paramos rezultais iš 
Muelhauseno į Raseinius buvo 
atvykę to Vokietijos krašto tary
bos vadovas H. Sankeras, Rau
donojo kryžiaus pirm. E. Ohlis 
bei kiti pareigūnai ir svečiai. 
Džiaugdamiesi gerais paramos 
rezultais, jie žadėjo Raseinių ra
jono ūkininkams parūpinti žemės 
ūkio technikos ir sustiprinti bend
radarbiavimą kitose srityse.

Ukraina
Lietuviškoji sekmadienio mo

kykla Kijeve po metų pertraukos 
vėl pradėjo darbą, atnaujinta 
Lietuvos ambasados Ukrainoje ir 
kelių Lietuvos firmų bendromis 
pastangomis. Kita tokia sekma
dieninė lietuviška mokykla be su
stojimo veikia Lvove. Ukrainoje 
dar yra beveik 11.000 lietuvių. 
Tačiau kultūriniame lietuvių gy
venime dalyvauja tik apie vieną 
dešimtadalį.

Lenkija
Punske leidžiama “Aušra” 

savo priedu buvo paskelbusi ten 
spausdinamą “Suvalkietį”. Dabar 
pranešama, kad “Suvalkiečio” at
eitis buvo aptarta Suvalkų “Vie
nybės” klube įvykusiame posė
dyje. Jame dalyvavo Lenkijos lie
tuvių draugijos Suvalkų skyriaus 
pirm. T. Uzdilaitė, Lenkijos lie
tuvių draugijos sekr. A. Vektorius, 
“Suvalkiečio” atstovai, “Aušros” 
leidyklos vadovas R. Vitkauskas, 
jos vyr. red. I. Gasperavičiūtė. Po
sėdžio dalyviai nutarė, kad nuo 
1998 m. pradžios “Suvalkietis” 
jau nebus “Aušros” priedas, o at
skiras leidinys, pasirodysiantis ke
turis kartus per metus ir kainuo
siantis vieną zlotą. “Suvalkiečio” 
prenumerata jau renkama 1998 
metams. “Suvalkietį” spausdins 
“Aušros” leidykla, o redaguos jo 
vyr. red. Gintautas Marcinkevi
čius.

Kun. Izidorius Sadauskas, 
SDB, šios vasaros stovyklon lietu
viams saleziečiams priklausan
čiuose Vytėnuose buvo pakvietęs 
keturias Punsko lietuvių mokyk
los mokines - Silviją Čėplaitę, 
Ireną Rėkutę, Aureliją Grigenty- 
tę ir Žanetą Gavėnaitę. Ten jos 
turėjo progą stovyklauti su Lietu
vos jaunimu. V. Kst.

OFFORD 
Į REALTY LTD.

Member Broker, 38 Hurontario St., 
Collingwood, Ontario L&Y 2L6
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Bostono vyrų 
seksteto koncertas

Tėviškės žiburiai • 1997.XI.18 • Nr.47 (2490) • psl. 5

SI tilllillihf JF VEIKLOJE
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

“Margutis II”, kuris yra ži
nomas kultūrinėmis, visuomeni
nėmis ir informacinėmis Čika
gos bei apylinkių lietuviams ra
dijo laidomis, 1997 m. spalio 19 
d. Jaunimo centre surengė kon
certą. Programą atlikti buvo pa
kviestas Bostono vyrų sekstetas, 
vadovaujamas Daivos Navickienės.

Šis sekstetas prieš 30 metų 
buvo įsteigtas kompozitoriaus 
Juliaus Gaidelio. Po jo mirties 
kurį laiką sekstetas buvo išsi
jungęs iš koncertinės veiklos. 
Atėjus į pagalbą jaunai vadovei 
Daivai Navickienei, jis savo 
veiklą atgaivino. Sekstetas yra 
sėkmingai koncertavęs daugely
je JAV vietovių, ypač Atlanto 
pakraščių lietuvių telkiniuose. 
Jo programą sudaro liaudies ir 
estradinės dainos.

Nors šis vienetas vadinasi 
sekstetu, bet dainuoja penki vy
rai: Bronius Banaitis - barito
nas, Helmutas Lingertaitis ir 
Norbertas Lingertaitis - teno
rai, Ričardas Lizdenis - barito
nas ir Gintas Simonaitis - bo
sas. Pianinu dainas palydi Daiva 
Navickienė.

Pradžioje vyravo ilgesingos 
dainos apie tėvynę, o paskiau 
girdėjome įvairių lengvos pra
moginės muzikos dainų. Sekste
tas dainavo kompozitorių A. 
Bražinsko, J. Gaidelio, V. Blu- 
šiaus, A. Raudonikio kūrinius ir 
D. Navickienės aranžuotas dai
nas. Jos visos skambėjo gražiai, 
bet ypač puikiai buvo sudainuo
tos “Tėvynė Lietuva” ir Mairo
nio dainų pynė bei šios dalies 
pabaigai skirta linksma daina 
apie greitą, šaunų žirgelį, ne

Sudiev ilgą kelionę baigusiam veikėjui
A. a. EDVARDAS-FELIKSAS DANILIŪNAS, 
ilgametis “Tėviškės žiburių” bendradarbis

1997 m. spalio 29 d. Ontario 
Londone užgeso velionis, ilgai 
grūmesis su ligomis. Po pamaldų 
Šiluvos Marijos šventovėje palai
dotas Šv. Jono lietuvių kapinėse 
MissisSaugoje lapkričio 4 d. Va
dovaujant klebonui kun. K. Kak
nevičiui; gausus būrys tautiečių 
autobusu atlydėjo velionį į lietu
vių kapines, kuriose jo laukė šei
mos kapavietė. Čia su velioniu 
buvo atsisveikinta, o šeimai pa
reikšta užuojauta.

Štai keletas velionies biogra
finių bruožų.

Daniliūnas Edvardas-Felik- 
sas (g. 1914. III. 7) buvo visuome
nininkas. 1936 m. baigė Lietuvos 
karo mokyklą. Iki 1939 m. buvo 
išklausęs VDU teisių fakultetą ir 
tą rudenį mobilizuotas kariuome
nėn.

Šiauliuose įsteigė skautų 
draugovę, buvo pakeltas į paskau- 
tininkius. Suorganizavo keletą 
meno saviveiklos ir vaidybos gru
pių, dalyvavo choruose. Su Šiau
lių ansambliu dainavo Kauno ra
diofone.

1941 m. birželio sukilimo da
lyvis, pogrindžio veikėjas. Vieti
nės rinktinės karininkas. 1944 m. 
organizavo Žemaičių pulką. Mo
sėdyje suorganizavo savisaugos 
batalioną ir jam vadovavo.

Vokietijoje gyveno Berlyne ir 
Hanau stovykloje. Pastarojoje bu
vo kultūros skyriaus vedėjas. Vie
nas organizatorių “Dainavos” an
samblio, vėliau persikėlusio į Či
kagą.

Kanados Londone 1967 m. su 
J. Bendoraičiu ir kitais paruošė 
60 pėdų ilgio paradinį vežimą 
(lietuvišką sodybą) Kanados šimt
mečiui, už kurį laimėjo pirmą vie
tą su taure (kryžius, kurį padarė 
p. Bliskis, dar ir dabar tebestovi 
Londono lietuvių šventovėje).

Suorganizavo lietuvių chorą, 
dvigubą kvartetą ir spaudai remti 
būrelį. Buvo vienas pagrindinių 
steigėjų ir valdybos nariu šių or
ganizacijų Londone: “Baltijos” 
ansamblio, “Tauro” sporto klubo, 
Šiluvos Marijos parapijos. Buvo 
LB apylinkės pirmininkas, Kana
dos LB krašto valdybos narys. 
1959 m. krašto tarybos suvažia
vime Montrealyje iškėlė reikalą 
rengti jaunimo šventes. Po penke- 
rių metų minėtoji taryba sutiko, 
kad tokios šventės būtų rengia
mos jaunimo kongresų vardu. Ve
lionis dalyvavo jų rengėjų komi
tete. Pirmasis lietuvių jaunimo 
kongresas įvyko Toronte 1965 m. 

šantį bernelį pas mergelę (“Su- 
batos vakare”).

Antroje dalyje girdėjome 
įvairių ir gražiai atliktų daine
lių: sentimentalių, graudžių, ro
mantiškų, linksmų, nuotaikingų 
ir skausmingų. Šios dalies dainų 
muzikos kompozitoriai: V. Juo
zapavičius, V. Juozapaitis, A. 
Raudonikis, J. Gaidelis, M. 
Vaitkevičius, A. Bražinskas, 
vienas nežinomas autorius ir 
trys D. Navickienės aranžuotos 
dainos.

Klausytojams, o ypač klau
sytojoms, entuziastingai plojant, 
buvo dar nuotaikingai sudai
nuota “Medžiotojų daina” ir 
“Pakelkim, pakelkim bokalus”. 
Klausytojams nepaleidžiant dai
nininkų nuo scenos, jie su publi
ka iš širdies sudainavo “Žemė 
Lietuvos” ir visus labai gerai 
nuteikė.

“Margučio II” v-bos pirm. 
Marija Remienė dėkojo daini
ninkams, vadovei ir jų pasiklau
syti atėjusiems svečiams. Vado
vei ir daininkams buvo įteikta 
gėlių. Visi M. Remienės buvo 
pakviesti į Jaunimo centro kavi
nę vaišėms.

Klausytojų buvo prisi
rinkusi beveik pilna salė. Vyriš
ki ir sodrūs balsai skambėjo ma
loniai, o taip mielos tautinių 
motyvų bei lengvos pramoginės 
dainos leido pamiršti kasdieny
bę ir kėlė visų nuotaiką. Už tai 
ilgi ir entuziastingi klausytojų 
plojimai bei “bravo” ir “bis” 
šūksniai išreiškė klausytojų 
nuotaiką ir dėkingumą seniai 
girdėtam, bet taip mielam Bos
tono vyrų sekstetui.

A.a. E. F. DANILIŪNAS

Dar Lietuvoje Daniliūnas lai
mėjo antrą premiją Kauno radio
fono konkurse už vaizdelį Vil
niaus tema. 1933 m. Šiaulių gim
nazijų teatre buvo suvaidinti jo 
vaizdeliai “Atlanto sakalai” ir 
“Didvyrių keliu” (abu Dariaus ir 
Girėno tema).

Pradėjo rašyti spaudai dar 
būdamas gimnazistu (Šiaulių “Mū
sų momentui”). Daugiau rašė 
Kanadoje “Tėviškės žiburiams” ir 
kitiems laikraščiams, pasirašyda
mas pavarde, D.E. arba slapyvar
džiu. Suredagavo 1970 m. Kanados 
lietuvių dienų Londone leidinį.

Velionis buvo ramaus būdo, 
didelis Lietuvos patriotas ir sun
kiai pritapo prie Kanados gyve
nimo. Kovojo prieš komunizmą 
visomis išgalėmis, negailėdamas 
nei sveikatos, nei lėšų.

