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Trūksta mažo žodžio
Dėkingumas yra dorybė, padedanti nustatyti žmo

gaus dvasinio subrendimo laipsnį. Dėkingas žmogus mato 
kitus, nedėkingas - kitiems aklas.

K
IEKVIENA padėka yra ypatinga šiluma, spindu
liuojanti į aplinką, maloniai nuteikianti žmones, 
dalinanti jiems daugiau džiaugsmo ir laimės. Ge
ra nuotaika linksmina ir jungia, patraukia ir pririša. Daž

nai ištartas “ačiū” žmogui reiškia daug daugiau nei atbula 
ranka numestas pinigas. Šeimos, kuriose dėkingumas vie
nas kitam yra virtęs geru papročiu, jaučiasi laimingesnės 
už tas, kurios to stokoja. Sutuoktinių skyrybos didele dali
mi įvyksta tik dėl to, kad jų kasdienybėje buvo daugiau 
reikalavimo, o mažiau dėkingumo. Dėkingumo ugdymas 
vaikuose yra ne mažiau svarbus už visus kitus įdiegimus 
besiformuojančiam būdui. O įsidėmėtina ir tai, kad dė
kingumas nėra vien tik mandagumo išraiška. Jis siejamas 
su gilesne prasme. Dėkingas žmogus pirmiausia jaučiasi 
turįs tam tikrą dvasinį užnugarį ir stovįs savo vietoje, ne
sąs kažkokia pasaulio viršūnė, nuo kurios tik nyki tuštu
ma tesiskleidžia. Nusileisti žemiau ir turėti kam ir už ką 
dėkoti yra paveiki žmogiškoji laimė, kurios kiekvienas tu
rėtų siekti. Nuo mažamečio mokinuko iki aukščiausio 
valstybės vadovo - visi, kas tik gyvas, turėtų dėkoti. Kam 
ir už ką - pats gyvenimas parodo. Normali aplinka nėra 
dykuma. O pastarojoje net atsiskyrėlis dėkoja vėjui už 
gaivinantį pūstelėjimą, sesutėm žvaigždutėm, kad jos nak
tį į jį žiūri ir jo vieno nepalieka.

R
EIKŠMINGI dalykai, turintys platesnės visuoti
nės prasmės, dažniausiai yra minimi specialiai tai 
minčiai ir tikslui paskirtomis dienomis. Taip atsi
rado ir Padėkos diena, daug kur pasaulyje žinota ir šven

čiama kaip derliaus šventė pasidžiaugiant žmogaus darbo 
ir žemės teikiamais vaisiais. Matomi vasaros užsiėmimų ir 
triūso rezultatai. Tokios džiaugsmo šventės pasaulyje ži
nomos nuo ankstyviausių amžių. Jau primityviausios 
žmonių gentys tą džiaugsmą išreikšdavo padėka dievams 
už visas teikiamas gėrybes, be kurių joks išsilaikymas ne
būtų įmanomas. Mąstymo linkmė teisinga, atremta į jun
tamą dėkingumą. Nelenktyniaujama su dievais, kurių vie
ton žmogus niekada neįstengs atsisėsti. Tačiau žmonijos 
istorija nurodo, kad labiau išprusęs žmogus ima kopti į 
aukštumas, kurios ne jam skirtos, ir tolydžio dėkingumą 
pradeda pakeisti išdidumas, o Padėkos dienos pavirsta 
metinėmis progomis smagiai pasilinksminti, net nebenu- 
tuokiant, kodėl tai daroma. Šiaurės Amerikoje (gal ir ki
tur?) Padėkos dienos - tai tik apmokamos nedarbo die
nos, trumpos savaitgalio atostogos, kai valgomi kalakutai 
ir moliūgų pyragai. Viskas gera ir gražu, viskas džiugina ir 
linksmina. Tik toje pakilioje nuotaikoje dažnai trūksta 
vieno mažo žodžio didžiajam Kūrėjui, visų gėrybių dalin
tojui. Neatrodo, kad tasai žodis būtų pamirštamas. Grei
čiausiai jis “iš mados” išėjęs. Gal per didelė visokių gėry
bių griūtis jį išstūmė. Visko per daug, ir ta gausa jokio gi
lesnio įspūdžio nebesukelia, nebent tik diegia kurstymą 
reikalauti dar daugiau. O kol negauname, už ką gi dėko
ti? Ir taip diena po dienos. O ten kažkur badaujantis už 
duonos plutą tris kartus dėkotų. Č.S.

LIETUVOS KANKINIŲ VARDO PARAPIJOS KANADOJE 70 METŲ SUKAKTIES IŠKILMĖS. 
Koncelebracinės pamaldos šventovėje, kurioms vadovavo vyskupas PAULIUS BALTAKIS, OFM; jungtinis 
šios parapijos ir torontiškės Prisikėlimo parapijos choras, diriguojamas muz. D. VISKONTIENĖS, 
akompanuojamas muz. J. GOVĖDO, dalyvaujant smuikininkams; eisena su vėliavomis į lietuvių Šv. Jono 
kapines šventinti sukaktuvinio kryžiaus Nuotr. B. Tarvydo

Lietuviškam židiniui išeivijoje 70 
Šv. Jono Krikštytojo - Lietuvos kankinių parapija, pradėjusi savo veiklą 1928 metais 
Toronte, buvo stipriausias lietuviškumo židinys. Po Antrojo pasaulinio karo, pasikeitus 
gyvenimo sąlygoms ir pagausėjus naujiems ateiviams, ši parapija persikėlė į Mississaugos 
miestą ir pasivadino Lietuvos kankinių vardu. Joje telkiasi žymi dalis tautiečių katalikų, 

gyvenančių Toronte, Mississaugoje ir kitose vietovėse
KANADOS ĮVYKIAI

Įstatymas sugrąžino visus į klases

Savaitė Lietuvoje

Ontario parlamentas rug
sėjo 28 pradėjo svarstyti Švieti
mo ministerijos pateiktą įstaty
mo projektą, kuris sugrąžintų li
kusius 200,000 mokinių ir visus 
mokytojus atgal į klases. Nors iš 
pradžių naujieji demokratai bei 
liberalai žadėjo tai trukdyti ilgo
mis kalbomis parlamente, bet 
pajutę viešosios nuomonės kryptį 
nutarė kitaip. Įstatymas buvo 
priimtas per vieną dieną su vie
na svarbia išimtimi (dėl kurios 
ir kilo visi ginčai): mokytojų 
klasėse praleistinų valandų 
skaičius ir jų aptarimas išskirtas 
ir paliktas svarstyti vėlesniam 
laikui. Apskritai paėmus, atro
do, kad premjeras M. Harris, 
buvęs mokytojas, tvirtai laikysis 
savo plano pakeisti provincijos 
mokslo sistemą. Neseniai savo 
kalboje Ontario žymių versli
ninkų susirinkime premjeras ją 
pavadino “nepriimtinai žema” 
ir būtina patobulinti, ypač ruo
šiant jaunuolius greitai techniš
kai besivystančiam pasauliui. 
Smulkių verslininkų sąjungos 
(reprezentuojančios apie 89,000 
mažų ir didesnių firmų) pirmi
ninkė Catherine Swift tą prem
jero vertinimą spaudai kita pro
ga patvirtino. Pagal ją, gana 
daug gimnazijas baigusių ateina 
į verslo pasaulį nepasiruošę: ne 
tik gerai nemoka vartoti kalbos 
gramatikos bei sintaksės ar 
kompiuterio, bet ir neturi tinka
mo atsakomybės jausmo: ne- 

punktualūs, nepriimtinai ren
giasi bei elgiasi.

Žemės drebėjimas buvo jau
čiamas pietinėje Ontario dalyje 
rugsėjo 25, penktadienio popie
tę, 3.54 vai. Žemės pajudėjimas 
prasidėjo Ohio valstijoje į pie
tus nuo Erie ežero ir 6 km per 
sekundę greičiu nudundėjo į 
visas puses. Drebėjimas buvo 
trumpas, bet nemažas, 5.4 Rich- 
terio mastu. Torontas ir jo apy
linkės yra žemės drebėjimų zo
noje, bet daugiausia jie būna la
bai maži, vos pajuntami, žemiau 
Richterio 3 dydžio. Paskutinis 
didesnis drebėjimas, Richterio 
5, Toronte buvo juntamas 1986 
metais, prasidėjęs toje pačioje 
Ohio valstijos vietoje.

Kanados oro linijų bendro
vės buriasi į didesnes grupes su 
kitų valstybių bendrovėmis, kad 
lengviau suderintų skrydžių pla
nus, persėdimus ir dažno skridi
mo taškus. “Canadian Airlines” 
bus vienoje grupėje vardu “one- 
world” su “American Airlines” 
(JAV), “British Airways” (D. 
Britanija), “Quantas” (Austra
lija) ir “Cathay Pacific” (Hon
kongas). Ši didžiulė oro linijų 
grupė sujungs 632 miestus 138 
valstybėse, turės 1,524 lėktuvus 
ir aptarnaus 174 milijonus ke
leivių. Tuo tarpu “Canadian 
Airlines” viena pati teaptarnau- 
ja 11 milijonų keleivių tarp 13 
valstybių. Ateityje prie šios gru-

(Nukelta j 6-tą psl.)

Buvo taškas, nuo kurio rei
kėjo pradėti naują gyvenimą. 
Taškas - Kanados platybėse, 
taškelis visoje žemės planetoje. 
Bet toks didelis ir reikšmingas 
tiems, kurie svetimose padangė
se ieškojo savųjų - lietuvis ieš
kojo lietuvio. Tas taškas To- 
rontan atvykusiems lietuvių 
naujakuriams anuomet buvo Šv. 
Jono Kr. parapija Dundas gat
vėje. Šitaip galėjo pagalvoti ne 
vienas, atvažiavęs į šios parapi
jos 70-mečio šventę, kuri įvyko 
1998 m. rugsėjo 27 d. Anapilio 
sodyboje. Po daugelio metų - 
nauja vietovė, nauji modernūs 
pastatai, didelės aikštės ir kapi
nės, paminklinė koplyčia, Kry
žių kalnelis, į dangų besistie
piantis Lietuvos kankinių šven
tovės bokštas. Kad čia ta pati 
senoji Dundas gatvės lietuvių 
parapija, gerai išaiškina, sukak
tuvinis leidinys, platintas šven
tės dieną ir dar platinamas, o 
nuotraukomis parapijos veiklą 
kruopščiai apžvelgė KLB mu
ziejuje surengta paroda.

Šventovėje
Šventė pradėta religiniu 

koncertu, kurio klausėsi visiškai 
pilna šventovė iškilmės dalyvių. 
Programą atliko muz. Jonui 
Govėdui vargonuojant ir akom
panuojant smuikininkai Aud
ronė Šarpytė ir Mindaugas 
Gabrys, solistai Slava Žiemelytė 
ir Rimas Paulionis bei jungtinis 

Lietuvos kankinių ir Prisikėlimo 
parapijų choras, vad. muz. Da
lios Viskontienės.

Pusvalandį trukęs koncertas 
paskutiniąja giesme “Pergalės 
Kristui” (sulietuvintas IX-tosios 
Beethoveno simfonijos varian
tas) įvedė iškilmingą procesiją 
su Lietuvos, šaulių, skautų, ka
talikių moterų dr-jos vėliavo
mis, paskui kurias ėjo kunigai - 
K. Kaknevičius, K. Ralys, E. 
Putrimas, A Simanavičius, OFM, 
E. Jurgutis, OFM, J. Liauba, 
OFM, prel. J. Staškus (klebonas) 
ir vysk. P. Baltakis.

Koncelebracinių Mišių me
tu giedojo chorai, skaitinius at
liko L. Narušis ir A. Jonušonis. 
Pamoksle vyskupas P. Baltakis 
iškėlė lietuviškųjų parapijų 
reikšmę išeivijoje ir palinkėjo 
Lietuvos kankinių (buvusiai Šv. 
Jono Kr.) parapijai gyvuoti dar 
70 metų. Buvo įnešta ir pa
šventinta graži nauja parapijos 
vėliava. . .Kapinėse

Po Mišių iškilmės buvo tę
siamos čia pat esančiose Šv. Jo
no lietuvių kapinėse, kur pa
šventintas sukaktuvinis kryžius, 
papildęs ir papuošęs Kryžių kal
nelį. Pasimelsta prie Anapilo 
sodybos įsteigėjo ir parapijos 
perkėlėjo a.a. kun. Petro Ažu
balio kapo.

Čia nugirsti komentarai bu
vo visi vienodi - nieko čia šian
dien nebūtų buvę, jei ne kle

bonas kun. Petras Ažubalis, vi
sada realus, bet turėjęs aiškią 
ateities viziją. Prie to dar pa
sakytina - tai pavyzdys, rodan
tis, kiek daug veikloje priklauso 
nuo vieno žmogaus iniciatyvos, 
sugebėjimo vadovauti ir galin
čio kantriai dirbti.

