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Nepamainomi židiniai
Visų tautybių išeiviai, norėdami pratęsti savo tau

tinį tapatumą, stengėsi burtis, kad lengviau patys išsilaiky
tų ir išlaikytų visa, kas jiems svetimose padangėse besiku- 
riant brangu ir nepamainoma.

DIDESNIEJI lietuvių telkiniai atsirado ne vien dėl 
to, kad tose vietovėse buvo didesnės galimybės 
patogiau ir lengviau įsidarbinti, bet ir dėl to, kad 
vieni kitų labai ieškojo. Juo daugiau kur būrėsi lietuvių, 

juo labiau į tokias vietas krypo naujo įsikūrimo beieškan
čių akys. Retas kuris norėjo kažkur atsiskirti ir dingti sve
timoje aplinkoje. Daugelis net ir geresnių darbo pasiūlų 
atsisakė, kad tik galėtų kurtis arčiau savųjų tautiečių. Tas 
stiprus noras susitelkti vertė ir skatino rūpintis ne tik savo 
asmeninėmis pastogėmis, bet ir žiebė entuziazmą įsigyti 
kokius nors centrus, kurie visus jungtų, būtų naudingi 
įvairiems to savito gyvenimo poreikiams. Ta dingstimi, fi
nansinius bei teisinius klausimus išsprendus, stojosi pa
statai su salėmis, kitomis patalpomis kuo didesniam lan
kytojų patogumui bei bendrajai naudai. Įgytos nuosavy
bės buvo valdžioje registruojamos įvairių pelno nesie
kiančių draugijų bei klubų vardais ir taip įsitvirtinusios ta
po lietuviškojo gyvenimo oazėmis, kurios dažnai net tvir
tovėmis pavadinamos. Jų ypač daug kūrėsi JAV-bėse, kur 
išeivių telkiniai buvo ir dar liko gana gausūs. Tenai anks- 
tyvesnioji išeivija padėjo tvirtus pagrindus lietuviškajam 
gyvenimui, į kurį vėliau jungėsi jos pėdomis pasekusi.

KALBANT apie lietuviškuosius centrus išeivijoje - 
tas oazes ar tvirtoves - pastarąsias drąsiai galima 
pavadinti ir kitu, būtent tikruoju vardu. Tai para
pijos - savos, tautinės, padedančios žmonėms išlaikyti ne 

tik krikščioniško gyvenimo būdą, bet ir stiprėti tikėjime, 
garbinti Dievą savąja kalba, puoselėti lietuviškos kultūros 
tradicijas bei papročius. Tam parapijos sudaro geras ir 
atitinkamas sąlygas. Jos buvo ir lieka pagrindiniai lietu
viško gyvenimo židiniai, prieš kuriuos nei anuometiniai 
laisvamaniai, nei dabartiniai jų palikuonys niekada nėra 
pasisakę. Visi mato ir sutaria, kad lietuviškos parapijos iš
eivijoje yra tikrai reikalingos ir jų nykimą jautriai išgy
vena. O jų sukaktis džiaugsmingai ir iškilmingai švenčia. 
Štai Toronto Šv. Jono Kr., vėliau Lietuvos kankinių vardu 
pavadinta parapija š.m. rugsėjo 27 d. mini savo šakotos ir 
reikšmingos veiklos 70-metį, o spalio 4 d. Hamiltono Auš
ros Vartų parapija pasidžiaugs savo našiu 50-mečiu. Abi 
jubiliejinės šventės iškelia ir tų parapijų vadovų bei stei
gėjų vardus - kun. Petro Ažubalio ir prel. Juozo Tada- 
rausko. Jų nuopelnai Kanados lietuvių gyvenime yra tik
rai dideli. Tai jau visiems seniai žinoma, o jų pastangomis 
pastatydinti pastatai ir šventovės nuolatos tą tiesą liudija 
ir vis primena, kaip išeivijai brangūs tokie centrai. Tik ne
reikėtų niekada pamiršti, kad norint juos išlaikyti savose 
rankose, neužtenka vien tik finansinės paramos, nors ji ir 
didelė būtų, neužtenka kažkokios duoklės atidavimo, bet 
reikia pastovaus dalyvavimo. Lietuviškos parapijos be lie
tuvių nyksta, o šventovės atiduodamos tiems, kurie jas 
lanko, kuriems jos reikalingos. Užtat šalia visų gražių už
mojų ką nors sau pasistatyti ar įsigyti, apskaičiuojant iš
teklius ir galimybes, turėtų būti gerai apskaičiuotas ir 
rimtai įvertintas ryžtas tas savas buveines reguliariai lan
kyti ir jų veikloje dalyvauti. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI
Streikuoja lakūnai ir mokytojai
Įvairios krizės Kanadoje, o 

ypač Ontario provincijoje, nesi
baigia. Atrodo, atslūgo dolerio 
ir Toronto akcijų biržos (TSE) 
stačiagalvis kritimas žemyn ir 
abu, doleris ir birža, pradėjo 
kilti. Sunku pasakyti, kodėl jie 
krito ir kodėl jie dabar kyla - vi
si “kritimo veiksniai”, pagal 
ankstyvesnius ekonomistų aiški
nimus, dar tebegyvuoja, bet kri
zė bent laikinai pasibaigė. Bet 
kita dviguba krizė tik prasidėjo: 
“Air Canada” bendrovės pilotų 
ir didelės daugumos Ontario 
mokytojų streikai. 1200 “Air 
Canada” pilotų pradėjo streiką 
rugsėjo 1 d., reikalaudami dau
giau pinigų, tvirtesnių darbo ga
rantijų ir kitokių lengvatų. Pas
kutiniu momentu prieš streiką 
jau buvo susitarta dėl visko, iš
skyrus pinigus - trijų procentų 
skirtumas pasiliko tarp pasiūly
tos ir pareikalautos sumos. Šiuo 
metu daugiau kaip 20,000 kitų 
“Air Canada” tarnautojų laukia 
arba jau gavo laikino paleidimo 
iš darbo pranešimus. Tūkstan
čiai keliautojų turėjo daug var
go susirasti vietas kitų oro linijų 
lėktuvuose, traukiniuose ar au
tobusuose. “Air Canada” nor
maliu laiku aptarnauja daugiau 
kaip 60,000 keliautojų per die
ną. Ontario mokytojų unijos 
grasina visuotiniais, dalinais ar 
“skrajojančiais” streikais dauge
lyje vietovių. Nesusitariama ne 
tik dėl mokytojams reikalauja

mų klasėse praleisti valandų 
(1250 minučių per savaitę pagal 
Bill 160 nurodymus) skaičiaus, 
bet ir dėl jų aptarimo - švietimo 
ministeris D. Johnson aiškina, 
kad budėjimas mokyklų korido
riuose, valgyklose ir neprivalo
muose užsiėmimuose (pvz. spor
to treniruotėse) neturi būti už
skaitomas kaip klasės instruk
cijų laikas. Unijos jį kaltina ki
šimusi į unijų ir mokyklų tarybų 
derybas ir teigia, kad kai kurio
se kitose provincijose tas laikas 
užskaitomas į klasėje praleistas 
valandas.

Rugpjūčio mėnesį bedarbių 
skaičius Kanadoje truputį su
mažėjo - nuo liepos mėnesio 
nukrito 0.1% iki 8.3%. Tai že
miausias lygis nuo 1990 metų. 
Bedarbių sumažėjo Albertoj, 
Manitoboj ir Saskatchewane. 
Tačiau Ontario provincijoje be
darbių pasiliko maždaug tiek 
pat, 7.2%. Provincijos konser
vatoriai savo rinkiminiame va
juje 1995 metais buvo žadėję, 
tarp kitų gėrybių, 725,000 naujų 
darbų. Iki šiol tik 300,000 naujų 
darbų buvo įgyvendinta. Libera
lų kritikai Ontario parlamente, 
stebėję paskutinių mėnesių be
darbių statistiką provincijoje, 
tvirtina, kad darbų skaičius jau 
nusistovėjo, nedidėja, taigi dar 
vienas svarbus konservatorių 
pažadas nebus įvykdytas.

407 ETR (apmokestinto) 
kelio nauja 10 km. atkarpa, jun-

A.a. kun. PETRAS AZUBALIS yra ne tiktai lietuvių Šv. Jono Kr. šventovės Toronte atnau 
jintojas, lietuvių kapinių steigėjas, Lietuvos kankinių šventovės Mississaugoje statytojas bet ir 
steigėjas Vasagoje stovyklos, kuri vėliau tapo Gerojo Ganytojo misija. Nuotraukoje - kun P 
Ažubalis su kanadiečiu advokatu A. Maloney Nuotr Favero

Amerikos pareigūnas Lietuvoje
JAV valstybės departamento sekretoriaus pavaduotojo Strobe Talbott pareiškimai

“The Baltic Times” š.m. 
liepos 16-22 d. laidoje rašo apie 
JAV valstybės sekretoriaus pa
vaduotojo Strobe Talbott vizitą 
Lietuvoje, įvykusį liepos pra
džioje: “XX šimtmetis buvo 
Lietuvai labai sunkus, ir ji yra 
verta, kad XXI būtų jai daug 
geresnis” - pareiškė Talbott Vil
niuje liepos 7 dieną prieš išvyk
damas šiaurėn j Rygą dalyvauti 
pirmajame JAV-Baltijos kraštų 
partnerystės komisijos posėdy
je. (...) Tuo pačiu metu Talbott 
vis dėlto aiškiai vengė atsakyti į 
žurnalistų klausimus, ar geri 
santykiai su Rusija ves prie 
greitesnio Latvijos, Estijos ir 
Lietuvos priėmimo į ŠAS.

(...) Vakarų skeptikai per
spėjo, kad netrukdomas ŠAS iš
plėtimas gali pabloginti santy
kius su Rusija, tačiau, nepaisant 
šio pranašavimo, neatrodo, kad 
Clinton’o administracijos ar pa
čių Baltijos kraštų entuziasmas į 
ŠAS sumažėtų. Landsbergis nu
rodė, kad Varšuvos santykiai su 
Maskva pasiliko geri, nepaisant 
artėjančios Lenkijos ŠAS narys
tės. Jis pasakė, kad Lietuvos- 
Rusijos santykiai bus panašūs ir 
pabrėžė, jog pirmą kartą aukš
tas Amerikos pareigūnas sutiko 
su tokia nuomone. (...)

Talbott gyrė Lietuvą už jos 
gerus santykius su kaimynais ir 
netgi pavadino Lietuvą pastovu
mo skleidėja šiame regione. 
JAV esą jaučiasi labai laimin
gos, turėdamos tokią bičiulę 
kaip Lietuva šioje svarbioje pa- 

gianti 401 su 403 keliu Missi- 
ssaugos vakarinėje dalyje, buvo 
atidaryta rugsėjo 4 d. Po atida
rymo du Ontario ministerial, 
transporto Tony Clement ir že
mės turtų John Snobelen, sim
boliškai pravažiavo tą atkarpą 
sunkiuoju autovežimiu, išvežda-

(Nukelta į 8 psl.) 

šaulio dalyje, - sakė Talbott.
Strobe Talbott gerai žino 

Baltijos kraštų reikalus. Jis kar
tu su istoriku Michael Beshloss 
parašė knygą “At The Highest 
Level”, kurioje, tarp kitko, yra 
rašoma apie K. Prunskienės 
1990 m. pastangas suspenduoti 
dar jauną Lietuvos nepriklauso
mybę.

Bajorystės šaknų ieškojimas
Toronto lenkų dienraštis 

“Gazeta” š.m. rugpjūčio 27 d. 
laidoje rašo: “Susidomėjimas 
genealogija ir kilmingųjų prose
nelių ieškojimas Lietuvoje tapo 
tikra aistra, netgi valstybinis is
torijos archyvas, norėdamas pa
dėti, prailgino darbo valandas. 
Už genealoginio medžio suda
rymą reikia sumokėti ligi 1000 
litų arba 250 dolerių, tačiau ši 
kaina neatstumia, ypač aukštų 
asmenybių, kurių tarpe yra, 
kaip sako archyvarai, seimo na
rių ir kabineto ministerių. (...) 
Apie grupės entuziastų 1994 m. 
įsteigtą ‘Lietuvos bajorų karališ
kąją sąjungą’ pradžioje visuo
menė rimtai negalvojo - pareiš
kė Lenkijos spaudos agentūrai 
buvęs kancleris dabartinis są
jungos seniūnas Jonas Sidorovi- 
čius. Pirmas iškilmingas titulų 
įteikimas bajoriškų giminių pa
likuonims įvyko Trakuose, bu
vusioje Lietuvos sostinėje. (...) 
Jonas Sidorovičius, tapytojas ir 
meno istorikas, nenori atskleisti 
priklausančių sąjungai žinomų 
politikų pavardžių. Vienok pvz. 
Lietuvos seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis neslepia, 
kad bajorišką kraują jis pavel
dėjo iš savo senelio - žemaičio. 
Daugiau nei pusė sąjungos na
rių turi lenkiškas bei gudiškas 
šaknis, sako seniūnas Sidorovi
čius, kurio sentėvis buvo Stanis
lovo Augusto sekretorius. Lie
tuvos bajorai nenori prie tokių 

šaknų prisipažinti. Sidorovi- 
čiaus nuomone, tai suprantama 
dėl dar nesenos praeities, kaip 
gen. L. Želigovskio Vilniaus už
ėmimas. Tačiau ir tolimesnės 
praeities vertinime lietuvių ir 
lenkų nuomonės skiriasi”.

Prezidentas lenkų mokykloje
Toronto lenkų dienraštis 

“Gazeta” š.m. rugsėjo 2 d. lai
doje rašo: “Lietuvos preziden
tas Valdas Adamkus palinkėjo 
Jono Pauliaus II mokyklos Vil
niuje mokiniams būti lenkiškos 
kultūros skleidėjais lietuvių vi
suomenėje ir kartu tapti gerais 
Lietuvos piliečiais. Jono Pau
liaus II mokykla yra didžiausia 
iš 125 lenkiškų švietimo institu
cijų Lietuvoje. Joje mokosi 
beveik 2300 vaikų. Mokslo me
tų pradžios iškilmėje Lietuvos 
prezidentas priminė vilnietiškas 
tolerancijos, humanizmo ir dva
sinės kultūros tradicijas, kurios 
visada pasireikšdavo Vilniuje 
gyvenančiose tautybėse. Linkė
damas lenkų vaikams gerų 
mokslo pažymių ir gerų bičiulių 
prezidentas taip pat priminė 
kaip sektiną pavyzdį mokyklos 
globėją - lenką popiežių. An
tradienį Adamkus taip pat ap
lankė lietuvišką ir rusišką mo
kyklas. Naujuose mokslo me
tuose lenkiškose mokyklose ir 
vaikų darželiuose pradėjo mokslą 
21,000 vaikų”.

Jono Pauliaus II mokykla 
yra didžiausia lenkiška mokykla 
už Lenkijos ribų. Ji pastatyta 
Lenkijos ir Lietuvos mokesčių 
mokėtojų pinigais. A. Šleževi
čiaus vyriausybė jos statybai pa
skyrė 1,400,000 litų. Lietuviškų 
mokyklų statybai Vilniaus sri
tyje pakankamai pinigų neatsi
randa. Tenai ne visur tėvai turi 
galimybę siųsti vaikus į mokyklą 
su jų pageidaujama dėstomąja 
kalba. J. B.

Šventė Laisvės dieną
Rugsėjo 1 d. Vilniaus Ne

priklausomybės aikštėje įvyko 
iškilmingas valstybės vėliavų pa
kėlimas, kuriame dalyvavo sei
mo ir vyriausybės nariai, garbės 
sargybos kuopos kariai ir vi
suomenė. Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis susirinku
siems priminė, kad tai penkto
sios metinės nuo okupacinės 
kariuomenės pasitraukimo iš 
Lietuvos, nors jos dalinių dar 
yra netolimoje Karaliaučiaus 
srityje. Taip pat kalbėjo krašto 
apsaugos ministeris Česlovas 
Stankevičius, pabrėžęs, kad oku
pacijos padaryta bilijoninė žala 
dar neatlyginta. Laisvės dienos 
proga istorinių nuotraukų pa
roda buvo surengta seimo rū
muose.

Būtingės terminalo statyba
Rugsėjo 2 d. pradėta į Bal

tijos jūrą tiesti Būtingės naftos 
terminalo vamzdžius, kuriais į 
tanklaivius ir iš jų bus pumpuo
jama nafta, praneša ELTA. Jū
ros vamzdynas bus 7.5 kilomet
ro ilgio. Šį rudenį taip pat bus 
baigtas įrengti 92.5 km. ilgio 
magistralinis vamzdynas, kuris 
jungs Mažeikių naftos įmonę su 
Būtingės terminalu.

Dėl šio terminalo protes
tuoti pradėjo latviai, susirūpinę 
galimu jūros apteršimu, kurį 
srovės ir vėjai neštų iš pietų į 
šiaurę, Latvijos link. Taip pat 
Būtingės terminalas gali tapti 
konkurentu Latvijos Ventspilio 
terminalui. Lietuvos preziden
tas Valdas Adamkus, aplinko
saugos žinovas, apžiūrėjęs ter
minalo statybą tvirtino, jog Bū
tingė negrėsminga gamtai. Lat
viai vis dėlto nori abipusės su
tarties dėl civilinės atsakomy
bės, kad ekologinės nelaimės 
atveju Lietuva atlygintų Latvijai 
Būtingės terminalo padarytus 
nuostolius.

Pakeista mokesčių programa
Kaip rašo ELTA, Lietuvos 

vyriausybė patvirtino finansų 
ministerijos parengtą mokesčių 
reformos programą, kurioje tei
giama, kad svarbiausi reformos 
uždaviniai yra atsisakyti įmonės 
pelno apmokestinimo ir pereiti 
prie akcininkams išmokėtos pel
no dalies apmokestinimo. Rei
kia užtikrinti biudžeto pajamas, 
atsisakius pelno mokesčio, kuris 
bus pakeistas pajamų ir vartoji
mo mokesčiais. Kol įsigalios pa
jamų mokesčio įstatymas, smul
kiam ir vidutiniam verslui bus 
taikomi žemesni pajamų mo
kesčiai.

Programoje numatytą mo
kesčių sistemą sudarys pajamų 
mokestis, pridėtosios vertės 
mokestis, akcizai, nekilnojamo
jo turto mokestis, mokestis už 
valstybinius gamtos išteklius, už 
aplinkos teršimą, naftos ir dujų 
išteklių mokestis, konsulinis 
mokestis, rinkliavos, prekyvie
čių mokestis, paveldėjimo ar 
dovanojamo turto mokestis, 
valstybinės žemės ir valstybinio 
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Gyrė Lietuvą užjos gerus santykius su kaimynais
Parapija - mūsų jungtis

Gyvenimo saulėlydyje šventovė teikia giliausią paguodą
Ne Moters, bet Motinos diena

Nepateisinama, kad valstybės vadovai nepripažįsta motinos reikšmės
Vilniuje boikotuojamos lietuviškos mokyklos

Vanduo liejosi per elektros lemputes, iškilo grėsmė vaikų gyvybei
Gilia senove dvelkianti Etiopija

Lalibela pagarsėjusi kalnų uoloje iškirstomis šventovėmis
Lietuvių kalba sena, bet gaji

Vyravo nuomonė, kad lietuvių kalba yra kita lotynų kalbos forma

vandens fondo vandens telkinių 
nuomos mokestis.

Gyventojų pajamų apmo
kestinimas taip pat bus pertvar
komas, įtraukiant šiuo metu ne
apmokestinamas pajamas (pvz. 
dividendus), padidinant neap
mokestinamąjį minimumą ir 
nustatant vienodą (29%) tarifą.

Paaugo pašto pajamos
BNS skelbia, kad bendrovės 

“Lietuvos paštas” pajamos išau
go iki 60.4 mln. litų per pirmąjį 
šių metų ketvirtį. Apyvarta, per
nai siekusi 108 mln. litų, padi
dėjo 17.9% palyginti su praėju
sių metų tuo pačiu laikotarpiu. 
Iš viso 1997 m. Lietuvoje buvo 
išsiųsta 93,300 siuntinių, iš jų 
9.3% į užsienį. Daugiausia siun
tinių siunčiama į Rusiją, JAV, 
Vokietiją bei Latviją.

Sulaikyti bėgliai
Liepos pabaigoje Lenkijos 

pareigūnai už dviejų kilometrų 
nuo sienos antradienio pary
čiais sulaikė 26 nelegalius mi
grantus iš Afganistano. Lietu
vos pasieniečiai perspėjo lenkus 
radę bėglių pėdsakus prie Ba
landžio ežero Lazdijų rajone. 
Bėgliai prieš 20 dienų buvo iš
keliavę iš Afganistano. Jie pri
imti į Pabradės užsieniečių re
gistravimo centrą, kur dabar 
bus iš viso 259 gyventojai.

Nauji potvarkiai 
prekybininkams

ELTA praneša, kad nuo 
rugsėjo 1 d. įsigaliojo vyriausy
bės nustatytas reikalavimas įmo
nėms ir asmenims, prekiaujan
tiems maisto produktais, turėti 
prekių įsigijimo dokumentus 
prekybos vietoje. Ne maisto 
produktais prekiaujantiems ši 
tvarka įsigalios spalio 1 d.

Lietuvos darbo federacija 
(LDF) rugpjūčio 31 d. Lietuvos 
muitinės departamente sušaukė 
susitikimą, kuriame įvairių rajo
nų prekiautojų atstovai pareiš
kė nepasitenkinimą šiuo potvar
kiu bei pasienyje esančia ne
tvarka, atseit muitininkai taiko 
nerealias kainas už importuoja
mas prekes.

Sutarta, jog bus stengiamasi 
paaiškinti prekiautojams apie 
prekybos nuostatas, bus krei
piamasi į vyriausybę, kad pri
imtų sprendimą neapmokestinti 
importuojamų prekių, kurių su
ma ne didesnė kaip 3000 litų.