Velionis paliko žmoną Ireną 
Žilinskaitę ir gražiai užaugintą 
šeimą - sūnų Edvardą-Kęstutį ir 
dukrą advokatę Mariją-Jūratę. 
Prie jų jungiasi marti Sandra ir 
vaikaičiai Justinas ir Eric.

Iškeliavo amžinybėn dar vie
nas aktyviųjų veikėjų, kuriam rū
pėjo Lietuvos ir išeivijos likimas. 
Jis nesiribojo vien savo šeimos bei 
apylinkės reikalais. Kiek sveikata 
leido, stengėsi dalyvauti ir plačio
joje lietuvių išeivijos veikloje, 
nuolat skatino ją savo straips
niais, korespondencijomis spau
doje, daug ką pats organizavo 
sporto, meno, reprezentacijos 
srityje. Sulėtėjo ta jo veikla, kai 
pašlijo sveikata ir privertė pasi
traukti į sunkią tylą, nuvedusią 
skaudžiais žingsniais amžinybėn.

Ilsėkis jos ramybėje!
St. Keras

Bostono vyrų sekstetas Jaunimo centre, Čikagoje 1997.X.19 Iš kairės: Norbertas Lingertaitis, Helmutas 
Lingertaitis, Bronius Banaitis, Ričardas Lizdenis ir Gintas Simonaitis
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Mafija Lietuvoje ir Rusijoje
Kanadiečio žurnalisto knyga apie anuomet slepiamus nusikaltimus, kurių dėka daug 

kas pralobdavo. Tai vyksta ir dabar, nes tai pelningas sovietinės sistemos paveldas

VYTAUTAS A. JONYNAS, 
Montrealis

1992 m. darbininkai metal- 
urginės įmonės, kuri gamino 
prisodrintą uranijų Rusijos teri
torijoje Udmurtijos srityje, su
manė pasukti į privatų, savaran
kišką verslą. Vadovaujami tris
dešimtmečio Sergiejaus Suvoro- 
vo, jie išdirbo gudrų planą iš
naudoti savo reikalams ir nau
dai įmonės potvarkius, sutei
kiančius teisę nurašyti į nuosto
lius keturis nuošimčius inven
toriaus ‘nuvarvėjimo’ (leakage) 
sąskaiton. Už kelių mėnesių 
jiems pavyko, įmonės vadovybei 
nepastebint, sukaupti arti pen
kiasdešimt kilogramų to prisod
rinto uranijaus. Darbininkai pa
slėpė uranijų tuščiose statinai
tėse, pašiūrėse, ir išsinešdavo jį 
kai nebebūdavo galima paslėpti 
augančių sankaupų. Vėliau po
licija aptiko tas radioaktyvias 
medžiagas garažuose, daugia
bučių pastatų prausyklose ir net 
pakastas kapinaitėse.

Darbininkai pradėjo preky
binę veiklą, pasiųsdami savo at
stovą į Maskvą, kur jisai sudo
mino lietuvį verslininką. Tas lie
tuvis buvo taip sužavėtas prekės 
kokybe, kad bematant nupirko 
jo dalelę. Buvo sutarta su vers
lininkų grupe, kad ji parūpins 
jam stambesnį kiekį.

Tuos planus sutrikdė vienas 
smalsus milicininkas požeminio 
traukinio Leningrado stotyje 
Maskvoj. Net ir tada valdžios 
pareigūnai nesuvokė su kuo turi 
reikalą. Milicininkas manė su
laikęs girtą pilietį, vograujantį 
jam painią istoriją, kad kažkas 
jam pasiūlęs zirkonijaus, kad jo 
draugas norėjęs tuo būdu išly
ginti skolą. Tą zirkonijų milicija 
konfiskavo. Jis buvo laikomas 
dėžutėje kelis mėnesius nuova
doje, kol milicija buvo tiksliai 
painformuota.

Nė kiek nepaveikta nesėk
mės Suvorovo govėda susirado 
kitų klientų netoli esančiame 
Iževsko miestelyje, iš kurio, sa
koma, viena ginklų važma bu
vusi išsiųsta IRA £ Airių respub
likos armijai). Žodžiu, tame 
Iževske viena komercinė firma 
užpirko 10 kg uranijaus už 
270,000 rublių.

* ♦ *
Kontrabanda atkėlė Estijai 

vartus į ekonominę gerovę. 
Daugiau kaip milijono dolerių 
vertės nelegaliai gabenamo me
talo laužo perėjo per Estiją 
1992 m.

Stambūs tarpininkų pelnai, 
gauti aliuminio, vario, sidabro, 
titanijaus ir kitų žaliavų preky
bos dėka buvo investuojami į 
vietinius bankus ir verslus, kurie 
mokesčių pavidalu tapdavo 
valstybės pajamomis. Jų dėka 
Estijos krona pasidarė viena pa
stoviausių valiutų Europoje.

“Baltijos kraštai tapo taip 
pat tranzito koridorium Rusijos 
naftos ir benzino bendrovėm, 
norinčiom išvengti eksporto 
muitų. Rusai piktindavosi Bal
tijos pareigūnų godumu, kurie 
plėšdavo kyšius, padėdami jiems 
pergabenimo operacijas. Teko 
girdėti, kad už toną benzino 
eksporto bendrovės privalėdavo 
pakloti du dolerius kyšio, kurį 
pasidalindavo valdžios žmo
nės... Tai sudaro daugiau kaip 
100.000.000 per metus”.

* ♦ *
Bet šlykščiausi išnaudotojai 

abiejose sienos su Rusija pusėje 
buvo tipai, kurių kroviniai buvo 
žmonės. Tūkstančiai nelegalių 
emigrantų pavertė Baltijos pa
jūrį naujausiais vartais į Va
karus ekonomiškai atsilikusių 
kraštų piliečiams. Kurdai, ira
kiečiai, pakistaniečiai, palesti
niečiai, vietnamiečiai, libanie
čiai būdavo nukeliavę ilgą kelią, 
prasidedantį Turkijoje ir vedan
tį iki Maskvos.

* * *
Panašiai kaip Estijai, kon

trabanda palengvino ir Latvijai 
sėkmingai pereiti į kapitalizmą. 
Laivų bendrovės buvo valstybės 
įstaigos ir dievagojosi nepri
imančios jokio neaiškios kilmės 
metalo krovinio. Dauguma smul
kių metalą superkančių bend
rovių buvo faktiškai valstybės 
įstaigos. Tokiu būdu visi buvo 
saugūs, o pelnas galėjo siekti iki 
100%. * ♦ ♦

Prieštaraujantys vieni ki
tiems Rusijos ir Baltijos valsty
bių teisynai suteikdavo papil
domą apsaugą guviems makle
riams. Rusijos įstatymai reika
lavo leidimo išvežant žaliavas, 
bet ne gaminius. Dėl to meta
las, iš pramoninių gamyklų at
siradęs pasienyje (prie muiti
nės), buvo vadinamas “vinimis” 
arba “vandentiekio įtaisais”. 
Pervežtas per sieną krovinys ke
liavo toliau jau “pusgaminių” 
vardu, idant nereiktų Europoj 
mokėti importo muitų.

* * *
Gabenti rublius į Rusijos 

gilumą buvo lygiai pelninga, 
kaip ir siųsti metalą priešinga 
kryptimi. Viena apsukri grupelė 
sukimšo per 400 milijonų rub
lių, gautų iš vieno Lietuvos ko
operatyvo, j du “Yak-42” tipo 
lėktuvėlius ir nuskraidino juos į 
Jekaterinburgą. Kadangi nebu
vo jokios tarptautinės muitinės 
tame Uralo mieste, kontraban
dininkai neprivalėjo deklaruoti 
krovinio. Jų “laisvi” rubliai greit 
sugarmėjo į nekilnojamą turtą, 
prekybą ir žaliavų užpirkimą. 
Visa tai buvo vėliau perparduo- 
dama už tvirtą užsienio valiutą. 
Policija susigaudę toje operaci
joje per vėlai. Faktinai vežami 
pinigai buvo “nelegalūs” vien 
skrydžio metu. Nebuvo galima 
suimti žmonių už tai, kad jie 
kaupė rublius.

Sudarytoji Rusijoje tyrimų 
komisija pareiškė 1992 m., kad 
Baltijos nomenklatūra bendra
darbiavo su savo senais bičiu
liais buvusioje Sov. Sąjungoje, 
siekdama išvengti bet kokių su
varžymų kontrabandai.

* * ♦
1992 m. rusų ir Lietuvos 

sekliai, darbuodamiesi kartu, 
atidengė aukštesnių valdininkų 
ir karininkų gaują, susimokiusią 
gabenti aluminio vamzdžius iš 
Rusijos į Olandiją. Tuos vamz
džius “nupirkdavęs” Maskvos 
Tarptautinis centras kultūri
niams santykiams palaikyti ir 
parduodavęs Lietuvos prekybos 
rūmams Kaune.

♦ * *
1993 m. bankrotavo keli 

stambūs bankai Latvijoje. Jų va
dovybė skundėsi, esą taip atsiti
kę todėl, kad vyriausybė jų ne
palaikiusi, bet policija aiškino, 
jog jie buvo įsipainioję į neaiš
kaus pobūdžio finansines ope
racijas.

* * *

Baltijos gangsterių aukštuo
menė turėjo prekybinę specia
lybę, kuri buvo ypatingos vertės 
jų partneriams Rusijoje ir kito
se Sov. Sąjungos dalyse. Mat jų 
kontrolėje buvo durys į Vaka
rus, tinkamos šiai išskirtino po
būdžio operacijai.

Iš Maskvos, Minsko ir Ki
jevo buvo siunčiamos į Baltijos 
uostus prostitutės, idant jos čia 
susuktų galvas jūrininkams, iš
tekėtų už jų ir gautų vizas ap
sigyventi užsienyje. Tos vadina
mos “interdevočki” (tarptauti
nės merginos) išlikdavo mafijos 
algų lapuose net atvykusios į 
Skandinaviją, Vokietiją ar JAV. 
Jų užduotis buvo aprūpinti vizo
mis savo “tėvelius”, “brolius” ar 
“dėdes”, gyvenančius Sovietijo- 
je. Šitaip būriai sovietinių ma- 
fiozų paspruko į Vakarus, kai 
vietiniai “lordai” lobo naujų ry
šių su užsieniu dėka.

* * *
Panašiai kaip ir kitose So

vietuos dalyse, sėkmingiausi 
Baltijos mafiozai buvo nuo seno 
sudarę sandėrius su vietine no
menklatūra. Nuo pat “perestroi- 
kos” pradžios daug kapitalo, su
sikrauto oficialios korupcijos ir 
“reketo” (“racket”) būdu “išsi
skalbė” legaliu keliu, pavyz
džiui, per kooperatyvus. Per tą 
laiką prostitucija pažengė toli 
priekin nuo senų “intermergi- 
nų” dienų. Verslą perėmė pri
vačios firmos. Kažkieno apskai
čiavimu jų esama arti 70. Sako
ma, kad Estijos vyriausybė 
svarstanti viešnamių legalizavi
mo klausimą.