Iškilmingas pokylis
Penktą valandą po pietų 

Anapilio didžiojoje salėje susi
rinko daugiau kaip 400 parapi
jiečių ir svečių iškilmingam 
šventės pokyliui. Parapijos tary
bos pirmininkas Rimas Pau
lionis draugiškai pasveikino vi
sus susirinkusius, išvardino at
vykusius garbės svečius. Invo- 
kacijai sukalbėti jis pakvietė Tė
viškės žiburių vyriausiąjį redak
torių prelatą dr. Praną Gaidą, 
šioje parapijoje atlikusį svarbų 
vaidmenį nuo 1961 m.

Pakilią nuotaiką vakarui su
teikė meninę programą atlikęs 
muz. Audronės Šarpytės vado
vaujamas kamerinis orkestras 
“Lyra”, grojęs Čiurlionio bei 
Mozart’o kūrinių ir visiems 
mielą “Lietuva brangi”. Muz. 
Nijolės Benotienės puikiai va
dovaujamas “Angeliukų” vaikų 
choras visus pradžiugino įspū
dingomis giesmėmis (“Malda” - 
muz. Abario, žodž. Bradūno; 
“Rytmetinė moksleivių giesmė” 
muz. Brazio, žodž. Žalvarinio; 
“Daina iš širdies” - muz. ir

(Nukelta j 2-rą psl.)

Reikalaus finansinės drausmės
Rugsėjo 17 d. Lietuvos mi- 

nisteris pirmininkas Gediminas 
Vagnorius seimo nariams pra
nešė, kad dėl krizės Rusijoje 
bendrojo vidaus produkto augi
mas Lietuvoje nuo 7% gali su
mažėti iki 4-5%, Lietuvos vals
tybės biudžetas gali netekti apie 
300-350 mln. litų, o valiutos at
sargos sumažėti 100-150 mln. 
JAV dolerių. Kaip rašo ELTA, 
G. Vagnoriaus nuomone, Lietu
va išvengs finansinės ir pinigi
nės krizės, tačiau įmonės patirs 
ekonominių sunkumų.

Ministerio pirmininko teigi
mu, finansinė krizė palietė 41 
didesnę Lietuvos įmonę, 38 
įmonės jau turėjo nuostolių. 
Vyriausybė nutarė suteikti 2.6 
mln. litų paramą pirmosioms 
trims įmonėms. Jis pabrėžė, kad 
norint išvengti krizės, kuri 
Rusijoje išsivystė dėl pašlijusios 
finansinės drausmės, nemoka
mų mokesčių ir didėjančios 
valstybės bei įmonių skolos, rei
kia dar daugiau sugriežtinti Lie
tuvoje finansinę tvarką.

Seimo pirmininkas Suomijoje
Kaip praneša ELTA, Lietu

vos seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis su delegacija lan
kėsi Suomijoje rugsėjo 20-23 
d.d. Jie susitiko su Suomijos 
prezidentu Martti Ahtisaari, 
premjeru Paavo Lipponen sei
mo pirmininke Riita Uosukai- 
nen bei kitais pareigūnais. Susi
tikime su Suomijos prezidentu 
ir premjeru V. Landsbergis pa
tvirtino pagrindinių Lietuvos 
partijų sutarimą dėl stojimo į 
Europos sąjungą. Jam buvo pa
kartota Suomijos pozicija, jog 
visos ES narystės siekiančios 
valstybės yra lygios. V. Lands
bergis pareiškė įsitikinimą, kad 
per derybų laikotarpį Lietuva 
visiškai pasiruoš narystei, o per 
tą laiką bus galima išspręsti ir 
Ignalinos atominės elektrinės 
reikalą, pabrėždamas, kad “Lie
tuva pasirengusi uždaryti jėgai
nę, tačiau jos uždarymas neturi 
tapti sąlyga nei narystei, nei de
rybų pradžiai”. Jėgainės uždary
mas yra bendras reikalas, ir Lie
tuva nepajėgia viena to padaryti.

Susitiko su laivyno vadu
Lietuvos krašto apsaugos 

ministeris Česlovas Stankevi
čius rugsėjo 11 d. susitiko su 
Norvegijos karališkojo laivyno 
vadu, kontradmirolu Hans Kris
tian Svensholt. Su juo buvo ap
tarti klausimai dėl Norvegijos 
remiamų Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos karinės jūrų eskadros 
BALTRON bei Baltijos taikos 
bataliono BALTBAT. Norvegi
ja jau svarsto Lietuvos prašymą 
gauti dar vieną patrulinį laivą 
(vienas jau buvo dovanotas 
prieš kelerius metus). Č. Stan
kevičiaus nuomone, Lietuvoje 
reikėtų bendros jūros ir pakran
tės apsaugos tarnybos, kurią 
sudarytų karo laivai, pasieniečių 
daliniai ir aplinkosaugos specia
listai. Ji veiktų panašiai kaip 
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listai galėtų pasisemti žinių.

Politologų konferencija
Rugsėjo 25-26 d.d. Vilniuje 

įvyko daugiau kaip dešimties 
Baltijos ir Siaurės regiono vals
tybių konferencija apie pers
pektyvas stiprinti regioninį sau
gumą ir spręsti konfliktus, rašo 
ELTA. Įtraukti buvo ir klausi
mai, susiję su Rusijos krizės įta
ka šioms valstybėms. Pagrindinį 
pranešimą skaitė tarptautinių 
santykių teoretikas, Westmins
ter universiteto profesorius ir 
Kopenhagos taikos tyrimų insti
tuto Europos saugumo projekto 
grupės vadovas Barry Buzan. Jo 
knyga, Žmonės, valstybės ir baimė. 
Tarptautinio saugumo studijos po 
Šaltojo karo, išversta j lietuvių 
kalbą, buvo pristatyta Vilniuje 
konferencijos išvakarėse.

Ambasados ir paskyrimai
BNS pranešimu, Lietuvos 

vyriausybė davė leidimą Minske 
baigti statyti ambasados pastatą 
pagal sutartį su rangovų firma. 
Statybos darbai buvo pradėti 
1996 m., šiemet bus užbaigti 
ambasados darbuotojų butai bei 
amabasadoriaus rezidencija, pa
ti ambasada bus baigta įrengti 
kitais metais. Rezidencijų staty
bos užbaigimas išspręs praėju
sios vasaros Gudijos adminis
tracijos sudarytus sunkumus 
Lietuvos ir kitų Vakarų valsty
bių diplomatams, kurie buvo 
priversti išsikraustyti iš Drozdų 
komplekso. Lietuvos ambasa
dos naujos patalpos bus Zacha- 
rovo gatvėje, kur yra įsikūrusi 
Vokietijos ambasada.

JAV gimusi, Niujorke dir
busi Lietuvių katalikų religinėje 
šalpoje, Gintė Damušytė pa
skirta Lietuvos ambasadore 
Austrijoje. Kaip rašo “Lietuvos 
rytas”, Vienoje tarptautinėse 
organizacijose ESBO ir TATE- 
NA Lietuvos interesams atsto
vaus teisininkas Šarūnas Ado
mavičius.

Lenkijos gynybos ministeri
joje rugsėjo pradžioje buvo 
akredituotas naujasis Lietuvos 
gynybos atašė Lenkijai, Čekijai 
ir Vengrijai majoras Rimas 
Litvinas.

Vilniuje rugsėjo 15 d. buvo 
atidaryta Belgijos ambasada, 
pirmoji Baltijos valstybėse. Bel
gijos užsienio reikalų ministerio 
teigimu, Lietuva yra tapusi labai 
svarbia Belgijos partnere ne tik 
politikos, bet ir ekonominių ry
šių srityje, skelbia BNS.

Naujasis Švedijos ambasa
dorius Vilniuje Lars Varjo įtei
kė skiriamuosius raštus Lietu
vos prezidentui Valdui Adam
kui rugsėjo viduryje.

Rugsėjo 30 d. V. Adamkus 
priėmė naują Kinijos ambasa
dorių Lietuvoje Guan Heng- 
guang.

Lankėsi Kuveito delegacija
ELTOS žiniomis, Lietuvoje 

rugsėjo 21-24 d.d. lankėsi Ku
veito parlamentinė delegacija, 

(Nukelta į 3-čią psl.)
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Dvasinio atsinaujinimo reiškiniai
Labai gausūs dalyviai Šilinių atlaiduose Šiluvoje, kardinolo 
Sladkevičiaus ir arkivyskupo Tamkevičiaus pamokslai, iškeliantys 

dvasinio atgimimo reiškinius

Demokratijos ugdymas Rytuose
Rusijos ir kitų naujakurių respublikų ekonominės bei politinės agonijos brendo 
sovietiniame totalitarizme. Vakarai neišvengė klaidų Rytų demokratinimo procese ir 

nejučiomis prisidėjo prie jų nelaimių

Tą saulėtą sekmadienį A. 
Vivulskio suprojektuotos koply
čios baltutėlis 33-jų metrų bokš
tas sukvietė į didžiuosius Švč. 
M. Marijos gimimo (Šilinės) at
laidus. Transporto piemonės, 
nesutilpusios miestelyje ir spe
cialioje aikštėje greta Popiežiui 
Jonui-Pauliui II skirtojo kry
žiaus, kilometrais nusidriekė pa
plentėmis, pakelėmis, pievomis.

Bazilika buvo sausakimša 
per rytines šv. Mišias. Po jų 
daug kas meldėsi prie šoninio 
altoriaus su Nekaltai Pradėto
sios statulėle, kurią slogaus 
ateizmo metais padovanojo Ai
rijos katalikai. Buvo einama 
keliais aplink didįjį altorių su 
stebuklinguoju Dangaus Kara
lienės paveikslu. Šventoriuje 
praeiviai stabteldavo “Viešpa
ties angelui” prie a.a. arkivysku
po J. Matulaičio-Labuko kapo.

Sumai, koncelebruotai po 
atviru dangumi, vadovavo Lie
tuvos kardinolas V. Sladkevi
čius. Įžangoje jis pabrėžė, kad 
atėjome čionai išreikšti meilę 
Nuliūdusiųjų Paguodai, pavesti 
Jai kančiomis ženklintos tautos 
ateitį, gyventi Jos teikiamomis 
malonėmis ir viltimis Lietuvai, 
pasauliui.

Kauno arkivyskupas S. Tam- 
kevičius pamoksle atskleidė 
dvasinio atsinaujinimo ženklų. Į 
religinę veiklą įsijungia vis dau

Paminklinė lenta prie labdaringų visuomenės veikėjų VENCLAUSKŲ 
namo Šiauliuose Nuotr. H. Paulausko

našlaičių. Dabar čia “Aušros” muziejaus parodų salės Nuotr. H. Paulausko

giau tikinčiųjų pasauliečių. 
Ypač džiugina tie, kurie grįžta. 
Tai liečia ir anoniminių alkoho
likų klubus. Vis dėlto didžiausią 
grėsmę šiandien kelia neregėtas 
girtuokliavimas. Niekas neišgel
bės, jei būsim tik pasyvūs stebė
tojai. Turime prikelti brolius, 
tapusius alkoholio vergais. Jei 
nebus priimtas blaivinimo įsta
tymas, Bažnyčios balsas liks tik 
tyruose šaukiančio balsu ir 
lauktina chaoso, koks dabar ap
ėmė Rusiją.

Kartu su kardinolu tūkstan
čiai maldininkų, apsupę Nusi
dėjėlių Gynėjos statulą skvere, 
kalbėjo Švč. M. Marijos litaniją, 
atnaujino pasiaukojimo Jos ne
kaltąja! širdžiai aktą.

Arkivyskupas S. Tamkevi- 
čius dėkojo dalyvavusiems vys
kupams (2 iš užsienio), kuni
gams ir minioms iš visų Tėvynės 
kampelių. Skambėjo Lietuvos 
himnas ir “Marija, Marija”.

Daugiatūkstantinė žmonių 
upė plūstelėjo koplyčios link. 
Aplink ją grindiniu ir neišsen
kančiais srautais lentų grindimis 
aplink nuostabųjį altorių viduje 
keliais ėjo daugybė tų, kurie 
jaučia suspaudimą negandų aki
vaizdoje, bučiavo akmenį, ant 
kurio kadaise apsireiškė Paslap
tingoji Rožė.

Jeronimas Šalčiūnas

ALGIMANTAS EIMANTAS

Ekonominė Rusijos krizė 
nesuvaldomai skrieja į suirutę. 
Tokia jos padėtis smukdo pa
saulio pastovumą, jo gerovę ir 
pakerta politinių santvarkų pu
siausvyrą. Tokioje klaikioje glo
balinėje būklėje suvereniteto 
praradimo pavojus gresia buvu
siems Sov. Sąjungos satelitams 
ir respublikoms.