Kiek uždirbama Lietuvoje?
BNS praneša, kad 1998 m. 

liepos mėn. vidutinis darbo už
mokestis valstybiniame sekto
riuje buvo 1094.2 lito, arba 1.8% 
daugiau negu birželio mėnesį. 
Privačiame sektoriuje uždarbis 
pakilo 2.2% iki 974.8 lito. Vidu
tinis atlyginimas sveikatos ir so
cialinio darbo srityje buvo 806.6 
lito (pakilęs 2% nuo birželio 
mėn.). Didžiausias vidutinis at
lyginimas išliko pašto ir ryšių 
darbuotojų: 2990.7 lito. Žemiau
sias vidutinis atlyginimas - že
mės ūkio sektoriuje - 495.2 lito. 
Švietimo sistemos darbuotojai 
uždirbo 887.2 lito. RSJ
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Parapija - musų jungtis

Kad tauta neišnyktų
Australijos lietuvio fondas daugiavaikėms 

Lietuvos šeimoms remti

Šiais metais Kanadoje mini
mos lietuviškų parapijų veiklos 
sukaktys. Šie lietuviškiausi židi
niai per ilgus dešimtmečius atli
ko milžiniškus darbus. Apie 
juos būtų galima parašyti ne 
vieną straipsnį ar knygą. Kas 
yra parapija? Ką žmogui duoda 
bendrija, susitelkusi apie šven
tovę? Kviečiu kartu pamąstyti 
tuos, kurie yra atitolę (ar atito
linti, kaip Lietuvoje) nuo dvasi
nio savęs ugdyno.

Vos gimusį kūdikį tėvai at
neša į savo parapijos šventovę 
Krikštui, pašventinimui bei pa
laiminimui. Tai jo, kaip Dievo 
vaiko, įjungimas į tikinčiųjų 
bendruomenę. Kūdikis auga 
jausdamas, kad ir jo tėvai, ir visi 
artimieji bei giminės nemato
mais saitais yra susieti su Kūrė
ju, su antgamtinėmis paslaptin
gomis galiomis. Jis auga ap
gaubtas meilės artimui šilumos.

Kas sekmadienį visa šeima 
vyksta šventovėm Ten daug pa
rapijiečių, daug šeimų su vaiku
čiais, paaugliais, jaunuoliais. 
Dažnai - kartu močiutės ir tė
vukai. Visi kaip sesės ir broliai 
išgyvena šv. Mišių džiugesį. Su
vienyti bendrų maldų skambe
sio, visi meldžia taikos, sveika
tos, ramybės gyviesiems ir įniru
siems, nuolatinės pagalbos Lie
tuvai. Aidi gražiausios giesmės, 
vargonų muzika. Dvasia prisi
pildo gėrio pilnatve, kokios nie
kur kitur negalima pajusti. Skai
tomas Dievo žodis apie tiesą ir 
teisingumą bei kitas amžinąsias 
vertybes, Kartu su kunigų pa
mokslais - tai geranoriškiausi 
patarimai žmogui bei rimčiausi 
įspėjimai, galimybės apmąsty
mams.

Visa tai stebi augantis vai
kas, kuris, sulaukęs septynerių 
metų, paruošiamas Pirmajai 
Komunijai. Supažindinamas su 
tikėjimo pagrindais. Viltingu 
džiaugsmu spindi tėvelių akys, 
kai jie mato savąją atžalėlę tarp 
kitų, pasiryžusių eiti šviesos ir 
doros keliu.

Paauglystėje atnaujinami 
Krikšto pažadai, nes jau giliau 
suvokiama gėrio ir blogio prieš

HAMILTON 
615 Main St. E. 
(East of Sanford) 

Tel. 528-6303

Andrew W. Swan, 
Manager

AtA
AUGUSTINUI KUDIRKAI 

staiga mirus,
žmoną STASĘ, sūnus RAIMUNDĄ, EDMUNDĄ ir jų 
šeimas, seseris SALOMĖJĄ, MARYTĘ, brolius JUOZĄ 
ir JUSTINĄ, JAV, seserį ELENĄ ir brolį SIMĄ Lietu
voje nuoširdžiai užjaučiame -

Zigmas, Julija Didžbaliai, London, Ont. 
Valentinas, Albina Baneliai, Brockton, MA

DUNDAS
195 King St. West 
Tel. 627-7452

Robert G. Amm, 
Manager

AtA
JADVYGAI MIKALAUSKIENEI 

Vinipege mirus,
nuoširdžiai užjaučiame jos dukrą ALDONĄ BALČIŪ
NIENĘ ir jos šeimą -

Aldona, Antanas Sergančiai 
ir šeima, Mississauga, Ont.

Valė, Albinas Tautkevičiai, 
Windsor, Ont.

prieša, gera ir bloga žmogaus 
valia, kelio pasirinkimo laisvė ir 
to pasirinkimo pasekmės. Ruo
šiantis Sutvirtinimo sakramen
tui, papildomos religinės žinios. 
Paauglys šiame pavojingiausia- 
me amžiuje jau turi ne tik sa
vuosius, bet ir Krikšto bei Su
tvirtinimo tėvus. Jie prisideda 
prie auklėjimo, padeda geriau 
pažinti savo klaidas, suprasti 
Dievo įsakymus kaip kelio ženk
lus einant per pavojų ir vilionių 
kupiną gyvenimą.

Jaunimas šeimos gyvenimui 
pasiryžta priimdamas Santuo
kos sakramentą, prisiekdamas 
ištikimybę vienas kitam. Gal to
dėl tiek daug parapijos šeimų 
išgyvena be skyrybų ir švenčia 
ne tik 40, bet ir 50 ar 60 dar
naus bendro gyvenimo sukaktis. 
Nuolat atsinaujindami Kristaus 
Evangelijos išmintimi, sugeba 
išsaugoti sutarimą, ištirpdyti ne
santaikos krislus, tuo parodyda
mi puikiausią pavyzdį vaikams, 
vaikaičiams ir provaikaičiams.

Parapijiečiai ir kunigai nuo
lat globoja ir šelpia tuos, ku
riems tenka patirti didesnius 
sunkumus ar nelaimes. Sergan
tieji sutiprinami Ligonių sakra
mentu. Neišvengiamame kiek
vieno gyvenimo saulėlydyje šven
tovė teikia parapijiečiams pačią 
giliausią paguodą. Krikščioniš
kojo (ir ne tik šio) tikėjimo pa
grindas - tai įsisąmoninimas, jog 
buvimas žemėje yra laikinas pa
siruošimas amžinybei. Nuo vie
nišumo, beviltiškumo apsaugo 
ir gyvenimo prasmę suteikia ti
kėjimas į antgamtinį gyvenimą. 
Pritaikytos maldos, psalmės, 
skaitiniai, bendros maldos lai
dotuvių metu labai suramina ar
timuosius ir sustiprina juos. 
Kartu mąstoma apie pareigą gy
venti garbingai, nes gyvybė yra 
Dievo dovana. Ji - brangiausias 
turtas, kurio negalima atimti 
nei iš savęs, nei iš kito.

. Parapijos bendrumo ir mei
lės dvasioje išaugo kelios kartos 
pasišventusių, rūpestingų šeimų 
narių. Parapija ir toliau kviečia 
mus visus telktis joje kaip tikin
čiųjų šeimoje.

Regina Simonaitienė

Pasaulio lietuvių dainų šventės tautinių šokių dienos koncerte vaizduojama pagarba rugiui Nuotr. ELTOS

Ne Moters, bet Motinos diena
Lietuvoje vietoje sovietmečiu įvestos Moters dienos dabar turėtų būti švenčiama 

lietuvės Motinos diena valstybiniu mastu
A. STANKEVIČIUS, Čikaga

Būdamas gimnazistu raudo
nojo teroro metais kalbėjau su 
draugu apie “Motiną prie rate
lio” ir iš viso, kas yra motina. 
Šiame pokalbyje mums kilo 
klausimas. “Kas yra brangesnis 
- ar tas, kas davė gyvybę, ar tas, 
kuris ją gavo”? Pagalvoję suti
kome: brangesnis tas, kas davė, 
bet ir šią dovaną gavęs motinai 
taip pat yra brangus ir nepakei
čiamas.

Lietuva, bolševikų pavergta, 
padedant tautos išdavikams bu
vo vedama ir stumiama Golgo
tos keliu. Kentėjo tauta, o ypač 
lietuvė motina. Jos širdies skaus
mas neturi mato vienetų, reiš
kiasi ašarų ir baimės upeliais.

Negana to, kad vyresnieji 
jos sūnūs ir dukros buvo meta
mi į kalėjimus, žiauriais kanki
nimais tardomi ir naikinami, 
arba po trumpų “tardymo” 
veiksmų sušaudomi (prisiminki
me Tuskulėnų dvarą). O ir pati 
motina, likusi su mažamečiais 
vaikučiais buvo stumiama į gy
vulinius vagonus, atskiriama 
nuo šeimos tėvo ir tremiama į 
Sibirą. Ji buvo pasmerkiama 
nevilčiai, kančiomis ir lėtai kan
kinės mirčiai.

Lietuvos jaunimas suprato 
okupantų planus ir jų siekius. 
Pamatę jų žiaurumus, išėjo ko
voti su okupantais - tautos bu
deliais, pasiryžę paaukoti jau
nystę ir gyvybę ant Tėvynės 
laisvės ir nepriklausomybės au
kuro.

Motina, išleisdama sūnų 
kovoti su raudonaisiais lietuvių 
tautos budeliais, laimino jį šven
tu kryžiumi ir širdimi, pilnai 
suprasdama, kad jos sūnus bus 
auka Lietuvai, o jos pačios liki
mas - kalėjimai, kankinimai ar
ba Sibiras!

Lietuvos laisvė ir nepriklau
somybė iškovota ne tik sūnaus 
ar dukros pasiaukojimu, bet ir 
lietuvės motinos paaukota bran
giausia auka - sūnumi ar dukra.

Minėdami Vasario 16-ją, 
prisimename žuvusius savano
rius, sukilėlius, partizanus ir t.t., 

tik neprisimename motinos-au- 
kotojos.

Motinos diena turi būti lie
tuviui ir Lietuvai brangi ir lygia
vertė Vasario 16-jai. Okupaci
jos metais a.a. kun. A. Drumž- 
lys Motinos dienos proga tiesiai 
ir drąsiai kalbėjo: “Tautos eg
zistencija susieta su motinos šir
dimi ir priklauso nuo jos”.

Ar būtume turėję žymų Lie
tuvos patriotą ir veikėją VI. Put- 
vinskį, jeigu jo motina nebūtų 
įmetusi į krosnį rusiškos knyge
lės, kurią Viadukas parsinešė iš 
to meto rusiškos mokyklos? 
Tokių pavyzdžių yra labai daug.

Motinos diena Lietuvoje 
minima gegužės pirmąjį sekma
dienį šventovėse ir šeimose. Ka
da bus Motinos diena minima 
Lietuvoje valstybiniu mastu? 
Nepateisinama, kad šių dienų 
Lietuvos patriotai, kultūros vei
kėjai, valstybės vadovai pamiršo 
ar nepripažįsta motinos reikš
mės ir pasiaukojimo lietuvių ko
vose dėl laisvės ir nepriklauso
mybės, nežvelgia į jos įtaką pa
triotizmui, žmogaus dvasiniam 
ir religiniam brendimui.

Prisimenu Lietuvos nepri
klausomybės metais naudotą 
pradžios mokykloje vadovėlį 
“Sakalėlį”. Jau tada toje knygo
je buvo paveikslėlis “Motina 
prie ratelio”. Mes, pradinukai, 
klausėmės mokytojo aiškinimų 
ir gėrėjomės tuo paveikslu. Tuo 
laiku pilnai gal ir nesupratome 
šio paveikslo esmės ir siekių, 
bet tapę tėvais ir motinomis su
pratome, ką jis reiškia. Aiškino
me savo vaikams, einantiems 
pirmą kartą į sovietinę mokyklą 
ir toliau kalte kalėme į jų širde
les motinos ar močiutės meilę 
Dievui ir Tėvynei, skatinom bū
ti lietuviais, nebūti okupantų 
vergais ar tarnais.

Skulptorius Rimša, veda

AtA
VYTAUTUI DUMAŠIUI

Čikagoje mirus,
nuoširdžiai užjaučiame seserį VILMĄ STEPONIENĘ, 

jos šeimą ir visus artimuosius -
H. J. Bučiai A. J. Stukai

L. J. Lukšos, London, Ont.

PADĖKA
Mirtis skausminga ir be skausmo būna, 
Gyvenimas - be skausmo niekada, 
Ir jeigu toks gyvenimas sugriūna, 
Tai tik likimo, ne žmogaus klaida...

AtA
ROKAS STEPULAITIS

mirė 1998 m. liepos 28 d., palaidotas liepos 30 d., 
St. Mary’s kapinėse, Barrie, Ont.

Nuoširdžiai dėkoju klebonui kun. Augustinui Sima
navičiui, OFM, už Mišias, visiems už velionies lankymą jo
trumpos ligos metu ir už dalyvavimą laidotuvėse.

Nuoširdi padėka visiems, kurie užprašė Mišias, at
siuntė gėlių, aukojo “Kovai su vėžio liga Lietuvoje”, naš
laičių fondui “Vaiko tėviškės namai”. Taip pat dėkoju už 
aukas skirtas palaikyti Šakių m. Zanavykų kraštotyros mu
ziejų. Ačiū aukų rinkėjoms B. Jonaitienei ir A. Vaitkienei.

Su nuoširdžiu dėkingumu.

Liūdinti žmona - Giedrė Stepulaitienė

mas aukštų moralinių, dvasinių, 
patriotinių jausmų, sukūrė iš 
žalvario skulptūrą, remdamasis 
paveikslu “Motina prie ratelio” 
ir pavadino ją “Vargo mokyk
la”. Autorius nenumatė, kokia 
reikšmė bus šios skulptūros po 
50 nelaisvės metų.

Vokiečių okupacijos metais 
ši žalvario skulptūra buvo paim
ta kaip žaliava pabūklų gamybai 
- gelbėti Reichui. Autorius, 
apie tai sužinojęs, skubiai sura
do, savo lėšomis įsigijo tinkamo 
gipso ir pakartotinai įamžino 
“Vargo mokyklą” arba lietuvės 
motinos dvasinį pasaulį skulptū
roje.

Šiandien, išsivadavus iš 
okupacijos, prisiminus motinų - 
lietuvių kančias, jų paaukotus 
sūnus ir dukras Lietuvos laisvei 
bei nepriklausomybei, negalime 
pamiršti lietuvės motinos valsty
biniu mastu. Šis klausimas turė
jo būti keliamas seime, vyriau
sybėje, prezidentūroje, hierar
chijoje, lietuvių išeivijoje ir Lie
tuvos visuomenėje. Motinos 
diena, Vasario 16-ji ir Sausio 
13-ji turi būti garbingos _mūsų 
tautos bei valstybės dienos, 
lygiavertės.

Manau, kad kultūros, meno 
žmonės tiek Lietuvoje, tiek išei
vijoje pajėgs sukurti Motinai 
lietuvei paminklo projektą. 
Tam ištakos yra: “Motina prie 
ratelio” ir “Vargo mokykla”. Iš
laidas padengs ir mažamečiai 
lietuviukai bei lietuvaitės, paau
kodami savo santaupas, kaip 
mes aukojom Kaune statomai 
tautos Prisikėlimo šventovei.

Būtina Motinai lietuvei sta
tyti paminklą ir įamžinti ją 
granite, kad ateinančių kartų 
praeivis sustotų, nulenktų galvą, 
dėkingumo ir pagarbos veda
mas padėtų prie jos nors lauko 
gėlelę ir gėrėtųsi Lietuvos laisve 
ir nepriklausomybe.

Jonas Kedys, nuolatinis 
“Tėviškės žiburių” bendradar
bis, gyvenantis Australijoje, šių 
metų pradžioje nuvykęs į Lie
tuvą įsteigė fondą “Talka lietu
vių tautai”, kurio tikslas - remti 
daugiavaikes lietuvių šeimas 
Lietuvoje. Paskatinimas tokį 
fondą steigti pirmiausia kilo iš 
liūdnos tikrovės - statistikos 
duomenimis, Lietuvoje kasmet 
miršta daugiau žmonių negu 
gimsta. Pirmasis fondo pinigų 
padalinimas daugiavaikėms Lie
tuvos šeimoms įvyko š.m. rug
pjūčio 16 d. Vilniaus savival
dybės salėje. Į ją šis originalus 
renginys sutraukė labai daug 
žmonių, susilaukęs ir didesnio 
spaudos dėmesio.

“Valstiečių laikraštyje” 
(1998.VIII. 18) A. Guščius, pa
iliustruodamas straipsnį J. Dilio 
trimis nuotraukomis, rašo apie 
Jono Kedžio paramą. Anot au
toriaus, Jonas Kedys suėjimą 
Vilniuje pavadinęs Lietuvos 
daugiavaikių šeimų suvažiavi
mu. Į gausiai susirinkusius žmo
nes kreipėsi kun. Kastytis Ma
tulionis, SJ, septintasis vaikas 
šeimoje, ir pareiškė, kad jei 
motinai būtų kilusi mintis apie 
abortą, šiandien jis čia nedaly
vautų. Pranešimą padarė fondo 
steigėjas J. Kedys, tarp kitko 
pabrėždamas, kad jei mirštamu
mas viršysiąs dar kokius 25 me
tus, bus rimtai pajudinti Lietu
vos pamatai. Demografiniai 
duomenys atsilieps į politinį 
Lietuvos gyvenimą, nes susivie
niję kitataučiai galėsią daryti 
lemiamus sprendimus seime, 
savivaldybėse ar ministerijose.

Straipsnyje toliau aiškina
ma, kad šis J. Kedžio nuogąsta
vimas kylantis iš jo gilaus pa
triotizmo. 1994 m. jis išleidęs 
stambų veikalą “Terorizuojama 
ir naikinama Lietuva 1938- 
1991”. Knygoje skelbta įžvalga 
pasitvirtinusi. Daugiavaikių Su

Vilkaviškio vyskupas JUOZAS ŽEMAITIS kalba “Suvalkijos” žurnalo 
šventėje (apie ją jau buvo “TŽ” rašyta) Marijampolėje birželio 19 d. Jis 
palinkėjo šiam žurnalui puoselėti kultūros tradicijas, ugdyti naują ne
abejingą šiai veiklai kartą Nuotr. E. Šulaičio

AtA
AUGUSTINUI KUDIRKAI

staiga mirus,
žmonai STASEI, sūnums - RAIMUNDUI, ED
MUNDUI ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime -

seserys Salomėja ir Marytė, 
broliai Juozas ir Justinas, JAV
sesuo Elena ir brolis Simas Lietuvoje

valkijos ūkininkų sūnus J. Ke
dys, gimęs 1914 m., susirinkime 
buvo apjuostas tautine juosta, 
karštai jam dėkota. Jis į sceną 
pakvietė 10 daugiavaikių šeimų 
tėvų, kuriems įteikė po 2,000 
litų su įrašu: “Už Jūsų pasišven
timą lietuvių tautai”.

Renginyje dainavo L. Miš
kinienės vadovaujamas ansamb
lis “Salve”. Susirinkimas baigtas 
J. Kedžiui paprašius sugiedoti 
Tautos himną. Straipsnio auto
rius pamini, kad susirinkime ne
dalyvavęs nė vienas valdžios at
stovas, nors, pasak J. Kedžio, jis 
kvietęs “25 įvairaus rango val
džios pareigūnus”. Renginiu te
sidomėję Kovo 11-tosios akto 
signataras Algirdas Endriukaitis 
ir prezidento patarėja vaikų 
klausimais Giedrė Žilinskienė.

“Kauno diena” 1998 m. 
rugpjūčio 19 d. laidoje Giedrės 
Būdvytienės straipsniu taipgi 
pamini šį susirinkimą, rašo, kad 
J. Kedys nusprendė likusią gy
venimo dalį ir santaupas paau
koti lietuvių tautai gelbėti nuo 
išnykimo. J. Kedys nusivylęs po
litikais ir valdžia, kuri šiuo rim
tu klausimu nesirūpina. Suma
nymas steigti fondą “Talka lie
tuvių tautai” buvo paskelbtas 
30-tyje laikraščių. Norinčių pri
sidėti, deja, neatsirado. Tuo tar
pu paramos prašančių atsirado 
daugiau kaip 600. Iš tokios dau
gybės norinčių gauti paramos 
10 atrinkti nebuvę lengva. Rem
tasi pristatytais pažymėjimais, 
socialinės rūpybos gautais duo
menimis. Negavę paramos jos 
gali tikėtis kitais metais, nes 
fondas nenustos veikęs.

J. Kedys pokalbyje pareiš
kęs, kad “dar ketina grįžti į Aus
traliją, sutvarkyti kai kuriuos 
reikalus, parduoti namelį ir 
parvykti gyventi į Lietuvą”. Jau 
anksčiau M. Mažvydo biblio
tekai J. Kedys yra padovanojęs 
daugiau kaip 900 knygų. Snk.

mailto:tevzib@patlicom.com


Vilnijoje boikotuojamos lietuviškos mokyklos 
Pagal Lietuvos įstatymus mokyklas steigia ir jas išlaiko savivaldybės. Kadangi Vilniaus rajono 
savivaldybė yra lenkiška, lietuviškų mokyklų ne tik neremia, bet net kliudo jas steigti. Nepaisant 
visų vargų, lietuviškos mokyklos pradedamos steigti. Jų išlaikymą remia ir Lietuvos išeivija.

Mokytojų darbas jose dar labai varganas
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AUŠRELĖ ŠATIENĖ 
Vilniaus rajono Bezdonių “Saulėtekio” 

pagrindinės mokyklos direktore

Rytinė Lietuvos dalis, dar 
liūdnąja vadinama, išsiskiria sa
vitomis problemomis, kurių ne
supranta ir nesistengia suprasti 
nei aukštaičiai, nei žemaičiai, 
nei kai kurie Lietuvos valdžios 
vyrai. Dėl šio krašto sopulių 
dažniausiai ir rimčiausiai sune
rimę čia dirbantys ar gyvenantys 
lietuviai bei grupelė inteligentų, 
pakilusių į kovą už šio krašto at
gimimą. Malonu, kad po pasau
lį išsibarstę, karų ir audrų iš
stumti lietuviai geriau suvokia, 
kokia reikšminga ši Lietuvos 
dalis, jos sopuliai ir ateitis. Tai 
jie pirmieji po nepriklausomy
bės paskelbimo ėmėsi remti 
steigiamas lietuviškas mokyklas. 
Rėmė kaip kas galėjo: kas lėšo
mis, kas dovanomis, kas geru, 
padrąsinančiu žodžiu, kurio 
mums tuo metu labai trūko.