* * *
Paprastai į priekaištus, kad 

valdžia nieko nedaranti kovoje 
su nusikalstamumo padidėjimu, 
jinai atsako neturinti pakanka
mai seklių ar policininkų.

Stephen Handelman ginčija 
tokių atsikalbinėjimų pagrįstu
mą. Jo manymu, tiek narkotikų, 
tiek ginklų kontrabandose val
džios atstovai buvę nemažiau 
suinteresuoti pelningu verslu, 
kaip ir aukštoji karininkija. 
“Sandėriai tarp gangsterių ir 
karinių pajėgų yra viena iš ma
žiausiai garsinamų nusikalsta
mumo problemų”. (Bus daugiau)

Atsiųsta paminėti
LITUANUS, nr. 4, vol. 43, 

1997 m. žiema; trimėnesinis žurna
las anglų kalba menui ir mokslui, 
80 psl. ir viršeliai. Šio nr. redakto
rius Robertas Vitas. Administraci
ja: Lituanus, 6621 S. Troy St., Chi
cago, II. 60629-2913, USA. Prenu
merata metams $10 (JAV).

ARTUMA, nr. 11. 1997 m. lap
kritis, mėnesinis iliustruotas žurna
las katalikiškai šeimai, 36 psl. ir vir
šeliai. Vyr. redaktorė Vanda 
Ibianska, M. Daukšos g. 21, 3000 
Kaunas, tel. 20-96-83. Spausdina 
“Caritas” spaustuvė Kaune. Tiražas 
3600 egz. Metinė prenumerata 24 Lt.

GENOCIDAS IR REZISTEN
CIJA, žurnalas, 1997 m. 1 nr. Lei
dėjai - Lietuvos gyventojų genoci
do ir rezistencijos tyrimo centras. 
Redakcijos kolegija: dr. Arvydas 
Anušauskas, dr. Algirdas Jakubčio
nis, doc. dr. Antanas Kulakauskas, 
Dalia Kuodytė (vyr. redaktorė), dr. 
Vytautas Tininis, prof, habil. dr. 
Antanas Tyla, prof, habil. dr. Liu
das Truska. Adresas: Didžioji g. 
17/1, 2001 Vilnius, Lithuania. Žur
nale, 192 psl. apimties, aktualūs 
akademinio lygio straipsniai- 
studijos.

Martyno Mažvydo “Katekiz
mo” 450 metų sukakties minėji
mo, surengto JAV LB Niujorko 
apygardos valdybos Bruklyne, 
Lietuvių kultūros židinyje, neuž
miršo Lietuvos ELTA. Jos infor
maciją spalio 27 d. laidoje pa
skelbė “Lietuvos rytas”. Joje buvo 
rašoma, kad minėjime pranešimą 
apie M. Mažvydą ir jo sukaktu
vinį “Katekizmą” skaitė Vilniaus 
universiteto knygotyros katedros 
vedėjas prof. D. Kaunas, o mi
nėjimo dalyvius su senosios lietu
vių raštijos knygų faksimilinių 
leidinių paroda supažindino Lie
tuvos M. Mažvydo bibliotekos li
tuanistikos skyriaus vedėja S. Vė- 
lavičienė. Prof. D. Kaunas primi
nė, kad tarp tų faksimilinių leidi
nių yra ir 1875 m. Pensilvanijoje 
išleista pirmoji JAV lietuviška 
knygelė - M. Tvardausko žody
nėlis “Tlumoczius arba Slownikas 
Angelckaj-Lietuwiszkas ir Lietu- 
wiszkaj-Angelckas”.

PLB lituanistikos katedra 
Čikagoje šiais mokslo melais 
turėjo daugiau kaip pusšimtį nor
malių studentų, siekiančių tik ba
kalauro laipsnio. Jie yra pas tėvus 
gyvenantys čikagiečiai, neturintys 
didesnių problemų studijų reika
luose. Jų betgi negalėjo visiškai 
išvengti du doktorantai, trys ma
gistrantai ir du stažuotojai. Mat 
jų dalis studijuoti atvyksta iš Lie
tuvos. Jiems reikia surasti pasto
gę, parūpinti bent pradinę globą, 
įvesdinančią į Čikagos gyvenimą, 
kol jie susipažįsta su nauju ritmu 
ir miesto tvarka. Tos savanoriškos 
paramos ateiviams iš Lietuvos 
betgi netrūksta vietinėse Čikagos 
lietuvių šeimose.

Muzikas Petras Armonas, 
violončelistas ir chorų vadovas, š. 
m. sausio 12-13 d.d. atšventęs am
žiaus devyniasdešimtmetį Flori
dos St. Petersburgo lietuvių kolo
nijoje, ten mirė rugsėjo 21 d. Ve
lionis, gimęs Manikūnuose, da
bartiniame Pasvalio rajone, buvo 
baigęs Panevėžio mokytojų semi
nariją ir Klaipėdos konservatori
ją, ilgus metus grojęs Lietuvos 
operos ir baleto teatro Kaune 
orkestre, dirbęs dainavimo moky
toju Šiaulių berniukų gimnazijoje 
ir muziku Šiaulių dramos teatre. 
Išeivijoje velionis gilino studijas 
Miuncheno konservatorijoje, gro
jo simfoniniuose orkestruose. At
vykęs į JAV, tapo ne tik orkest
rantu, bet ir vargonininku bei 
chorų vadovu. Giliausi jo pėdsa
kai liko Čikagoje, kur jam teko 
dirbti vargonininku Šv. Kryžiaus 
parapijoje ir ilgus metus vado
vauti “Dainavos” ansambliui. Ten 
velionis “Dainavos” dvidešimtme
čio sukakčiai pastatė Gasparo 
Veličkos muzikinę pjesę “Nemu
nas žydi”, atliktą su simfoniniu 
orkestru 1966 m. sausio 15 d. Ve
lionies diriguojamas “Dainavos” 
ansamblis su simfoniniu orkestru 
1968 m. vasario 18 d. Čikagoje at
liko ir Juliaus Gaidelio debiutinę 
kantatą “Kovotojai”. Su P. Matu
ku, A. Paukščiu, V. Jančiu jis bu
vo suorganizavęs ir styginį kvar
tetą.

Dešimtasis mokslo ir kūry
bos simpoziumas lapkričio 27-30 
d.d. įvyks Čikagoje, Jaunimo 
centre, vadovaujantis šūkiu 
“Mokslas ir kūryba - tautos atei
tis”. Simpoziumo tarybos pirm. 
Alberto Kerelio, mokslinės pro
gramos pirm. Vytauto Naručio ir 
organizacinio komiteto pirm. 
Broniaus Juodelio pranešimu, 
šiuo dešimtuoju renginiu norima 
pagerbti rezistencinę lietuvių tau
tos kovą, laisvę ir nepriklausomy
bę atstatančių Lietuvą, jos moksli
nę, kūrybinę bei ekonominę pa
žangą. Pirm. V. Naručio vado
vaujamą mokslinės programos 
komitetą sudaro jos atstovai: Ra
mūnas Bigelis - tiksliųjų ir gam
tos mokslų, Audris Mockus - in
formatikos ir taikomųjų mokslų, 
Saulius Sužiedėlis - lituanistikos, 
Arvydas Vanagūnas - medicinos. 
Pagrindinių visumos sesijų temos 
- “1941 m. sukilimas ir rezistenci
ja”, “Lietuvos įjungimas Euro
pon”, “Archeologė prof. dr. Ma
rija Gimbutienė”. Šių sesijų 
vadovai - Pilypas Narutis, dr. To
mas Remeikis ir dr. Jonas Rač
kauskas. Programoje yra ir aka
deminis renginys “Keturi šimtai 
penkiasdešimt metų lietuviškai 
knygai”, kuriame dalyvaus ir Lie
tuvos švietimo bei mokslo minis- 
teris prof. dr. Zigmas Zinkevi
čius. Dešimtojo simpoziumo daly
vių, svečių, Čikagos ir Lemonto 
lietuvių laukia daug įdomių pa
rodų.

Vardines vysk. Motiejaus Va
lančiaus stipendijas Klaipėdos 
universitete yra įsteigę jo giminai
čiai - tėvas Vytautas ir sūnus Val
demaras Vaičekauskai. Jos šiais 
mokslo metais pirmą kartą buvo 
įteiktos: pedagogikos fakulteto 
ketvirtakursei Silvijai Viršilaitei, 
socialinių mokslų fakulteto antra
kursei Daivai Filipavičiūtei ir hu
manitarinių mokslų penktakursiui 
Giedriui Rimkui.

Tryliktajame baltiečių festi
valyje “Baltic Song” Švedijos 
Karlshamne liepos 15-20 d.d. Di
dįjį prizą laimėjo lietuvaitė es
trados sol. Rosita Čivilytė, birže
lio mėnesį Nidos festivalyje lai
mėjusi gintarinį ungurį. Trylikta
jame “Baltic Song” festivalyje da
lyvavo dvylika dainininkų iš Šve
dijos, Danijos, Norvegijos, Belgi
jos, Lenkijos, Estijos, Olandijos, 
Airijos, Rusijos, Vokietijos ir Lie
tuvos. Sol. R. Čivilytės pergalė 
daug kam buvo netikėta. Mat try
liktąjį tarptautinį “Baltic Song” 
festivalį bendromis jėgomis su
rengė Švedija ir Lenkija. Atrodė, 
kad Didįjį prizą laimės lenkų dai
nininkė. Pasak “Lietuvos aido” 
atstovo Dariaus Babicko, ji laimė
jimo koncertui jau ruošėsi su len
kų orkestru. Laimėjimas buvo ne
tikėtas ir sol. R. Čivilytei, pravir- 
kusiai, kai jai buvo įteiktas 25.000 
švediškų kronų didysis prizas. 
Konkursinėje festivalio dalyje ji 
vieną dainą dainavo angliškai, o 
kitą - lietuviškai, nors rengėjai 
norėjo abiejų angliškų dainų. Pa
sirodo, Didįjį prizą R. Čivilytei vis 
dėlto laimėjo lietuviškoji daina.

Suomis Matti Salminenas 
dabar yra laikomas turbūt geriau
siu operinio dainavimo bosu pa
saulyje. Jo koncertą vilniečiams 
surengė Lietuvos simfoninis or
kestras su savo dabartiniu vadovu 
Gintaru Rimkevičiumi. Jiedu su
sipažino 1993 m., kai Lietuvos 
operos ir baleto teatras dalyvavo 
Suomijos Savonlinoje vykstančia
me festivalyje. Tada ir kilo mintis 
vėl susitikti gastrolėse. Boso M. 
Salmineno koncertas Lietuvos fil
harmonijos salėje Vilniuje buvo 
dviejų dalių operų arijų. Pirmojo
je skambėjo G. Verdžio arijos, 
antrojoje - R. Wagnerio, prie jų 
pridėjus ir W. A. Mozarto “Už
burtąją fleitą”, “Pagrobimą iš se
ralio”. Koncertui pasitaikė karšta 
diena. Salėje buvo tvanku, nes ji 
neturi vėsinimo sistemos. Tačiau 
bosas M. Salminenas, matyt, yra 
įpratęs prie suomiškos pirties. Al
po tik kai kurios jo gražaus balso 
klausytojos.