Rusijai praradus reforminę 
pusiausvyrą, visa jos teritorija 
gali patekti į komunistų rankas, 
kaip ir po Pirmojo pasaulinio 
karo. Tik šį kartą tai įvyktų le
galiai, nes parlamente kairieji 
sudaro daugumą. Tam išvengti 
vakarietiška išmintis buvo nuro
džiusi kliūtis, su kuriomis reikė
jo būtinai susidoroti, norint Ru
siją sudemokratinti kapitalizmo 
rėmuose. Mat Rusijoje komu
nistai tebeišpažįsta totalitariz
mo doktriną ir stropiai rūpinasi 
jos atgimimu. Kartu jie siekia 
buvusios imperijos atstatymo ir 
jos žemės plotų atgavimo bei 
užvaldymo.

Stalinas nepaisė Lenino pa
žadų, teisėtai surašytų santarvių 
dokumentuose. Atrodo, kad ir 
dabarties komunistai neatsi
žvelgs į prezidento B. Jelcino 
suvereniteto garantijas, duotas 
naujoms nepriklausomoms vals
tybėms.

Ekonominė krizė
Naujiems Rytų valstybi

niams vienetams yra būtina Ru
sijos reforminė pažanga, kuri 
kol kas labai lėta ir sunkiai pa
siekiama. Niujorko universiteto 
prof. S. F. Cohen sako: jei Ru
sija ir atsigautų ekonomiškai, 
lyg per stebuklą, jai prireiktų 
kelių dešimtmečių atgauti tai, 
kas buvo prarasta 1990-98 m. 
laikotarpyje. Per tą laiką toje 
platybėje dingo milijonai žmo
nių ir turto. Prof. S. Šenfeldas iš 
Brown universiteto savo išsamia 
statistika įrodinėja, kad dar pla
tesnio masto ekonominė krizė 
ir politinė bedugnė Rusijai yra 
neišvengiama. Maža vilčių iš
kopti iš beviltiškos būklės duo
da ir naujojo min. pirmininko 
J. Primakovo patvirtinimas par
lamente. Primakovas yra sovie
tinės nomenklatūros dinozau
ras, komunistinio mokslo pada
ras, vadovavęs KGB tinklui.

Jis ne vienintelis toks iš anų 
brutalių laikų. Dar daug tokių 
kaip jis sėdi įtakingose parei
gose, ne vien Rusijoje. Rytuose, 
už Rusijos ribų, reforminės pa
stangos yra daug žymesnės. Ge
rų rezultatų ta linkme buvo pa
siekta pasiaukojusių reformi- 
ninkų dėka. Deja, jiems kelią 
pastoja užgrūdinti stalinistai, 
aktyviai besidarbuojantys vals- 
tybininėse viršūnėse. Jie išauk
lėti demokratijai priešingoje sis
temoje. Vakarietiškos sąvokos 
jiems yra svetimos ir nepriim
tinos.

Kenkėjai
Tarp minėtų monolitinių 

stabų Rusijoje, kaip ir kitose 
Rytų valstybėse, yra ir kitokių 
kenkėjų demokratinei santvar
kai, būtent tokių, kuriems de
mokratija reiškia absolučią lais
vę. Aišku, tokia samprata tik 
ugdo ir plėtoja anarchiją, kurios 

priedangoje jie lobsta ir lėbauja.
Nomenklatūros luomas į 

laisvą rinką žiūri kaip pratur
tėjimo priemonę. Jiems kapita
lizmo tikslas - praturtėti bet ko
kia kaina ir bet kokiomis prie
monėmis. Nusikalstamumas yra 
jų kelias į užsibrėžtą tikslą. 
Tikrieji reformininkai jiems yra 
aršiausi priešai. Jie juos žemina 
ir nuolat niekina, bando išstum
ti iš valdžios visokiausiais bū
dais.

Vakariečių klaidos
Ne vien vidaus būklė Rusi

joje kenkia demokratijos ir lais
vos rinkos įgyvendinimui. Lais
vasis pasaulis, skubėdamas 
įdiegti naują ideologiją, valdy
mo sistemą ir ekonominės bui
ties tvarką, nemažai kur klydo. 
Vakarai, linkę j materializmą, 
klimpo vis gilyn atsiradusios su
irutės pelkėje, žvelgdami į Rusi
jos žaizdas pernelyg paviršuti
niškai. Politinis nepastovumas 
Kremliuje buvo ir tebėra laiko
mas laikinu reiškiniu ekonomi
niame Rusijos gyvenime. Gob
šusis kapitalizmas, apakintas 
beribių Rusijos žemės turtų, ne
pakankamai įvertina politinę 
tikrovę - galimą Rusijos impe
rijos atgimimą, šaltojo karo grį
žimą ar net pasaulinio konflikto 
grėsmę.

Turbūt netinkamą priversti
nę ekonominę linkmę Rusijai 
nustatė Tarptautinis monetinis 
fondas. Tas finansinės paramos 
teikėjas reikalavo įvesti dideles 
palūkanas banko paskoloms, 
teigdamas kad tai patrauks 
stambias investicijas iš užsienio. 
Tačiau tokia politika sužlugdė 
krašto gamybą ir vietinę preky
bą, nes naujieji “biznieriai” ne
įstengė pakelti tokios sunkios 
paskolų naštos, nesiorientavo 
laisvos rinkos pagrinduose, eko
nominėje struktūroje. Kilo ne
pasitenkinimas. Bankai nesu
laukę paskolų su palūkanomis 
grąžinimo, sustabdė naujas pa
skolas. Komercinė gamyba su
stojo, atsirado prekių trūkumas.

Evangelikų radijo laidos Lietuvai
Vokietijos laikraštis “Ku- 

rier” 1998 m. liepos 15-16 d.d. 
laidoje, žinių ir pranešimų sky
riuje, paskelbė įdomų, gal ma
žai kam ir žinomą, straipsnį 
apie Evangelikų radijo tarnybą 
(ERF), kuri jau trisdešimt metų 
Wetzlar’e paruošia laidas lietu
viškai ir siunčia jas į Lietuvą. 
Pirmoji laida trumpomis ban
gomis per tarptautinį Monte 
Carlo radiją, buvo pasiųsta 1968 
m. liepos 6 d.

Nuo pat pradžios iki dabar 
tuo reikalu rūpinasi Vokietijoje 
gyvenantys lietuviai. Kurt Klum- 
bies (Klumbys), Lietuvoje gi
męs policijos valdininkas, nuo 
1967 m. ERF atsakingas dar
buotojas, pradėjo siųsti laidas lie
tuvių kalba į savo gimtąjį kraštą, 
kuris tuo metu buvo komunistų 
valdomas. Taip jis tapo savotišku 
krikščionybės skleidėju.

Laidų medžiagai sudaryti 
buvo daromi vertimai iš vokie
čių kalbos. Tai buvęs gana dide
lis darbas. K. Klumbiui sunega
lavus jo darbą perėmė meto
distų kunigas Richard Lupp, 
laidas į Lietuvą siuntęs iki 1988 
metų.

Brangus importas bandė užpil
dyti prekių nepriteklių, bet 
aukštos kainos privedė prie in
fliacijos. Išsiplėtė skurdas. Vals
tybės pajamos labai sumažėjo, 
nes nepajėgė surinkti mokesčių, 
kurių visi vengė. Išplito mainai 
- atsilyginama darbu už darbą, 
prekėmis už prekes.

Komerciniai sluoksniai in
fliacijos paveikti, ragino valdžią 
perimti visą krašto ekonomiją į 
savo rankas bei ją kontroliuoti. 
Taip pradėta ieškoti išeities 
jiems artimame komunistinia
me centralizme ir totalitarizme.

Tuomet paaiškėjo, kad va
karietiškas kapitalizmas per 
greitai diegiamas Rusijoje, se
najai sistemai dar tvirtai tebesi
laikant.

Kontrolė ir įžvalga
Kai kuriais atvejais laikina 

centrinė kontrolė demokratijoje 
įgalina politinį bei ekonominį ir 
socialinį sustiprėjimą. Jau daug 
laisvos rinkos šalininkų ta link
me yra pasisakę apie globalinės 
laisvos rinkos infrastruktūrą ir 
perspektyvas. Jie remia centrinę 
kontrolę tam tikrais atvejais. 
Svarbi klauzulė šioje teorijoje 
nurodo, kad toks žingsnis yra 
priimtinas tik kapitalizmo ir 
laisvos rinkos šalininkams esant 
valdžioje, įsipareigojus nuimti 
kontroles atstačius valstybės pa
stovumą.

Laisvos rinkos sėkmė taip 
pat priklauso nuo jos sam
pratos. Apgailėtina, kad šiuo 
metu Rytų demokratijose pasi
gendama ne tik ekonominio ir 
politinio pastovumo, bet ir ati
tinkamom kapitalizmo sąvokom 
pagrįstų institucijų. Taip pat 
jaučiamas didelis patyrusių ga
bių vadovų ir žinovų trūkumas 
tose srityse.

Neabejotina, kad stropus 
kapitalizmo išnagrinėjimas ir 
intelektualinis jo įsisavinimas, 
jungiamas su atitinkama prakti
ka, turėtų duoti teigiamų rezul
tatų.

Tuo metu pačioje pradžioje 
Vokietijoje, susilaukta dėkingų 
atgarsių. Tačiau ilgai nieko ne
buvo žinoma, ar tos savaitinės 
laidos girdimos Lietuvoje, nes 
jokių atsiliepimų nebuvę. Paga
liau po ranka pakliuvęs komu
nistinis laikraštis, puolęs minė
tas radijo laidas, padaręs savo
tiškai neapmokamą reklamą ir, 
anot ERF direktoriaus Horst 
Marquardt, tai buvęs praneši
mas, kad einama teisingu keliu 
ir telikę už tai tik Dievui dėkoti.

Nuo 1988 m. tą darbą per
ėmė Kasparas Dikšaitis, netru
kus pagalbon įtraukęs savo 
žmoną Ireną ir dar vieną porą - 
Eleną ir Ričardą Baliulius. Visi 
jie darbuojasi ten jau dešimt 
metų.

Po Sovietų S-gos žlugimo 
laidų klausymo būklė pasikeitu
si. Tačiau atsiliepimų kasmet 
būna tarp 50 ir 100. Tai nėra 
jau taip mažai žinant, kad kata
likiškoje Lietuvoje ortodoksų ir 
protestantų tėra 300,000. Taipgi 
dalis gyventojų sovietmečiu ta
pę ateistais. Įdomu ir tai, kad 
tomis laidomis iš Vokietijos 
džiaugiasi net Kauno kunigų 
seminarijos auklėtiniai.

Iš viso buvę išsiųsta daugiau 
kaip 3,000 radijo laidų. Vilniuje 
esanti viena vienintelė ERF 
įstaiga, vadovaujama Arūno Si- 
licko. Pastarasis rūpinasi ryšiais 
su klausytojais, reklama ir žinių 
perdavimu provincijai magnete- 
foniniais įrašais. Nuo 1998 m. 
vasario mėnesio per savaitę šio
kiadieniais perduodamos trys 
programos po 15 minučių, šeš
tadieniais ir sekmadieniais 9.30 
v.v. po pusvalandį. Ta lietuviš
koji programa perduodama ne
be per Monte Carlo, bet per 
TWR stotį Lenkijos Steline vi
durinėmis bangomis 1.503 kHz. 
K. Dikšaitis mano, kad dėl to 
šiais metais ir klausytojų skai
čius padidės.

(Straipsnį parinko ir atsiun
tė Le Kro). Snk.

Šventinant Lietuvos kankinių parapijos sukaktuvinį kryžių kapinėse. Iš 
kairės: klebonas prel. J. STASKEVIČIUS, vysk. P. BALTAKIS, OFM, 
Londono lietuvių parapijos klebonas kun. K. KAKNEVIČIUS. Kry
žiaus projektas - dail. Rimo Paulionio, darbas - dail. K. Keparučio

Nuotr. B. Tarvydo

Lietuviškam židiniui išeivijoje 70
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

žodž. Kliorienės; “Aš myliu” - 
muz. Tyson, liet. žodž. Beno- 
tienės).

Lietuviams pažįstama Mis- 
sissaugos burmistre Hazel 
McCallion tarė malonų sveiki
nimo žodį, prisimindama Ana
pilio steigėją kun. Petrą Ažubalį 
ir lietuvių darbštumą bei teigia
mą įnašą Mississaugos mieste.

Dr. Angelė Kazlauskienė, 
kun. Petro Ažubalio fondo pir
mininkė, įteikė stipendiją nauja
jam šios parapijos talkininkui 
kun. Kęstučiui Raliui, atvyku
siam iš Lietuvos gilinti teologi
jos žinių Toronto universitete. 
Jis tarė padėkos žodį.