Dažnai užmirštama, kad šis 
kraštas 20 metų buvo lenkų 
okupuotas, kad čia gyvenantys 
lietuviai negalėjo pajusti nepri
klausomos Lietuvos idealų, švie
timo, kultūros tradicijų. Per 
tuos metus buvo uždarytos be
veik visos lietuviškos mokyklos, 
dėl to labai sumažėjo, o daugu
moje vietų ir visai išnyko lietu
viai mokytojai ir kiti inteligen
tai: vieni buvo ištremti, kiti dėl 
darbo stokos priversti išvykti, 
treti nutautinti. Inteligentijos 
stoka ir nulėmė dvasinį bei so
cialinį šio krašto lygį. O dar 50- 
ties metų rusų okupacija.

Žvelgdami į šį kraštą iš šių 
pozicijų čia gyvenantys bei dir

Skulptoriaus Gedimino Jokubonio kūrinys VYTAUTAS DIDYSIS Birš
tone, iškaltas iš granito

bantys širdimi ir protu suvokia, 
kad dviejų okupacijų padarinius 
užgydyti yra labai sunku. Tai il
gas kelias, kurį kantriai tiesia 
entuziastai, dažnai žeminami, 
keikiami, gąsdinami...

Esu iš tų pirmųjų, kurie iš
drįso pajudinti ant lietuvio šir
dies užritintą nutautinimo ak
menį, turėjusį tikslą sunaikinti 
visa, kas buvo jo prigimtinė tei
sė - teisė į savo kalbą, mokyklą, 
šventovę. Būrelis lietuvių entu
ziastų ritiname tą akmenį jau 
nuo 1988 metų. Kiekvieni metai 
kėlė savas problemas, jų spren
dimo būdus.

Atkūrus Lietuvos nepri
klausomybę viena po kitos ėmė 
steigtis lietuviškos mokyklos. 
Kiekviena jų perėjo savąjį Gol
gotos kelią. Dar ir šiandien ne 
kiekviename kaime yra lietuviš
ka mokykla, nes tam visomis jė
gomis priešinasi Vilniaus rajono 
savivaldybė, o ir esamoms mo
kykloms nepadeda, jas siekia 
sunaikinti. Kaip kitaip paaiškin
ti tokį faktą: mūsų mokyklos 
stogas buvo taip kiauras, jog 
per pamokas, lietui lyjant, mo
kytojas vos spėdavo nešioti in
dus su vandeniu. Tai protu ne
suvokiama. O kai aš daug kartų 
kreipiausi į rajono merę L. Ja- 
nuškauskienę, ji ne tik neskyrė 
lėšų patalpų remontui, bet net 
neatsiuntė komisijos apžiūrėti 
mokyklos pastato. Kai vanduo 
ėmė lietis per elektros lempu
tes, atjungėme šviesą, nes iškilo 
grėsmė ne tik pastatui, bet ir 
vaikų gyvybei. Ir tai nesujaudi
no Vilniaus rajono savivaldybės, 
nors mokykloje mokosi daug 
lenkų tautybės vaikų...

Man suprantama Vilniaus 
lenkiškos savivaldybės logika - 
sugrius mokykla, nebus lietuviš
kos mokyklos, nebeliks lietuvy
bės židinio. O aš vis negaliu su
vokti kai kurių lenkų politikų 
siekių kovoti prieš lietuviškų 
mokyklų steigimą - jie daro di
delę žalą savo tautiečių vai
kams, izoliuodami juos nuo 
valstybės gyvenimo. Nemokėda
mas valstybinės kalbos vaikas 
sunkiai ras darbą. Man gaila tų 
jaunų, suklaidintų vaikų, kurie 
nesimokydami valstybinėse (lie
tuvių kalba dėstomose) mokyk
lose, neišmokę gerai lietuvių 
kalbos, neras tinkamo darbo ir 
bus nuskriausti.

Nepaisant Lenkų rinkimų 
akcijos vadovų propagandos į 
lietuviškas mokyklas kasmet 
ateina vis daugiau vaikų, o ir 
Vilniaus apskrities viršininko 
administracijos jėgomis atsiran
da vis daugiau lietuviškų mo
kyklų, kurioms reikia paramos.

Pirmosios mokyklos, įsistei
gusios dar 1992 m. (kaip ir mū
sų mokykla), gavo senas apgriu
vusias patalpas ir aplūžusius 
suolus. Kūrėmės kaip išmany
dami, gerų žmonių padedami. 
Pirmieji mus parėmė po pasaulį 
išsibarstę lietuviai, širdimi ir 
jausmais likę taip arti tos suso
pusios savo Tėvynės. Tai jų ge
ras žodis ir parama padėjo 
mums išgyventi. Nevardysiu vi
sų mus parėmusių, nes kiekvie
nam esu asmeniškai padėkojusi.

Kai mūsų mokyklos pasta
tas buvo apgriuvęs, kreipiausi į 
tuo metu atsiradusią Vilniaus 
apskritį. Viršininkas Alis Vidū- 
nas, apžiūrėjo pastatą, rado lėšų 
jam sutvarkyti, kad vaikams ant 
galvų nelytų, kad turėtų kur 
bent rankas nusiplauti.

Apskrities rūpesčiu ir dė
mesiu atsirado ir daugiau lietu
viškų mokyklų. Itin malonu, 
kad tas rūpestis ir dėmesys yra 
toks žmogiškas, nuoširdus. O 
juk buvome tuos ketverius me
tus palikti kapstytis vieni.

Pirmosios lietuviškos mo
kyklėlės jau atšventė savo 6 me
tų sukaktį. Prisiminus jrradžią, 
ašara stringa gerklėje. Šiandien 
ši ašara virsta džiaugsmu, kai 
vietoje 34 vaikučių mokyklos 
darbo pradžioje, šiemet susi
rinks apie 130. Ir mintysna atai
di Justino Marcinkevičiaus žo
džiai: “Ašara Dievo aky, Lietu
va...” Štai dėl jos, tos Dievo 
ašaros, mes ir dirbame, ir ver
kiame, ir džiaugiamės...

Mokykla - tai ne pastatas, į 
kurį susirenka mokiniai ir mo
kytojai, o dvasinis tarpusavio ry
šys, jungiantis visą mokyklos 
bendruomenę, kurioje svarbiau-

Vienas iš skulptūrų ansamblio kūrinių Birštone liaudies dainų temo
mis. Autorius siuntėjo nenurodytas

sias yra mokytojas. Dauguma jų 
kasdien važinėja į darbą: šalti 
vagonai ar autobusai ankstyvą 
rytmetį. Tokia tad mokytojo (o 
gal misijonieriaus?) kasdienybė. 
Nevažiuos mokytojas, nebeliks 
ir lietuviškos mokyklos. O ir 
atvykstantis mokytojas padaro 
ne viską, ką galėtų padaryti vie
toje gyvenantis. Kaime gyve
nantis mokytojas yra tarsi švie
sulys, į kurį įsižiūrima, įsiklau
soma. Vaikams ir jų tėvams 
svarbu yra matyti mokytoją 
sekmadienį einantį j šventovę, 
lankantį artimųjų kapus, sodi
nantį medį. Net skalbinius 
džiaustantis ar iš šulinio vande
nį semiantis mokytojas suteikia 
kaimui savito grožio.

Šiuo metu Lietuvos valdžia 
dar neranda galimybės (o gal 
laiko) pasvarstyti apie bepro- 
centinę paskolą būstui įsigyti. 
Bet mes tikimės...

Šiuo metu visos Lietuvos 
mokyklos gyvena ne pačius tur
tingiausius metus, tačiau ar ga
lima lyginti su Rytų Lietuvos 
mokyklomis, kurios tik kuriasi? 
Mūsų mokyklos pastatas nedi
delis, o vaikų skaičius kasmet 
didėja. Šiais metais, kad galė
tume įsteigti naują klasę, biblio
teką iškėlėme į palėpę, kuri 
beveik neapkūrenama. Mokyk
lai labai reikia priestato, kad 
vaikai galėtų suvalgyti savo 
priešpiečius ne koridoriuje; rei
kia darbams kambarėlio, o ir 
dar vienos klasės prireiks kitą
met. Apie sporto salę nedrįsta
me nė svajoti. Bėdų daugybė, 

bet ir džiaugsmų yra.
Neseniai prie Vilniaus ap

skrities viršininko administraci
jos įsteigtas Valstybinei kalbai 
remti fondas, kurio pirmininkas 
Jonas Endriukaitis, savo nenu
ilstančiu kantrumu ir rūpestin
gumu kreipiasi į Lietuvos fir
mas, verslininkus, prašydamas 
paremti Pietryčių Lietuvos mo
kyklas. O aš išdrįstu garsiai pa
mąstyti: ar Pietryčių Lietuvos 
sopuliai yra tik vyriausybės rū
pestis? Ar nederėtų kiekvienam 
lietuviui paklausti save, ką jis 
žino apie tą Lietuvos dalį, ar yra 
bent ką padaręs, kad šiame 
krašte vėl atgimtų nuo lietuvio 
lūpų nuplėštas lietuviškas žodis, 
kad kiekvienoje šventovėje būtų 
laikomos pamaldos.lietuvių kal
ba, kad lietuvis nebijotų savo 
per prievartą sulenkintą pavar
dę ištarti lietuviškai, kad kiek
vienas kitakalbis vaikas turėtų 
sąlygas pagal savo pageidavimą 
mokytis valstybine kalba dėsto
mojoje mokykloje.

Paklauskime kiekvienas sa
ve, ką apie šio krašto praeitį ir 
dabartį žinome, ką esame jam 
gero padarę? Bent tiek...

P.S. Seimo narys Jan Min- 
cevič bet kuria proga duodamas 
spaudai “interviu”, kaltina Lie
tuvą jos mažu rūpesčiu lenkiš
komis mokyklomis. Kalbėda
mas netiesą jis šmeižia Lietuvos 
valstybę prieš visą pasaulį. Ir 
niekas nepareikalauja, kad jis 
paneigtų savo šmeižtą ar atsi
prašytų.

Pagražėjo
Pagražėjo, pasipuošė šią va

sarą Birštonas. Prie šventoriaus 
iškilo 10 medžio skulptūrų liau
dies dainų temomis ansamblis. 
Tai ketvirtojo tautodailininkų 
simpoziumo darbai. O Vytauto 
kalno papėdėje, ant Nemuno 
kranto, pastatytas didingas gra
nito paminklas Lietuvos kuni
gaikščiui Vytautui Didžiajam. Šį 
istorinį paminklą iš granito iš
kalė žymus skulptorius Gedimi
nas Jokūbonis. Atrodo, kad per 
istorijos vingius Didysis Lietu
vos kunigaikštis vėl atjojo į 
Birštoną ir sustojo ant Nemuno 
kranto.

Jau tradicine tampančią ku
rorto dieną liepos mėnesio vi
duryje linksmybės truko net tris 
dienas. Svarbiausias įvykis čia

Kas yra sąjūdis ATGAIVINK?
Daugiau kaip prieš 20 metų 

viena New Jersey (JAV) vysku
pija, pajutusi nemažą plyšį tarp 
kasdienybės ir veiklaus tikėji
mo, susirūpino. Ištisus metus 
gvildeno, kaip pasiekti kiek 
įmanoma didesnį skaičių žmo
nių ir šį plyšį sumažinti. Taip ir 
gimė ATGAIVINK-RENEW są
jūdis bei programa.

Jau treji metai Toronto Pri
sikėlimo parapija vykdo persi
kėlimo planus j tinkamesnį ra
joną. Tai svarbus medžiaginis 
rūpestis. Taip pat klebono pa
kviestas branduolys ruošiasi va
dovauti ATGAIVINK progra
mai, stiprinančiai dvasinį para
pijos turtą.

JAV-ėse esantis ATGAI
VINK centras, kuris koordinuo
ja šią programą ne vien Šiaurės 
Amerikos parapijose, bet ir vi
same pasaulyje, susidomėjo Lie
tuva. Pastaroji yra 41-pirmas 
kraštas, į kurį centras jau visi 
metai siunčia savo štabo narius 
ir padeda keliolikai Lietuvoje 
parapijų šį rudenį pradėti pir
mąjį A TGATVINK ciklą.

Kadangi šis parapijų dvasi
nio atsinaujinimo bei gilinimosi 
procesas bus pradėtas ir Lietu
voje, programos medžiaga bus 
sulietuvinta. Išeivijos parapijos 
galės pasinaudoti šiais vertimais 
vykdant ATGAIVINK sąjūdžio 
programą.

Koks yra ATGAIVINK turi
nys? Kodėl kalbama apie proce
są? Todėl, kad viskas užtrunka 
trejus metus. Programa suskirs
tyta į penkias dalis: rudenį, Ga

AUKOKIME LIETUVAI per

TAUTOS FONDĄ KANADOJE 
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę.

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:
Tautos fondas Kanadoje,

1573 Bloor St.W., Toronto, ON M6P 1A6

Birštonas
buvo Vytauto Didžiojo pamink
lo šventinimas ir atidengimas. 
O jau iš vakaro į padangę kilo 
įvairiaspalviai oro balionai - vy
ko oreivių varžybos, kuriose da
lyvavo 11 oro balionų. Kitą die
ną vyko įvairios sporto varžy
bos: futbolo, krepšinio, motor
laivių. Koncertavo pučiamųjų 
orkestras “Trimitas”, kaimo ka
pelos, “Armonikos” ansamblis, 
Kauno muzikinio teatro solistai.

Sekmadienį Švč. Mergelės 
Marijos Škaplierinės atlaiduose 
Birštono šventovėje žmonių bu
vo kaip niekada. Šventės dieno
mis linksma ir triukšminga buvo 
Birštone, šiaip jau ramiame ir 
apsnūdusiame kurortiniame mies
telyje, kuris jau kelinta vasara la
bai pasigenda poilsiautojų.

Birutė Jonelienė

vėnią, vėl sekantį rudenį, vėl 
Gavėnią ir vėl rudenį. Kiekvie
na dalis trunka šešias savaites. 
Per šešias savaites paliečiamos 
šešios pagrindinės krikščioniš
kos temos. Pirmiausia, ypatingu 
būdu tema gvildenama sekma
dieniais liturgijoje, kuri visada 
yra pritaikyta tos dienos skaiti
niams. Taip pat tikintieji ragi
nami įsigyti ir kasdien namuose 
apmąstyti paruoštose knygelėse 
pateiktas mintis. Be to, visi ragi
nami įsijungti į nedidelius būre
lius, dalintis įžvalgomis pagal 
paruoštą medžiagą. Kadangi 
viskas yra išversta į lietuvių kal
bą, norintieji sąmoningai daly
vauti galės pasirinkti lietuvių ar
ba anglų kalbą, ypač jeigu jau
noms šeimoms bei studentams 
lengviau skaityti ir dalintis min
timis anglų kalba.

Per tas šešias savaites vie
nokiu ar kitokiu būdu - lanky
damiesi pamaldose sekmadie
niais, skirdami laiko asmeniš
kam apmąstymui, įsijungdami į 
būrelį drauge apmąstyti tas pa
čias temas parapijos nariai išgy
vena bendrą jungtį, tikėjimo au
gimą, bei stiprėjimą. Be to, ne
retai į mažus būrelius įsijungia 
ir tie, kurie nedalyvauja pamal
dose, nes kai būrelis renkasi pas 
kaimynus, pažįstamus ar drau
gus, įsijungti yra daug patogiau.

Toronto Prisikėlimo para
pijoje ATGAIVINK veikla pra
sidės spalio 4 dieną, po naujom 
patalpom žemės prakasimo iš
kilmių. Visi kviečiami įsijungti. 
Tai programa, kuri tinka vi
siems. (s.Ig.)

Gilia senove dvelkianti Etiopija
Su būreliu kanadiečių aplankėme Afrikos šalį, pilną istorinių įdomybių ir dabarties varguolių

STASYS DALIUS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)y

Įkyrūs palydovai
Išlipus iš autobuso apspito 

vaikų būrys, kurie puolė padėti 
senesniems eiti per akmenuotą 
vietovę arba panešti vandens 
butelius, kuriais visi keliautojai 
apsirūpinę, nes kaitroje žygiuo
jant labai greit troškina. Prie 
manęs irgi prisistatė bent keli, 
bet, matydami, kad dar lengvai 
einu pasitraukė. Tačiau vėliau 
prieina mažesnieji, kuriems ne
teko ko nors lydėti, ir įkyriai ne
paleidžia, sunku jų atsikratyti.

Pakraščio taku nusileidę že
myn prie vandens priartėjom 
prie vieno didžiausio krioklio, 
kuris šniokšdamas, kunkuliuo
damas krenta 100 metrų atstu
me, nes apačioje upė neplati. 
Kriokliai nėra dideli, nedaug 
vandens teneša, bet iš tokio 
aukščio krisdami šniokščia ir 
sukelia smulkią miglą, kuri 
prieš saulę spalvinga vaivorykš
te žaidžia.

Padarę nuotraukas pamažu 
vėl grįžom atgal. Upės šlaitu 
nusileidom žemyn iki tilto, o 
nuo ten jau per didelius akmens 
luitus teko kopti aukštyn, kol 
pasiekėm autobusus. Čia grįžus 
iškilo problema tiems, kuriuos 
lydėjo ir padėjo eiti vaikai, nes 

jie, gavę pinigus už patarnavi
mą, su riksmu grąžindavo atgal, 
reikalaudami daugiau. Priėjo iki 
to, kad moterims susėdus į au
tobusą vaikai dar vis skverbėsi į 
vidų, reikalaudami didesnio už
mokesčio. Tačiau autobusui pa
judėjus sutiko pro langus paimti 
siūlomus pinigus. Pasirodo, pa
gal vadovo aiškinimą, reikėjo 
prieš einant susitarti dėl kainos.

Ežero saloje
Po pietų nuvykom į Tana 

ežero salą. Joje ir aplink ežero 
krantus yra pastatyta keliolika 
šventovių ir vienuolynų XIII š., 
kuriuose sukaupti senovės rank
raščiai, paveikslai, tapyti ant 
sienų ir kiti dalykai.

Nuo viešbučio prieplaukos 
(viešbutis stovi ant Tana ežero 
kranto) paėmė didokas laivas, 
talpinąs 40 žmonių su sėdynė
mis apačioje ir atviru deniu vir
šuje. Plaukimas į salą užtruko 
apie valandą laiko, nes laivas 
plaukė gana lėtai. Ežeras ra
mus, bangos nedidelės ir laivo 
nemetė. Patogiai susėdę stebė
jom pakrantes ir žiūrėjom j 
artėjančią salą, kuri tirštai ap
augusi medžiais ir krūmais. Šio 
ežero pakantėse veisiasi daug 
paukščių, hipopotamų ir kroko
dilų. Tačiau mes tų didžiųjų ne
matėme, matyt jie įsikūrę kitoje 
pakrantės pusėje.

Pakrantėje jau laukė būrys 
vaikų, kurie siūlėsi vesti, nors 
čia vedlių nereikia - takas, ve
dąs gilyn į salą, lygus ir patogus 
eiti. Pakraštyje tako auga kavos 
medeliai su dar neprinokusiom 
uogom. Vaikai, kurie eina kar
tu, sako, kad čia yra kavos plan
tacija. Užtrukome apie 15 mi
nučių, kol žalumynuose pasken
dusiu taku atėjom prie kūginių 
trobelių, kur vienas vaikas paro
do savo namelį.

Priartėjus prie šventovės, į 
jos rajoną vaikų jau neleido, pa
liko už vartų. Šventovė senos 
statybos, ne iš akmens, bet iš 
purvo plytelių, maišytų su žo
lėm, kurios išlaiko sienų stipru
mą kaip cementas. Stogas šiau
dinis, kurio viršuje kyla kryžius. 
Tačiau stogas apdengtas mėly
nos spalvos plastika, kad apsau
gotų lietaus laikotarpyje nuo 
drėgmės. Pastatas pusiau apva
lus su labai siaurom, bet aukš
tom durim iš kiekvienos pusės. 
Kaip ir visur, reikia nusiauti 
batus ir palikti už durų. Pateko
me į vidų per kitas duris, kur 
ant pagrindinės sienos iki pat 
lubų primityvūs paveikslai, išli
kę per ilgus šimtmečius nepasi
keitę ir gan ryškių spalvų. Visi 
paveikslai religinėmis temomis 
daugiausia iš Kristaus ir Mari
jos gyvenimo bei kitų šventųjų. 
Vadovas nuoširdžiai aiškina ir

rodo ką kiekvienas paveikslas 
vaizduoja. Užtrukome apie pus
valandį, kol viską apžiūrėjome.

Grįžome tais pačiais takais 
prie laivelio. Vaikai vėl lydėjo. 
Prisidėjo ir mergaitės, siūlyda
mos pirkti įvairius suvenyrus. 
Sunku nuo tų pardavėjų atsigin
ti, viena per kitą atbėga rodyda
mos ką turi parduoti. Mane į 
abi puses lydėjo nedidelis ber
niukas, vis bandydamas angliš
kai aiškinti, kad lanko mokyklą, 
kuri dirba dviem pamainom, o 
jis atlikęs pamokas prieš pietus 
ir ten pramokęs anglų kalbos.

Salos kaime gyvena 10,000 
gyventojų. Vaikai mandagūs, 
sveikina ir vis plačiom šypse
nom su baltuojančiais dantimis. 
Švarūs, nors drabužiai labai pa
prasti, smarkiai apnešioti. Mer
gaičių suknutės nublukusios, 
nubrizgusios ir skylėtos.

Lydįs mane berniukas vis 
gynė nuo tų atkaklių pardavėjų, 
kurios vis pribėgdamos siūlė or

todoksų paveiksliukus, išraižy
tus medyje. Pabaigoje vis dėlto 
įsiūlė ir nupirkau pasiderėjęs 
vieną paveiksliuką, o berniukui 
daviau pinigą už jo paslaugas. 
Grįžom į viešbutį 6 v.v. Diena 
buvo karšta, o naktis gan šalta, 
tad reikėjo miegant šilčiau ap
sikloti.

Pasaulinio garso miestelis
Atsikėlėm 5.30 v.r. nes rei

kia anksčiau išvykti skrydžiui į 
Lalibela. 6.30 v.r. pradeda švisti, 
o vakare prieš 7.00 v. jau 
temsta.