Žemaičių akademijos šios va
saros konferencija įvyko Mažei
kių rajono Renavo dvare. Ją ten 
surengė Mažeikių muziejus, pat' 
Žemaičių akademija, Žemaičių 
kultūros draugija su Lietuvos kul
tūros ministerijos parama, Ma
žeikių rajono savivaldybė ir Atvi
ros Lietuvos fondas. Konferenci
joje prof. Giedrius Subačius da
lyvius supažindino su Renavo ka
pinių senaisiais tekstais, dr. Vacys 
Vaivada - su Grūstės valsčiumi 
XVII šimtmetyje, dr. Edmundas 
Rimša - su Renavo dvaro sa
vininkų bei žemaičių bajorų her
bais. Kiti pranešėjai kalbėjo apie 
Renavo istoriją lietuvių literatū
ros kontekste, mokytoja Laima 
Skabickienė - apie renaviškių gie
dojimo tradicijas, kultūros pavel
do vyr. inspektorius Povilas Šve 
rebas - apie Renavo šventovės.

“Poetinis Druskininkų ru- 
duo-97” jau aštuntą kartą iš visos 
Lietuvos sukvietė poetus, litera
tūros kritikus, poezijos mylėtojus, 
tarp kurių buvo ir svečių iš užsie
nio. Šiemetinis “Poetinis Druski
ninkų ruduo” buvo pradėtas dis
kusijomis “Vaizdas poezijoje”, 
nagrinėjusiomis poetinės vaizduo
tės ypatumus ir pokyčius, svars
čiusiomis, kokią įtaką dabar poe
tams daro televizija, vaizdinės re
klamos, kompiuterių “Internet” 
programa. Esą poetas gali pabūg
ti televizijos ir pradėti sąmoningą 
vaizdavimo vengimą. Mažojoje 
Druskininkų galerijoje buvo su
rengta rašančių dailininkų ir pieš
ti ar tapyti bandančių poetų dar
bų paroda. įvyko ir tradicinis nak
tinis poezijos skaitymas. Šiuome
tiniu 1985 m. Sigito Gedos įsteig
tos Jotvingių premijos laureatu 
buvo paskelbtas poetas Antanas 
A. Jonynas už eilėraščių knygą 
“Krioklys po ledu”. Anksčiau jis 
jau yra išleidęs poezijos rinkinius 
“Metai kaip strazdas”, “Atminties 
laivas”, “Parabolė”, “Tiltas ir kiti 
eilėraščiai”, “Nakties traukinys”, 
“Toks pasaulis”. V. Kst.
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PRISIKĖLIMO
pARAI’IJOS KREDITO KOOPERATYVAS

KANADOS [VYKIAI

999 College St.. Toronto. Ontario M6II IA8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. Iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r, Iki 3-30 v.p p.: ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v,—

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

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

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

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

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................5.25%
2 metų...................... 5.90%
3 metų......................6.25%
4 metų......................6.40%
5 metų......................6.60%
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 tekių Ir 
taupymo sąskaitose.

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 Ir mortglčius Iki 75% 
Įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio 
už Išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

BVL ELECTRICAL 
ENGINEERING

Licence 
E-2392

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

Taisau visų rūšių
• ŠALDYTUVUS • SKALBIMO MAŠINAS • ELEKTRINES PLYTELES 

• DŽIOVINTUVUS • KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

LrEDA S HEFRI6EH I TIOA 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

■■■■■■■■■■■■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiii 
ROYXkL LePAGE 

1111111111111111111111

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

Illi VI l>\
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

N INSURANCE BROKERS LIMITED
L.HOLKAXN 3836 BLoor ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

BURNHAMTHORPE & MILL 6 kamb. “condominium”- $156,900. 
BLOOR & HAVELOCK 2 butų namas -$229,900.

BURNHAMTHORPE & Rar'5(?y)(joTAS . “bungalow” prie parko 
-$219,900.

Skambinti
TEODORUI STANULIUI

SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

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

(2 blokai į vakarus nuo Lietuvių namų)

tel. 416 769-1616 fax 416 769-1524

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
priemiesčių ir Toronto “mega- 
city”, nuo 1998 m. sausio 1 d. 
dirbdamas su 57 atstovų taryba. 
Ją sudarys buvusių miestų me
rai ir tarybų nariai. Vietinės ta
rybos toliau veiks senų miestų 
tvarka. Jose vietas be didelių 
pastangų laimėjo maždaug visi 
jau žinomi atstovai.

JAV atstovų rūmai balsavo 
atidėti iki 1999 m. naują imigra
cijos įstatymo poskyrį (section 
110), kuriuo norima sumažinti 
nelegalią migraciją. Juo reika
laujama registruoti pavardes vi
sų per JAV/Kanados sieną per
važiuojančių kanadiečių, kad 
būtų galima sekti, kas prabūna 
ilgiau negu vizose leidžiama.

Kanados ambasadorius JAV- 
se Raymond Chretien ir kai ku
rie JAV senatoriai aiškino, kad 
šis straipsnis gali sudaryti pre
kybai šimtus milijonų dolerių 
nuostolių, nes susidarytų ilgiau
sios eilės prie sienos, tektų 
laukti iki 17 valandų pervažiuo
ti, verslas labai nukentėtų.

Kanados finansų ministe- 
ris Paul Martin pažadėjo, kad 
įmokos Kanados pensijos pla
nui (CPP) nekils daugiau kaip 
9.9%. Vyriausybės statistikos ži
novas (actuary) Bernard Dus
sault teigia, kad tai būtų įmano
ma, jeigu numatytų palūkanų ir 
pajamų apskaičiavimai yra tei
singi.

Parlamento finansų komite
tas svarsto įstatymo projektą 
Bill C-2, kuriuo iki 2000 m. 
CPP įmokos pakiltų iki 9.9%, 
po to bus užšaldytos. Įstatymui

pritarė visos provincijos, išsky
rus Britų Kolumbiją ir Sas- 
kačevaną, tačiau jų gyventojams 
jis vis tiek galios.

Šiuo metu įmokos siekia 
5.85% uždarbio (insurable ear
nings), jas po lygiai moka tar
nautojas ir darbdavys. B. Dus
sault nuomone, reikėtų pakelti 
įmokų nuošimtį iki 10% 2011 
m., po to iki 14.2% 2030 m., 
kad dabartinei vidurinei kartai 
užtektų pensijoms lėšų.

Užsienio reikalų ministeris 
Lloyd Axworthy išvyko 9 dienų 
kelionei per 8 Vidurio Rytų 
kraštus, pradedant Izraeliu. Jis 
tikėjosi pažado iš tos valstybės, 
kad žvalgybos veiklai nebus nau
dojami Kanados pasai, nes 
Mossad agentai neseniai tai da
rė nepavykusiame pasikėsinime 
prieš palestinietį. L. Axworthy 
paskelbė, kad tokią garantiją 
davė Izraelio vyriausybė, tačiau 
oficialaus pranešimo dar nebuvo.

Jis taip pat lankėsi Egipte, 
kur tarėsi su Egipto užsienio 
reikalų ministeriu Amr Moussa. 
Pastarasis aiškiai pasisakė prieš 
jėgos vartojimą prieš Iraką. To
kią nuostatą taipgi yra pareišku- 
sios Rusija ir Kinija, kurios yra 
Jungtinių Tautų saugumo tary
bos nuolatinės narės, ir turi ve
to teises. L. Axworthy pareiškė 
panašią liniją, atsiskirdamas 
nuo savo artimiausių kaimynų, 
JAV ir Didžiosios Britanijos, 
kurios reiškia didėjantį ir vis ka- 
ringesnį nepasitenkinimą dėl 
Irako, nepateikiančio Jungtinių 
Tautų inspekcijai savo cheminių 
ir biologinių ginklų. RSJ

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 5S1-19O6
Adresas: 12 Bartlett Ave (Bloor ir 
Dufferin), Toronto, Ont. M6H 3E6.

Fax 531-1906

Sportas 
Tautinės olimpiados 

belaukiant
Il-osios Lietuvos tautinės olim

piados renginio vadovybė išsiunti
nėjo sporto organizacijoms bei klu
bams olimpiados nuostatus, kurių 
įvade rašoma, kad I-oji Tautinė 
olimpiada buvo surengta Kaune 
1938 m. Po 60 metų pertraukos, 
švenčiant Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 80-metį, vėl Kaune 
rengiama II-oji olimpiada, į kurią 
kviečiami viso pasaulio stipriausi 
lietuviai atletai. Šia visuotine spor
tine švente siekiama: padėti pasau
lio lietuviams sportininkams pa
tikrinti savo sportinio meistriškumo 
lygį rengiantis XXVII olimpinėms 
žaidynėms Sidnyje, Australijoje, ap
žvelgti 80-ties metų mūsų tautos 
sporto pasiekimus ir laimėjimus, 
propaguoti pasaulio lietuviams 
sportą. Nuostatuose pacituota I- 
sios Tautinės olimpiados atidarymo 
akto ištrauka, kurioje kviečiama 
“ugdyti jaunas savo jėgas kilniems 
Tėvynės Lietuvos gerovės kėlimo 
bei laisvės išlaikymo žygiams...” Inf.

Veiklos žinios
Pasaulio moterų krepšinio pir

menybės įvyks 1998 m. gegužės 26 
- birželio 7 d.d. septyniuose Vokie
tijos miestuose. Pirmenybėse daly
vaus 16 komandų, jų tarpe ir Euro
pos čempionės - Lietuvos krepši
ninkės. Dalyvės bus suskirstytos į 
keturias grupes po keturias ko
mandas.

Pasaulio vyrų krepšinio pirme
nybės įvyks 1998 m. liepos 29 - rug
pjūčio 9 d.d. Atėnuose. Lietuva žais 
grupėje kartu su JAV, Brazilija ir 
P. Korėja. Pirmos 3 rinktinės ir 
kiekvienos grupės žais toliau. Lie
tuvai svarbiausias rungtynes teks 
žaisti prieš Braziliją.

Povilas Vanagas ir Margarita 
Dobriasko Halifakse vykusiose dai
liojo čiuožimo varžybose - šokiuose 
ant ledo laimėjo 4-tą vietą.

Žydrūnas Ilgauskas rungtynė
se prieš New Jersey žaidė 35 minu
tes ir pirmą kartą pelnė 20 taškų. 
Žydrūno komanda laimėjo rungty
nes 85:74.

Arvydas Sabonis rungtynėse 
prieš Phoenix sukrovė 31 krepšį. 
Nepaisant to, jo komanda net po 4- 
rių pratęsimų pralaimėjo vienu taš
ku-139:140. A.S.