Klebonas prelatas Jonas 
Staškevičius padėkojo visiems 
šios svarbios sukakties rengė
jams ir susirinkusiems ją kartu 
atšvęsti. Ta proga jis pristatė 
kunigus, kilusius iš šios parapi
jos, galėjusius šiame jos pokyly
je dalyvauti. Šalia klebono, 
įšventinto 1962 m., scenoje pa
sirodė kun. Petras Rožaitis 
(Rosettis), įšventintas 1943 m., 
kun. Jonas Pilkauskas (1967 
m.), kun. Kazimieras Kaknevi
čius (1984 m.) ir kun. Edmun
das Putrimas (1985 m.).

Po puikios vakarienės, ku
rią paruošė J. Gurklienė, sve

Lietuvių Šv. Jono kapinėse maldos prie Anapilio sodybos steigėjo a.a. 
kun. PETRO AŽUBALIO kapo (iš dešinės) - vysk. P. Baltakis, OFM, 
prel. J. Staškevičius, kun. K. Kaknevičius Nuotr. B. Tarvydo

Likimas visų vienodas,
tik laikas skirtingas.

Mylimam vyrui, tėvui ir tėvukui

a.a. AUGUSTINUI KUDIRKAI 
mirus,

reiškiame nuoširdžiausius užuojautos žodžius žmonai 
STASEI, sūnums - EDMUNDUI ir RAIMUNDUI su 
šeimomis, seserims ir broliams JAV-ėse, seseriai ir 
broliui Lietuvoje bei kitiems giminėms -

Petras, Caroline Rybij 
Zigmas Rybij
Jonas Rybij
Juozas, Marytė Rybiai

čiai išsiskirstė. Kai kurie dar 
aplankė istorinių parapijos nuo
traukų parodą KLB muziejuje- 
archyve. Prisiminimui įsigiję su
kaktuvinį leidinį, namuose dar 
galėjo pasigrožėti jo įdomiu ir 
išsamiu turiniu. Jo sudarymui 
vadovavo klebonas prelatas J. 
Staškevičius. Jame išspausdinti 
sveikinimai - popiežiaus Jono 
Pauliaus II-jo, arkivyskupų A. 
Ambrozic ir A. Bačkio, vyskupų 
J. Preikšo ir P. Baltakio, vieti
nių ir tolimesnių Kanados lietu
viškų parapijų, Lietuvos amba
sadoriaus A. Eidinto ir kitų pa
reigūnų.

Įvairius parapijos laikotar
pius, istorinius įvykius bei veik
los sritis tame leidinyje aprašė 
prof. Joana Vaštokienė, prel. J. 
Staškevičius, Gediminas Kurpis, 
Rimas Paulionis, Sigita Aušro- 
tienė, Albina Augaitienė, Teklė 
Sekonienė, A. Vitkienė ir Jonas 
Andrulis. Įdomi ir parapijos 
statistika - krikštytų, sutuoktų 
ir palaidotų tautiečių skaičiai, 
klebonų, vikarų ir iš šios pa
rapijos kilusių kunigų sąrašai.

Šis gausiai nuotraukomis 
paįvairintas, kruopščiai paruoš
tas leidinys bus svarbus šios pa
rapijos garbingos praeities liu
dininkas. Snk. ir RSJ

mailto:tevzib@pathcom.com


Prezidentas apie 
dabarties problemas 
Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS priėmė savo darbo 
kabinete Rygoje išeinančio laikraščio “The Baltic Times” Vilniaus 
biuro vedėją Roką M. Tracevskį ir atsakė į jo klausimus. Pokalbis 

buvo paskelbtas 1998 m. “TBT” rugsėjo 3-9 laidoje

Atkaklus Lietuvos gynėjas 
KAZIMIERAS ČIBIRAS-VERAX, miręs prieš beveik ketvirtį šimtmečio, ryžtingai 
kovojo už Lietuvos laisvę bei nepriklausomybę Pietų Amerikoje gausiais savo 

straipsniais, knygomis, paskaitomis, visuomenine ir diplomatine veikla

- Kada, jūsų nuomone, Lie
tuva taps Europos sąjungos ir 
Šiaurės Atlanto sąjungos nare?

- Aš nekalbėsiu apie datas 
dėl daugelio priežasčių. ES at
veju daug priklausys nuo ES na
rių nuomonės apie ekonominį 
Lietuvos pasiruošimą įsijungti į 
sąjungą. Šiuo metu ES nariai 
nesutaria dėl sąjungos plėtimo. 
Jie turi apsispręsti, ko nori. 
ŠAS plėtimas yra sudėtingas da
lykas. Aš nemanau, kad Lietu
va, Latvija ir Estija gali pačios 
apspręsti priėmimą. Visas rei
kalas priklauso nuo didžiųjų po
litinių jėgų sprendimo. Tad jei 
klausiate, ar ŠAS narėmis tapsi
me kitais metais, tai mano atsa
kymas yra neigiamas.

- Kadaise sakėte, kad Lietu
va į ŠAS bus priimta Jūsų kaden
cijai nepasibaigus.

- Aš manau, kad mano ka
dencijos metu priartėsim prie 
galutinio sprendimo. Sprendi
mas gali būti negatyvus, bet gali 
būti ir pozityvus.

- Rugpjūčio mėnesį “Veido” 
žurnalas paskelbė penkiuose di
džiausiuose Lietuvos miestuose 
atliktos apklausos duomenis apie 
tai, kurie kraštai Lietuvai drau
giškiausi. Tarp nedraugiškųjų 
buvo Rusija, Gudija, Lenkija, 
Estija ir Latvija. Kokios istorinės 
ar šiandieninės priežastys turėjo 
įtakos tokiems pasisakymams?

- Sunku patikėti, kad pa
skelbti skaičiai rodo viso krašto 
gyventojų nuotaikas. Kartais at
skiri visuomenės sluoksniai ar 
apklausą atliekančios grupės 
įterpia savo nuomonę kai ku
riais klausimais. Estija paminė
ta kaip trečias iš nedraugiškiau- 
sių Lietuvai kraštų. Mano patir
tis iš susitikimų su politikais ir 
žmonėmis rodo ką kitą. Aš ne
norėčiau laikyti šios apklausos 
duomenų tikrais.

- Ar baltiečių solidarumas 
dar gyvas, ypač po latvių protestų 
prieš Būtingės terminalą bei Ig
nalinos atominę elektros jėgainę 
ir estų Briuselyje skleidžiamos 
nepalankios propagandos, kaip 
kai kurie Lietuvos pareigūnai 
teigia?

- Šis klausimas turi du as
pektus. Pirma, politinis solida
rumas, bendras visiems trims 
kraštams, yra nepriklausomybės 
ir savitos kultūros išlaikymas. 
Mes - trys baltiečių kraštai šiuo 
klausimu visi sutariame ir tur
būt visada sutarsime. Tačiau 
vyksta ir varžybos, kurių nepa
vadinčiau nesutarimu. Aš ma
nau, kad trys baltiečių kraštai 
turi lenktyniauti savo tarpe, 
kaip ir su visai kitais kraštais. 
Kiekvienas kraštas turi savo in
teresus, kuriuos gina arba ieško 
kompromisų. Tai jokiu būdu 
nekenkia mūsų politinei vienybei.

- Kokias pasekmes Lietuvai 
turės krizė Rusijoje?

- Manau tas pačias, kaip ir 
visam pasauliui. Šiuo metu visas 
pasaulis, ne vien Lietuva, su rū
pesčiu žvelgia į Rusiją, nes 
praktiškai visos problemos, 
įskaitant ir politines, šiame eko
nominiame šimtmetyje yra susi
jusios su ekonomija. Rusija yra 
viena didžiausių rinkų mūsų ek
sportui. Kyla klausimas, ar Ru-

Savaite Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

vadovaujama jų finansų ir eko
nomikos komiteto pirmininko 
Ahmad Mohamed Al Nassar. 
Jie susitiko su Lietuvos ministe- 
riu pirmininku Gediminu Vag
noriumi, seimo pirmininku Vy
tautu Landsbergiu bei įvairiais 
pareigūnais. Svečiai ketina plė
toti tarpvalstybinius bei tarp
parlamentinius ryšius. Jų versli
ninkai bus raginami investuoti į 
Lietuvos ūkį. Kuveitas, užsi
imantis naftos verslu, įsiveža 
net 95% reikalingų maisto pro
duktų.

Kuveito parlamentarai siū
lė, kad Lietuva surengtų savo 
gaminių parodą Kuveite, o Lie
tuva domisi dalyvavimu konkur
suose dėl naftos išgavimo. Sve
čiai pareiškė norą tvirtinti dip
lomatinius santykius ir spartinti 
dvigubo apmokestinimo išven
gimo bei investicijų skatinimo 
sutarčių pasirašymą. 

sija bus pajėgi atsiskaityti. Mes 
negalim nieko pakeisti. Turime • 
stebėti, laukti ir daryti savo iš
vadas.

- Visi rusų pareigūnai teigia, 
kad Rusijos ir Lietuvos santykiai 
daug geresni negu su kitais dviem 
baltiečių kraštais. Koks pagrin
das tokiems teiginiams?

- Manau, kad, mūsų laimei, 
neturime problemų su etninėm 
mažumom. Rusakalbių klausi
mas Rusijai svarbus, ir dėl to 
mūsų santykiai atsiduria kitoje 
plotmėje. Mes turime tik rūpin
tis tuos gerus ir draugiškus san
tykius išlaikyti. Mes taip pat at
sidurtume sunkioje būklėje, jei
gu turėtume latvių ar net estų 
problemas, jei turėtume gausią 
rusakalbių mažumą.

- Ką galvojate apie latvių 
gamtos apsaugos aktyvistų pro
testą prieš Būtingės terminalo 
statybą? Buvęs ministeris pirmi
ninkas Aleksandras Abišala įta
ria, kad tai surišta su amerikiečių 
“Williams International” bendro
vės investicijom Lietuvos naftos 
sektoriuje. Lietuvos TV pranešė, 
kad Latvijos vyriausybė įtaria 
vieną pagrindinių protesto inicia
torių turėjus ryšių su KGB.

- Pirmiausia aš atmetu 
KGB vaidmenį tame proteste. 
KGB šešėlis visada panaudoja
mas, kai iškyla įtampa ar sun
kiai sprendžiamos problemos. 
Aš pusę savo gyvenimo pasky
riau gamtosaugos reikalams. 
Apie Būtingės problemas žinau 
jau daugiau kaip 15 metų. Esu 
pažįstamas su latvių gamtosau
gos vadovais ir nekartą diskuta
vau su jais Būtingės problemas. 
Taip pat kalbėjau su Latvijos 
gamtos apsaugos ministeriu In
duliu Emsis. Suprantu jų rūpes
tį dėl galimos ekologinės katast
rofos ir su tuo sutinku. Tačiau 
žinau ir suprantu, kad ekonomi
nė Būtingės konkurencija yra 
svarbi, nes Ventspilio termina
las Latvijos ekonomijoje yra la
bai svarbus. Dėl to visai nenuo
stabu, kad latviai deda visas pa
stangas sulėtinti statybą, o, jei 
galima, ir visai sustabdyti kon
kurentą. Aš žiūriu į Būtingę iš 
kito taško. Žinau, kokią žalą 
Ventspilio uostas padarė gam
tai ir gyventojams. Mačiau pa
čių latvių rašytus dokumentus. 
Pvz. vėžiu sergančių Ventspilio 
apylinkėse yra daugiau kaip ki
tose Latvijos vietose. Aš manau, 
kad ekologiniu požiūriu Būtin
gė bus saugi, nes statybos tech
nika yra pati moderniausia.

- Jūs norite pasakyti, kad 
Būtingė bus saugesnė už Vents
pilį?

- Be jokios abejonės. Buvo 
rasta keletas defektų statyboje. 
Jau sakiau ir vėl kartoju, kad aš 
pats statybą kontroliuosiu. No
riu visus ir save įtikinti, kad ne
bus defektų, galinčių privesti 
prie ekologinės katastrofos.

- Pokalbyje su “Internatio
nal Herald Tribune” sakėte, kad 
penki skandinavų ir trys baltiečių 
kraštai turėtų sudaryti šiaurinį 
aštuonetą. Ar Lietuvos užsienio 
politika derinama su Skandina
vija, ar per Lenkiją su Vidurio 
Europa?

- Natūrali kryptis yra Skan
dinavija. Mūsų skandinavų aš
tuonetas jau įgyvendintas. Ta
čiau aš nenoriu ribotis vien Lie
tuva. Lenkijos vaidmuo šiame 
regione labai didelis ir svarbus, 
ypač dabar, kai Lenkija jau be
veik priimta į ES ir ŠAS. Mūsų 
bendradarbiavimas su 38 milijo
nus gyventojų turinčia Lenkija 
yra natūralus. Ji - mūsų sąjungi
ninkė. Ypač svarbu prisiminti, 
kad tie du kraštai turi bendrą is
torinę praeitį, nepaisant vėles
nių nesusipratimų. Pietuose tu
rime kitą svarbų kaimyną - Uk
rainą. Šis kraštas su 52 milijo
nais gyventojų turi svarbų vaid
menį Europoje. Tuo būdu natū
ralūs ryšiai su Skandinavija ir su 
minėtais kaimynais pietuose 
mums būtų idealus sprendimas.