Lalibela vietovė yra 2600 m 
aukštyje. Atskridom per pusę 
valandos. Lėktuvu atstumas ne
didelis, o aplink keliais, kurių 
čia labai mažai, būtų tekę va
žiuoti apie 400 km.

Lėktuvas propelerinis, dvie
jų motorų, labai švariai atskrai
dino per kalnuotą kraštą. Grei
tai palikome tuos kalnų lygu
mos laukus su žaliuojančiais 

medžiais. Prasidėjo aukšti kal
nai su giliais slėniais ir be jokio 
žalumo. Pilkai rusvi kalnai tarp 
kurių švystelėjo pora vingiuo
jančių beveik išdžiūvusių upių.

Tarp iškilusių kalnų nedide
lėje lygumoje yra Lalibela ora- 
uostis su ilgu nusileidimo ce
mentiniu taku, bet dar neturi 
pastato, kuris jau pradėtas sta
tyti. Mūsų laukė autobusas, į 
kurį susėdę važiavome į “Roha” 
viešbutį, esantį už 10 km.

Prie orauosčio vietinių kai
melis su apvaliom purvo trobe
lėm su gausybe asilų ir ožkų bei 
mažų vaikų, kurie vis mosavo 
rankom ir šaukė “Halio”.

Paprastas akmenuotas ke
lias veda į Lalibela miestelį, tu- ■ 
rintį 17.000 gyventojų. Aplink 
vis kalnai, siekią iki 3 km aukš
čio. Kelias vingiuoja aplink juos 
tai kildamas, tai leisdamasis že
myn. Kalnuose daug krūmų ir 
medelių, kurie visi žaliuoja, ne

nudžiūvę, nors ir sausra. Beveik 
nėra dirbamos žemės, kur ne 
kur mažas plotelis tarp kyšančių 
akmenų. Kalnų šlaitai iki vir
šaus apaugę pavieniais įvairiais 
krūmais. Važiuojant akmenuo
tu nelygiu keliu ne tik smarkiai 
kratė, bet ir dulkių debesis pla
čiai kilo sutikus kitą autovežimį.

Lalibela vietovė pagarsėjusi 
šventovėmis, kalnų uoloje . iš
kirstomis apie XIII š. Tai uni
kumas, globojamas UNESCO, 
nes tai esąs aštuntas pasaulio 
stebuklas. Senovės Etiopijos gy
ventojai buvo puikūs skulptoriai 
ir geri meistrai, mokėję iš ak
mens, kurie supo šlaitus ir kal
nus, iškirsti ir apdirbti obelis
kus, rūmus ir šventoves iš vieno 
masyvaus gabalo. Manoma, kad 
pirmosios iš kalnų akmens iš
kirstos šventyklos buvo padaly
tos prieš pirmą šimtmetį. Lali
bela vietovėje statytos yra jau 
vėlesnio laikotarpio. ,1 (Bus daugiau)
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& LAISVOJE TEVYNEJE
SEKASI “SNAIGĖS” BENDROVEI

Lietuvoje vienintelė šaldytu
vus gaminanti bendrovė “Snaigė” 
per pirmuosius septynis šių metų 
mėnesius savo gaminių pardavė 
už 103.3 mln. litų. Tai trečdaliu 
daugiau negu praeitais metais per 
tą patį laikotarpį. “Snaigė” eks
portuoja 85% gaminių į 22 už
sienio valstybes Europoje ir Loty
nų Amerikoje.

ŽUVO PLATELIŲ EŽERE
Rugpjūčio 30 d. į Platelių 

ežerą (didžiausią Vakarų Lietu
voje), 800 metrų nuo kranto, 
įkrito malūnsparnis, priklausantis 
Mažeikių aviaklubui, kuriuo buvo 
skraidinami vestuvininkai. Žuvo 
dešimt žmonių. Gyva išlikusi 32 
m. Virginija Rancienė Plungės 
rajono centrinėje ligoninėje tebė
ra sunkioje būklėje. Malūnspar
nis, gulintis 7 metrų gylyje, dar 
neištrauktas. Susisiekimo vicemi- 
nisteris Arimantas Račkauskas, 
po katastrofos apsilankęs įmonėje 
“Aerobatika” ir oro uoste, teigė 
pasigedęs tvarkingos skrydžių ap
skaitos dokumentuose, leidimų 
skrydžiams registracijos.

NAUJAS KAUNO KOMISARAS
Rugsėjo 1 d. policija ir žinia- 

sklaida susipažino su nauju Kau
no vyriausiuoju policijos komisa
ru Zenonu Žymančiu, buvusiu 
Palangos policijos komisaru. Jo 
pasveikinti atvyko vidaus reikalų 
ministeris Stasys Šedbaras. Nau
jasis policijos vadovas stengsis 
pirmiausia sumažinti nužudymų 
ir vagysčių skaičių. Jis yra gavęs 
50 paskatinimų už gerą darbą, 
apdovanotas 1-ojo laipsnio atmi
nimo ženklu “Tėvynės labui”.
RUOŠIAMASI TŪKSTANTMEČIO 

MINĖJIMUI
Rugpjūčio mėn. prezidentas 

Valdas Adamkus sudarė Lietuvos 
vardo tūkstantmečio minėjimo 
koordinacinę tarybą, kurioje daly
vaus kultūros ministeris Saulius 
Šaltenis, švietimo ir mokslo mi
nisteris Kornelijus Platelis, seimo 
švietimo, mokslo ir kultūros ko
miteto pirmininkas Žibartas Jac
kūnas, prezidento patarėjas Da
rius Kuolys, Meno kūrėjų sąjungų 
draugijos pirmininkas Vytautas

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
į Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

! Sudbury Ontario 

KAIRYS
RALTIC EXPEDITING

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦ 
$10 už vieną kubinę pėdą 
$18 pristatymas iki 31 kg 

**Papildomai $5 už 10 kg
Prašome pasiskambinti dėl daugiau 

informacijos ir prieš atvažiuojant:
Vytautui Kairiui (905) 643-3334

Bernardui Mačiui 
Leonui Balaišiui 
AndriuiUsvaltui 
Petrui Šturmui

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

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
k- SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

s VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

8 PLOKŠČ1APĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

B PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

8 PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

8 STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
« ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176
X HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
Si HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

Martinkus, Dailės muziejaus di
rektorius Romualdas Budrys ir 
kitų mokslo ir kultūros institucijų 
atstovai. Tarybos sprendimus įgy
vendins vykdomoji pasirengimo 
Lietuvos vardo tūkstantmečio mi
nėjimui institucija, vadinama “di
rekcija”, kuriai vadovauja istori
kas Gediminas Ilgūnas. Lietuvos 
vardo paminėjimo istoriniuose 
Kvedlinburgo miesto metraščiuo
se jubiliejus bus švenčiamas tik 
2009-siais, tačiau ruoštis pradėta 
jau praėjusiais metais, po to kai 
buvo prezidento Algirdo Bra
zausko sudaryta valstybinė komi
sija.

POTVYNIS ŠILUTĖS RAJONE
Šilutės rajone žemdirbiai 

kenčia nuo didelių liūčių bei Šy
šos upės išsiliejimo. Apsemta apie 
400 hektarų bulvių, daugiau kaip 
2500 hektarų javų, užlieti ir bu
rokų bei morkų laukai. Gali būti 
neįmanoma nuimti didžiosios der
liaus dalies. Iki rugpjūčio pabai
gos nupjauta tik 34% javų, dau
guma bulvių supuvusios. Žem
dirbiai kreipsis j Žemės ūkio 
ministeriją pagalbos, nes negali 
parduoti drėgnų grūdų, išskyrus 
pašarui, už kurį mokama perpus 
mažiau negu valstybės nustatyta 
kaina. Draudimo firmos ne- 
apdraudžia nuo stichinių ne
laimių.

PRASTI LINAI
Žemės ūkio ministerija pra

neša, kad šią vasarą vyraujant 
nepalankioms meteorologinėms 
sąlygoms, daugelyje rajonų linų 
pasėliai bus žemos kokybės. Linų 
supirkimo kaina bus 450 Lt. už 
toną. Daugelis linų fabrikų dar 
nesumokėjo pernykščių ir dar 
ankstyvesnių skolų. Visų linų per- 
diribimo įmonių skolos auginto
jams siekia beveik 5 mln. Lt. 
Šiemet pirmą kartą atsiskaitant 
su linų augintojais įvesta nauja 
tvarka, pagal kurią žemdirbiai 
gauna 20% avanso iš vyriausybės 
skiriamos paramos. Tam skirta ir 
jau išmokėta arti 1 mln. Lt.

NAUJAS PALANGOS TILTAS
Rugpjūčio pabaigoje užbaig

ta statyba naujo Palangos tilto į 
jūrą. Pėsčiųjų tiltą statė Latvijos 
ir Lietuvos įmonė “Viadukas”. 
Per kelerius statybos metus dar
bininkai ištraukė daugiau kaip 
2,000 medinių stulpų, stambių ak
menų, panaudotų senojo tilto 
statyboje. Taip pat iš jūros dugno 
iškeltos dvi nuskendusios baržos. 
Prie naujo tilto suprojektuota sta
tyti keleivinių laivų prieplauką 
bei žvejų aikšteles. Bendra tilto 
statybos darbų sąmata siekia 12 
mln. litų.

SULAIKYTOS IŠKASENOS
Trys Lietuvos mokslininkai 

liepos pabaigoje vyko į Daniją 
įvertinti ir parsivežti archeolo
ginių iškasenų, kurie tame krašte 
atsirado birželio mėnesį. Danijos 
muitininkai sulaikė Lietuvos pi
lietį, keltu slaptai nugabenusį 
daugiau kaip 200 bronzos iškase
nų. Nepažeidęs Danijos įstatymų, 
jis buvo paleistas kartu su kont
rabanda. Manoma, kad radiniai 
autentiški XI-XIII š., turintys bal
tų kultūros požymių. RSJ

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

(905) 632-4558
(514) 366-8259
(519) 773-8007
(905) 271-8781

Vasario 16-tosios gimnazijos moksleiviai iš Vokietįjos žygiuoja Vilniaus gatvėmis į Vingio parką dalyvauti 
Dainų šventės programoje Nuotr. M. Šmitienės

Kviečiame atvykti į Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos 50-mečio sukakties šventę 

1998 m. spalio 4, sekmadienį
* 11 v.r. - iškilmingos Mišios šventovėje;
* 1 v.p p. - programa Jaunimo centre:

pietūs, sveikinimai, meninė dalis.
Bilietai gaunami J.C. salėje sekmadieniais po Mišių.
Rezervuoti tel. 905-632-2308 Įėjimas - $25, vaikams - $10.

Rengimo komitetas

Menų mokytoja SUSAN HARBISON jauno dailininko GEDIMINO 
MAŽINTO dailės parodoje St. Petersburge, Floridoje

St. Petersburg, FL
DAILĖS PARODA. Rugpjūčio 

30 d. St. Petersburge, lietuvių klube 
įvyko jauno menininko darbų pa
roda. Gediminas Mažintas šiuo 
metu gyvena ir studijuoja JAV-se. 
Parodos atidarymo proga įvyko 
trumpas Amerikos, Rusijos ir Lie
tuvos menininkų koncertas, ku
riame skambėjo kompozitorių 
Čiurlionio, Rachmaninovo, Bize, 
Tallat-Kelpšos, Dvariono ir Puccini 
kūriniai.

G. Mažintui dar tik 18-ka me
tų, tačiau jo meno kūriniai - pieši
niai ir skulptūros jau spėjo pabu
voti daugelyje vietovių. Niujorko 
spauda (1998 m. kovo mėn.), apra
šydama G. Mažinto kūrybos kelią, 
pastebėjo, kad jaunuolio prosene
liai yra iš garsių lietuvių kilmės aris
tokratų sluoksnio, praėjusiame 
šimtmeyje gyvenusių Sankt Peter
burge, Rusijoje ir grįžusių Lie
tuvon. “Lietuviai kaip jūreiviai”, - 
sako Gediminas. - “Mėgsta keliauti 
ir dairytis po svetimus kraštus, ta
čiau kur gyvenimo audros juos be- 
nublokštų, visados stengiasi grįžti į 
gimtąjį uostą Lietuvą”. Šiemet Ge
diminas sėkmingai baigė vidurinę 
mokyklą JAV-se. Susan Harbison, 
Gedimino mokytoja, taip atsiliepia 
apie savo mokinį: “Tai pats talen
tingiausias ir gabiausias menų stu
dentas iš visų mano turėtų per dau
giau kaip 20 metų įvairiose JAV 
mokyklose. Jaunojo skulptoriaus 
darbų akiratyje - svarbūs istoriniai 
įvykiai, nulėmę gimtojo krašto li
kimą. Jis savo darbuose sėkmingai 
analizuoja ir kitų šalių, epochų reiš
kinius, įtakojusius Lietuvos gyveni
mą. Jaunuolis įdomiai, impresionis
tine, avangardine, simbolistine for
ma savitai nagrinėja stalinizmą, na
cizmą, holokaustą, Lietuvos sąjūdį, 
Molotovo-Ribbentropo sutartį ir kt.

Baigęs menotyros ir skulptūros 
studijas JAV-se Gediminas svajoja 
savo darbus ir ateities projektus 
sieti su nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimu. Gimęs aukštaitės ir že
maičio šeimoje, Gediminas Mažin
tas save liko dzūku ir tuo labai di- 
džioujasi. “Nieko man nėra gražiau
už dzūkišką greitakalbę, sakmes i

OFFORD
REALTY LTD.

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

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

Angelę 
Šalvaitytę, B A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428 

pasakas, dzūkiškas sutartines ir 
padavimus, už gimtąsias Dzūkijos 
apylinkes, ežerus, miškus, kalvas ir 
smėlynus, kuriuose užaugo tokie 
žymūs lietuvių meno ąžuolai, kaip 
dailininkas ir kompozitorius M. K. 
Čiurlionis, dainininkas K. Petraus
kas, rašytojas V. Krėvė, dailininkas 
A. Žmuidzinavičius, aktorė T. Vai
čiūnienė ir daugelis kitų garsių as
menybių. Iš Dzūkijos, gimtojo 
Druskininkų miesto, Nemuno kil
pos, Meilės salos ir išbraidžiotų 
Švendubrės kaimo bei Raigardo 
slėnio pievų, ūksmingų rūkų virš 
apsamanojusių medinių seklyčių ir 
svirnų semiu savo kūrybai syvų ir 
įkvėpimo” - sako Gediminas Ma
žintas, neseniai gavęs Lietuvos res
publikos pasą. Kor.

Hamilton, Ont.
KANADOS LIETUVIŲ FON

DUI aukojo mirusių atminimui: 
a.a. Jono Deksnio žmona Aniceta - 
$50; a.a. Teresės Murauskienės po 
$20: Z. Čačkauskas, A. K. Žilvičiai, 
G. J. Krištolaičiai; testamentinis 
a. a. Elenos Bersėnienės palikimas 
$1,000. KLF

A. A. ELEONORAI ŠEIRIE- 
NEI iškeliavus į amžinybę, Lietuvos 
pagalbai, per “Tėvynės sąjungą” 
aukojo: $20 - S. Jankauskienė ir A. 
Prunckus. L. P.

VAIKŲ DIENOS CENTRAMS 
LIETUVOJE provaikaitės Elesytės 
Zenon 2 gimtadienio proga Sofija 
Rakštienė aukojo $200; E. Kronie- 
nė $40. A. a. Algio Kijausko atmi
nimui S. Rakštienė aukojo $25.

VDC komitetas
A. A. ELEONOROS ŠEIRIE- 

NĖS atminimui, užjausdami gimines 
ir artimuosius, “Pagalbai Lietuvos 
vaikams” aukojo: $20 - O. Linčiaus- 
kienė; $10 - G. Agurkienė, A. Ged
minienė, A. Matulich, L. Štukienė; 
$25 - N.N. - auka mūsų veiklai.

“First Place Pharmacy” savi
ninkas Gerry Morelli ir Viktoras 
Remesat, greitai, rūpestingai ir be 
jokio uždarbio mums padėjo gauti 
vitaminus mūsų rudens siuntai į 
Lietuvą. PLV komitetas

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

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

Delhi-Tillsonburg, Ont.
KLB APYLINKĖS VALDY

BOS posėdis įvyko rugpjūčio 11 d. 
A. ir K. Ratavičių namuose. Buvo 
aptarti einamieji apylinkės reikalai. 
Po posėdžio dar pabendravome 
prie šeimininkų suruoštų užkandžių 
ir kavutės.

TERESĖ IR ALFONSAS ŽE- 
BERTAVIČIAI rugpjūčio 9 d. at
šventė auksinę vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Delhi Šv. Kazimiero lie
tuvių šventovė seniai nebuvo ma
čiusi tokios daugybės žmonių. Čia 
susirinko T. ir A. Žebertavičių vai
kai, vaikaičiai, šios apylinkės lietu
viai, giminės ir draugai iš įvai
riausių Kanados ir plačiosios Ame
rikos kampelių. Keletą svečių atvy
ko ir iš Lietuvos. 3 v.p.p. Mišias už 
sukaktuvininkų šeimą aukojo To
ronto Prisikėlimo parapijos klebo
nas kun. A. Simanavičius, OFM. 
Aukas nešė A. ir T. Žebertavičių 
vaikaičiai. Pamaldų metu skambėjo 
parapijos choro ir solistės atliekamos 
giesmės, pabaigoje sukaktuvinin
kams buvo suteiktas palaiminimas.

Toliau šventė tęsėsi “Delhi 
District German Home” salėje. Čia 
susirinkę svečiai plojimais sutiko 
įeinančius sukaktuvininkus ir jų šei
mą. Po kun. A. Simanavičiaus, 
OFM, sukalbėtos maldos prasidėjo 
vaišės. Šventės pokyliui puikiai ir su 
humoru vadovavo L. Kairys iš JAV. 
Sukaktuvininkus sveikino ir gra
žiausių linkėjimų pareiškė jų šei
mos nariai, apylinkės lietuviškų or
ganizacijų ir vietinės valdžios atsto
vai. St. Petersburgo lietuvių ir savo 
šeimos sveikinimus perdavė iš Flo
ridos atvykęs A. Karnius. Po sočios 
vakarienės šokių mėgėjams ramiai 
pasėdėti neleido šaunūs muzikan
tai. Ilgai tą vakarą tęsėsi graži dvie
jų žmonių gyvenimo šventė, kuriai 
pasibaigus skirstėmės namo jausda
mi didelį dėkingumą ir galimybę jo
je dalyvauti, širdyse linkėdami su
kaktuvininkams gražaus tolimesnio 
šeimyninio kelio ir laimės sulaukti 
tokios pat deimantinės šventės.

KLB APYLINKĖS VALDY
BOS iniciatyva Tautos šventė-Vy
tauto Didžiojo karūnavimo diena - 
mūsų apylinkėje buvo paminėta 
rugsėjo 5 d. Vėliavomis papuoštoje 
Šv. Kazimiero lietuvių šventovėje 6 
v.v. Mišias aukojo prel. J. Staškus. 
Kartu su visais pamaldose dalyvavo 
ir du dvasiškiai - neseniai iš Lietu
vos į Kanadą atvykęs kun. K. Ralys 
ir kun. L. Kemėšis. Maldas skaitė 
A. Aleliūnienė. Aukas nešė C. Nor
kus, A. Pargauskas ir tautiniais dra
bužiais apsirengusi maža lietuvaitė 
J. Comeau. Giedojo B. Vytienės 
vadovaujamas parapijos choras. Pa
maldos baigtos Tautos himnu. Pa
rapijos salėje po įžanginio LB apyl. 
pirm. T. Pargauskienės žodžio ir 
prel. J. Staškaus sukalbėtos maldos 
visi vaišinosi apylinkės moterų su
neštomis gėrybėmis ir kavute. Po 
vasaros pertraukos visiems buvo 
malonu pasidalinti įspūdžiais ir ar
timiau pabendrauti. T.P.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu "Union Gas” 
atstovas) Lįjr-

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

■■ ■■ UETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

A.a. Vladas Rasčiauskas, gy
venęs Čikagoje ir turėjęs kelionių 
agentūrą, palaidotas Panevėžio 
Kristaus Karaliaus katedros kapi
nėse, savo testamentiniu palikimu 
remia Vaikų globos namus Pane
vėžy. Testamento vykdytojas siun
čia vaikams paramą. Velionis 
daug keliavo. Parašė knygą “Try
lika kartų aplink žemę”. Lan
kantis Panevėžy, jį sukrėtė vieno 
sergančio našlaičio vaiko vaizdas. 
Todėl savo santaupas ir paliko 
gimtojo Panevėžio miesto naš
laičiams.