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

TTTT
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]' V J

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

Skautų veikla
• “Rambyno” ir “Šatrijos” tun

tų žiemos atidarymo sueigoje rug
sėjo 28 d. iš vilkiukų perkelti į skau
tų Mindaugo draugovę: V. Bražu- 
kas, A. Hopkins, V. Kaminskas, P. 
Kriščiūnas, A. Ruslys, D. Saplys, J. 
Tarvydas, G. Valaitis ir S. Waso- 
wicz; iš paukštyčių į skautes perkel
tos: G. Barsevičiūtė, A. Krakowski, 
E. Saplytė, K. Smailytė ir V. Valai
tytė. F.M.

• A. a. v.s. fil. dr. Aleksandras 
Flateris, 84 m. amžiaus, po ilgesnės 
ligos mirė Vašingtone spalio 14 d. 
Velionis korporacijoj “Vytis” ir 
LSS-goje reiškėsi nuo pat savo stu
dentavimo dienų Kauno Vytauto 
Didžiojo universitete, kur buvo bai
gęs teisės mokslus. Išeivijoje - il
gametis LSS tarybos bei garbės 
teismo narys. Kanados skautija už
jaučia velionies žmoną Laimą ir jo 
artimuosius. Inf.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P1A5

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą

Tel. 416 532-7115
Susitarus priima 

pacientus ir vakarais

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

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

.....5.25%

.....5.90%
3 metų.............. .....6.25%
4 metų.............. .....6.40%
5 metu.... ........ .....6.60%

(fixed rate)

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

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

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

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukita kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius '

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

‘8AMOGTĮ1A'

SiMml
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

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID

1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Prieš Lietuvių Namus)

Tel. 416 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

ALGIS 
i^ZZ 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 ir pritaikomos skrendantiems 
iš Halifakso, Montrealio, Otavos, Toronto, Edmontono, 
Kalgario ir Vankuverio.

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

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

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

ALGIS MEDELIS

Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai 

pervežimai

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

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

Toronto 416 535-5000

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 
Lietuvę. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
PER 7 DARBO DIENAS JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

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

Hamilton Alfredos Zorkus
905 522-9966

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

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

Už Toronto ribų 1 -800-561 -3113



Šiaulių universiteto “Saulės” ansamblio jaunosios narės Čikagoje grojo 
ir su keptuvėmis bei puodais Nuotr. Ed. Šulaičio

Čikagos lietuvių vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS vas yra gerokai skirtingo pobū-
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Lietuvių televizyos programų Čikagoje vadovas ARVYDAS RENECKIS 
(kairėje) su vilniečiu televizijos darbuotoju DONATU ULVYDU. Šis 
praėjusią vasarą stažavosi Čikagoje ir padėjo vietinei lietuvių 
televizųos programai Nuotr. Ed. Šulaičio
m SCANDDWIANITravel-Centre KELIONĖS Į LIETUVĄ 1997/98

Teiraukitės apie mūsų žemas SUPER SAVING kainas
*** Sutvarkome keliones į visus pasaulio kraštus *** 

(Lėktuvų bilietai išrašomi mūsų įstaigoje)
*** Parūpiname kelionės, sveikatos ir lankytojų draudas ***
Skambinkite Audronei arba Leenai, tel. 416 483-0555 (Toronte)

Tel. (iš kitų Kanados miestų) 1-800-263-7454, faksas 416 440-4179
191 Eglinton Avė. E. Toronto, Ont. M4P IKI 

Registracijos # 02556148

Čikagoje šis ruduo labai gau
sus lietuviškais renginiais. Kiek
vieną savaitgalį jų yra galbūt dau
giau negu reiktų. Nors tokiai di
džiulei Čikagai su apylinkėmis 
(įskaitytini ir Lemonte vykstantie
ji renginiai) jų turbūt ir reikia 
daugiau negu anksčiau. Be to lie
tuvių skaičius čia gerokai padidė
jo, nes kasdien atvyksta nauji tau
tiečiai iš tėvynės, o jų skaičiaus 
niekas tiksliai nežino ir nežinos.

Naujus veidus galima sutikti 
kai kuriuose koncertuose, ypač 
jeigu koncertuoja jų mėgstami 
žmonės. Daugiausia “tarybukų” 
(aktoriaus ir solisto V. Kernagio 
nukaltas terminas) buvo šio vyro 
koncerte spalio 25 d. Jaunimo 
centre. Daug naujų ir, svarbiau
sia, jaunų veidų matėme ir “Ar
monikos” koncertuose JC bei Le
monte.

Norint visus tuos renginius 
plačiau aprašyti, reikėtų atsisėsti 
prie šio darbo žymiai dažniau - 
kartą per savaitę. Bet tai neįma
noma, tad čia apsiriboju tik kai 
kuriais jų, ypač tokiais, kurių ne
būna kitose vietovėse.

Didelį pasisekimą turėjo “Ar
monikos” ansamblis, bet jis daug 
kur koncertuoja (taip pat ir Kana
doje), tai apie jį jau rašė ir dar ra
šys korespondentai iš kitų vieto
vių. Čia tik pastebiu, kad dėl to
kio didelio pasisekimo Čikagoje 
numatomas dar vienas šio an
samblio koncertas lapkričio 14 d. 
JC. Paskutinis “Armonikos” pasi
rodymas Dėdės Šamo žemėje, 
prieš grįžtant į Lietuvą, bus lap
kričio 16 d. kaimyniniame Wau- 
kegene. O sekančią dieną jis su 
savo vadovu St. Liupkevičiumi 
jau pakels sparnus per Atlantą.

Čikagiečiams labai patiko ir 
kitas (gerokai didesnis) vienetas 
iš tėvynės. Tai Šiaulių universite
to liaudies ansamblis “Saulė”, ku
ris dar koncertavo Klivlande, 
Detroite ir Omahoje. Šis kolekty-

džio. Jo narių - jaunų studentų 
veidai ir jų atliekama muzika, šo
kiai bei dainos šildė mūsų tautie
čius, nes koncerto dieną Čikagoje 
jau buvo šaltoka. Ne be reikalo 
paskutinė jų programos daina 
skamba “Atvažiavo saulė”. O ta 
šilta saulė - tai Šiaulių universite
to “Saulė”. Ją ilgai Čikagos lietu
viai prisimins!

Dauguma atlikėjų Čikagos 
lietuviškoje padangėje buvo Lie
tuvos grupės ar pavieniai daini
ninkai. Todėl gražia staigmena 
reikia laikyti “Margučio II” vado
vybės surengtą Bostono vyrų 
seksteto koncertą.

Į Jaunimo centre veikiantį 
Lituanistikos tyrimų ir studijų 
centrą (vadovas dr. Jonas Rač
kauskas) vėl atvyko darbuotis po
ra žmonių - šį kartą vyrų - iš Lie
tuvos, kurie pakeitė čia buvusias 
moteris. Spalio 16 d. buvo susi
laukta Lietuvos Muzikos akade
mijos muzikologijos studento 
Aušrio Matonio ir pedagogo, Vil
niaus Pašilaičių rajone veikian
čios “Žemynos” gimnazijos direk
toriaus Algimanto Šventicko. Pir
masis jų čia vieši jau antrą kartą: 
čia praleido kelis mėnesius pra
ėjusį pavasarį, kai darbavosi J. Ži- 
levičiaus-J. Kreivėno muzikologi
jos archyve ir paruošė stamboką 
“Religinės muzikos katalogą”, 
kurį išleido Lituanistikos tyrimų 
ir studijų centras.

Šis dar jaunas vyras, kuris 
darbuojasi magistro laipsniui gau
ti, šį kartą atvyko pusmečiui ir 
bandys praplėsti minėtą katalogą. 
Lietuvoje apie religinę muziką so
vietmečiu niekas nerašė. Tad jo 
tyrinėjimai Lietuvai yra labai nau
dingi, nes ten ši šaka dar niekieno 
nestudijuota. Jo darbu galės pasi
naudoti kiti muzikologai ar muzi
kai tėvynėje, kuriems nėra priei
nami archyvai, turintieji šios rū
šies medžiagą.

Beje, A. Matonis anksčiau

yra mokęsis Čiurlionio menų mo-

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)

kykloje (studijavo pianiną). Taip 
pat jis dainuoja chore, o ir Čika
goje talkina vietinės Lietuvių 
operos chorui. A. Šventickas yra 
kiek vyresnio amžiaus žmogus. Jis 
čia atvyko rinkti medžiagos savo 
darbui - daktaro disertacijai švie
timo srityje. Pasak jo dabar Lietu
voje atgyja gimnazijos, vietoje 
anksčiau buvusių vidurinių mo
kyklų. Ateityje norima pereiti 
vien tik prie gimnazijų, kaip kad 
buvo ir prieškariniais metais.

Mokslininkas iš Vilniaus taip 
pat rengiasi skaityti pranešimą ar
tėjančiame Mokslo ir kūrybos 
simpoziume lapkričio 27-30 d.d. 
Čikagoje. Jis čia kalbės Edukolo
gijos sekcijoje, tema “Humaniz
mas ir demokratija mokyklose”.

Čikaga jau pasirengusi X- 
jam Mokslo ir kūrybos simpoziu
mui, kurin susirinks net 105 
mokslininkai iš Š. Amerikos ir 
Lietuvos. Šis simpoziumas bus tę
sinys pirmojo, įvykusio 1969-siais 
metais, kai į Čikagą buvo suvažia
vę mokslo žmonės tik iš išeivijoje 
gyvenančiųjų tautiečių eilių.

Būnant šio simpoziumo ren
gėjų komiteto informacijos komi
sijoje, tenka iš arti stebėti pasi
ruošimą šiam simpoziumui. Orga
nizacinis komitetas, kuriam vado
vauja Br. Juodelis, tikrai daug 
dirba, kad atvykusieji svečiai ir vi
suomenė galėtų jaustis kaip na
muose.

Per nepilnas tris dienas sim
poziumo programoje - šimtinė 
paskaitų. Bus net 19 sekcijų, o 
taip pat ir visumos posėdžių. Čia 
vyks ir akademija, skirta lietuviš
kosios knygos 450 metų sukak
čiai. Bus nemaža įvairių parodų ir 
simpoziumo pokylis.

Lapkričio 27-30 d.d. simpo
ziumas žada būti didžiausiu lietu
viškojo gyvenimo renginių šį ru
denį Čikagoje. Kviečiami visi tau
tiečiai atsilankyti į Jaunimo cent
rą pasiklausyti paskaitų, kurių 
kiekvienas galės pasirinkti pagal 
savo sritį ir aktualumą.

Toronto

Perkat ar parduodat namą ? 
Patikėkit šį rūpestį man. 

Aš jums sąžiningai patarnausiu.

Gintautas Tumosa 
tel. 41« 760-1616 
Nemokamas namų įvertinimas

jį kva West Realty Inc., REALTOR® 
BK 1678 Bloor Str. West, Toronto, Ont. M6P 1A9

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

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

Priima pacientus pagal susitarimą

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

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

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

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 410 763-5677

N&CŽlLstra Travel______
& Services Ine.