- Kalbant apie kaimynus, 
kokie Lietuvos santykiai su Gu
dija?

- Mes su gudais norime 
normalių santykių, bet kartais 
sunku suprasti jų užsienio poli
tiką. Visa Europa tuo susirūpi
nusi. Mūsų valstybinė siena su

(Nukelta į 4-tą psl.)

Taip atrodo daugelio žmonių lankoma šventoji vieta Kvintiškių kaime 
prie Ilgio ežero, 4 km nuo Imbrado šventovės Zarasų rąjone. Ten skel
biama, kad 1967 m. liepos 1 d. Švč. Mergelė Marija pasirodė dviem 
jaunuoliam Nuotr. I. Ross

Siūloma pagalba Karaliaučiui
Lietuva ir Lenkija pateikė savo pasiūlymus pagelbėti maistu 
Karaliaučiaus srities gyventojams ryšium su ekonomine Rusijos 
krize. Maskva Lenkijos pasiūlymą atmetė. Apie Lietuvos 

pasiūlymą dar negirdėti atgarsių - rašo Vokietijos spauda

KAZYS BARONAS, Vokietija

“Lietuvos seimo pirm. V. 
Landsbergis paprašęs Europos 
sąjungą bei JAV-bes išspręsti 
Karaliaučiaus apygardos gyven
tojų mitybos klausimą, nes fi
nansinė Rusijos krizė atsiliepia 
taip pat į maisto pirkinius. 
Atrodo, kad lietuvio iškeltas 
klausimas yra jungiamas su 
Lenkijos vidaus reik. min. J. Ta- 
moševskio kelione 4 Maskvą. Jis 
pasiūlė maisto gaminiais pa
remti Karaliaučiaus gyventojus. 
Deja, Maskva griežtai atsisakė 
lenkų paramos” - rašė Miun
cheno dienraštis. Nežinomi yra 
V. Landsbergio pasiūlymo at
garsiai.

Finansinę rusų krizę žadėjo 
pašalinti S. Kirijenko (tikroji 
pavardė Izrael), bet ir jam ne
pavyko. B. Jelcinas grąžino Čer
nomyrdiną ir po jo - J. Prima
kovą. Didesni vokiški laikraš
čiai, supažindindami plačiau 
skaitytojus su J. Primakovu, ra
šė, kad Sov. Sąjungoje ar Rusi
joje žydai, norėdami kopti aukš
tais valstybiniais laipteliais, bu
vo priversti savo pavardes keisti 
į rusiškas. Žiniasklaida taip pat 
rašė, kad diplomatas J. Prima
kovas yra Vakarų pasaulyje ži
nomas kaip kietos laikysenos 
politikas dėl Baltijos valstybių į 
ŠAS įjungimo.

Rusijos grėsmė
Priešrinkiminiame Vokieti

jos parlamento vajuje panaudo
jama taip pat ir televizija, - ren
giamos partijų atstovų svarsty- 
bos. Vienoje jų buvo iškeltas 
Baltijos valstybių klausimas, nes 
Vokietijos krašto apsaugos mi
nisteris V. Ruehe palietė Koso
vo albanų reikalus, kartu pri
mindamas, jog nepaisant Rusi
jos veto, jau yra paruoštas ŠAS 
pulti Jugoslaviją. Žaliųjų gru
puotės pirm. J., Fišer atsakęs, 
kad tokiu atveju iš Rusijos 
pusės gręsia pavojus Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai.

Lileikio teismas
Frankfurto dienraštis “Frank

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 !

furter Allgemeine” rugsėjo 11 
d. išspausdintoje trumpoje vo
kiečių spaudos agentūros (dpa) 
žinioje iš Vilniaus rašė, kad 
Aleksandro Lileikio teismas yra 
atidėtas, nes 91-metis yra ligo
nis. Pažymėta A. L. tarnyba Vil
niuje. Teismo salėje prieita prie 
susidūrimų tarp žydų stebėtojų 
ir lietuvių “nacionalistų”.

Dingusio gintaro paieškos
Gintaro kambarys, padova

notas Prūsijos karaliaus Frid
richo I-ojo Rusijos carui Petrui, 
per Antrąjį pasaulinį karą iš 
Petrapilio vokiečių buvęs atvež
tas į Karaliaučių. Apie tai vis 
rašo vokiečių spauda. Tikrovėje 
visi pėdsakai yra dingę 1945 m.

Landūs spaudos bendradar
biai randa įvairias versijas apie 
paieškas milijoninės vertės me
ninio turto. Jo esą ieškoma 
Vokietijos kalnuose, pačiame 
Karaliaučiuje ir kt. Net ir mūsų 
Kuršių nerijoje vyko kasinėji
mai, nes žvejai matę vokiečių 
karius, užkasant dideles dėžes 
jūros pakrantėje.

Miuncheno dienraščio Var
šuvos korespondentas Tomas 
Urban rašė, esą vokietis vardu 
Otto (pavardės nenorėjęs saky
ti) filmų režisieriui rusui S. 
Nilovui sakęs, kad gintaro 
kambarys vokiečių karių Petra
pilyje buvęs išardytas, sudėtas į 
dėžes ir atvežtas į Karaliaučių. 
Dėžės buvusios perkeltos į ke
leivinį “Wilhelm Gusthoff” lai
vą. Laivas su keliais tūkstančiais 
pabėgėlių ir karių buvęs sovieti
nio povandeninio laivo torpe
duotas ir paskandintas Baltijos 
jūroje. Laive buvusių narų dalis 
išsigelbėję, jų tarpe ir Otto 
tėvas. Po penkerių metų Otto 
tėvas ieškojęs nuskandinto laivo 
ir suradęs jį Dancigo įlankoje. 
Laivas gulėjęs tarptautiniuose 
vandenyse, tad nebuvę kliūčių 
skolintu laivu pasiekti 40 m. 
gylį. Tėvas su pagelbininkais 
iškėlęs 40 dėžių. Deja, paskiros 
dalys buvo susiklijavusios. Narai 
nutarę jas supjaustyti ir dalimis 
pardavinėti.

ZEFERINAS JUKNEVIČIUS. 
Argentina

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
K. Čibiro suredaguotos kny

gos lietuviškai ir išverstos ispanų 
kalbon: Antanas Vaičiulaitis “La 
literatūra guardian de la nacion” 
(Literatūra tautos sargyboje),
1945 m., 24 pusi.; “Detršs de la 
cortina de hierro - Documen- 
tos” (Už geležinės uždangos - 
dokumentai), 1947 m., 92 pusi.

Verta pažymėti, kad kai kurie 
katalikiškieji Ispanijos ir Portu
galijos laikraščiai pasinaudojo 
knygos “Lituania entre fuego 
cruzado” medžiaga. Sao Paulo 
(Brazilija) savaitraštis “Legiona- 
rio” (Legionininkas) per penkis 
numerius spausdino tos knygos 
medžiagą 1945 m. 1944 m. gruo
džio mėn. Buenos Aires žurnalas 
“Digesto Catčlico” išsispausdino 
plačią knygos santrauką.

Dar tenka paminėti tris K. 
Čibiro leidinius, išspausdintus 
Argentinoje lietuvių kalba: 1. 
“Tėvynei”, 1945 m., Lietuvos 
dienai Argentinoje paminėti, 40 
pusi.; 2. “Lietuvai”, 1945 m. va
sario 16 d. proga, 40 pusi.; 3. 
Rašytojos Marijos Pečkauskaitės 
- Šatrijos Raganos - biografija, 
skirta jaunimui.

RADIJO ŽURNALISTAS
K. Čibiras ne vien puikiai 

rašė, bet ir gerai, įtikinančiai 
kalbėjo. Jo kalbos buvo išsamios, 
patraukiančios ir... nevarginan
čios. Turėjo progos gan dažnai 
pasireikšti per Urugvajaus lietu
vių katalikų radijo pusvalandį, 
taipogi per Vaštako “Lituania 
en el Uruguay” (Lietuva Urug
vajuje) radijo valandėlę, o be to 
savo ištekliais dar išlaikė maž
daug penketą metų (iki 1970 
m.) penkiolika minučių radijo 
programą, skirtą grynai Lietuvos 
laisvės akcijai, kurioje pasisakė 
ne vien Lietuvos diplomatinis 
atstovas Urugvajuje, bet ir žymūs 
vietiniai politikai bei viešosios 
opinijos formuotojai.

Dažnai lankydamasis Argen
tinoje, K. Čibiras dalyvaudavo 
gyvu žodžiu Argentinos lietuvių 
radijo valandėlėje “Ecos de Li
tuania” (Lietuvos aidai), kurios 
įsteigėjas ir vedėjas buvo šio 
straipsnio autorius. “Lietuvos ai
dai” skambėjo kartą per savaitę 
beveik 25 metus. Turėjo nutilti 
pritrūkus lėšų jos išlaikymui.

ORGANIZACINĖJE 
VEIKLOJE

1940 m. rugpjūčio mėn. Lie
tuvos atstovybėje Buenos Aires 
dr. K. Graužinio iniciatyva iš vi
sų tada veikiančių organizacijų 
buvo sudarytas Lietuvai išlais
vinti centras Argentinoje (LICA), 
kuris buvo tikras lietuviškosios 
politinės veiklos variklis. Tame 
Centre K. Čibiro gabumai pasi
reiškė redaguojant atsišaukimus, 
prašymus, telegramas, brošiūras. 
Susirinkimuose skaitė paskaitas. 
Tam dažnai reikėdavo padaryti 
išlaidų, kurios atsiliepdavo į jo 
nepavydėtinas pajamas. Daug au
kojo lietuvybės reikalams. Kai
1946 m. Tarptautinės vaikams 
gelbėti sąjungos lietuvių skyrius 
rinko aukas lietuvių tremtinių 
vaikams šelpti, K. Čibiras atsi
liepė vienas iš pirmųjų įteikdamas 
svarbią pinigų sumą ir drabužių.

KONGRESŲ PRADININKAS
Persikėlęs Urugvajun, K. 

Čibiras neužmiršo ir Argenti
nos, kur liko didelis jo draugų 
būrys. Vieno apsilankymo proga 
Buenos Airese jis pasiūlė su
šaukti Argentinos lietuvių orga

Pirmojo Pietų Amerikos lietuvių kongreso baigmės vaišės 1960.XII. 3-6. Iš dešinės: Teresė Juknevičienė, a.a. 
Kazimieras Čibiras, skaitęs pagrindinę paskaitą, a.a. kun. Jonas Bružikas, SJ, p. Barsantienė, a.a. Vaclovas 
Sidzikauskas, Liucija Grišonienė, Arnaldo Barsanti, Zeferinas Juknevičius (prie mikrofono)

nizacijų pasitarimą Jurgio Gilvy- 
džio (LICA sekretoriaus) na
muose. Ten jis pasiūlė surengti 
Pietų Amerikos lietuvių kon
gresą, kuriame būtų aptartos ga
limybės sujungti visas jėgas lietu
viško jaunimo auklėjimui ir pa
vergtos Lietuvos vadavimo veiklai. 
Pasiūlymas buvo priimtas, o vyk
dymas pavestas LICAi.

Daugelį sunkumų teko pa
kelti rengėjams, daug visokių 
kliūčių jie rado savo kelyje, 
daug kartų organizatorių nuo
taika buvo kritusi. K. Čibiro ne
palaužiamo pasitikėjimo, padrą
sinimo žodžiu, patarimų dėka 
tikslas buvo pasiektas. 1940 m. 
gruodžio mėnesio pradžioje įvyko 
Pietų Amerikos lietuvių pirmasis 
kongresas Buenos Aires mieste. 
K. Čibiras šiame kongrese skaitė 
pagrindinę paskaitą apie Argen
tinos lietuvių įnašą į Lietuvos 
vadavimo veiklą. Be to, dar dvi 
paskaitas skaitė ispanų kalba 
Buenos Aires dienraščio “Critica” 
susirinkimų salone ir Argentinos 
konservatorių partijos būstinėje, 
kuriose dalyvavo daug argenti
niečių.

Vėliau įvyko kiti Pietų Ame
rikos lietuvių kongresai pakai
tomis Argentinoje, Urugvajuje 
ir Brazilijoje su didėjančiu pasi
sekimu, o septintasis, ir gal pas
kutinis, turėjo savo būstinę Ve- 
necueloje. Deja, K. Čibiras ište
sėjo tiktai iki penktojo, įvykusio 
1973 m. vasario mėn. Brazilijoje.

Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimas šiuose kongresuose 
pasireiškė su chorais, šokių an
sambliais ir sporto sambūriais; 
susipažino ir įgudo organizavimo 
srityje tokiu mastu, kad ne tik 
aktyviai dalyvavo Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresuose, bet ir pajė
gė suruošti trečiąjį ir septintąjį.