Metinė “Dainavos” jaunimo 
stovyklos šventė įvyko rugpjūčio 
2, sekmadienį, “Dainavos” sto
vyklavietėje prie Mančesterio 
Mich. Kaip tik tą savaitgalį baigė
si jaunučių ateitininkų stovykla ir 
prasidėjo “Heritage” jaunimo, 
stovykla. Šventėje dalyvavo rėmė
jai ir svečiai iš Čikagos, Klivlan- 
do, Detroito ir jų apylinkių. Mi
šias aukojo kun. Vytautas Praraja 
iš Lietuvos. Po pamaldų visi daly
viai buvo pavaišinti lietuviškais 
valgiais, paruoštais “Dainavos” 
jaunimo stovyklos komiteto. Me
tiniame rėmėjų susirinkime buvo 
išklausyti tarybos narių ir valdy
bos pranešimai. Visų dalyvių nuo
taiką pakėlė puikus oras ir graži 
stovyklavietės aplinka.
Australija

A.a. Janina Mockutė - Šau
lienė, eidama 67-sius amžiaus 
metus, mirė birželio 27 d. Mel
burne. Velionė savo jaunystę 
praleido Plungės mieste. Turėjo 
gerą atmintį ir buvo kviečiama 
ilgus eilėraščius deklamuoti pasi
rodymuose. Turėjo taipogi gražų 
balsą, svajojo studijuoti dainavi
mą. Karo audros planus suardė. 
J. Mockutė 1944 m., artėjant so
vietų frontui, su tėvais išvyko į 
Vokietiją ir apsigyveno Rothen- 
burg’o stovykloje. Čia ji buvo 
veikli skautė, tautinių šokių šo
kėja, dainavo pasirodymuose. Pa
judėjus emigracijai, 1949 m. J. 
Mockutė išvažiavo į Australiją. 
Pirmiausia apsistojo Sidnyje, vė
liau persikėlė į Melburno prie
miestį. Greitai įsijungė į šios 
vietovės lietuvių chorą, vadovau
jamą Alberto Čelnos. Teko jai 
net solo dainuoti vienoje Mel
burno radijo laidoje. 1953 m. 
ištekėjo už Prano Šaulio ir 
susilaukė dviejų dukterų ir dviejų 
sūnų. Vaikus auklėjo lietuviškoje 
dvasioje, ragino juos įsijungti į 
lietuvišką veiklą. Velionė palai
dota iš Šv. Marijos Jūrų Žvaigž
dės šventovės Fawkner Northern 
Memorial Park kapinėse. Gedu
lines Mišias atnašavo kun. dr. 
Pranas Dauknys, giedojo Melbur
no lietuvių parapijos choras, var
gonuojant Ritai Mačiulaitienei. 
Atsisveikinimo žodį tarė Vladas 
Bosikis.
Vokietija

Vasario 16-sios gimnazija 
Hiuttenfeld’e, pasak jos direkto
riaus Andriaus Šmito, tikriausiai 
susilauks finansinės paramos ir 
galės toliau tęsti savo darbą. 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus taipgi galvoja, kad ši 
švietimo įstaiga turinti išlikti. 
Pernai Vokietijos vyriausybė pra
nešė, kad nuo 1999 m. gruodžio 
31 d. Vasario 16-sios gimnazijos

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
AT If X” LIETUVIŲ KREDITO

1 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:
kasd. pal. čekių sąsk. iki....... 2.25%
santaupas............................... 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk........ 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius...... ;.............3.75%
180 dienų indėlius.................. 4.00%
1 m. term, indėlius................ 4.75%
2 m. term, indėlius................5.00%
3 m. term, indėlius................ 5.25%
4 m. term, indėlius................ 5.50%
5 m. term, indėlius................ 5.75%
RRSP irRRIF
(Variable)................................ 2.50%
1 m. ind....................................4.75%
2 m. ind....................................5.00%
3 m. ind....................................5.25%
4 m. ind....................................5.50%
5 m. ind....................................5.75% 

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

INTERAC KORTELĖ

finansiškai neremsianti ir nurodė, 
kad tokios paramos reikalu kreip
tųsi į Hessen’o krašto valdžią, nes 
tame krašte esanti gimnazija. 
Gimnazijos vadovybė taip ir pa
darė, užmegzdama ryšius su 
Hessen’o švietimo ministerija. 
Gimnazijos direktoriaus nuomo
ne, finansinę paramą gauti pa
vyks, tik reikės pertvarkyti pačią 
gimnaziją. Iki šiol joje dauguma 
dalykų ' buvo dėstoma lietuvių 
kalba. Finansinė parama bus su
teikta, jei mokykla taps dvikalbe - 
lietuvių ir vokiečių gimnazija. 
Hessenb provincijos paramos tiki
masi dar ir todėl, kad Klaipėdoje 
veikia Hermano Sudermano vo
kiečių gimnazija, išlaikoma Klai
pėdos savivaldybės, remiama Lie
tuvos valdžios ir atitinkamų Vo
kietijos institucijų. Dabar gimna
zijoje kasmet mokosi 80 - 100 
moksleivių. Už mokslą metams 
reikia mokėti 6600 DM. Joje yra 
devynios klasės - nuo 5-tos iki 13- 
tos. Trečdalis mokinių yra iš 
Lietuvos, didžiausią dalį sudaro iš 
Vokietijos, taipogi yra iš Pietų ir 
Šiaurės Amerikos.

Gudija
Breslaujos, Apso, Vidžių lie

tuvių etninėse žemėse atsteigta 
Lietuvių kultūros draugija. Lenkų 
okupacijos laikais iki 1936 m. 
Breslaujos apylinkėse lietuvišku
mą palaikė Šv. Kazimiero, “Ryto” 
draugijos, kurios organizavo jau
nimo vakarus, minėjimus, padėjo 
įsteigti lietuviškus darželius, pra
džios mokyklas, skaityklas, knygy
nėlius. Tačiau 1937 m. buvo už
draustos visos lietuviškos mokyk
los, oficialioji kalba - lenkų, o 
lietuvių - daugiausia tik namų 
kalba. Sovietmečiu sąlygos dar 
daugiau pablogėjo. Pasklidus 
gandams, kad lietuviai bus tre
miami Sibiran, žmonės pradėjo 
keisti savo tautybę, užsirašydami 
lenkais ar gudais. Š. m. birželio 
17 d. Baltosios kaime įsteigta 
Breslaujos rajono lietuvių kultū
ros draugija. Jos pirmininku iš
rinkta Irena Krivelienė iš Vainiū
nų, pavaduotoju Česlav Smilgin iš 
Baltosios, ir penki tarybos nariai 
iš Zabarninkų, Dvarčinių, Pelekų 
kaimų. Dar bus išrinkti iš Ado- 
mėniškės, Usionių bei kitų kaimų 
atstovai. Apso apylinkėje norima 
įsteigti vaikų darželius, pradžios 
mokyklą ir susigrąžinti lietuviškas 
pamaldas bent vienoje iš 7 šven
tovių; išreikalauti autobuso važinė
jimą iš Breslaujos ir Ignalinos ra
jonų į Vilnių; rasti gerą gydytoją, 
gauti vaistų; išspręsti žemės atga
vimo reikalus; gauti lietuviškos 
spaudos, surašinėjant gyventojus 
atkreipti dėmesį į tautinį sąmonin
gumą pasirenkant tautybę. J. Andr.

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BŠc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

d Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

PASKOLAS
Asmenines nuo........... 6.75%
nekiln. turto 1 m.......... 7.40%

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



Lietuvių kalba sena, bet gaji
Dar taip neseniai, vos prieš 100 metų, Europos kalbininkai tikino, kad lietuvių kalbos 
laukia tas pats likimas, kaip lotynų ar senosios graikų kalbų. Tačiau, kaip neretai 
profesoriams atsitinka, ir šį kartą jų spėliojimai nepasitvirtino. Audringa istorija ir 
eilė okupacijų neįstengė lietuvių kalbos numarinti, rašo Rokas M. Tracevskis

“The Baltic Times” š.m. gegužės 14-20 laidoje
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□ KULTMŲEVEIliUlJE
VYTAUTAS P. ZUBAS

Kiekvieną gegužės 7 dieną 
Lietuva prisimena spaudos at
gavimą. Tą dieną 1904 metais 
okupacinė Rusijos vyriausybė 
atšaukė draudimą spausdinti 
knygas ir laikraščius lietuvių 
kalba. Draudimas buvo įvestas 
1864 metais po nepavykusio 
1863 m. sukilimo. “Rusai baudė 
lietuvius dėl jų nuolatinio prie
šinimosi okupacijai. 1832 me
tais jie uždarė Vilniaus universi
tetą, seniausią to meto Rusijos 
imperijoje, keršydami už 1831 
m. sukilimą”, aiškina istorikas 
Saulius Žilys. “Mūsų kaimynai 
latviai, estai ir suomiai, taip pat 
būdami Rusijos imperijoje, ne
maištavo ir spaudos draudimas 
jų nelietė. Rusai bandė lietuvių 
knygas spausdinti rusų raidynu, 
bet lietuviai tokius leidinius boi
kotavo. Mokyklose buvo už
drausta mokyti lietuvių kalbos. 
Knygos ir laikraščiai Lietuvoje 
buvo leidžiama spausdinti bet 
kuria kita kalba, tik ne lietu
vių”.

Lyg suvaržymų ir rusinimo 
neužtektų, Lietuvos bajorai ir 
miestiečiai, ilgametės Lietuvos- 
Lenkijos unijos įtakoje, stipriai 
lenkėjo. Nors bajorai save laikė 
lietuviais, bet į kaimiečių kalbą 
žiūrėjo kaip į įdomią muziejinę 
keistenybę. 1829 m. Adomas 
Mickevičius, sulenkėjusios Lie
tuvos bajorų šeimos narys, pa
reiškė, kad lietuvių kalba yra ne 
daugiau kaip suakmenėjusi iš
kasena. Jis rašė: “Lietuva yra 
įdomus pavyzdys tautos, kuri po 
didelių pergalių beveik išnyko, 
kaip upelis kad nusenka po di
delio potvynio ir sruvena siau
resne vaga kaip prieš potvynį”.

Panašus vokietinimo proce
sas vyko vokiečių valdomoje 
Rytprūsių srityje, kur gyveno 
nemažas skaičius lietuvių. Vo
kiečių kalbininkas August 
Schleicher XIX š. viduryje do
mėjosi Rytprūsių kaimiečių kal
ba ir rašė: “Kalba, kuri savo for
mos grynumu galėtų varžytis su 
graikų, lotynų ir senąja indų

Atsiųst a paminėti
LITUANISTICA, nr. 2(34), 

1998 m., Lietuvos mokslų akademi
jos leidinys, 156 psl. ir viršeliai. 
Red. D. Mėlynienė ir R. Lojkaitė. 
Leidžia “Academia”, A. Goštauto 
12, 2600 Vilnius. Tiražas 370 egz. 
Kaina sutartinė.

Apolinaras Petras Bagdonas 
NEMIRŠTANČIOS GODOS. Poe
zijos rinktinė, 170 psl. ir viršeliai, Či- 
kaga-Vilnius 1998 m. Išleido Že
maičių kultūros draugijos redakcija, 
A. Jakšto g.5, 2600 Vilnius, Lietuva. 
Tiražas 700 egz. Kaina sutartinė.

VARPAS, 1997-1998, nr. 32. 
Žurnalas Tautos bei žmogaus lais
vei, tautinei kultūrai ir lietuvybei. 
Įsteigtas 1889 m. Redaktorius - An
tanas Kučys (13530 Star Lane, 
Lemont, IL 60439, USA). Adminis
tratorius - Gražvydas Lazauskas 
(208 W. Natoma Ave., Addison, IL 

Paminklas KAZIMIERAI VENSLAUSKIENEI Šiauliuose - daugelio 
našlaičių rūpestingai motinai ir globėjai Nuotr. H. Paulausko

kalbom, miršta”.
Tačiau lietuviai kitaip gal

vojo. Vokiečių vyriausybė buvo 
švelnesnė už rusų priespaudą. 
Lietuviai pradėjo spausdinti 
knygas ir laikraščius Rytprū
siuose, vadinamoje Mažojoje 
Lietuvoje. Knygnešiai, rizikuo
dami kalėjimu ir Sibiro tremti
mi, slaptai tuos spaudinius ga
beno j Lietuvą.

Pagaliau 1904 m. rusai su
prato, kad jų pastangos už
gniaužti spausdintą lietuvių kal
bas žodį yra tuščios ir draudimą 
atšaukė. Gal tos ilgametės ko
vos pasekmės atsiliepia ir šių 
dienų žurnalistų darbe. Nese
niai amerikiečių organizacija 
“Freedom House” Lietuvos 
spaudą pavadino “laisviausia 
Centrinėje ir Rytų Europoje”. 
(Yra ir kitokių nuomonių: 
“...žurnalistai, apsvaigę nuo 
staiga atsiradusios laisvės spe
kuliuoti laisve...” prieš keletą 
metų rašė laiške akademikas, 
kritikuodamas krašto spaudos 
grubų polinkį “demaskuoti”. 
V.Z.)

Lietuvių kalbos kilmė

Didingos Lietuvos imperi
jos laikais, nuo XIII š. iki XVIII 
š. ir net vėliau vyravo nuomonė, 
kad lietuvių kalba yra tik kita 
lotynų kalbos forma. Tokiai te
orijai pagrindą davė panašus 

. kalbų skambesys ir žodžių galū
nės. Buvo kalbama, kad Romos 
imperijai žlugus, kilmingieji išsi
gelbėjo nuo barbarų pasitrauk
dami prie Baltijos jūros krantų 
ir čia pradėjo Lietuvos valstybę. 
Kalbininkės Lauros Klimaus- 
kienės žodžiais, ši teorija atsira
do XIX š. viduryje.

Daugiau kaip prieš 100 me
tų kalbininkai nustatė, kad 
nykstanti lietuvių kalba yra ar
chaiškiausia iš visų gyvų indo
europiečių kalbų, senesnė net 
už lotynų kalbą. “Kalbininkai 
teigė, jeigu, sakysim, Prancūzi
jos gyventojas panorėtų išgirsti 
kaip jo protėviai kalbėjo prieš 
tūkstančius metų, turėtų va-

60101, USA). Leidėjas - Varpinin
kų filisterių draugija.

PSICHOLOGINIŲ ĮŽVALGŲ 
rinkinys rankraštyje, 100 psl. Auto
riai - M. Ramonas ir G. Kaunas. 
Paruošta Marijampolėje 1998 m.

Nijolė Sadūnaitė, SKUBĖKI
ME DARYTI GERA. Sudarė, pa
rengė ir redagavo Loreta Paulavi
čiūtė. Tiražas - 5000 egz. Leidėjas 
- Katalikų akademija. Vilnius, 1998 
m., 256 psl. su daugeliu iliustracijų. 
Sis leidinys sudarytas iš dviejų so
vietinės okupacijos metais JAV iš
leistų autorės atsiminimų knygų 
“KGB akiratyje” ir “Gerojo Dievo 
globoje”. Atsiminimai papildyti 
anuomet nutylėtais dalykais, nuo
traukomis ir Vido Spenglos pa
aiškinimais, paremtais dokumenti
ne medžiaga iš KGB archyvų. 

žinoti į Lietuvą ir įsiklausyti į 
kaimiečių kalbą”, sakė Klimaus- 
kienė. Indo-europiečių kalbų 
grupei priklauso beveik visos 
Europoje vartojamos kalbos ir 
dabar jomis kalba beveik pusė 
pasaulio gyventojų.

Dauguma mokslininkų su
tinka, kad tų kalbų tėvynė yra 
Indija ir jos seniausia sanskrito 
kalba yra labai artima lietuvių 
kalbai. Pavyzdžiui, žodžiai 
AVIS, VYRAS, PADAS, SŪ
NŪS ir daug kitų turi tą pačią 
prasmę. Net ištisi sakiniai būna 
panašūs. Mokslininkai teigia, 
kad prieš tūkstančius metų bal
tų kalba buvo plačiai paplitusi, 
net Maskva ir Varšuva buvo 
baltų teritorijoje. Laikui bėgant 
slavų kilmės giminės nustelbė 
baltus ir išliko tik lietuviai ir lat
viai. Paskutinis prūsiškai kal
bantis žmogus mirė XVII š.

XIX š. pabaigoje kalbinin
kas Jonas Jablonskis, pagrįstai 
laikomas modernios lietuvių 
kalbos tėvu, apvalė ją nuo sveti
mybių, daugiausia slavų kilmės 
žodžių. Jis įvedė naujus žodžius, 
kaip pvz. MOKINYS, PIEŠTU
KAS, ir daugybę kitų, kurie pa
keitė įsigalėjusias svetimybes. 
Jablonskis davė pagrindą kal
bai, kuri 1918 m. buvo paskelb
ta valstybine atsikuriančios Lie
tuvos kalba.

Lietuvių kalba šiandieną
“Šimtmečiais vokietinimo, 

lenkinimo ir rusinimo bangos 
ritosi per Lietuvą, sunaikinda- 
mos Mažąją Lietuvą ir kitas gi
miningas gentis Pietvakarių 
Lietuvoje”, sakė poetas Justinas 
Marcinkevičius. “Mūsų rašybos 
istorijoje išlaikyti savą kalbą ir 
kultūrą visada buvo nesibai
giantis rūpestis”.

Valstybinė lietuvių kalbos 
komisija tuo tikrai rūpinasi. 
“Lietuva yra vienas iš kelių 
kraštų Europoje, kur yra žmo
nių, nekalbančių valstybine kal
ba”, sakė komisijos vicepirmi
ninkė Danguolė Mikulėnienė. 
“Mes stengiamės tuos žmones 
išmokyti lietuvių kalbos ir ren
giame tam reikalui kursus. Pa
vyzdžiui, Visagine, kur gyvena 
daug Ignalinos atominėje elekt
ros jėgainėje dirbančių rusų. 
Mes siekiame, kad kiekvienas 
nelietuvių kilmės gyventojas tu
rėtų teisę būti aptarnaujamas 
lietuvių kalba”. Jos įstaiga gali 
skirti pinigines baudas silpnai 
lietuviškai kalbantiems valdi
ninkams. Įstatymas reikalauja, 
kad tik lietuvių kalbą galima 
vartoti iškabose ir skelbimuose.

Prieš keletą metų Kalbos 
komisija bylinėjosi su danų fir
ma, pagaminusia spaudos kios
kus reklamuojančius cigaretes 
“Prince”. Komisija reikalavo 
pakeisti į sulietuvintą “Princas”, 
bet nusileido, kai paaiškėjo, kad 
tai registruotas firmos pa
vadinimas.

Kaip seniausia indo-euro
piečių kalba, lietuvių kalba yra 
dėstoma daugelyje pasaulio uni
versitetų. Kas vasarą Vilniaus 
universitete mokosi grupė už
sieniečių. Amerikietis “Peace 
Corps” savanoris dėstė anglų 
kalbą vienoje šiaurės Lietuvos 
mokykloje ir pats išmoko lietu
vių kalbą. Jis sako, kad lietuvių 
kalbos sunku mokytis dėl besi
keičiančių žodžių galūnių. “Vie
toj prielinksnių lietuvių kalboje 
keičiasi žodžių galūnės”, aiškina 
David. “Yra septyni linksniai, ir 
žodžio galūnė keičiasi tiek pat 
kartų. Tačiau yra atvejų, kur 
vienu žodžiu pasakoma tiek, 
kiek anglų kalboje su keliolika. 
Pavyzdžiu jis pateikia žodį “ne- 
prisižemuogavome”. Angliškai tek
tų sakyti “mes dar neprisirinkome 
užtektinai žemuogių”.

Lietuvių kalba yra gyva ir 
atsiranda vis naujų žodžių. Jab
lonskio vaikaitis seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
neseniai sukūrė žodį “kageby- 
nas”, kur KGB agentai renkasi.

Bibliotekininkė Erika Kule- 
šienė teigia, kad su lietuvių kal
ba šiandieną galima išsiversti vi
suose modernaus gyvenimo rei
kaluose. Vienintelis kalbos sty
gius - stoka stiprių keiksmažo
džių. “Lietuvių kalba yra švelni 
ir tokie keiksmažodžiai, kaip 
‘žaltys’ ar ‘rupūžė’ nedaro 
įspūdžio. Mėgėjai keiktis soviet
mečiu vartojo rusiškus keiksma
žodžius, o dabar ir angliški įeina 
į lietuvių žodyną”, sakė Kulešie- 
nė. “Žinoma, tie žodžiai Lietu
voje nespausdinami”.

LIETUVOS KANKINIŲ ŠVENTOVĖS Mississaugoje didysis altorius, 
vaizduojantis Pergalės Kristų. Jo autorius - dail. R. Mozoliauskas

Nuotr. St. Dabkaus

Straipsniai apie praeitį
Stambus Antano Kučio leidinys “Aušros belaukiant”

JUOZAS VITĖNAS

Pastaruoju metu pasirodo 
knygų, kurias sudaro autorių 
straipsniai, anksčiau paskelbti 
spaudoje. Viena tokia yra Antano 
Kučio “Aušros belaukiant”, ne
seniai išleista Vilniuje.

Autorius yra pasireiškęs spau
doje ne tik straipsniais. Jis yra 
išleidęs stambią knygą “Vileišiai 
- trijų brolių darbai tautai”. 
Nuo 1965 m. iki šiol jis reda
guoja žurnalą “Varpas”, kurio 
naujausias nr. 32 neseniai išėjo.

Autorius prakalboje šį tą 
pasako ir apie save. Ideologiškai 
jis apsisprendęs būdamas aukš
tesnėse klasėse. Jį žavėjo Vinco 
Kudirkos bei jo pasekėjų darbai, 
ir jis universitete įsijungęs į var
pininkų korporaciją.

Knygoje yra sudėti 76 straips
niai, paskelbti Amerikos lietuvių 
spaudoje 1952-96 m. laikotarpy
je. Jie visi, išskyrus aštuonis, yra 
paimti iš “Varpo” žurnalo ir su
skirstyti į vienuolika skyrių tarsi 
temomis. Yra aišku, kad tai ne 
visi straipsniai, kuriuos autorius 
yra parašęs. Tai tik tie, kuriuos 
jis parinko. Knygoje pažymėta, 
kad jos autorius yra ir jos re
daktorius, kad kalba netaisyta. 
Reiškia, kad joks pašalinis asmuo 
neprisidėjo prie jos parengimo, 
ir todėl ji yra autentiškas auto
riaus darbas.

Knygoje svarstomi įvairūs to 
meto svarbūs tautiniai, kultūri
niai, istoriniai, ideologiniai klau
simai, kuriuose, anot autoriaus, 
pažeidžiami mūsų tautiniai inte
resai, ar kur laisvės gėris mani
puliuojamas įvairiais kompro
misais. Taip jis smerkia tuos, 
kurie, save laikydami pažangiais, 
skleidžia mintį, kad reikia išeivi
joje sustabdyti Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo veiklą, neven
giant kolaboravimo su okupantu. 
Jis tai vadina vergijos įteisinimu 
(19-20 psl.).

Dėl santykių su okupuotu 
kraštu išeivijoj, rašo Kučys, yra 
susidariusios dvi pažiūros: nuo
saikumas arba liberalumas ir 
patriotinis principingumas. Pir
muoju požiūriu lietuvybės išlai
kymas ir savos kultūros ugdymas 
yra svarbiausias organizuotos 
veiklos ir privačios iniciatyvos 
uždavinys, paliekant Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės at
statymo rūpesčius tautai krašte. 
Patriotinio principingumo šali
ninkai laisvės Lietuvai siekimą 
laiko anksčiausiu tikslu, o tai 
reiškia, kad negali būti jokios 
kalbos apie bendravimą su oku
pantu. Save laikantys nuosaikiai
siais ar liberalais pastaruosius 
pradėjo vadinti “reorgais” (259- 
261 psl.).