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

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

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

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

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

Jaunasis muzikologas iš Lietuvos - AUŠRYS MATONIS dirba 
Lituanistikos tyrimų ir studijų centre, kuris yra įsikūręs Jaunimo 
centro rūmuose Čikagoje Nuotr. Ed. Šulaičio

Svečiai. Toronte ir Missi- 
ssaugoje lankėsi keletas tautie- 

iš kitų šalių. Savo atostogas 
ir kitose Kanados vie- 

praleido kun. Petras 
Rukšys, salezietis, Sao Paulo 
(Brazilijoje) lietuvių parapijos 
klebonas ir tenykščio laikraščio 
“Mūsų Lietuva” redaktorius. 
Lankydamasis “TŽ” redakcijoje 
papasakojo savo rūpesčius ir 
sunkėjančią lietuvišką veiklą 
Brazilijoje. Ypač trūksta lietu
viškai rašančių. - Iš Kauno atvy
kęs p. Stanionis dalyvavo tarp-

DĖMESIO!
XAI JAS RRSP POTVARKIS
Naujas Kanados valdžios įstatymas reikalauja, kad visi, 

sulaukę 69, 70 arba 71 metų amžiaus per 1997 metus, 
pervestų savo pensijos taupymo planą (RRSP) j pensijos 
išmokėjimo planą (RRIF).

Prieš norėdami pirkti ar parduoti 
namus, kreipkitės į

RUBY REAL ESTATE LTD., Brokerį
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

PARAMA mielai priima į savo RRIF visas pensijos 
santaupas ir pilnai aprūpina pervedimą iš kitų įstaigų.

Išsamesnę informaciją Jums patelks:

Nijolė Marijošienė 
1573 Bloor St.,W. 
Toronto, Ont. 
416 532-1149

Gražina Šiaučiūnienė 
2975 Bloor St.,W. 
Etobicoke, Ont. 
416 207-9239

Lietuvių kredito kooperatyvas PARAMA

1573 Bloor St West, Toronto, Ont. M6P 1A6

Prieš perkant ar parduodant namą prašau kreiptis | mane.

Kęstutis (Ken) Raudys, agentas
416 239-8881 24 vai. pager, namų: 416 231-2367
ISLINGTON-ALBION/REXDALE rajone 
parduodamas 3 miegamųjų namas. $219,000
BLOOR/CAWTHRA - •'(. c sauga rajone 
parduodam®- namas. Kaina
nuleista nutP MS ’suO lki $213,500.

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA !

Countrywide westide realty inc.
4214 Dundas St. W. Suite 106, Etobicoke, ON
M8X1Y6 E-mail: kraudys@idirect.com

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ Dau
giau kaip 12 metų pardavimo-pirkimo paty
rimas ♦ Namų nuomojimų ir nuomininkų rei
kalų specialistas.

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

tautinės organizacijos valdybos 
posėdžiuose. Toji orgnizacija 
rūpinasi žmonių apgyvendinimu 
tarptautiniu mastu. Joje daly
vauja ir Lietuva. Svečias domė
josi ir “TŽ” bei apskritai lietu
vių gyvenimu Kanadoje. - Iš 
Marijampolės atvykęs mokyto
jas Jeronimas Salčiūnas su 
amerikiečiu p. Vaitiekūnu pra
važiuodami aplankė “TŽ” ir pa
liko savo eilėraščių vaikams 
knygelę.

Jesse Flis, ilgametis Kana
dos parlamento narys, Park- 
dale-High Park apylinkės atsto
vas, žymus lietuvių bičiulis, lap
kričio 12 d. buvo pagerbtas libe
ralų surengtame pokylyje, jam 
pasitraukiant iš politinio gyve
nimo. Iškilmėje dalyvavo Kana
dos finansų ministeris Paul 
Martin, Parkdale-High Park 
apylinkei atstovaujanti parla
mento narė Sarmite Bulte, kiti 
liberalų partijos veikėjai. Iš lie
tuvių į pokylį buvo pakviesti ir 
dalyvavo Lietuvos ambasado
rius Kanadai dr. A. Eidintas, 
pavaduotojas J. Paslauskas ir 
Toronto lietuvių veikėjas St. Jo
kūbaitis. Iš viso svečių buvo 
300. Inf.

A. a. Erikos Repečkienės atmi
nimui pagerbti laidotuvių metu be
globių vaikų kaimui “Vaiko tėviš
kės namai” Lietuvoje aukojo: $30 - 
D. Burokienė; $20 - J. Lasys, P. 
Puidokas, V. A. Adomoniai, O. B. 
Stončius, J. Bartininkas, C. P. 
Sturm, B. Galinienė; $10 - H. Bal
čiūnienė, A. J. Urkis, I. A. Jurce- 
vičius, J. Nešukaitis, A. Langas, G. 
F. Šiaučiūnai, B. V. Palilioniai, E. 
A. Rūkai, L. Strumilienė: $5 - D. 
Petraitienė, E. Bartminas, D. Kli- 
bingaitienė. S. Dilkienė, S. Kalytis; 
$4 - L. Steer, S. Klibingaitis. Aukas 
perdavė Jane Vingelienė. Velionės 
šeimai ir aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja
KLK moterų dr-jos centro valdyba

Advokatas

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

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

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

PACE, JOHNSON
2 Jane Street, Suite 500

(Bloor ir Jane gatvių kampas)

Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. 416 762-7393
Fax 416 762-0231

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, L4X 2T8

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

CMD Insurance Services Inc.

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

DRESHER Appraisal Ltd.

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 Bioor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588

mailto:kraudys@idirect.com
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Anapilio žinios
- Visi užsiregistravusieji Su

tvirtinimo sakramento priėmimui 
prašomi lapkričio 30, sekmadienį, 
dalyvauti 9.30 v.r. Mišiose, kurių 
metu bus į Sakramento priėmimą 
įžanginės liturginės apeigos, o po 
Mišių klebonijos posėdžių kambary 
bus susitikimas su mokytoju G. 
Kurpiu.

- Mišios lapkričio 23, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Vytautą Bal
čiūną, 11 v.r. už parapiją; Wasagoje
2 v.p.p. už a.a. Bronių Vitkų.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį sekmadienį, lapkričio 23, 

11.15v.r. pamaldos, kuriose bus 
krikštyta Aleksa Marija Turūtaitė, 
Dellos ir Raimundo Turūtų duk
relė.

- Mažvydo savaitgalis: lapkri
čio 29 d., 6 v.v. Prisikėlimo švento
vėje įvyks ekumeninės pamaldos, 
kuriose pamokslaus vysk. Ansas 
Dumpys; lapkričio 30 d., 11.15 v.r. 
pamaldos su Šv. Komunija, kuriose 
taip pat pamokslą sakys vysk. Ansas 
Dumpys. Giedos parapijos choras.
3 v.p.p. Lietuvių Namuose Martyno 
Mažvydo “Katekizmo” - pirmosios 
lietuviškos knygos sukakties minė
jimas. Paskaitą skaitys dr. D. Kau
nas, Vilniaus universiteto profe
sorius. Alg. Ž.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, lapkričio 16, 

popietėje dalyvavo 180 asmenų. 
Svečių knygoje pasirašė Nijolė ir 
Vidmantas Draugeliai iš Ročeste- 
rio, JAV. Pranešimus padarė ir su 
svečiais supažindino LN moterų 
būrelio narė Gražina Butkienė.

- LN valdybos posėdis - gruo
džio 11, ketvirtadienį, 7 v.v.

- Gruodžio 3, trečiadienį, 1 v. 
p.p. seklyčioje šaukiamas LN ligo
nių lankytojų susirinkimas. Prašo
me dalyvauti visus ligonių lankymo 
komiteto narius.

- LN valdyba kviečia atsilan
kyti visus LN darbuotojus, bingo 
savanorius, moterų, vyrų būrelių 
narius, socialinės tarnybos narius, 
kultūrinės komisijos narius bei “At
žalyno” atstovus gruodžio 17, tre
čiadienį į kalėdinį pobūvį, kuris 
įvyks Gedimino menėje. Pradžia 6 v.v.

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

- Slaugos namams $40.34 au
kojo Rimas Juodis. Aukos slaugos 
namams priimamos Toronto ir Ha
miltono kredito kooperatyvuose ar
ba siųsti tiesiog: Labdaros fondas, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. 
M6P 1A6.

“Angeliukų” chorui aukojo: 
$50 - G. Sprainaitienė.

Kauno arkivyskupijos vai
kų dienos centrams aukojo: 
$100 - A. Buragienė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - N. Merkelienė, 
L. Urbonienė; $50 - L. Stru- 
milienė, J. Žakevičius.

A. a. B. Žutauto atminimui, 
B. Abromaitienė paaukojo Pa
langos labdaros dantų klinikai 
“Perlas” $50.

A. a. Laimutei Ratavičiūtei 
mirus, užjausdami jos tėvelius, 
brolį ir sesutes bei močiutę, K. 
E. Gapučiai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

A. a. Kosto Valančiaus at
minimui, užjausdamas žmoną 
Birutę, dukras, sūnų bei arti
muosius, Balys Vaišnoras “Tė
viškės žiburiams” aukojo $30.

A. a. Virginijos Žemaitienės 
atminimui, užjausdami jos ma
mą Antaniną Kriščiūnienę, vyrą 
Juozą, sūnus su šeimomis bei 
brolį Liudą su šeima, J. K. Der- 
vaičiai ir G. Kudžmaitė “TŽ” 
aukojo $30.

“Vilniaus” rūmų pensinin
kų valdyba lapkričio 3 d. suren
gė mirusiųjų prisiminimą. 11 v. 
r. buvo Mišios Prisikėlimo šven
tovėje. Mišių metu gražiai gie
dojo “Vilniaus” rūmų choras 
“Daina”. Vėliau rinkomės į Vil
niaus rūmų salę pietums. Pensi
ninkų klubo pirm. A. Sukauskas 
pasveikino visus susirinkusius, 
perskaitė tų namų mirusiųjų są
rašą. Tylos minute, visiems atsi
stojus, pagerbėm mirusiuosius. 
Vytauto Birštono paruošti ska
nūs pietūs visus pasotino, salėj 
jautėsi maloni aplinka.

Valdybos iniciatyva numa
tyta suruošti Kūčias gruodžio 24 
d. ir Naujų metų sutikimą gruo
džio 31 d. Kūčiose ir N. metų 
sutikime gali dalyvauti ne tik 
nariai, bet ir visi, kurie pagei
dautų maloniai praleisti laiką.N.

REIKALINGA auklė 7 mėnesių 
mergytei 3 dienas per savaitę. 
Skambinti tel. 416 760-8693.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, lapkričio 

16, per 10.15 v.r. Mišias smuiku 
grojo Rūta Melkienė. Kristaus val
dovo šventės proga šį sekmadienį 
per 10.15 v.r. Mišias giedos “Vo
lungės” choras.