TARPTAUTINIAME 
KONGRESE

Kad ir dirbdamas publicisto 
darbą, K. Čibiras rado laiko pa
dėti ir kitoms lietuviškos veiklos 
šakoms. Pavyzdžiui, 1961 m. Čilės 
sostinėje Santiago buvo sušauktas 
III Pasaulio krikščionių demo
kratų kongresas, kur ir išeivinė 
Lietuvių krikščionių demokratų 
sąjunga buvo pakviesta dalyvauti. 
Kadangi reikėjo skaitytis su iš
laidomis, K Čibiras buvo prašytas 
šiai Sąjungai atstovauti kartu su 
kitais jo pasirinktais bendradar
biais. Mielai sutikęs, K. Čibiras 
šiam uždaviniui prikalbino Argen
tinoje gimusį veikėją Zeferiną 
Juknevičių ir Čilėje profesoriau
jantį P. Stelingį. Pasinaudojant šia 
proga, norėta iškelti Lietuvos 
reikalą tokiame svarbiame tarp
tautiniame forume, kur, svarbių
jų delegatų tarpe buvusieji ir 
busimieji įvairių valstybių prezi
dentai, ministerial ir kiti politi
koje pirmaujantys vyrai. Jie buvo 

Trečioji tarptautinė krikščionių demokratų konferencija Santiago 
mieste 1961 m. liepos 27-30 d.d. Čilės parlamento salėje. Iš kairės: a.a. 
KAZIMIERAS ČIBIRAS, ZEFERINAS JUKNEVIČIUS

supažindinti su Lietuvos sunkia 
būkle sovietų okupacijoje ir jos 
teise būti nepriklausomai. Vietos 
laikraščiai domėjosi lietuvių dele
gacija, plačiai spausdino lietuvių 
delegatų pareiškimus ir Lietuvos 
reikalą labiau išskyrė nuo kitų 
sovietų pavergtų tautų.
EVANGELINIS KRIKŠČIONIS

K. Čibiras buvo giliai tikintis 
krikščionis, savo gyvenimą pa
šventęs Dievui ir Tėvynei. Tam 
tikra prasme buvo vienuolis, nors 
nebuvo padaręs jokių viešų įža
dų ir tik gal sąžinės glūdumoje 
buvo pasižadėjęs Dievo tarnybai. 
Buvo draugiškas ir bičiuliškas, 
linksmo ir jautraus būdo. Jei ką 
ir pabardavo, tai švelniai ir taip 
įtikinančiai, kad vargu ar kas 
pasijausdavo užgautas.

Kristaus Evangeliją liudijo 
daugiausia savo elgesiu, savo 
gyvenimo pavyzdžiu, nors tam 
tikrais atvejais dėstė ir gyvu 
žodžiu. Tas krikščioniškas jausmas 
atsispindėjo ir jo rašiniuose, jo 
santykiuose su žmonėmis.

Gyvendamas Montevideo 
mieste, dalyvaudavo Mišiose 
Fatimos Marijos lietuvių šven
tovėje, aptarnaujamoje lietuvių 
jėzuitų. Jie ypatingomis progo
mis, (Vasario 16), pasikviesdavo 
K. Čibirą kalbėti Mišių metu. Jis 
mielai sutikdavo. Apie tai rašė 
savo laiške: “...tokią pareigą 
atlieku ne tiek iš savo noro, kiek 
iš paklusnumo. Kai parapijos va
dovai tam pakviečia, gali būti 
kad tai daro su Šv. Dvasios įkvėpi
mu, o tada o tada nepaklausyti 
būtų sunki nuodėmė. Kaip ži
noma, vienintelės neatleidžia
mos nuodėmės yra tik prieš Šv. 
Dvasią...”

K. Čibiras to paklusnumo 
dėsnio laikėsi visą savo gyvenimą, 
nereikšdamas nė menkiausio išdi
dumo. Buvo įsitikinęs, kad tokia 
yra Dievo valia, jeigu iš lietuvių 
pasauliečių katalikų tik jam lei
džiama kalbėti vietoj pamokslo. 
Matydamas, kad jo buvimas tame 
pasaulio užkampyje Urugvajuje 
nesibaigia, rasdavo nusiraminimą, 
kartodamas, kad tokia yra Dievo 
valia.

Dabar, kai Lietuva gyvena 
pirmuosius laisvės ir nepriklau
somybės metus, laikau savo pa
reiga supažindinti lietuvių tautą 
su vienu iškiliausių jos sūnų, 
veikusiu uoliai, kantriai ir labiau
siai nustumtuose pasaulio kraš
tuose. Būsimos lietuvių kartos 
turėtų prisiminti didvyrį, kovoju
sį tolimuose kraštuose, nesulau
kusį Tėvynės laisvės. Tikiuosi, kad 
įvyks tai, ką savo laiku pranaša
vo Maironis: “bet jus minės su 
pagarba ainiai”, kad ateis laikas, 
kada Kazimiero Čibiro palaikai 
bus pagarbiai perkelti ilsėtis am
žinai jo taip numylėtoje Tėvynėje 
Lietuvoje.
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PAKENKS BLOGAS DERLIUS

Bendrovė “Anykščių vynas” 
gali nukentėti nuo blogo šių metų 
obuolių derliaus. Grynojo pelno 
numatyta gauti tik 10-11 mlj. litų, 
o ne 15 mlj. litų, kaip anksčiau 
tikėtasi. Metinė apyvarta nuo 85 
mlj. litų sumažėjo iki 80 mlj. litų. 
Pernai buvo 75.3 mlj. litų.

PABRANGO ŠILUMA
Šildymas Vilniuje pabrango 

10%, nors mazutas šiemet atpigo 
20-30%. Valstybinė energetikos 
išteklių kainų ir energetinės veik
los kontrolės komisija praneša, 
kad vilniečiai, neįsirengę šilumos 
apskaitos prietaisų, už vieną kva
dratinį metrą mokės 3 Lt 40 
centų, arba 35 Lt 60 et per mėne
sį, pagal nustatytą suvartojimo 
normą (2.8 kubinio metro per 
mėnesį). Kubinis metras karšto 
vandens su PVM mokesčiu ir šal
to vandens kaina bus 12 Lt 73 et.

TIKRINS PADANGAS
Rugsėjo pabaigoje Lietuvoje 

pirmą kartą pradėta veikla “Pa
dangos”. Techninės apžiūros spe
cialistai ir policijos pareigūnai 
tikrina automobilių padangas la
zeriniais prietaisais. Tai daroma 
jau Vakarų Europoje. Patikrini
mas būtinas, nes daug važinėjama 
pavojingai nudėvėtomis padango
mis. Veiklą organizuoja Lietuvos 
techninės apžiūros įmonių drau
gija “Transeksta” kartu su krašto 
kelių policija.

PAMINKLAS GENOCIDO 
AUKOMS

Ukmergės rajone, Lyduokių 
miestelyje, rugsėjo 26 d. atideng
tas ir pašventintas paminklas ge
nocido aukų atminimui. Mišias 
Lyduokių šventovėje laikė mon
sinjoras Alfonsas Svarinskas. Pa
minklas pastatytas iš lauko akme
nų, suvežtų iš tremtinių ir žuvusių 
partizanų sodybviečių. Jo statyba 
rūpinosi Lietuvos genocido aukų 
atminimo įamžinimo iniciatyvinė 
grupė “Bendražygiai”. Šalia pa
minklo supiltas ir nežinomojo 
Lietuvos partizano kapas.

VEŽĖ GUDIŠKĄ CUKRŲ

Varėnos pasienio policijos 
rinktinės Šalčininkų pasienio už
kardos pareigūnai kelyje tarp Ka
niūkų ir Kužių kaimo mėgino su
stabdyti vežimą, kuriuo važiavęs 
vyras iššoko ir mėgino pasislėpti 
miške. Sulaikytas Kaniūkų gyven
tojas teigė, jog jam pažadėta atsi
lyginti už pervežimą gudiško cuk
raus maišų iš sutartos vietos prie 
valstybės sienos. Pasieniečiai 5 
metrus nuo sienos vežime rado 15 
maišų 750 kg cukraus. Į Gudiją 
pabėgo du asmenys.

OFFORD
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkiu.*, 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

BPL Import/Export
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
$1.99 už kilogramą + $20 už pristatymą

SKAMBINTI
905 545-8868 - Asta arba Beatas Brasai 

Siuntiniai Hamiltone paimami iš namų nemokamai 
Adresas: 23 Springer Ave., Hamilton, Ont. L8M 2W7

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m d dch

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► (AUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SEN1ORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

NENAUDOS ASBESTO
Lietuvos vyriausybės sprendi

mu nuo 2000 m. bus uždrausta 
naudoti asbesteemenčio šiferio 
lapus statant gyvenamuosius na
mus ir visuomeninės paskirties 
objektus, pvz. ligonines, vaikų 
darželius, mokyklas. Nuo 2001 m. 
nebebus leidžiama gaminti lygių 
ir banguotų šios medžiagos lapų 
ar jų importuoti. Beasbestines 
stogo dangas gamina Lietuvos ir 
Vokietijos UAB “Eternit Akme
nė”, kuri tvirtina galinti patenkin
ti visų trijų Baltijos valstybių po
reikius šioje srityje.

VEIKLA “ŠUO”

Vilniuje rugsėjo 21 d. prasi
dedančią veiklą “Šuo” surengė 
savivaldybės ekologinės ir admi
nistracinių teisės pažeidimų iš
ankstinės priežiūros tarnyba. Se
niūnijose savivaldybės ekologinės 
tarnybos, visuomeninės sveikatos 
centro bei sergančių gyvūnų prie
žiūros tarnybos atstovai kalbėsis 
su šunų augintojais. Taip pat bus 
tikrinama, kaip miesto gyventojai 
laikosi šunų priežiūrai nustatytos 
tvarkos, kaip juos vedžioja, ar ne
kelia pavojaus aplinkiniams. Šie
met Vilniuje nuo šunų nukentėjo 
1586 žmonės.

GYVENTOJŲ STATISTIKA

Lietuvos statistikos departa
mento leidinyje “Demografijos 
metraštis - 1997” pateikta įvairi 
informacija apie gyventojus ir jų 
pasiskirstymą. Šių metų pradžioje 
Lietuvoje buvo 108 miestai, 10 
apskričių, 44 rajonai, 449 seniūni
jos. Iš viso gyventojų 3,703,961. 
Didžiausi miestai: Vilnius 
(578,000 gyventojų), Kaunas 
(415,000), Klaipėda (202,000), 
Šiauliai (147,000), Panevėžys 
(133,000). Moterų yra 210,000 
daugiau negu vyrų. Vyrų vidutinė 
gyvenimo trukmė yra 65.9 metų, 
moterų - 76.82.

MOKYS ENERGIJOS TAUPYMO

Valstybinė energetikos agen
tūra 1995 m. įsteigė “Efektyvios 
energetikos centrą” (EEC), kuris 
šiais metais kartu su reklamos fir
momis “Kredo R” ir “AGE rekla
ma” vykdo viešą veiklą išmokyti 
gventojus taupyti energiją. Nors 
renginiai vyks tik Vilniuje, infor
macija bus skleidžiama visoje Lie
tuvoje. Tris šeštadienius EEC 
kartu su buitinės technikos pre
kiautojais aiškins ir demonstruos 
galima kaip taupyti, pristatys 
efektyviausius gaminius. Užsiėmi
muose dalyvaus tik importinės 
buitinės technikos platintojai. Pa
sak EEC vadovo Vyginto Jarašū- 
no, lietuviai buitinės technikos 
beveik negamina, o lietuviško šal
dytuvo “Šnaigė” nenorėta kriti
kuoti.

APDOVANOTAS KAUNO MERAS

Norvegijos karalius Haraldas 
V., lankydamasis Kaune rugsėjo 
pradžioje, apdovanojo miesto 
burmistrą Henriką Tamulį Nor
vegijos karališkuoju ordinu “Ko- 
mandor” už indėlį plėtojant Lie
tuvos ir Norvegijos kraštų ir 
apskričių draugystę ir bendradar
biavimą. Tokį ordiną, taip pat 
įteiktą rugsėjo 23 d., gavo Kauno 
apskrities viršininkas Kazimieras 
Starkevičius. RSJ

Pagrįžuvio buvęs dvaras, tarpkaryje priklausęs jėzuitams. Dabar čia 
tuberkuliozinė ligoninė (Kelmės rajonas) Nuotr. H. Paulausko

Ko laukia nepagydomas ligonis?
Pasisakymai, svarstymai bei lūkesčiai pirmos grupės 

invalidės Vilniuje
Viskas baigta. Atsiguliau. 