A. Kučys taip pat rašo apie 
kitą išeivijos negerovę - ginčus 
su Lietuvių bendruomene, kuri 
ėmė savintis mandatą kalbėti vi
sų lietuvių vardu. Mums seniai pa
aiškėjo, rašo Kučys, kad negalime 
tikėti fikcija, kad Lietuvių bend
ruomenė turi tokį mandatą, kai 
jis visos išeivijos mastu yra pa
dengtas vos maždaug 1% aktyviai 
už šią organizaciją pasisakančių 
žmonių (449 psl.).

A. Kučys plačiai apžvelgia 
“Šviesos - Santaros” federacijos 
išleistą knygą “Lietuviškasis li
beralizmas”, kurioje sudėta vie
nuolikos autorių straipsniai. Jis 
ją vertina kaip didelę “Šviesos- 
Santaros” federacijos “dovaną 
mūsų mąstančiai visuomenei 
emigracijoje”, nors ir su stambo
kais trūkumais (121 psl.). Greta 
to jis rašo, kad lietuvių išeivijos 
gyvenime reiškiasi trys liberalų 
grupės: viena jų yra varpininkai- 
liaudininkai, kurie laikosi dr. 
Vinco Kudirkos idėjų, antra yra 
susiformavusi po karo ir tapdina 
save su Vakarų liberalais, o tre
čia yra senieji išeiviai, susibūrę į 
“Sandaros” organizaciją (123 
psl.). Minėtos knygos autoriai, 
kalbėdami apie lietuvius liberalus, 
mini dr. Vincą Kudirką, kurį V. 
Kavolis vadina “didžiausiu lietu
vių liberalo pavyzdžiu (109 psl.).

Štai kaip A. Kučys rašo apie 
V. Kudirką: “1899 m. lapkričio 
16 d. skurdžiame Naumiesčio na
mely, kelioms moterims klūpant, 
paskutinius patepimus davęs ku
nigas atsigrįžo nuo ligonio lovos 
ir ištarė: ‘Jau mirė’... Po dviejų 
dienų iš Naumiesčio bažnyčios 
pajudėjo maža laidotuvių kolo
na...” (311 psl.).

Kad “Varpo” steigėjas ne
kovojo su tikėjimu, rašo Kučys, 
gal geriausiai parodo šie žodžiai: 
“Mes tapome pavadinti bedieviais 
ne dėl Dievo, ne už garsinimą 
kokių teorijų, nepripažįstančių 
Dievo, o tik už kunigą, už garsi
nimą kunigų piktų darbų”. Anot 
A. Kučio, iš varpininkų kilusios 
kairiosios politinės srovės, ilgai
niui kovodamos su klerikalizmu, 
nukrypo nuo V. Kudirkos religi
nio liberalizmo ir pradėjo remti 
laisvamanybės judėjimą. Dėl to 
ir ne paslaptis, kad liaudininkas 
buvo žmonėse tapęs laisvamanio 
sinonimu. Šiandien Vinco Kudir
kos sekėjais reikia laikyti visus 
tuos, kurie išpažįsta ir gyvenime 
vykdo jo idėjas (315-17 psl.).

A. Kučys nevengia pasisa
kyti ir apie istorinius įvykius. Jis 
atskleidžia kpt. Prano Gudyno 
žuvimo per pasikėsinimą prieš 
min. pirm. A. Voldemarą aplin
kybes ir peikia demonstratyvų 
Gudyno garbinimą kai kurioje 
spaudoje (521 psl.).

Jis kritikuoja V. Trumpos 
straipsnį “Metmenyse”, kur jis 
įrodinėjo, kad rusų valdžia, už- 
drausdama spaudą, norėjo tik
tai sulaikyti lietuvių lenkinimą 
(522 psL).

A. Kučys randa priekaištų ir 
dr. J. Jakštui dėl Tauragės pučo 
ir Suvalkijos ūkininkų streiko 
aprašymo jo “Lietuvos istorijoje 
1918-1940 m.” (533 psl.).

Knyga baigiama straipsnių 
grupe “Kai naktis be aušros 
praėjo”, kur jis džiaugiasi, kad 
lauktoji diena atėjo - atstatyta 
Lietuvos nepriklausomybė, ir 
“baigėsi per ištisus dešimtmečius 
tęsusieji ir mus skaldžiusieji nesu
tarimai dėl taip vadinamos “veidu 
į Lietuvą” akcijos” (608 psl.).

Antanas Kučys, AUŠROS BE
LAUKIANT, Redaktorius A. 
Kučys. “Saulabrolio” leidykla. 
Vilnius, 1997 m., 618 psl. Tira
žas - 1000 egz.

Šiaulių universitetas žada 
įsteigti botanikos sodą ir gamtos 
muziejų. Botanikos sodui jau yra 
pasirinkta žemės ūkio biologinės 
stoties bazė. Biologijos sodo ini
ciatorius yra tos bazės įsteigėjas 
Stasys Gliaudys, jau prieš tris de
šimtmečius pradėjęs sodinti želdi
nius prie geležinkelio. Vietoj pa
skirtų dviejų hektarų jis užsodino 
penkis. Prie turimo ploto Šiaulių 
savivaldybė pridėjo dar 12 hekta
rų. Parama zoologijos sodui su
stiprėjo, kai Šiaulių pedagoginis 
institutas buvo pakeistas naujuoju 
Šiaulių universitetu. Susipažinus 
su Lietuvos ir Latvijos universite
tų botanikos sodais, buvo paruoš
tas projektas ir Šiaulių botanikos 
sodui. Jam įgyvendinti reikės ne
mažai laiko. Juk medžiai auga il
gai. Ateityje čia bus pastatytos ir 
įrengtos laboratorijos medžių bei 
augalų įvairiems tyrimams. Išaugs 
Šiauliuose niekad nematyti me
džiai. Šiaulių universitetas taipgi 
susilauks ir gamtos muziejaus, 
kuris bus prieinamas visiems gy
ventojams.

“Į laisvę” fondo septintoji Lie
tuvoje studĮjų savaitė įvyko Drus
kininkuose š.m. liepos 8-12 d.d. 
globojant to miesto merui A. 
Makniui, pasinaudojant savival
dybės sale, į kurią kasdien susi
rinkdavo apie 200 žmonių. Rengi
nio tema buvo “Rezistencija ir 
kultūra - dvi istorinės atminties 
gaivinimo gairės”. Pranešimus 
padarė Lietuvos ir išeivijos veikė
jai - B. Kuzmickas, R. Ozolas, A. 
Patackas, Č. Stankevičius, V. 
Dambrava, dr. V. Bieliauskas, dr. 
A. ir J. Damušiai ir kt. Paskaitas 
skaitė I. Kitkauskas, V. Kubilius, 
D. Kuodytė, B. Makauskas, V. 
Valiušaitis ir V. Volertas. Buvo 
pagerbtas “Į laisvę” fondo Lietu
vos skyriaus steigėjas dr. K. Amb
razaitis jo amžiaus 80-mečio pro
ga. Švietimo ministeris K. Platelis 
vadovavo koncerto - poezijos va
karui, kuris įvyko M. K. Čiurlio
nio muziejaus salėje. Prof. V. 
Landsbergis pianinu skambino 
Čiurlionio preliudus, poetai iš 
Druskininkų skaitė savo kūrybą. 
Dr. J. Kazickas buvo pakviestas 
įteikti 5,000 litų premiją Virgini
jui Gasiliūnui už Lietuvos parti
zano poeto Broniaus Krivicko kū
rybos tyrinėjimą ir paskelbimą. 
Įteikęs premiją dr. J. Kazickas 
pranešė aukojąs 50,000 litų “Į 
laisvę” fondui paremti. Studijų 
dalyviams buvo gera proga pake
liauti po Dzūkiją, aplankyti parti
zanų kapus ir bunkerius. Už visa 
dalyviai liko dėkingi šio renginio 
organizaciniam komitetui, kuriam 
vadovavo A. Dragūnavičius.

Tiems, kurie nevažiavo į Pa
saulio lietuvių dainų šventę ir vi
siems kitiems lietuviams ir nelie
tuviams buvo gera proga dalyvau
ti tarptautiniame Smithsonian 
instituto folkloro festivalyje birže
lio 24 - liepos 5 d.d. Vašingtone. 
Ir ištikrųjų - JAV lietuvių spau
doje skelbiama, kad baltiečių pa
viljonus aplankė milijonas žmo
nių. Buvo kuo pasigrožėti ir pasi
gėrėti - liaudies menas, dainos, 
šokiai, muzika. Lietuvos kultūros 
ministerija šiam renginiui nebuvo 
abejinga ir į festivalį atsiuntė 50 
liaudies menininkų. Išeivijai stip
riai atstovavo Bostono “Sodauto” 
ansamblis. Birželio 27 d. visų dė
mesį patraukė lietuviškasis “Su- 
batvakaris”. Tautiniais drabužiais 
pasipuošę, vadovaujami Z. Kel- 
mickaitės ir V. Šatkauskienės, pa
sirodę ansambliai buvo pasveikin
ti Lietuvos gen. konsulo dr. P. 
Anuso, JAV LB veikėjo D. Sku
čo. Koncertavo Marcinkonių kai
mo ansamblis, sutartinių giedoto
jos, liaudies dainininkė V. Pavi
lionienė, žemaičių grupė “Insu
la”, kapela “Sutaras”, vadovavusi 
ir bendriems šokiams. Svečius 
rengėjai vaišino alumi ir vynu, 
Lietuvos menininkai prie gėrimų 
dar pridėjo saldainių ir dzūkiško 
grybų pyrago. Dainos ir rateliai 
tęsėsi iki vėlyvo vakaro. Rengėjai 
dėkingi Lietuvos ambasadai už 
alų, “Andriulis Farmers Cheese” 
firmai už lietuviškus sūrius, Put- 
namo seselėms už juodą duoną. 
Vašingtono lietuviai prisidėjo 
vertėjavimais bei visokeriopa tal
ka; ypač daug laiko ir energijos 
paskyrė Ant. Dundzila. Vertėjus 
koordinavo E. Sakadolskienė, 
daug darbo įdėjo E. Bradūnaitė, 
D. Sužiedėlis ir kt. JAV LB buvo 
pakvietusi L. Šileikytę-Hood at
stovauti festivalio rengime lietu
viams ir D. Lukienę sudaryti ren
gimo komitetą, kuriam priklausė 
keliolika darbščių bendradarbių.

Žemaičių vyskupuos muziejų 
ruošiamasi įsteigti Varniuose. 
Šiuo reikalu Telšiuose jau lankėsi 
kultūros ministerijos delegacija, 
vadovaujama ministerio Sauliaus 
Šaltenio. Susitikime su Telšių 
vysk. A. Vaičiumi buvo aptarta 
šio muziejaus įsteigimo Varniuo
se idėja. Delegacija taipgi susipa
žino su Rainių koplyčia ir “Al
kos” muziejaus priestato statyba.

Šiaulių vyskupijos vargoni
ninkų draugija yra įsteigta šiame 
mieste. Jai vadovauja pirmininke 
išrinkta Šv. Ignaco šventovės var
gonininkė Vigą Narbutienė. 
Anksčiau tokią savo draugiją vi
soje Lietuvoje turėjo tik Kauno 
arkivyskupijos vargonininkai.

Dail. Vaclovo Rato-Rataiskio 
(1910-1973) keliaujančią meno 
darbų parodą surengė jo dukra 
Ramona su savo vyru dr. R. Za
karevičiumi minėdami šio žymaus 
grafiko 25-tąsias mirties metines. 
Velionies kūryba, jos atspaudai, 
susilaukę nemažo susidomėjimo 
Čikagos ir Bruklyno parodose, 
kaip dovana Kauno dailės muzie
jui keliauja į Lietuvą. Dail. V. 
Ratas, 1935 m. baigęs Kauno me
no mokyklą, studijas gilino Itali
jos meno centruose. Vėliau iki 
pasitraukimo iš Lietuvos, 1944 
m., dirbo Vytauto Didžiojo kultū
ros muziejuje. Vokietijoje talkino 
laikraščiui “Žiburiai”. Išvyko į 
Australiją, gyveno Sidnyje, kur ir 
mirė. Velionis grafiką studijavo 
pas dail. A. Galdiką, priklausė iš
kiliųjų grafikų (Paulius Augius, 
Telesforas Valius, Viktoras Pet
ravičius) grupei. Jo sukurta iliust
racija pasakai “Dvylika brolių 
juodvarniais lakstančių” (medžio 
raižinys) ryškiai atstovauja mo
derniam simbolizmui, pabrėžian
čiam naujas dekoravimo formas.

Per daugelį metų baltiečiai 
įprato bendrauti ne tik visuome
ninėje ar politinėje srityse, bet ir 
mokslinėje plotmėje akademikų 
eiles vis papildant įvairiuose kraš
tuose mokslus baigiančiais spe
cialistais. Didelę jų dalį jungia 
draugija “Association for the Ad
vancement for Baltic Studies” 
(AABS), leidžianti savo periodi
nius žurnalus bei žiniaraščius, 
rengianti konferencijas. Pastaroji, 
jau šešioliktoji, įvyko š.m. birželio 
19-21 d.d. Indianos universitete 
Bloomington’e (JAV). Lietuvių 
spaudoje rašoma, kad į šią konfe
renciją iš viso pasaulio susirinko 
apie 270 dalyvių, kurie posė
džiuose, simpoziumuose svarstė 
net 120 temų. Jų buvo matyti iš 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Angli
jos, Kanados, JAV, Meksikos, 
Australijos, Švedijos, Islandijos, 
Vokietijos, Prancūzijos.

Vien tik šitoji kraštų įvairovė 
rodo, koks didelis dėmesys buvo 
skirtas konferencijai. Grupių svars- 
tybose buvo paliestas aktualiau
sios šių metų temos, pristatytos 
asmeniškai ar kitų paruoštos ir 
perskaitytos, ieškota atsakymų į 
rūpimus klausimus, nurodyti pa
tirties pavyzdžiai, pasidalinta skir
tingomis nuomonėmis. Pvz. este
tikos, kultūros bei ryšių grupėje 
pasisakyta apie folkloro veiklos 
trukdymus sovietmečiu, literatai 
kalbėjo apie prisiminimų populia- 
rėjimą, istorijos grupėje apžvelg
tas Antrojo pasaulinio karo laiko
tarpis, Vokietijos naciai, Vilniaus 
lenkai. Islandijos atstovas panag- 
rinėjo savo krašto paramą Balti
jos kraštams 1990-91 m. laikotar
piu. Politinių mokslų svarstybose 
paliestą Baltijos valstybių saugu
mas, archyvai, pilietybės, tautinės 
mažumos. Apie Skandinavijos 
bendroves kalbėta prekybos gru
pėje. Pagvildentos demokratinės 
reformos, lingvistika. Nagrinėjant 
šių dienų problemas, pasisakyta 
apie grįžimus į gimtuosius kraštus 
ir mokėjimą prisitaikyti, net mafi
jai pataikauti. Diskutuota apie 
KGB archyvus, senuosius kom
partijos veikėjus, kaip tai dar pa
veikia valdančiuosius sluoksnius. 
Apžvelgtas Baltijos kraštų turiz
mas politinių tarpsnių įtakoje.

AABS 30-tasis gimtadienis 
atšvęstas literatūros vakaru, ku
riame pasirodė angliškai rašantie
ji baltiečių rašytojai, jų tarpe to- 
rontietis Antanas Šileika ir Irena 
Rušėnaitė. Vakarui vadovavo Vio
leta Kelertienė, perleidusi parei
gas naujam sąjungos pirmininkui 
Thomas Palm’ui. Pokylyje kon
certavo ansamlis “Delčia” iš Či
kagos, sudarytas iš naujųjų Lietu
vos ateivių, vadovaujamas Eglės 
Ivinskienės. Kita AABS konferen
cija numatyta 2000 metais. Snk.
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AKTYVAI per 58 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.................... 4.25%
180-364 d. term.ind........ .......... 4.50%
1 metų term, indėlius............... 4.75%
2 metų term, indėlius................5.00%
3 metų term, indėlius................5.00%
4 metų term, indėlius................5.00%
5 metų term, indėlius................5.25%
1 metų GlC-mėn.palūk............. 4.50%
1 metų GlC-met. palūk...........5.00%
2 metų GlC-met. palūk...........5.25%
3 metų GlC-met. palūk...........5.25%
4 metų GlC-met. palūk...........5.25%
5 metų GlC-met. palūk...........5.50%
RRSP, RRIF Ir OHOSP............. 3.50%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind..... 5.00%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind..... 5.25%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 5.25%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind..... 5.25%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind..... 5.30%
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%

Duodame asmenines paskolas iki
įkainoto turto vertės (iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 
(money orders) ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai INTERAC-PLUS kOftGlė

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo................. 8.00%

Sutarties paskolas 
nuo................. 8.00%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.........
2 metų.........
3 metų.........
4 metų.........
5 metų.........
Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų.

7.15%
7.25%
7.25%
7.25%
7.25%

6.55%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas čekių Ir 
taupymo sąskaitose. 
Duodame komercinius 
mortgičius iki $725,000.

$50,000 ir mortgičius iki 75%

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Q\/| ELECTRICALDVL ENGINEERING
Licence 
E-2392

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

Taisau visų rūšių
• ŠALDYTUVUS • SKALBIMO MAŠINAS • ELEKTRINES PLYTELES

• DŽIOVINTUVUS • KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

L EDA S RE ERIGE RA 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 virykles

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

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

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 SIX POINT ROAD

(Į PIETUS NUO BLOOR, NETOLI ISLINGTON) 
TORONTO, ON M8Z 2X3

1111111 i 11111111111111 
ROY^L. Lee RAG E 

■■iiiiiiiiiiii i nu i imi

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

Gavęs “Associate Broker” leidimą, dabar galėsiu dar 
geriau patarnauti savo tautiečiams. Dėl sąžiningo ir 
profesinio patarnavimo parduodant ar perkant 
nekilnojamo turto nuosavybes prašau skambinti

TEODORUI STANULIUI, B.A.
Associate Broker

Tel. 416 769-1616; namų 416 231-4937; 
nešiojamas 416 879-4937; faksas 416 769-1524. 

RE/MAX WEST REALTY Inc., 1678 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A9, 100 metrų į rytus nuo Toronto 
pensininkų klubo “Vilnius Manor”.

NEMOKAMAS namų įvertinimas

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Vilniuje prieš išvykstant į Gerosios vilties žaidynes Niujorke ir Pasaulio 
pirmenybes Atėnuose Nuotr. V. Kapočiaus

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

mi paskutinį kelio statyboj nau
dotą kasimo traktorių. Pirma to 
kelio atkarpa buvo atidaryta 
prieš metus, o dabar juo jau 
naudojasi 191,000 automobilių 
per dieną. Statyba buvo atlikta 
moderniu metodu (“tradiciniu” 
būdu statyba būtų užtrukusi 25 
metus) ir kainavo 1.2 bilijono 
dolerių.

Kanados darbo jėgos 1997 
metų statistika, anot StatsCan, 
rodo, kad Kanadoj gyvena 23.7 
milijonai darbingo amžiaus 
žmonių. Iš jų 15.4 milijono su
daro darbo jėgą: apie 14 milijo
nų yra įsidarbinę, likusieji 1.4 
milijono yra bedarbiai arba ak
tyviai ieško darbo. 11.3 milijono 
turi pilnalaikius darbus, 2.7 mi
lijono dirba dalį laiko. Iš pilna- 
laikių darbininkų 36% priklau
so darbininkų unijoms, iš dalį 
laiko dirbančių - 24% yra unijų 
nariai. Unijų nariai paprastai 
gauna apie 25% didesnius už
mokesčius ir daugiau įvairių 
privilegijų. Ilgą laiką po to, kai 
1902 metais prasidėjo Kanados 
darbininkų organizavimasis į 
unijas, jų nariai buvo daugiausia 
vyrai, beveik visi jų dirbę fizinį 
darbą. Šiuo metu tik 55% yra 
vyrai. Dauguma unijų narių, 2.5 
milijono, yra raštinių darbinin
kai (“white-collar”) ir 1.2 mili
jono dirba fizinį darbą (“blue- 
collar”). Paskutiniu metu žy
miai sumažėjo darbininkų strei
kai. 1980/81 metais buvo dau
giau kaip 1,000 streikų, prarasta 
9 milijonai darbadienių, tuo 
tarpu 1994/95 metais buvo 350 
streikų ir prarasta 1.6 milijono 
darbadienių. To priežastys gali 
būti besikeičianti darboviečių 
struktūra, didėjanti automatiza
cija, besivystantis globalinis 
bendrovių išsidėstymas, taip pat 
ir unijų strategijos persiorganiza
vimas.

Ontario universitetuose ma
žėja pilnalaikių profesorių skai
čius. Daug jų nutarė anksčiau 
išeiti į pensiją, kita dalis susi
gundė didesnėmis algomis ir 
dosnesniais tyrimų fondais JAV 
universitetuose. Juos pakeičia 
trumpalaikes sutartis pasirašę 
dėstytojai, kurie, atlikę savo įsi
pareigojimą, keliauja iš vieno 
universiteto į kitą. Tokia tvarka

Skautų veikla
• Pirmoji “Šatrijos” ir "Ram- 

byno” tuntų sueiga ir registracija 
įvyks rugsėjo 26 d. po Maironio 
mokyklos pamokų. Proga tėvams 
savo vaikus įjungti j skautų organi
zaciją.

• Žiemos sezono veiklos pra
džia ir sukaktuvinės šventės įvyks 
Anapilio sodyboje spalio 4, sekma
dienį šia tvarka: renkamasi 9 vai. 
ryto, 9.30 - Mišios Lietuvos kanki
nių šventovėje; po pamaldų - suei
ga didžiojoje Anapilio salėje su 
trumpu Toronto skautijos 50 metų 
ir Lietuvos skautų 80 m. abiejų su
kakčių paminėjimu. Visi kviečiami 
šioje iškilmėje dalyvauti. M.R.

kol kas nepatinka nei studen
tams, nei patiems dėstytojams. 
Vargu ar ji patiks ateityje. 
Atrodo, tie laikai, kai studentai 
išklausydavo kursą dėl to, kad 
žymus tos srities profesorius jį 
dėstė, pamažu slenka į praeitį. 
Gaila, kad universitetai seka 
šiuolaikines didžiųjų bendrovių 
tendencijas nesistengdami išlai
kyti savo tarnautojų ilgesnį laiką.