- Lapkričio 30, sekmadienį, 
10.15 v.r. Mišiose dalyvaus Kretin
gos pranciškonų tarnybos keturių 
žmonių grupė, kuriai vadovauja 
kun. Gediminas Numgaudis, OFM. 
Po Mišių jie kalbėsis su žmonėmis 
parodų salėje. Tą dieną paskutinės 
Mišios bus pusę valandos vėliau, 
t.y. 12 v.

- Pakrikštytas Paulius-Mindau- 
gas-Andrius, Editos (Sarbanaitės) 
ir Jono Putrimų sūnus.

- Lapkričio 14 d. palaidota a.a. 
Antanina Žakienė, 85 m. Paliko 
vyrą Justiną ir du brolius Lietuvoje. 
Lapkričio 17 d. palaidota a.a. Albi
na Štuopienė, 84 m. Paliko sūnų 
Algį su šeima ir seserėčias L Ig- 
naitienę ir M. Miceikienę.

- Praeitą ketvirtadienį, lapkri
čio 13, Etobicoke miesto rotušėj, 
dalyvaujant apylinkėj gyvenantiems 
parapijiečiams, arch. A. Švedui pri
stačius naujų parapijos pastatų pla
nus, miesto valdžios komitetas davė 
leidimą Šv. Juozapo seselėms at
skirti mums skirtą žemės dalį nuo 
jų nuosavybės.

- Mišios lapkričio 23, sekma
dienį: 8.15 v.r. už a.a. Telesforą Va
lių ir Mičiulių šeimos mirusius; 9.15 
v.r. už a.a. Margaret J. Mulhern; 
10.15 v.r. už Vėlinių novenai pa
vestas sielas, už a.a. Stasį ir Oną 
Olekus, už Rūkų šeimos mirusius; 
11.30 v.r. už Lietuvos kariuomenės 
žuvusius ir mirusius karius.

Maironio mokyklos žinios
- Tėvų susirinkimas įvyks lap

kričio 22 d., 9.30 v.r. mokyklos bi
bliotekoje. Vedėja padarys praneši
mą, bus aptariama mokyklos 50- 
mečio šventė.

- Gruodžio 6 d. Snaigė Valiū- 
naitė-Šileikienė padės mokiniams 
suprojektuoti mokyklos marškinė
lius (T-shirts).

- Vytautas Kernagis Toronto 
Maironio mokyklai padovanojo sa
vo įrašytų dainų vaikams disketę 
(CD).

- Lapkričio 22, šeštadienį, mo
kyklos kanklininkės ir vaikų choras 
“Angeliukai” Lietuvių Namuose 
ruošis Mažvydo minėjimui. Lapkri
čio 15 d. tėvams buvo išdalintos lei
dimo anketos (permission forms). 
Visi tėveliai prašomi jas užpildyti ir 
grąžinti, pristatyti vaikus laiku re
peticijai Lietuvių Namuose, atsi
imti 12 v. Be anketos vaikai nebus 
priimami į repeticiją.

Lietuvos kariuomenės at
kūrimo minėjimas bus lapkričio 
23, ateinantį sekmadienį, 2.30 
v.p.p. Lietuvių Namuose. Pa
grindiniai kalbėtojai: gen. Ze
nonas Kulys, pik. Itn. Vytautas 
Žukas, pik. Itn. Antanas Jurgai
tis, pik. Itn. Edmundas Adomy- 
nas ir vyr. Itn. Loreta Vylytė. 
Meninėje programoje - vyrų 
choras “Aras”, vadovaujamas 
Lilijos Turūtaitės, akompanuo
jamas Editos Morkūnienės. Visi 
kviečiami dalyvauti.

Pirmosios lietuviškos kny
gos 450 m. sukakties minėjimo 
programa: šeštadienį, lapkričio
29, 6 v.v. Prisikėlimo šventovėje 
įvyks ekumeninės pamaldos. Be 
vietinių kunigų dalyvaus ir lietu
vių evangelikų liuteronų išeivi
jos vyskupas Hansas Dumpys iš 
Čikagos. Sekmadienį, lapkričio
30, 2 v.p.p. Lietuvių Namų Ge
dimino menėje (III-ame aukš
te) oficialus parodų (Mažvydia- 
na ir knygženkliai) atidarymas. 
Parodos bus atidarytos 12 v.d. - 
7 v.v. 3 v.p.p. Lietuvių Namų 
didžiojoje salėje - minėjimas, 
kurio kalbėtojai - knygotyri
ninkas, Vilniaus universiteto 
profesorius dr. Domas Kaunas 
ir Lietuvos valstybinio Martyno 
Mažvydo bibliotekos lituanisti
kos skyriaus vedėja Silvija Vė- 
lavičienė. Meninėje programoje 
dalyvauja skaitovas Kęstutis 
Keparutis; vaikų choras “Ange
liukai”, vadovaujamas Nijolės 
Benotienės; Toronto Maironio 
mokyklos liaudies instrumentų 
kanklių orkestras, vad. Žibutės 
Janeliūnienės ir Julijos Adomo
nytės; “Volungės” choro atsto
vės, vad. Dalios Viskontienės; 
akompaniatorius muz. Jonas 
Govėdas Inf.

A. a. Elenos Bersėnienės 
prisiminimui, Ona Juodišienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $25.

A. a. Juozui Doliebai mirus, 
užjausdami seserį Jadzę Stanai
tienę ir šeimą, “Tėviškės žibu
riams” aukojo: Liucija ir Kostas 
Meškauskai $20. Aldona ir Le
nas Stanaičiai $50.

Evangelizacinė grupė iš Lietuvos: Angelė Joknytė, Rūta Domarkaitė, kun. Gediminas Numgaudis, OFM, su 
šalia sėdinčiu Stasiu Eiva vadovauja diskusijų būreliui Brocktone, JAV. Šioji evangelizacinė grupė iš 
Kretingos bendraus su Toronto jaunimu lapkričio 25 d.

|c ATE*
|CHISMVSA PRA?

PIRMOSIOS UeiUVIŠKOS KNYGOS 
marztyno mažoyDo katekizmo 4.^0 metų sukakties 

šoerrtė
1997 m. lapkričio 29 ir 30 d.d. Toronte, Kanadoje
Lapkričio 29, šeštadienį, 6 v.v. Prisikėlimo šventovėje - 

EKUMENINĖS PAMALDOS

Lapkričio 30, sekmadienį -12 v.d.-7 v.v. PARODOS Lietuvių 
Namų III aukšte - Mažvydiana, knygženkliai;
3 v.p.p. Lietuvių Namų didžiojoje salėje MINĖJIMAS 
su menine programa -

paskaitininkai - prof. Domas Kaunas ir Silvija Kalpokaitė-Vėlavičienė

I

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” ad
ministracija prieškalėdiniame 
laikotarpyje bus atidaryta nuo 
lapkričio 16 d., sekmadieniais 
po 9.30 v.r. pamaldų iki maž
daug 1 v.p.p. Bus galima su
tvarkyti prenumeratas, sumo
kėti skolas, įteikti kalėdinius 
sveikinimus, užsakyti “TŽ” kaip 
dovaną savo bičiuliams.
Kalėdiniai sveikinimai

Jau planuojamas kalėdinis 
“TŽ” numeris, kuris išeis gruo
džio 16 d. Visa medžiaga, skirta 
šiam numeriui, laukiama vė
liausiai iki gruodžio 9 d. Kalė
dinius sveikinimus kviečiame 
siųsti dar prieš šią datą, kad 
spaustuvė galėtų juos laiku pa
ruošti. Yra dvejopi sveikinimai 
- bendras ir atskiri, asmeniniai. 
Į bendrąjį sveikinimą įrašomi 
visi tie, kurie pareiškia tokį no
rą ir atsiunčia auką “TŽ”. As
meniniai bei atskirieji sveikini
mai yra rėminiai. Jų kaina pagal 
užimamą plotą. Jais daugiausia 
naudojasi parapijos, organizaci
jos, institucijos ir pavieniai as
menys. Sveikinimas per laikraštį 
šiuo metu yra geriausias būdas 
pasiekti savo artimuosius ne tik 
išeivijoje, bet ir Lietuvoje. Tuo 
būdu išvengiama atvirukų siun
tinėjimo, kuris pareikalauja daug 
laiko ir išlaidų.

Vietoj kalėdinių sveikinimų at
virukais įsirašė į bendrą sveikinimą 
ir paaukojo “Tėviškės žiburiams”: 
$80 - Antanas Bumbulis ir dukros; 
$50 - A. T. Sekoniai, Wasaga 
Beach, Ont., Alvina ir Vladas Ra
manauskai; $40 - Pajauta ir Algis 
Kaziliai; $35 - Zosė Martinaitienė 
ir Juozas Žadeikis; $30 - Ona Jaki
mavičienė, Genovaitė ir Bronius 
Grajauskai. Hamilton, Ont., Alfon
sas Marcis ir dukra Milda; $25 - 
Genė ir Liudas Vyšniauskai, M. ir 
J. Astrauskai, A. ir V. Poškaičiai, 
Stasė ir Povilas Kanopai, Hamilton, 
Ont., Erika ir Vincas Sakai, Hamil
ton, Ont., A. G. Skaisčiai, Grimsby, 
Ont., Juozas Rovas; $20 - Ona 
Dementavičienė, Aniceta Deksnie- 
nė ir šeima, Hamilton, Ont., Al
fonsas, Ona Budininkai, Hamilton, 
Ont., Stasys, Marija ir Dana Jokū
baičiai. J. Vaškela. Leonas ir Ele
onora Rudaičiai, Irena ir Antanas 
Patašiai, U. Paliulis, Juozas Staš
kevičius; $15 - Aldona ir Petras 
Dranginiai, Andrius, Kristina, Gin
taras ir Ričardas Gapučiai, Hud
son, Que., M. Z. ir Birutė Remei
kos; $10 - Pranas, Marija ir Danutė 
Žymantai, Brampton, Ont., Teofilė 
Kobelskienė, Rita Rudaitytė, Otta
wa, Ont.

Tapyba, gobelenas bei kito
kios kūrybinės medžiagos pri
statomos drauge su šokiu. Šį re
tą menų derinį atliks Kathleen 
Duffy šokio studija ir Jurgis 
Račkus nuo gruodžio 4 iki 28 
d.d. Mississaugoje, J&M Busi
ness Enterprises, 201 City Cent
re Drive. Telefonas 905 274- 
4912. Atidarymas ir “work-shop” 
pobūdžio pristatymas įvyks gruo
džio 4 d., 7 v.v. Informaciją teikia 
Jurgis Račkus, telefonu 905 
822-8477 ir Dancer’s Studio 905 
848-9151.