Jau atsisakė visi sąnariai. O at
rodė, kad mano daliai užteko 
vaikystėje sulaužyto stuburo. 
Netgi buvo per daug. Tačiau ne 
- pasirodo dar per mažą kryžių 
nešiau...

Guliu ir žiūriu į lubas - bi
jau net kryptelėti, kad nepabu
dinčiau skausmo, nors nugara 
jau nutirpusi. Svarbu nepajudė
ti. Ir su siaubu galvoju, kaip 
reiks atsisėsti, atsikelti ir nu
šliaužti iki prausyklos. O juk 
reikės. Mintimis susiplanuoju 
kiekvieną centimetrą. Prieš tai 
reikia išgerti tabletę, bet prie 
lovos jau nebeturiu vandens. 
Nuryju sausą ir ji užstringa kaž
kur gerklės vidury. Nėra jokios" 
vilties, kad sutirps ir palengvins 
mano žygį. Pakeliui - virtuvė. 
Užsuksiu ir atsigersiu. Ten ir 
pasėdėsiu, kol vaistai pradės 
veikti, o tada šiek tiek save ap- 
liuobsiu.

Kylu, stoju ir, prisiglaudusi 
prie sienos, atsargiai bandau ei
ti. Žingsnį, antrą, trečią... Ko
jos linksta, lyg guminės, ir 
manęs nelaiko. Skausmas skal
do viršugalvį, ir aš virstu. Kaip 
sulėtintame filme - stengiuosi 
už ko nors nusitverti, bet siena 
lygi, ir aš išsitiesiu skersai kori
doriaus.

Minutę kitą paguliu. Skau
da sumuštą alkūnę, bet, atrodo, 
nieko nesulaužiau. Dairausi ir 
svarstau: iki telefono 2 metrai, 
aišku, neprišliaušiu. Iki plytos - 
metras. Siek tiek pasiritu ir 
įsikabinu į dureles. Atsisėdu. Su 
pagaikščiu atsidarau orkaitę ir 
mėginu atsistoti. Niekaip. Ban
dau pritraukti telefoną - nepa
vyksta.

Rieda beviltiškumo ašaros, 
o aš sėdžiu atsirėmusi į krosnį ir 
gailiuosi išlipusi iš lovos. Svars
tau, kad galėjau paskambinti, 
galėjau ką nors pasikviesti iš 
kaimynų, galėjau, galėjau... O 
dabar nieko negaliu.

Sustyrusią po penkių valan
dų mane randa mano “angelas 
sargas”, netyčia pro šalį užbė
gęs. Na, kaip gerai, kad užsuko, 
o galėjo ateiti tik rytoj... Nu
prausta, pavalgydinta ir apkam
šyta lovoj aš lieku viena vėl 
visai parai. Dabar prie lovos ne 
tik ąsotis su vandeniu, pienas, 
košė ir keli obuoliai. Viską 
turiu šalia, kad nereikėtų rizi
kuoti...

Svarbiausia - telefonas. 
Svarstau, kam paskambinti...

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

a Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

BALTIC 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

Per šį siaubingą pusmetį, 
kai kasdien vis sunkiau ir sun
kiau stojau ant kojų, kol visai 
sugriuvau, per šį pusmetį, kai 
panikoje aplėkiau visus specia
listus ir šarlatanus, sanatorijas 
ir ekstrasensus, kai išbandžiau 
fizioterapijas, vonias, purvus ir 
masažus, kai išbandžiau šimtus 
vaistų, - supratau, koks yra vie
nišas ligotas žmogus. Su savo 
luošyste, savo skausmu ir nevil
timi. Su savo minimaliais no
rais, minimaliais ištekliais ir 
mažiau nei minimalia pagalba.

Namuose tapo erdviau, iš
tuštėjo ir spinta. Tačiau nieko 
negaila - man jau vis tiek nerei
kės. Už tai buvo kažkas pada
ryta: išvalyti langai, išplauti 
kampai, atnešta pieno, duo
nos... Sekanti - buto eilė: “ką 
darysi su juo?” klausinėjo ir įti
kinėjo, kad viena jau nebepa
jėgsiu užsimokėti. Taigi mainai: 
už patį brangiausią ką turiu 
gauti patį reikalingiausią - prie
žiūrą.

Guliu ir svarstau, kaip įky
rėsiu kažkam su savo poreikiais, 
norais ir skundais, kol pabaigsiu 
kančių kelią. Jau ir dabar retai 
kas bepaskambina. Mąstau, 
koks neįdomus, nereikšmingas 
ir net man pačiai nereikalingas 
mano gyvenimas. Viskas susto
jo, sustingo ir apkarto. Nebeli
ko nieko svarbaus. O juk kažkas 
jaunas merdėja nesulaukęs 
inksto, akies ar širdies, namuo
se palikęs mažus vaikus. Gal 
kažkam reikia mano retos gru
pės kraujo? Kodėl aš negalė
čiau pati savo noru viską ki
tiems, gyventi norintiems ir ga
lintiems, atiduoti, o pati - už
baigti savo beviltišką kančios 
kelią amžinu poilsiu? Deja, ir 
šito negaliu.

Guliu ir mąstau. Ne, ne 
mąstau, o svajoju: jeigu taip 
įvyktų, būtų stebuklas, ir aš at
sistočiau ant kojų! Tegu su laz
dele ar net ramentais, bet ei
čiau! Ką aš tada daryčiau? Kur 
eičiau?

Taip, eičiau į mišką paukš
čių pasiklausyti, prie upės - ko
jų nuovargio nuplauti, į miestą 
- žmonių pasižiūrėti, į aikštes - 
vaikų klegesiu pasidžiaugti, pas 
draugus - jų rūpesčiais pasida
linti...

Bet stebuklų nėra. Aš guliu, 
ir viskas baigta. Už lango pliau
pia rudeniškas lietus ir pavasa
rio net neverta laukti. Stalčiuje 
turiu dvi morfijaus ampules. 
Pasiimu, vartau jas delne ir 
svarstau - būti ar nebūti”. R.S.

I grupės invalidė

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
. sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr. 
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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

| Hamilton, Ont. |
PADĖKA

1998 n. rugpjūčio 27 d. man 
nuostabias išleistuves surengė Ha
miltono lietuviai dvi dienas prieš 
man išvykstant į Otavą tęsti studi
jas. Noriu išreikšti nuoširdžią padė
ką L. Stungevičienei, Tėvynės są
jungos Hamiltono ir Niagaros pu
siasalio skyriaus valdybai, kun. J. 
Liaubai, OFM, visiems jų talkinin
kams, kurie man padarė tokį malo
nų netikėtumą. Aš esu labai laimin
gas galėjęs tokiu būdu atsisveikinti 
su man visuomet mielais Hamil
tono lietuviais ir dar kartą pajusti 
jų nuostabią šilumą prieš man iške
liaujant į tolimą Otavą.

Nuoširdų ačiū tariu šių išleistu
vių organizatoriams, dalyviams ir 
visiems, kurie parodė savo dosnu
mą: klebonui kun. J. Liaubai, 
OFM, K. Mileriui, M. Milkeraičiui,
A. Mikšienei, E. Ramanauskienei, 
S. Orvidienei, O. ir A. Jusiams, L. 
Paškui, M. Raupėnienei, L. ir J. 
Stungevičiams, G. ir B. Grajaus
kams, O. Dramantienei, R. Pakal
niškienei, A. Mikalauskienei, D. 
Gutauskienei, A. ir A. Laugaliams, 
J. Merkevičiui, E. Kronienei, A. 
Kšivickienei, E. Repčytei, V. ir P. 
Šidlauskams, E. Lesevičienei, S. 
Jankauskienei, D. ir R. Simonavi- 
čiains, A. Pranckūnienei, A. ir R. 
Zubrickams, A. ir E. Liaukams, E. 
ir R. Jasinskams, E. Bajoraitienei,
B. ir R. Shaw, R. Fronczak.

Ačiū visiems ir už nuostabius 
atsisveikinimo žodžius. Savo gimto
jo Hamiltono niekad nepamiršiu -

Andrius Gedris

Prezidentas apie...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

Gudija yra ilgiausia, tad vien 
dėl to turime palaikyti darnius 
santykius. Gal mes galime būti 
tarpininkais tarp Gudijos ir Eu
ropos dabartinei įtampai pa
lengvinti?

- Lietuvos prokuratūra norė
tų apklausti žmones, įtariamus 
dalyvavimu sovietų vykdytoje lie
tuvių tautžudystėje. Prokuratūra 
mini Petrą Raslaną, gyvenantį 
Rusijoje, Nakhmaną Dušanskį, 
gyvenantį Izraelyje, Julių Slaviną, 
gyvenantį Vokietijoje. Kokie konk
retūs žingsniai buvo padaryti tuo
se kraštuose, kad išduotų šiuos 
asmenis Lietuvai?

- Manau, šis reikalas turi 
būti sprendžiamas kaip dalis 
bendro susitarimo tarp suinte
resuotų valstybių, ypač jei įta
riami asmenys bus traukiami į 
teismą. Aš nežinau, bet gal ir 
Lietuvoje gyvena žmonių, kurie 
gali būti pareikalauti išduoti. 
Sis reikalas turi būti sprendžia
mas valstybiniu mastu.

- Europos komisija reikalau
ja, kad Lietuva uždarytų Ignali
nos atominę elektros jėgainę. Ko
kia jūsų nuomonė šiuo klausimu?

- Jau ne kartą sakiau, kad 
suprantu jų reikalavimus. Mes 
turime surasti naujus energijos 
šaltinius, kurie pakeistų Ignali
ną, kai ši jėgainė bus uždaryta. 
Mes šia kryptimi darbuojamės, 
kviečiame ES ekspertus pasitar
ti. Tuo tarpu aš galiu patvirtinti, 
kad Ignalina dirba saugiai ir nė- 
ro jokio pavojaus nei Lietuvai, 
nei jos kaimynams.

- Lietuvos laikraščiai rašė 
apie tikras ar įsivaizduotas varžy
bas tarp dviejų valdančios parti
jos vadų - ministerio pirmininko 
Gedimino Vagnoriaus ir seimo 
pirmininko Vytauto Landsbergio. 
Su kuriuo iš jų arba su kuria jų 
vadovaujama institucija jums 
lengviausia dirbti?

- Bandau kalbėti su abiem. 
Jų funkcijos yra skirtingos: vyk
domoji ir įstatymų leidžiamoji. 
Mano paskirtis yra koordinuoti 
tų dviejų valdžios šakų darbą 
neaštrinant santykių tarp jų ir 
mano santykių su jais abiem.

Paruošė - Vytautas P. Zubas

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario
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© UETLIVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

A. a. Dalia R. Maurukienė 
mirė gegužės 29 d. St. Petersbur- 
ge, Floridoje. Dalia, aktorių An
taninos ir Petro Kubertavičių 
duktė, gimė 1922 m. spalio 13 d. 
Kaune. Baigusi Kauno “Aušros” 
mergaičių gimnaziją, 1940 m. 
įstojo į Vilniaus universiteto Hu
manitarinį fakultetą studijuoti 
vaidybos bei dramos. Taipogi lan
kė prof. B. Sruogos teatro semi
narą. Išlaikiusi konkursinius eg
zaminus, ji buvo priimta į Valsty
binį Vilniaus dramos teatrą, sėk
mingai atlikdama įvairius vaidme
nis. Karui baigiantis, 1944 m. D. 
Kubertavičiūtė pasitraukė į Vo
kietiją ir atsidūrė Schwaebisch- 
Gmuend mieste. Pabėgėlių sto
vyklose vaidino, o išvykusi į Ka
nadą su deklamacijomis dalyvavo 
koncertuose ir įvairiuose rengi
niuose. Gyvendama Vokietijoje, 
Bonnos universitete studijavo 
anglų bei rusų kalbas ir literatūrą. 
Čia susipažino ir ištekėjo už Jono 
Mauruko. 1948 m. abu išvyko į 
Kanadą, o 19Čo m. apsigyveno Či
kagoje, įsteigdami čia savo labo
ratorijos bendrovę. Sulaukę pen
sininkų amžiaus, Maurukai apsi
gyveno saulėtoje Floridoje. Tik 
neilgai čia teko gyventi. Velionės 
gyvenimo siūlą nutraukė napagy- 
doma liga. Velionė paliko vyrą 
dr. Joną, dukras Dainą Ignatonie- 
nę, Aidą Gerbec, sūnų dr. Rimą, 
8-nius vaikaičius. Palaikai buvo 
sudeginti ir bus parvežti į Čikagą.