Kanados moterų futbolo 
(kojinio) rinktinė, nugalėjusi 
Meksiką 1:0 rezultatu, pateko į 
16 geriausių pasaulio rinktinių 
tarpą, kurios kitąmet žais Pa
saulinės taurės varžybose JAV. 
Šios rungtynės vyko Etobicoke 
Centennial stadione ir sutraukė 
net 4,970 žiūrovų. Geriausia šio 
atrankos turnyro žaidėja išrink
ta kanadietė Sylvana Burtini, 
pelniusi net 14 įvarčių. Kana
dos rinktinė turnyre pelnė 42 
įvarčius, neįleido nė vieno įvar
čio j savo vartus. Jei pasiseks 
Pasaulinės taurės varžybose už
kopti į vieną iš pirmųjų septynių 
vietų, Kanados moterų rinktinė 
pateks į sekančią olimpiadą 
Sidnyje.

Kanados gydytojų sąjungos 
(CMA) metinėje konferencijoje 
Whitehorse (Yukon ter.) Darbo 
dienos savaitgalį buvo pasiūly
tos naujos griežtesnės pacientų 
privatumo normos. Federacinė 
valdžia šiuo metu yra paskyrusi 
50 milijonų dolerių paruošti 
bendrą kompiuterizuotą visos 
Kanados Sveikatos informacijos 
sistemą; provincijos planuoja 
ruošti panašias savas sistemas. 
Pacientų fizinės ir protinės svei
katos būklės aprašymui atsira
dus didelės apimties kompiute
rių sistemoje, yra svarbu, kad 
būtų išlaikytas privatumas ir ši 
informacija nepatektų be pa
ciento žinios ir sutikimo į “blo
gas rankas”. Dažnai daug priva
čių ir valdžios įstaigų, draudos 
bendrovių norėtų tokios infor
macijos. Naujos privatumo nor
mos, jei bus konferencijos daly
vių patvirtintos, duotų progos 
pacientui patikrinti savo sveika
tos aprašymą, patikslinti, jei to 
reikėtų, ir leisti ar neleisti tuos 
duomenis paskleisti kitiems. 
CMA norėtų, kad visą sveikatos 
informacijos sistemą tvarkytų ir 
naująsias “elektronines” priva
tumo normas prižiūrėtų specia
lus federacinis komitetas. Toje 
konferencijoje kalbėjęs Otavos 
sveikatos ministeris Allan Rock 
pažadėjo gydytojų reikalavimą 
2.5 bilijono papildomų dolerių

Sportas
Veiklos žinios
Diana Žiliūtė Švedijoje vyku

siose Europos dviračių pirmenybė
se pakartojo savo praėjusių metų 
pasiekimą. Asmeninėse lenktynėse 
ji laimėjo pirmą vietą. Rasa Mažei
kytė tose pačiose varžybose laimėjo 
bronzos medalį.

Europos jaunimo (iki 23 m.) 
75 klm. grupinėse lenktynėse Švedi
joje D. Žiliūtė, tik akimirka pra
laimėjusi švedei, laimėjo sidabro 
medalį.

Aneta Kaušaitė žaidžia krepši
nį moterų NBA Detroito “Snok” . 
komandoje. Paskutinėse rungtynė
se jos komanda įveikė Sacramento 
krepšininkes 77:76.

Lietuva - Škotija 0:0, Europos 
futbolo pirmenybių atrankos rung
tynėse Lietuva sužaidė lygiomis su 
Škotija.

Europos iengv. atletikos pir
menybėse Budapešte dalyvavo 16 
Lietuvos lengvaatlečių. Geriausiai 
pasirodė disko metikas Virgilijus 
Alekna, laimėjęs trečią vietą. Po 4- 
rių metų pertraukos varžybose 
pradėjo dalyvauti Romas Ubartas, 
kuris šį kartą buvo devintas. A. S.

sveikatos reikalams svarstyti po 
to, kai gaus smulkų Kanados 
sveikatos sistemos būklės įverti
nimą ir įves tobulesnę finansi
nės atskaitomybės formą.

Senato rinkimų tema vėl iš
kilo į dėmesio centrą. Alberta 
Kanados senate turi dvi neuž
pildytas vietas ir nori, kad jų se
natoriai būtų Albertoje renka
mi, o ne ministerio pirmininko 
skirti. Reformų partija mėgino 
užblokuoti tokį skyrimą teismo 
keliu, bet teismas atsisakė tai 
padaryti. Teismas tik patvirtino, 
kad senatorių skyrimas yra mi
nisterio pirmininko privilegija, 
kurią jam suteikė Kanados kons
titucija.

Raudonas šviesas prava
žiavę Ontario vairuotojai nuo 
rugsėjo 1 dienos bus baudžiami 
ne $105, bet $185 bauda ir 
praras 3 (iš 10 leistinų) baudos 
taškų vairuotojo teisių pažymė
jime. Ontario transporto minis
teris Tony Clement galvoja, kad 
tuo būdu sumažins nusižengimų 
skaičių. G.K.

LIETUV|Ų ffri
KREDITO ▼ Yv ▼
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 109 milijonus dolerių

MOKA:
4.25% už 30-89 dienų term, indėlius 
4.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
4.50% už 180-364 dienų term, indėlius 
4.75% už 1 m. term, indėlius 
5.00% už 2 m. term, indėlius 
5.00% už 3 m. term, indėlius 
5.00% už 4 m. term, indėlius 
5.25% už 5 m. term, indėlius 
4.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.00% už 1 m. GIC invest, pažym. 
5.25%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
5.25% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.25% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.50% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.50% už RRSP ir RRIF Ind.

(variable rate)
5.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
5.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
5.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
5.25% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
5.50% už RRSP ir RRIF 5 m. term. Ind. 
3.50% už OHOSP (variable rate) 
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
4.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo........ 8.00%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų....................7.15%
2 metų....................7.25%
3 metų....................7.25%
4 metų....................7.25%
5 metų....................7.25%

su keičiamu 
nuošimčiu.............6.55%

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgičius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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

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

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

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

Telefonas: 416 207-9239

Suttwt
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

SMITH MONUMENT CO. LTD.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

(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

JggL ALGIS
iZZZ MEDELIS

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

stra Travel
& Services Inc.

1600 Bloor St. W., Toronto, (priešai t Lietuvių Namus į vakarus) 
Ontario, Canada, MCP 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

Į LIETUVĄ KELIONES paruošiu ne tik iš Toronto, het ir iš kitų, kad ir 
tolimiausių Kanados vietovių. Geriausios kainos šiuo metu yra skrendant AIR 
CANADA ir LIETUVOS AVIALINIJOS bendrai sudarytomis trąšomis per 
Paryžių, Londoną arba Frankfurtą
Spalio 9 ruoštam 12 dienų kelionę į Kaliforniją, Arizoną, Ncvadą - $1750.00 
Lapkričio 5-12 dienų į Šventąją Žemę______________________ -$1999.00

Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus telefonu. 
Bilietus pristatau EXPRESS paštu. Asmeniškai su manimi susitikti QUEEN 
TRAVEL įstaigoje galite trečiadieniais tarp 11 v.r. ir 5 v.v. arba kitu Jums 
tinkamu laiku, iš anksto susitarus. Reikalui esant atvažiuosiu į jūsų-namus.

Rugsėjo 13-30 d.d. atostogauju. Skubiais kelionių reikalais skambinkite 
Marijai aukščiau nurodytu telefonu.

ALGIS MEDELIS

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

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

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



u Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

Advokatas

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

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

Lengvai pasiekiamas autobusu 
nr. 79 (Scarlett Road) nuo 

Runnymede požeminio stoties.

Naujojo Daugėliškio parapijoje (Vilniaus arkivyskupijoje), klebono kun. Kęstučio Ralio rūpesčiu buvo įsteigti 
bei pastatyti Šv. Kazimiero globos namai. Juose gyvena 17 Lietuvos našlaičių ir 13 senelių. Jie yra išlaikomi 
labdaringų žmonių aukomis ir kun. K. Ralio rūpesčiu. Nuotraukoje - minėtų globos namų našlaičiai 
geradarių dėka galėjo aplankyti Vokietiją ir Daniją. Su jais - našlaičių globėjas kun. K. Ralys, šiuo metu 
besidarbuojantis Kanadoje Nuotr. J. Augustytės
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS

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.

West Floaltv Ine.

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

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.Sc.,llb.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)
Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

HUMORESKA
Trumpalaikė draugystė

Dantų gydytojai
Dr. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.
Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.
Dr. O. ELVIKIS, d.d.s.
Dr. R. KARKA, D.D.S. M.S. Dip. Orth.

(Orthodontist)
Telefonas

2373 Bloor Street West 4-) g 763-5677
(Prie Jane St.)

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

* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *
* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

dra rniiysiHAyri]
Walter V. Dauginis Insurancę Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont,/v16S 4W3 
416 762-4232 FAX 416 7U2-5588

Tai bent nuotykį turėjau praė
jusią savaitę! Netikite? Pats... 
pats...pats, visų neprieinamas, į 
visus iš viršaus žiūrintis ponas 
Klynius man ranką spaudė, aplink 
mane šokinėjo, su manimi už mane 
tostą kėlė...

O buvo taip.
Mano šefas pavedė man nu

nešti ponui Klyniui kažkokią sąs
kaitą. Einu išgąstingas, kinkas dre
bindamas, ir vis galvoju, kaip čia 
mano tą sąskaitą ponui Klyniui 
įteikti... Bet prieš pat kabineto du
ris susikaupiu, stipriai į jas pabel- 
džiu, kaip viesulas įsiveržiu į vidų ir 
lyg automatas kažkokiu roboto 
balsu išpoškinu:

- Laba diena, pone Klyniau!
Tas tik piktai žvilgteri į mane, 

pirštu pakrapšto nosį ir nepaten
kintas burbteli:

- Labas... O kas pats būsi?
- Esu, - sakau, - konsjeržas 

Blynas.
Klynius tik mirkteli akimis, 

pašoka nuo kėdės ir kažkokiu su
glumusiu balsu paklausia:

- Kaip? Kaip sakėte?
- Konsjeržas Blynas, - vėl 

automatiškai pakartoju. - Aš...
- Minutėle, - nutraukia mane 

ponas Klynius. - Pone kon... 
konje...

- Konsjeržas, - pataisau Klynių.
- Pone konsjerže, - pribėga 

prie manęs Klynius.
- Aš tik trumpam, - sakau. - 

Minutėlei...
- Palaukite, palaukite, pone

konje...konsjerže... Jus aš turėsiu 
sulaikyti ilgiau. Prašau sėstis. 
Nesididžiuokite, - ir, pasodinęs 
mane į fotelį, pakėlė telefono ragelį 
ir Įsakančiai ėmė diktuoti:

- Sekretore, dvi - kleboniškas, 
po dvi - poniškas, vieną - šėtonišką...

Aš nieko nebesuprantu ir tik 
akimis mirkčioju, žiūrėdamas į po
ną Klynių.

Nespėju nė atsikvošėti, atsi
daro durys ir įeina grakšti kaip stir
na sekretorė su padėklu ant rankos. 
O, Dieve! Ką aš matau! Ant 
padėklo - dvi taurelės, dvi lėkštelės 
juodųjų ikrų, ‘’Napoleono” butelis...

Vadinasi, taurelės - kleboniš
kos, ikrai - poniški, “Napoleonas”
- šėtoniškas...

- Pone Klyniau, - pašoku nuo 
fotelio, suprasdamas, kad laukiama 
kažko svarbaus. - Man jau laikas 
eiti. Aš...

- Niekur Jūs, pone konje... 
konsjerže, neisite, - lipšniai šoki
nėja aplink mane ponas Klynius. - 
Prašom, va, čia, arčiau stalo, sėstis.
- Nežiūrėdamas mano priešinimo
si, pasodina mane prie stalo. - 
Išmesime po šėtoniškos iš taurelių 
kleboniškų ir užkąsime poniškų...

Ponas Klynius vikriai pakėlė 
sekretorės pripildytas taureles ir, 
vieną įdavęs man į rankas, pasiūlė 
tostą:

- Už mūsų pažintį! Už... 
už...Jus, pone konje...konsjerže...

Išgėrėme... Ikrais užkando
me... Po to - ir antrą, ir trečią... 
Liežuviai atsirišo... Ponas Klynius

kone bučiuoja mane... Ir tik visai 
bebaigiant butelį ponas Klynius 
susiprotėjo paklausti:

- Pone kon...konje...konjer... 
konsjerže, o ką reiškia tas kon... 
kon... Na, ir pareigos! Net liežuvis 
neapsiverčia... Ką Jūs veikiate?

- Konsjeržas, - sakau, - tarp
tautinis žodis. Tai tas pats, kas du
rininkas ar šveicorius.

- Ką?! - išpūtė akis Klynius. - 
Durininkas?! Tai ko iš karto nesa
kei?! O aš maniau, kad čia velniai 
žino kas... Tai ko čia man akis mui
lini? Sakyk, ko atėjai?

- Šefas prašė sąskaitą perduo
ti, - jau vėl drebindamas kinkas 
sakau.

- Taip reikėjo iš karto ir sakyti, 
- lyg griaustinis užrėkė ponas Kly
nius. - Duok šen tą sąskaitą ir neš
dinkis! -jau apsiputojęs ėmė šaukti 
ponas Klynius.

Padaviau sąskaitą ir nėriau pro 
duris. Nė nepajutau, kaip savo 
įstaigoje atsidūriau...

Štai ką reiškia tarptautinių žo
džių žinojimas... Su pačiu...pačiu 
ponu Klyniumi kurį laiką artimais 
draugais pabuvome...

Steponas Miltenis, Raseiniai
Red. pastaba. Vienas “TŽ” 

skaitytojas, paskaitęs Stepono Mil
tenio humoreskas, pasiuntė jam pi
niginę dovanėlę, nenurodęs savo 
pavardės, pasirašęs Tautiečiu. Au
torius, apsidžiaugęs ta dovanėle, 
jam labai dėkoja ir prašo parašyti 
laiškelį bei nurodyti savo adresą, 
kad galėtų padėkoti asmeniškai. 
Autoriaus adresas: S. Miltenis, V. 
Grybo 2-13, 4400 Raseiniai, Li
thuania.

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

Victor Rudinskas, Broker

RUBY REAL ESTATE ltd.
27 John Street (2nd Floor), 
Toronto (Weston), Ont. M9N 1J4

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 31/z%
♦ Toronto Real Estate

Board narys

Tel.: 416 249-7829

CMD INSURANCE SERVICES INC.
Dėl visu rūšių draudos, taip pat naujos automobilių ir 
namų draudos bei jau apdraustų automobilių ir namų draudos 
reikalais kreiptis į Rimą Drešerienę; dėl visų komercinių 
draudų - į Ričardą Drešerį.
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.

Nekilnojamas turtas. Patarnavimai visose pirkimo ir 
pardavimo srityse. Kreiptis į Riek Drešerį

Tel. 416 233-3334
DRESHER Rea! Estate Ltd.

ma For Fewer Litas.
I
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Whether you’re flying through 

the Helsinki Gateway to Vilnius 

for business or pleasure, Finnair 

is definitely the airline of choice!

Finnair gets you there before your 

day begins, and our reputation for service and safety is 

legendary. And now, with an exceptional rate like this, 

flying Finnair makes even more sense than ever.

The newly renovated Helsinki- Vantaa Airport is modern 

and convenient - an excellent transfer point for onward 

travel to other destinations.

SQ7E00Finnairflies daily from Vilnius >
New York to Helsinki and Front IS
beyond, with good connections from Toronto, Montreal and 

Ottawa. Call today for further information - and remember 

to ask about our new Norvista Fall/Winter brochure.

N*»rvista
Įf/=7AZ7VZ7//?/Ą

i m e į l i e 1 /

WE ARE FINNAIR. YOUR GATEWAY TO THE WORLD
Finnair is o partner in Aeroplan. Some restrictions do apply. Applicable airport taxes not included. Children's fares available.

Contact your travel agent or call Norvista Tours at 416‘222’O2O3 or 1»8OO»461»8651



8 psi. • Tėviškės žiburiai • 1998. IX. 15 • Nr. 38 (2533)

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” LEIDYBAI vis didėjančius finan
sinius sunkumus sudaro nesumokėtos sąskaitos už skelbi
mus ir prenumeratas. Pajamos mažėja, o spausdinimo bei 
kitokios su leidyba susijusios išlaidos kyla. “Žiburių” val
dyba nutarė, kad prenumeratai pasibaigus, po dviejų per
spėjimų laikraščio siuntimas nesusimokėjusiam skaitytojui 
bus nutrauktas. Prenumeratoriai prašomi įsidėmėti adreso 
lipdėje atspausdintą datą, kuri nurodo iki kol prenumerata 
sumokėta. Leidėjai nuolat dėkingi visiems, kurie laiku susi
moka ir remia lietuvišką spaudą.
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Anapilio žinios

- Ateinantį sekmadienį, rugsė
jo 20, bus daroma antroji rinkliava 
Kanados vyskupų reikalams.

. - Vaikų choras “Angeliukai” 
jau pradėjo giedoti 9.30 v.r. Mišiose.

- Parapijos choras po vasaros 
atostogų jau susirinko ir giedojo 11 
v.r. Mišių metu.

- Rugsėjo 27, sekmadienį, švę
sime savo parapijos gyvavimo 70 m. 
sukaktį. Tą dieną Kanados lietuvių 
muziejaus-archyvo patalpose vyks 
mūsų parapijos įvairius įvykius vaiz
duojanti nuotraukų paroda. Prieš 
iškilmingąsias pamaldas, 2.30 v.p.p. 
Lietuvos kankinių šventovėje įvyks 
religinis koncertas. Iškilmingos Mi
šios, atnašaujamos vysk. Pauliaus 
Baltakio, OFM, ir suvažiavusių ku
nigų, bus 3 vai. po pietų. Mišių me
tu bus šventinama parapijos vėlia
va. Po Mišių bus einama į Šv. Jono 
lietuvių kapines ir Kryžių kalnelyje 
bus šventinamas mūsų parapijos 
sukaktuvinis kryžius bei meldžia
masi prie a.a. kun. Petro Ažubalio 
kapo. Paskui 5 v.p.p. Anapilio salėje 
vyks vaišės, pradedamos koncertu. 
Bilietai į vaišes jau platinami sek
madieniais parapijos salėje. Juos 
taipgi galima kitomis dienomis už
sisakyti pas R. Celejewską tel. 416 
231-8832. Bilietų kainos: suaugu
siems - $20, jaunuoliams nuo 10 iki 
15 amžiaus $10, vaikams iki 10 m. 
amžiaus nemokamai.

- Parapijos šventės pamaldoms 
Anapilio autobusėlis veš maldinin
kus nuo Islington požeminio trau
kinių stoties Anapilin 2 v.p.p., o at
gal parveš po šventės vakarienės, 
maždaug apie 8 vai. vakaro.

- Spalio 4, sekmadienį, lietuvių 
skautai minės savo veiklos Toronte 
penkiasdešimtmetį ir 80 m. nuo skau
tų įsikūrimo Lietuvoje. Ta proga jie 
iškilmingai su vėliavomis dalyvaus 
9.30 v.r. Mišiose Lietuvos kankinių 
šventovėje ir turės sukaktuvinę su
eigą po Mišių Anapilio salėje.

- Mišios rugsėjo 19, šeštadienį, 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 6 v. 
v. už a.a. kun. Lionginą Kemešį; 
Mišios rugsėjo 20, sekmadienį: Lie
tuvos kankinių šventovėje 9.30 v.r. 
už Bernardą Petkevičių; 11 v.r. už 
parapiją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje 10 v.r. už a.a. Antaną 
Bernotą.

Išganytojo parapijos žinios
- Pamaldos sekmadieniais 9.30 

vai. ryto. Šv. Komunija dalinama 
kiekvieną pirmą mėnesio sekma
dienį. Sekmadienio mokykla vaiku
čiams vyksta kiekvieną antrą ir ket
virtą mėnesio sekmadienį. Visi tė
veliai skatinami rūpintis vaikų 
krikščionišku auklėjimu ir atvesti 
juos į sekmadienio mokyklą kiek
vieną kartą.

- Moterų draugijos ruošiami 
Padėkos šventės pietūs įvyks spalio 
mėn. 18 d. po maldų Lietuvių Na
mų patalpose 12 v.

- Visais sielovados reikalais 
prašome skambinti par. klebonui: 
905 270-3723. Parapijos tarybos 
pirmininko telefonas yra 905 274- 
3529.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, rugsėjo 6 po

pietėje dalyvavo 167 asmenys. Sve
čių knygoje pasirašė dr. Vilius Stri- 
binskis ir Lolita, Karolis iš Louisvil
le, Kentucky, JAV; Justinas Rasas 
iš Las Vegas, Armina Vidauskienė 
iš Kauno.

- Sekmadienio, rugsėjo 13 po
pietėje dalyvavo 159 asmenys. Sve
čių knygoje pasirašė Genovaitė Bi- 
levičienė iš Kauno.

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

- LN moterų būrelio visuotinis 
susirinkimas įvyks rugsėjo 17, ket
virtadienį. Dalyvausime Prisikėlimo 
šventovėje 10 v.r. Mišiose. Po Mi
šių LN posėdžių kambaryje įvyks 
būrelio susirinkimas 11 v.r. Prašo
me dalyvauti visas būrelio nares ir 
viešnias, norinčias įsijungti į būrelio 
eiles.

- Nauja Lietuvių Namų narė 
Zita Bacevičienė.

- A. a. Juozo Červinsko atmi
nimui slaugos namams aukojo $30 
I. ir F. Meyn. Aukos slaugos na
mams priimamos Toronto ir Ha
miltono kredito kooperatyvuose ar
ba siųsti tiesiog: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St.W. Toronto Ont. M6P 1A6.

“Angeliukų” chorui $50 au
kojo J. Staškeviičus, A. Sagevičius.

Keltuvo vajui $100 aukojo 
U. Paliulytė.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, rugsėjo 

13, per 10.15 v.r. Mišias buvo pa
skelbta apie artėjančią “Atgaivink” 
programą, kuri prasidės parapijoj 
spalio 4 d. Pradžioje Mišių buvo 
įneštas programos simbolinis ženk
las. Visi kviečiami naudotis infor
macija, kuri padėta šventovės prie
angyje, sekti jos eigą ir įsijungti j 
šešių savaičių programą.