A. a. Juozo Valevičiaus at
minimui O. Vasis “Tėviškės ži
buriams” aukojo $30.

A Maloniai kviečiame visus į
Sv. Kalėdų pasiruošimą bei muzikos koncertą

| ^ulšmUo/ mums/ linksma/diena/ |
4 1997 m. gruodžio 7, sekmadienį, 4 v.p.p. į-

Prisikėlimo parapijos salėje, 
1021 College Str., Toronte v

Įėjimas - $10; vaikams - $5.
V VRengia "Volungė" - Toronto lietuvių choras I
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LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI, 
pageidaujantys pateikti prašymus atkurti 

nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą 
Lietuvoje, 1997 m. gruodžio 31 d. artėjant, 

,A skatinami paskubėti.
Kvalifikuotą pagalbą teikia

Solveiga Meiklejotin 
Pace, Johnson

2 Jane Street, Suite 500 
(Bloor ir Jane gatvių kampas) 

Toronto, Ontario M6S 4W3 
416 762-7393 
Fax 416 762-0231

Kanados lietuvių katalikų 
kultūros draugijos “Žiburiai” 
metinis susirinkimas įvyko Ana
pilyje lapkričio 11 d., 7.30 v.v. 
Dalyvavo 22 nariai, kurie iš
klausė pirmininkės, iždininkės, 
redakcijos bei revizijos komisi
jos pranešimus. Laikraštis lei
džiamas tvarkingai, stengiamasi 
naudotis naujomis techninėmis 
galimybėmis darbui tobulinti ir 
palengvinti. Perrinktos valdy- 
bon R. Sakalaitė-Jonaitienė ir A. 
Aušrotaitė-Šimonėlienė. Revizi
jos komisijoje perrinkti V. Sen- 
džikas ir B. Sakalas. Diskusijos 
dėl pranešimų sukosi apie pre
numeratorių mažėjimą, anglų 
kalba puslapio įvedimą ir pašto 
lėtumo klausimus. Susidomėta 
parengimu apklausos, kurios 
tikslas būtų ne tik sužinoti skai
tytojų nuomones, bet ir pri
traukti naujų prenumeratorių. 
Tuo reikalu rinksis atskira gru
pė gruodžio mėn. Nariai dar da
linosi mintimis po susirinkimo 
prie užkandžių stalo iki 10 v.v.

Pianistės Ilonos Damašiū- 
tės-Beresnevičienės pirmas mu
zikinis debiutas Kanados sceno
je įvyko lapkričio 15 d. Melrose 
Park presb. šventovėje “Music 
at Melrose” studijos surengta
me koncerte. Nepaisant blogo 
oro, į koncerto salę susirinko 
gausus būrys klausytojų - lietu
vių ir kanadiečių. Vakaro pro
gramą su išsamiais komentarais 
apie kompozitorius ir jų kūrybą 
pristatė šio koncerto rengėjas 
Richard Valdez. Klausytojai 
nuoširdžiais plojimais palydėjo 
pianistės atliktus M. Albeniz, 
D. Scarlatti, R. Schumann’o, 
Fr. Šopeno, Fr. Liszto kūrinius. 
Pabaigai debiutante paskambi
no M. K. Čiurlionio preliudą b- 
mol. Koncerto rengėjams talki
no būrelis lietuvių. S.K.

Prof. Romas Vaštokas lap
kričio 16 d. Anapilyje ir Lietu
vių Namuose rodė įdomią vaiz
dajuostę - pokalbius su septy
niais į Lietuvos prezidentus 
kandidatuojančiais asmenimis. 
Tą pačią dieną Torontą pasiekė 
faksu atsiųsta žinia, kad kandi
datų sąrašas yra sumažėjęs ir iš 
9, ketinusių kandidatuoti į pre
zidentus, belikę 4: V. Andriu
kaitis, A. Paulauskas, V. Lands
bergis ir V. Adamkus.

Maceinos 
dešimtmetis

A. a. Antano Maceinos de
šimtųjų mirties metinių minė
jimas, rengtas Toronto ateiti
ninkų, įvyko praeitą sekmadie
nį, lapkričio 16 ir Prisikėlimo 
parapijos parodų salėn sutraukė 
gerą šimtinę dalyvių. Minėjimą 
pradėjo dr. O. Gustainienė, pa- 
kviesdama visus tylos minute 
pagerbti tautos filosofą, teologą 
ir poetą. Kanklės (Ž. Janeliū- 
nienė ir J. Adamonytė) ir A. 
Maceinos (A. Jašmanto) poezi
jos ištraukos, skaitytos L. Šir- 
vinsko, gražiai prisidėjo prie ve- 
lionies pagerbimo nuotaikos. 
Maždaug valandą užtrukusioje 
paskaitoje sės. Onutė Mikailai- 
tė bendrais bruožais ryškino ve- 
lionies asmens ir jo raštų savy
bes, nepagailėdama įdomių ci
tatų. Kalbėtoja susilaukė ilgais 
plojimais išreikšto nuoširdaus 
klausytojų įvertinimo. Minėjimą 
užsklendė dar kartą pasirodžiu
sios kanklininkės ir poezijos 
skaitovas. Viskas prasmingai 
derinosi su sienos dekoracija: 
velionies portretas, papuoštas 
didžulėmis tautinėmis juosto
mis. Prie kavos ir užkandėlių vi
si dalinosi įspūdžiais, pabendra
vo, pašnekino paskaitininke. S.

Aušros Vartų parapijos meti
niai pietūs lapkričio 9 d. praėjo su 
dideliu pasisekimu. Oras buvo tik
rai rudeninis - lietus, vėjas, bet salė 
buvo pripildyta svečių. Trumpą me
ninę programą pradėjo sol. An
tanas Keblys, jam akompanavo ir 
pianinu paskambino keletą kūrinių 
naujasis vargoninkas Lavrenti 
Djintcharadze. Kun. Juozui Ara- 
nauskui palaiminus visus dalyvius ir 
valgius, prasidėjo vaišės. Janina 
Blauzdžiūnienė, susiorganizavus gerų 
padėjėjų būrį, visus svečius labai 
skaniai pavaišino. Ir visa tarnyba 
buvo be jokių priekaištų. Buvo pra
vestos mažoji ir didžioji loterijos. 
Daugelis tapo laimingi, bet dar 
daugiau pasiliko su viltimi kitą kar
tą atsigriebti. Meninę dalį ir loteri
jas šmaikščiai pravedė Donaldas 
Giedrikas.

KLK moterų dr-jos Montrea- 
lio skyrius mini metinę šventę 1997 
m. gruodžio 7 d. Aušros Vartų pa
rapijoje. 11 vai. Mišios už gyvas ir 
mirusias draugijos nares. Po to sa
lėje bus trumpa meninė programa

Maloniai kviečiame atsilankyti į KLK 
moterų dr-jos Montrealio skyriaus 

^Celinę šventę-pietus 
1997 m. gruodžio 7, sekmadienį, 

Aušros Vartų parapijoje.
11 vai. - Mišios už gyvas ir mirusias nares, po to salėje 
trumpa meninė programa, pietūs, loterija. Auka $12.

Rengėjos
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Montrealio lietuvių kredito unija 

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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

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

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

IEŠKOM auklės prižiūrėti 6 metų 
berniuką, kuri gyventų su mumis. 
Būtina kalbėti rusiškai. Skambinti 
Yanai tel. 416 565-0480.

IŠNUOMOJAMAS kambarys. Yra 
dušas, prausykla, bendra virtuvė ir 
automobiliui pastatyti vieta. Skam
binti tel. 905 826-6725.

IEŠKOM auklės dviem vaikučiam, 
kuri gyventų kartu. Skambinti 9 
v.r.-430 v.p.p. tel 905 458-9499; 
nuo 5.30 v.v.-ll v.v. tel. 416 224- 
0946.

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.

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

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

“VYTIS” MERGAIČIŲ KREPŠI
NIO 1997-98 M. SEZONAS. “Vy
tis” LSK mergaičių krepšinio veik
la prasidės lapkričio mėn. 17 d. 
Treniruotės vyks pirmadieniais 
(Sts. Martha & Mary mokykloje, 
1760 Bough Beeches Blvd., Missi
ssaugoje); Minor Bantam (gimimo 
metai 86-87) ir Bantam (84-85). 
Komandos žais “Central Basket
ball Assoc.” lygoje ir ŠALFASS 
turnyruose. Pirmas žaidimas lapk. 
mėn. 21d. Laukiam sugrįžtančių ir 
naujų sportininkių - kviečiame at
sivesti drauges. Informacijos reika
lu prašome kreiptis į trenerius: E. 
Stravinską (Minor Bantam) 416 
767-9306 ir V. Radžiūną (Bantam) 
905 629-1410. 

ir šilti pietūs. Visi kviečiami gausiai 
atsilankyti.

Garsajuostę “Poetas Henrikas 
Nagys kalba”, išleistą poeto mirties 
metinių proga, galima gauti “Ne
priklausomos Lietuvos” redakcijo
je, 7722 George St., Lasalle, Que. 
H8P 1C4. Kaina - $10.

A.a. Pranas Baltuonis, 85 m. 
amžiaus, mirė lapkričio 5 d. Po ge
dulinių pamaldų Aušros Vartų 
šventovėje lapkričio 10 d. kūnas su
degintas. Liko žmona, duktė ir du 
sūnūs su šeimomis. Velionis pasižy
mėjo medžio šaknų meniniu apipa
vidalinimu. B.S.

Montrealyje 8844 Notre-Dame 
St. E. yra pastatas, ant kurio sienos, 
didelėmis raidėmis užrašyta “Cent
re Missionnaire Oblat”. Už šio pa
stato kieme yra didžiulis, metalinis 
kryžius, ant kurio yra pritvirtinta 
metalinė aukso spalvos lentelė su 
užrašu lietuvių kalba: “GARBĖ 
TAU, VIEŠPATIE JĖZAU KRIS
TAU, NES TU KENTĖJAI UŽ 
PASAULIO NUODĖMES”. K.A.

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

Res. 514 256-5355

VIENINTELĖ PROGA 
Šiaurės Amerikoje leisti arba leidžia
mi pagrindiniai žurnalai, surišti į 
knygas. Pageidaujama dovana tėvy
nėje. Esant reikalui, pasiunčiu nuro
dytu adresu. Kaina pagal susitarimą. 
Rašyti: Knygų rišykla “Samogitįja”. 
Žiūr. skelbimą “Tėviškės žiburiuose”.

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio sis
temos įvedimo (plumbing) darbus. 
Įrengiu pirtis (saunas), dengiu sto
gus. Skambinti Algiui tel. 905 272- 
8323. Pager 416 715-4783.

VILNIUJE, ANTAKALNYJE par
duodamas sklypas su pradėtu sta
tyti namu. Kaina apie $40.000. Tei
rautis: dr. J. Petraitis, Gedimino 
prosp. 43-6, 2001 Vilnius, tel. na
mų 22-65-55, darbo 62-49-92, 
faksas 992-880.
TAIP PAT VILNIUJE, prieš Seimo 
rūmus parduodami ar išnuomo
jami 4 atskiri kambariai, tinkami 
gydytojų kabinetams ar įvairioms 
raštinėms. Teirautis aukščiau pa
žymėtu adresu.

Punia Construction 
Ltd.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 
atlieka įvairiausius 

statybos-reinonto 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).

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)