- Sekmadienį, rugsėjo 13, per 
10.15 v.r. Mišias smuiku grojo M. 
Gabrys. Parapijos choras pradėjo 
giedojimą 11.30 v.r. Mišiose. Šį 
sekmadienį, rugsėjo 20, per 10.15 
v.r. Mišias giedos “Volungės” cho
ras, kuriam vadovauja D. Viskon- 
tienė.

- Naujojo parapijos sklypo pa- 
šventinimas/prakasimas įvyks spalio 
3 d., 1 v.p.p. Prieš tai po 9.30 v.r. 
Mišių vyks parapijiečių eitynės, ku
rias organizuoja parapijos persikėli
mo vajaus komitetas. Pažadų lapus 
galima gauti parapijos salėje sek
madieniais, o kitu laiku parapijos 
raštinėje.

- KLK moterų dr-jos parapijos 
skyriaus susirinkimas vyks parodų 
salėje spalio 4 d. po 11.30 v.r. Mi
šių. Kalbės K. Manglicas, šią vasarą 
praleidęs Lietuvoje ir Vilniaus uni
versitete dėstęs vaikų teisių tarny
bos klausimus, buvo patarėju Vil
niaus miešto savivaldybei. Metinė 
šventė/agapė vyks lapkričio 29, o 
moterų uždaros rekolekcijos vyks 
gruodžio 4-6 d.d. “Queen of Apost
les” vienuolyno patalpose, Missi- 
ssaugoj.

- Trečiojo Šv. Pranciškaus or
dino narių metinė šventė bus Šv. 
Pranciškaus Asyžiečio dieną, spalio 
4. Visi nariai dalyvaus 10.15 v.r. 
Mišiose.

- Pakrikštytas Joseph Albert, 
Kazimiero ir Rose Buožių sūnus.

- Sekmadieniais platinami bi
lietai į baritono Vytauto Juozapai- 
čio koncertą. Vietos numeruotos.

- Parapijos biblioteka veikia 
kiekvieną sekmadienį nuo 9.30 v.r. 
iki 11.30 v.r. Jai vadovauja R. Žio- 
garys. Parapijos kioskas, kuriam va
dovauja S. Prakapas, ir kavinė, ku
rioj gaminami lietuviški valgiai, vei
kia nuo 9 v.r. iki po paskutinių 
Mišių.

- Mišios sekmadienį, rugsėjo 
20: 8 v.r. už a.a. Pijų Jurkšatį; 9.15 
v.r. už Sofiją Gegužienę; 10.15 v.r. 
už a.a. Benigną ir Feliksą Jonušus, 
už a.a. Vytautą Tamulaitį, už Jagė- 
lų šeimos mirusius; 11.30 v.r. už gy
vus ir mirusius parapijiečius.

Muziejaus-archyvo žinios
- Muziejuje yra didelis rinkinys 

retų knygų bei periodinių leidinių - 
keli pavyzdžiai šiuo metu išdėstyti 
lankytojams pavartyti. Tarp jų - 
“Vytis” (Čikaga, 1918 m.), “Kos- 
mos” (Kaunas, 1929 m.), “Lietuvių 
žodis” (Detmoldas, 1948 m.). Turi
me ir vėliau leistų knygų biblioteką. 
Deja, šiuo metu dėl vietos trūkumo 
muziejus nebegali priimti pokario 
metais leistų knygų ar žurnalų.

- A. a. Onos Jakimavičienės 
atminimui Elsie Kulbaba $20 auko
jo muziejui.

A. a. Onai Jakimavičienei 
iškeliavus amžinybėn, užjausda
mi dukterį Alviną Ramanaus
kienę ir visus artimuosius, Vida 
ir Feliksas Mockai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $20.

A. a. Onos Jakimavičienės 
atminimui, užjausdama dukterį 
Reginą Bražukienę ir visus ar
timuosius, Bronė Žiobienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

A. a. Onai Jakimavičienei 
mirus, užjausdami dukras An
toniją, Alviną ir Reginą bei jų 
šeimas, Vaclovas ir Natalija 
Liačai, “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $30.

A. a. Onai Jakimavičienei 
mirus, užjausdama jos dukras 
Reginą, Alviną ir Antoniją, 
Irena Jakimavičiūtė “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

A. a. Onos Jakimavičienės 
atminimui, užjausdami dukras 
Alviną Ramanauskienę, Reginą 
Bražukienę, Antoniją Petrulie
nę bei jų šeimas, B. Sapijonicnė 
ir G. E. Kuchalskiai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijoms Romoje aukojo: $200 
- E. Ažubalienė (a.a. Onos Ja
kimavičienės atminimui); $50 - 
J. O. Gataveckai, L. Griškonienė.

V'

Anapilio parapijos 70 metų gyvavimo sukaktis

1998 m. rugsėjo 27, sekmadienį
♦ 2,30 v.p.p. Lietuvos kankinių šventovėje RELIGINIS KONCERTAS
♦ 3 v.p.p. Mišios, atnašaujamos vysk. P. Baltakio, OFM, ir suvažiavusių kunigų
♦ Po Mišių bus einama į Šv. Jono lietuvių kapines -

• Kryžių kalnelyje sukaktuvinio kryžiaus šventinimas
• Malda prie a.a. kun. Petro Ažubalio kapo

♦ 5 v.p.p. koncertas ir vaišės Anapilio salėje
♦ Kanados lietuvių muziejuje-archyve PARAPIJOS NUOTRAUKŲ PARODA 

Bilietai į vaišes gaunami sekmadieniais po Mišių Anapilyje ir pas R. Celejewska tel. 416 231-8832.
Maloniai kviečia visus dalyvauti - Anapilio parapijos taryba

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
JUVAŽIAVIMAJ

įvyks 1998 m. spalio 23-25 d.d. Otavoje 
“Baltic Evening” - spalio 21 d.

Dalyvaujantiems “Baltic Evening” ir KLB suvažiavime - išvykimas spalio 21, trečia
dienį, 1 v.p.p., grįžtama į Torontą spalio 25 d., 10 v.v. Kelionė traukiniu, viešbutis, pusry
čiai, tarybos suvažiavimo registracijos mokestis, bilietai į “Baltic Evening”, vakarienė spalio 23 d., 
maistas spalio 24 d., priešpiečiai - $499.
Vykstantiems tik į KLB tarybos suvažiavimą spalio 23, 24, 25 - $299. Išvykstama spalio 23 d., 
1 v.p.p., grįžtame į Torontą spalio 25 d., 10 v.v. Kelionė traukiniu, viešbutis, pusryčiai, tarybos su
važiavimo registracijos mokestis, vakarienė spalio 23 d., maistas spalio 24 d., priešpiečiai spalio 
25 d. Kaina be kelionės traukiniu - $199. Kaina be traukinio kelionės ir be viešbučio - $99.
Registracija KLB raštinėje iki 1998 m. spalio 14 d. Adresas - 1011 College St., Toronto
M6H 1A8. Tel. 416 533-3292. Faksas 416 533-2282
Kanados lietuvių jaunimo sąjungos suvažiavimas spalio 23, 24, 25 d.d. Otavoje.
Autobusas išvyksta iš Toronto spalio 23 d. vakare. Grįžta spalio 25 d. vakare.

Dėl platesnės informacijos kreiptis į Matą Stanevičių tel. 416 878-5446, 
1573 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6; matas@tinklas.net.

Prašome sekti spaudą dėl tolimesnių žinių bei galimų pakeitimų. KLB krašto valdyba

Sol. Slava Žiemelytė Anapi
lio parapijos 70-mečio religinia
me koncerte rugsėjo 27 d. gie
dos. Lietuvos kompozitoriaus 
Justino Bašinsko specialiai jai 
parašytą giesmę “Viešpaties 
žingsniai” (žodžiai Bernardo 
Brazdžionio) jos biografinės 
knygos išleidimo proga Vilniuje.

Toronto lietuvių filatelistų 
ir numizmatikų draugijos vi
suotinis susirinkimas šaukiamas 
š.m. rugsėjo 27 dieną 11.30 v.r., 
Prisikėlimo parapijoje, posėdžių 
kambaryje. Visi nariai ir norin
tys įstoti į filatelistų draugiją yra 
kviečiami šiame susirinkime da
lyvauti. A. Laurinaitis

Mezgimo sezonas prasideda 
rugsėjo 28 d., 10 v.r. “Vilnius 
Manor” patalpose.

Toronto pensininkų klubas 
kviečia visus j metinį renginį 
antradienį, spalio 6, 12.30 p.p., 
IlI-čio aukšto menėje. Bus šilti 
pietūs su vynu ir loterija. Pro
gramą atliks choras “Daina”, 
vad. muz. L. Turūtaitės. Bilietus 
prašom įsigyti iki spalio 1 d. Jie 
gaumani pas T. Kobelskienę 
416 760-8003 ir A. Dobienę 416 
769-7550. Inf.

Lietuvos partizanų globos 
fondas rengia antrąsias partiza
nų dainos kvinteto “Girių ai
das” gastroles Šiaurės Ameri
koje šia tvarka: spalio 9 d. 
Lemonte, IL, spalio 10 - 11 - 14 
d.d. Čikagoje, spalio 17 d. Kliv- 
lande, OH, spalio 18 d. Balti- 
morėje, spalio 19 d. Vašingto
ne. spalio 21 d. St. Petersburge, 
FL, spalio 25 d. Los Angeles, 
CA, spalio 31d. Denveryje, CO, 
lapkričio 1 d., Omahoje, NE.

Toronte koncertas įvyks 
spalio 3, šeštadienį, 6 v.v. Prisi
kėlimo parapijos didžiojoje sa
lėje. Ta proga rengiama ir parti
zanų nuotraukų parodėlė. Au
tentiškų ir retų nuotraukų iš 
laisvės kovų laikotarpio atsiveža 
“Girių aido” dainininkai.

Koncertus koordinuoja aukš
čiau paminėto fondo valdybos 
narė Marija Remienė. Inf.

A. a. dr. Anicetos Matulio
nienės šviesiam atminimui pa
gerbti B. S. Sakalai ir A. R. Jo
naičiai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $50.

A. a. Anicetos Matulionie
nės atminimui, užjausdama 
dukrą dr. Juditą, jos vyrą Eu
genijų ir visą Čuplinskų šeimą, 
Irena Meiklejohn “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $30.

A. a. Vytauto Jonaičio 10 
metų mirties sukakčiai paminėti 
šeima “Tėviškės žiburiams” au
kojo $50.

A. a. Vytautui Baltrušiūnui 
mirus, užjausdami šeimą J. C. 
Kūrai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $30.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$50 aukojo U. Paliulytė.

PASAULIO MLR SĄJŪDŽIO IR PASAULIO 
MAŽOSIOS LIETUVOS FONDO 

visuotiniai susirinkimai
jVYKS

1998 m. rugsėjo 26-27 dienomis
Toronto Lietuvių Namuose (i573 Bloor street west)

Šeštadienį, 10 v.r. - prof. Jono Dainausko paskaita
Sekmadienį, 2.30 v.p.p. - MLF Vydūno premijos įteikimas 

Laureatai dr. M. Purvinas ir architektė M. Purvinienė 
kalbės apie Mažosios Lietuvos architektūrą ir rodys skaidres

MLF nariai ir mieli torontiečiai nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
MLR ir Mažosios Lietuvos fondas

“Tėviškės žiburių” leidėjai 
(Kanados lietuvių katalikų kul
tūros draugija “Žiburiai”), no
rėdami patirti kaip galima būtų 
geriau aptarnauti skaitytojus ir 
nustatyti gaires ateičiai, paruošė 
apklausos anketą skaitytojams 
ir visiems kitiems, kurie domisi 
šio savaitraščio ateitimi. Ap
klausa bus atspausdinta kitame 
“TŽ” numeryje, taip pat bus da
linama parapijose ir Lietuvių 
Namuose. Anketą išsikirptą iš 
laikraščio, gautą parapijose 
arba LN prašoma užpildyti lie
tuviškai arba angliškai, pareikšti 
savo nuomonę atsakant j klausi
mus. Anketos nereikia pasira
šyti. Kurie nori ją gauti ar 
atsakyti elektroniniu paštu, pra
šomi palikti žinutę “TŽ” adre
su: tevzib@pathcom.com, mes 
Jums ją pasiųsime. Grąžinti an
ketą galima asmeniškai arba 
paštu į “TŽ” įstaigą, 2185 Stave- 
bank Rd., Mississauga, ON, L5C 
1T3, taip pat į Prisikėlimo para
pijos bei “Paramos” kredito ko
operatyvuose specialiai tam pa
dėtas “TŽ” dėžutes iki š.m. 
lapkričio 1 d.

Išeivijos lietuvių gyvenimui 
ir demografiniams bruožams 
kintant, Jūsų atsiliepimai leidė
jams yra labai svarbūs mūsų 
spaudos ruošimuisi ateičiai.

A. a. Roko Stepulaičio švie
siam atminimui vietoje gėlių 
Sakių miesto Zanavykų krašto
tyros muziejui aukojo; $40 - E. 
Heikis, D. Jurevičienė; $20 - B. 
Jonaitienė, A. Pakarnienė; $15 
- O. Narušienė; $10 - J. Jonai
tienė; $5 - A. Babeckienė.

Aukas rinko Birutė Jonaitienė 
A. a. Zigmui Mockui staiga 

mirus, užjausdami jo tėvelius 
dr. Zigmą ir Liudą Mockus, sū
nų Dovydą ir brolį Vytautą su 
šeima, D. Zulonienė ir sūnus 
Raimundas “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $50.

A. a. sūnui Zigmui staiga 
mirus, nuoširdžiai užjausdami 
skausmo prislėgtus tėvelius Zig
mą ir Liudą Mockus, jo sūnų 
Dovydą ir brolį Vytą su šeima, 
L V. Ignaičiai, Gražina Ignaity- 
tė ir A. L. Čepai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $75.

Muz. Aleksandras Stanke
vičius, montrealietis Kanados 
kompozitorius, laimėjo 1997 
metų premiją, skirtą “Society of 
Canadian Authors and Music 
Composers” draugijos, kuri jį 
pripažino kaip daugiausia muzi
kos parašiusį kino ir televizijos 
programoms. Jo muzika taipgi 
girdima ir “Global TV” žiniose.

PADĖKA
Mūsų mylimam vyrui ir tėveliui 

a.a. Juozui Bakšai mirus, nuošir
džiai dėkojame visiems, atsiuntu- 
siems gėlių: Kęstučiui Jasiūnui, A. 
M. Radžiūnams su šeima, P. E. Ste
panauskams, M. G. Vegiams, Gru
bių šeimai, N. G. Juknevičiams, V. 
A. Kardokams. Taip pat nuoširdus 
ačiū A. Bumbuliui už piniginę auką 
“Tėviškės žiburiams”. Bakšų šeima

PARDUODAMAS namas Nidoje. 
Skambinti Navickienei tel. 011 
3705952981 arba 01137059 52871.

HAMILTONO Lietuvių pensinin
kų namams “Rambynas” reikalin
gas administratorius. Teirautis: 8 
v.r.-12 v.p.p., nuo pirmadienio iki 
penktadienio imtinai. Tel. 905 526- 
8281.

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 tek 416 503-1687.

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.

SIŪLOMAS DARBAS lietuviškai 
kalbančiam asmeniui arba porai, 
kurie kartu gyventų ir prižiūrėtų 
85 metų amžiaus asmenį netoli 
Londono, Ont. Duodamas pilnas 
išlaikymas. Galima naudotis auto
mobiliu. Teirautis skambinant (pa
liekant tel. įrašus) Algiui Oakvilėje 
905 845-7511 arba 905 827-1772; 
ar Daliai Londone, Ont. 519 644- 
1235; 519 432-2111; 519 432-3920.

MONTREAL
Tautos šventė rugsėjo 6 d. 

Aušros Vartų šventovėje buvo pa
minėta iškilmingomis pamaldomis. 
Mišias atnašavo kun. Kazimieras 
Ambrasas. SJ, ir pasakė tai dienai 
pritaikytą pamokslą. Įspūdingai 
giedojo tik ką po atostogų grįžęs 
parapijos choras. Pabaigoje buvo 
sugiedotas Tautos himnas. Pamal
dose šauliai dalyvavo su vėliavomis, 
prie kurių palydos prisidėjo visi ke
turi Lietuvos karininkai, čia besi
mokantys prancūzų kalbos.

Aušros Vartų parapijos žinia
raštis praneša, kad nuo rugsėjo 13 
sekmadieniais Aušros Vartų šven
tovėje tebus dvejos Mišios — 8,30 ir 
11 vai. Ateityje pamaldų tvarka gali 
keistis, todėl reikia sekti parapijos 
žiniaraštį ir skelbimus.

Ilgametis Aušros Vartų para
pijos kelbonas kun. Juozas Ara- 
nauskas, SJ, ketina pastoviai apsi
gyventi prancūzų jėzuitų namuose 
St. Jerome, Que.

LITAS4. 40 £
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 ADAM ONYTĖ, A.I.B.

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

INTERNATIONAL INTERNSHIP AVAILABLE FOR PLANNERS: 
Housing and Community Development Planner, Lithuania 
WoodGreen Community Centre is a non-profit organization currently 
participating in the execution of the CIDA-funded Baltic Initiative 
Program administered by the Foundation for International Training. 
WoodGreen is seeking one intern for a six-month assignment in 
support of the project in Klaipėda, Lithuania, to be responsible for 
assisting in community development work and working with 
homeowners’ associations to facilitate energy conservation initiatives 
for their apartment buildings.
The intern will be expected to carry out the following duties: 
In Canada;.
• job-shadcE'ing community development workers in working with 

tenants’ <•- jups and community organizations
• assisting preparation of materials and documentation in support of 

WoodGrt en’s international development projects
• helping to organize, facilitate and record community meetings
• assisting to complete community and tenant needs assessments
• working with local community groups and their organizing efforts
• providing administrative assistance to neighbourhood services unit
• providing administrative assistance to international development work
in Lithuania:
• Serving as a community development resource for Lithuanian staff of 

the project (who have less training, background and experience in 
community development, but who understand and are properly 
connected into the homeowners’ associations)

• Acting as a resource for presidents of homeowners' associations, both 
with regards to the process of conducting community meetings and on 
the substance of apartment building renovations

Interested applicants should have the following qualifications:
1. Willingness to travel and adapt to local conditions in Lithuania
2. Academic background in either the social housing or community 

development fields
3. Familiarity with conditions in Eastern Europe
4. Ability to communicate in Lithuanian
5. Eligibility for membership in the Canadian Institute of Planners
6. Canadian Citizenship
This position is proposed to begin in early October, 1998, for a 6-month 
period and will be based in Toronto, Ontario and Klaipėda, Lithuania.
For more information please call Rima Zavys, Manager of Neighbourhood 
Development at WoodGreen Community Centre 416 469-5211 ext. 1114 
Interested individuals should forward a one-page resume by e-mail or 
fax to: The Canadian Institute of Planners

worldlink@cip-icu.ca 613 237-7045.
RESUMES ARE REQUIRED IMMEDIATELY AND NO LATER THAN 
SEPTEMBER 25, 1998.
WorldLInk Resume Format
Resumes and cover letter should be prepared using the following 
format:
Part 1
• Identify the advertised Internship Placement Opportunity
• Briefly describe your interest in International planning 
Part 2
• Contact Information: name, email, mailing address, phone, fax
• Citizenship/eligibility to work in Canada
• University Education: Institution, Degree, Year of graduation
• Overseas Experience: Country and duration of stay
• Languages: verbal and written proficiency
• Skills/qualifications relevant to Advertised Internship Opportunity
• Employment/volunteer experience relevant to Advertised Internship 

Opportunity: Employer name, Job title. Dates of employment
• Names and contact information of two references.

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

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 

atlieka įvairiausius 
statybos-remonto darbus.

įvedame dujotiekius, oro ir van
dens šildymo sistemas, atliekame 
visus elektros bei vandentiekio dar
bus, nusausiname rūsius, den
giame stogus ir t. t. Garantuoja
me gerų darbo kokybę. Skambinti
Alvydui tel. 905 848-9628 

416 609-5108 (pager).

Kun. Jan Lipski, kuris ilgus 
metus padėdavo Aušros Vartų pa
rapijos kunigams pastoracijoje, išsi
kėlė į JAV.

Aušros Vartų parapijos choro 
vadovybė, pradedant naują žiemos 
sezoną, maloniai kviečia balsingus 
vyrus ir moteris įsijungti į chorą. 
Geriausiai susitarti sekmadieniais 
po 11 vai. Mišių.

Montrealio lituanistinė mo
kykla pradeda naujus mokslo me
tus rugsėjo 19, šeštadienį. Tą dieną 
9 vai. ryto seselių namuose bus 
registruojami mokiniai ir vyks tėvų 
susirinkimas.

KLB Montrealio apylinkė rug
sėjo 27, sekmadienį, 12 vai. p.p. 
šaukia informacinį susirinkimą 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Krašto valdybos narys Antanas Ra
šymas darys pranešimą, kaip 
paveikti Kanados vyriausybę, kad 
padėtų Lietuvai įstoti į ŠAS-gą 
(NATO). Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti. B. S.

FAX 514 722-3546
DONNA SV RAKA, A.I.B.

Res. 514 256-5355

MOTERIS ieško darbo. Tel. 416 
533-0977.

II-OJI PASAULIO LIETUVIŲ 
DAINŲ ŠVENTĖ - 1998. Trys 
aukštos kokybės vaizdajuostės: 1. 
Ansamblių vakaras Kalnų parke 
liepos 4 d. (2 vai.). 2. Šokių diena 
“Žalgirio” stadione liepos 5 d. (2 
vai.). 3. Dainų diena Vingio parke 
liepos 6 d. (4 vai.). Šias vaizdajuos
tes galite užsisakyti iš Internatio
nal Historic Films, Inc. skambi
nant telefonu 773-927-2900 arba 
raštu, 3533 S. Archer Ave. Chicago, 
IL 60609 USA. Vienos vaizdajuos
tės kaina tik 30 (Kan.), arba visos 
trys $70 (Kan.) ir $5 už persiunti
mų. Mes priimame asmeniškus če
kius (Kanados doleriais) arba “VI- 
SA/Mastercard” kredito korteles. 
Sav. Petras Bernotas.

mailto:matas@tinklas.net
mailto:tevzib@pathcom.com
mailto:worldlink@cip-icu.ca