Brazilija
A. a. Povilas Urbonas, sulau

kęs beveik 90 metų, mirė š.m. 
rugpjūčio 2 d. Porto Alegre vieto
vėje. Velionis gimė 1909 m. sau
sio 17 d. Lietuvoje. Brazilijon at
vyko 1928 m. ir apsigyveno Mo
kos vietovieje. Buvo gabus ir ver
tinamas stalius. P. Urbonas 1938 
m. vedė Domicėlę Gatkauskaitę, 
susilaukė ir užaugino sūnų Povilą 
ir dukterį Ireną. Ilgiausiai - 40 
metų - Urbonų šeima gyveno 
Moinko Velko vietovėje. Dalyva
vo vietos lietuvių veikloje. Prieš 
20 metų mirus žmonai, persikėlė 
pas dukterį Ireną ir žentą Algirdą 
Tamaliūnus. Ryšius su kitais tau
tiečiais likusį savo gyvenimą pa
laikė skaitydamas laikraštį “Mūsų 
Lietuva”. Liko duktė ir žentas, 
penki vaikaičiai ir astuoni provai
kaičiai.

Lenkija
Dariaus ir Girėno tragiško 

žuvimo 65-tos metinės buvo iškil
mingai paminėtos š.m. liepos 19 
d. Soldino (dabar Pszczelniko) 
vietovėje. Iš Lietuvos dalyvavo 
kultūros ministeris Saulius Šalte
nis, Valstybės saugumo departa
mento direktorius Mečys Laurin
kus, Lietuvos diplomatai, Lenki
jos kultūros ir meno ministerė 
Joana Wnuk-Nazarowa, vietos 
valdžios atstovai, Kauno savival
dybės delegacija, šimtai Lietuvos 
ir Lenkijos lietuvių. Iškilmes pa
žymėjo ir Lietuvos bėgikų sąjun
ga. Dalyvavo 15 įvairaus amžiaus 
bėgikų, vienas iš jų 74-rių metų. 
Bėgikai į Soldiną bėgo iš Kauno. 
Seinuose padėjo gėlių prie vysku
po A. Baranausko ir 1919-1920 
m. žuvusių karių kapų. Numato
mą, kad tokie bėgimai pagerbti 
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Dariaus ir Girėno žygdarbiui bus 
organizuojami kas penkeri metai. 
Per iškilmes buvo įteikti Lietuvos 
prezidento Valdo Adamkaus ap
dovanojimai. Julijai Želepienie- 
nei įteiktas DLK Gedimino ordi
nas už paminklo priežiūrą. Už 
paramą apdovanoti Dariaus ir 
Girėno medaliais Lenkijos kultū
ros ir meno ministerė, Gorzono 
vaivada, paminklų saugojimo 
skyrių vedėjai, Mysliborzo miesto 
burmistras ir miesto tarybos pir
mininkas. Meninėje programoje 
dalyvavo Garliavos etnografijos 
ansamblis ir Jaunučio vardo vidu
rinės mokyklos mokiniai. Kaunas 
pasireiškė daugiau ir todėl, kad 
šis miestas ir jo apylinkė bendra
darbiauja s.u Mysliborzo miestu.

Australija
Prieš 50 metų Australijoje 

pasirodė pirmas lietuvių laikraštis 
“Australijos lietuvis”. Ši sukaktis 
prisimenama Australijos lietuvių. 
Pokaryje iš Europos į Australiją 
atvyko apie 10,000 lietuvių ir bu
vo išsisklaidę visame žemyne. Jie 
greitai pajuto, kad jiems reikalin
gas tarpusavio ryšys. Nors sąlygos 
buvo nepalankios, vos po vienerių 
metų nuo pirmųjų ateivių atvyki
mo, 1948 m. rugsėjo 12 d. maža
me Australijos miestelyje Legh 
Creek, 250 km. į šiaurę nuo 
Adelaidės, kur lietuviai dirbo an
glių kasyklose, išėjo pirmasis dvi
savaitinis lietuviškas laikraštis 
“Australijos lietuvis”. Jo sumany
tojas ir redaktorius - Jurgis Glu- 
šauskas-Arminas. Redaktorius pir
mame numeryje rašė, kad laik
raštis budės gimtojo žodžio sargy
boje, supažindins skaitytojus su 
Australija, teiks žinių iš lietuvių 
gyvenimo plačiame pasaulyje, 
taipgi ir iš Lietuvos, pateiks pa
saulio politinių įvykių ir literatū
rinio gyvenimo apžvalgas.

Pradžioje “Australijos lietu
vis” buvo spausdinamas rotato
riumi, o nuo 1951 m. pradžios - 
spaustuvėje. Tada laikraščio for
matas padidėjo, turinys pagyvėjo 
ir savo išore pagražėjo. Laikraštis 
turėjo nemažai talkininkų ir 
bendradarbių: J. Vizbaras, A. Ba
jorūnas, J. Norkūnas, J. Langevi- 
čius, M. Lumpreikštas, V. Donie- 
la, R. Maziliauskas, J. Jūragis, G. 
Žemkalnis, J. Mikštas, A. Gave
lis, Teta Rūta (A. Karazijienė), P. 
Pusdešris, B. Jakavičiūtė, C. Pet
rikas, O. Stimburienė, E. Petrikaitė, 
J. Mockūnas, J. P. Kedys, Br. 
Zumeris, dail. A. Rukšlelė ir kt.

Redaktorius Jurgis Arminas, 
įsigijęs spaustuvę Adelaidėje, ne 
tik spausdino “Australijos lietu
vį”, bet ir knygas. Taipogi laik
raštis išleido lietuviškų knygų, 
tarp jų premijuotą Pulgio And- 
riušio knygą “Sudiev, kvietkeli”. 
Atsiradus kitiem dviem lietuvių 
laikraščiam - “Mūsų pastogė” 
Sidnyje ir “Tėviškės aidams” Mel
burne - “Australijos lietuvis” pa
sijuto savo svarbią misiją jau atli
kęs ir 1956 m. gegužės 1 d. išėjo 
jo paskutinis numeris. Su “Aus
tralijos lietuvio” 50 metų išleidi
mo sukaktimi Australijos lietu
viai, kaip rašo jų spauda, mini ir 
Jurgio Armino 18 metų netektį. 
Jis buvo uolus ne tik spaudos dar
buotojas, bet ir Australijos lietu
vių kultūrinio bei visuomeninio 
gyvenimo veikėjas. J. Andr.
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santaupos apdraustos 
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3 mil. dol. Ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu



Poezija prie Baltijos juros
Septintoji DONIAVS REMIO eilėraščių knyga

EDVARDAS ŠULAITIS
Praėjusią vasarą, birželio 

pabaigoje, viešint Palangoje te
ko sutikti buvusį čikagietį, gali
ma sakyti, kaimyną - Donių Re- 
mj, daugelio poezijos knygų au
torių. Šį pavasarį, gegužės 7 d., 
“Spaudos atgavimo, kalbos ir 
knygos dieną” Palangos viešojo
je bibliotekoje buvo pristatyta 
jau septintoji jo poezijos knyga 
(nuo 1992-jų metų), pavadinta 
“Laiko riboje”. Jos dedikacijoje 
yra užrašyta: “Lietuvos respub
likos 80 metų sukaktis. 140 me
tų nuo didžiojo varpininko Vin
co Kudirkos gimimo”.

Šis 1925 m. Žemaitijoje, 
Mažeikių mieste, gimęs poetas, 
stebina savo darbštumu ir at
kaklumu. Pirmą kartą po ilgos 
pertraukos į Lietuvą 1991-siais 
atvykęs D. Remys ten važiuo
davo kas metai ir tėvynėje pra
leisdavo po pusmetį, o prieš po
rą metų nusprendė visam laikui 
čia sugrįžti ir apsigyventi Palan
goje. Ten jis įsigijo gana gražų 
butą naujame name. Netoliese 
daužosi Baltijos jūros vandenys, 
į kuriuos žiūrėdamas jis gauna 
įkvėpimo savo darbui. Šiandien 
jis jau pensininkas, tad turi 
daug laiko kūrybai. Jo netrau
kia verslai bei kiti žemiški 
dalykai, dėl kurių kai kurie mū
sų tautiečiai iš užsienio veržiasi 
į Lietuvą. D. Remys ne tik kuria 
poeziją, bet ir savo pinigais jos 
leidybą finansuoja ir išdalina 
knygas bibliotekoms, jaunie
siems poetams bei kitiems poe
zijos mėgėjams.

“Esu gimęs du kartus: pir
mąjį 1925 m. Mažeikiuose, o 
antrąjį - 1991 m.”, - Donius 
mėgsta sakyti, nes turi galvoje 
savo sugrįžimą į tėvynę po ilgų 
metų svetur.

Buvęs čikagietis yra aktyvus 
Lietuvos kaimo rašytojų sąjun
gos narys. Jis kartu su rašytoju

Poetas Donius Remys prie Baltuos jūros Palangoje su svečiu iš Čikagos 
Edvardu Šulaičiu 1998 m. vasarą

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Miško broliui
(...kai girdėjau apie partizanus...)
Saulėlydžio rausvi, sustingę pirštai 
pas tave skverbiasi pro medžių šakeles, 
o rūkas virpantis, sunkus ir tirštas 
virš pievų ir plačių laukų numiršta... 
Tik grįžtanti naktis priglaus tave.
Tu vis klausais žalių miškų ošimo 
ir juoką praeitų dienų meni...
Virš ištuštėjusių ir apleistų arimų 
pavargęs vėjas nusileido ir nurimo 
tik tu toks vienišas giria eini.
O tavo rankos, vėjo išbučiuotos, 
prispaudžia šaltą ginklą prie širdies, 
tik kojos mina kelią samanotą, 
šakelėmis ir skujomis išklotą 
niūrioje glūdumoj rudens nakties.
Tavo namai - giria, dangus žvaigždėtas, 
naktis tau motina, mirtis - sesuo.
O virpanti migla, tavo veidus palietus, 
lengva, kaip laimės sapno siluetas, 
tave kaip sūnų motina bučiuos.

Atsiųsta paminėti
Zigmas Zinkevičius, KAIP AŠ 

BUVAU MINISTRU. Atsiminimai. 
Išleido ir spausdino UAB “Judex” 
(Miško g. 15, Kaunas 3000). Kau
nas, 1998 m., 136 psl.

Algirdas Radvilavičius, VIZA 
Į VAKARUS. Apysakos, apsakymai. 
Redaktorė - Vida Platukienė, daili
ninkas - Gediminas Pempė. Tira
žas - 1000 egz. Kaunas, 1998 m., 
199 psl. Leidinyje yra trys apysakos: 
“Viza į Vakarus”, “Pirmoji meilė”, 
“Namas be kiemo”. Jose vaizduoja
mas dabartinis gyvenimas Lietuvo
je, ieškojimas dvasingumo, atgai
vos, pragiedrulių. Leidinys platina

iš Kretingos Pranu Šernu ir 
gargždiške Snieguole Žukaus
kiene dažnai keliauja po Lietu
vos kaimus, miestus, miestelius, 
skleisdami lietuvišką žodį tose 
vietose, kur mažai kas beužsu
ka. 1997 m. jis turėjo net 30 
tokių susitikimų su poezijos 
mėgėjais. O iki š.m. birželio pa
baigos jo sąraše buvo įrašyta 16 
tokių kelionių. Vien tik šių 
metų birželio mėnesį dalyvavo 
“Poezijos pavasaryje 98”, Klai
pėdoje ir Šiauliuose, skaitė poe
ziją Tauragės' bibliotekoje, pasi
rodė poezijos konkurse “Šatrija 
98” Telšiuose, o birželio 20 d. 
dalyvavo Trakų pilies menėje 
Lietuvos kaimo rašytojų sąjun
gos literatūros vakare...

Liepos 1 d. D. Remys mane 
išlydėjo į Klaipėdą, o pats sėdo 
autobusan į Kretingą, kur jo 
laukė pabendravimas su tenykš
čiais poezijos mėgėjais.

Laikraštis “Vakarinė Palan
ga” gegužės 9 d. nr., rašydamas 
apie jo knygos Palangoje sutik
tuves, šalia kitų dalykų, dar ir 
taip rašė: “Nepamiršo poetas 
savo gerbėjams priminti apie 
kalbos grynumą, grožį. Turime 
gražiausią ir turtingiausią pa
saulyje kalbą, tad ir kalbėkime 
ja, o ne darkykime, - susirinku
sių prašė poetas ir paskaitė 
ilgiausią sąrašą barbarizmų bei 
svetimybių, beje, dažniausiai 
perimtų iš anglų kalbos”.

Naujoji jo knyga turi 100 
psl., gražiai iliustruota dail. E. 
Žibo piešiniais, redaguota I. 
Sakelytės. Tiražas - 500 egz. 
Spausdino SPAB “Aušra” Kaune.

Atsisveikinant D. Remys 
pažadėjo ir aštuntą savo poezi
jos knygą. “Jau viskas sureda
guota, tik reikia į spaustuvę 
atiduoti”, - sakė jis. Todėl gal 
kitų metų pradžioje susilauksi
me dar vienos D. Remio kūry
binės dovanos.

mas Lietuvoje ir išeivijoje. Kreiptis: 
Alg. Radvilavičius, Putinų g. 6 - 24, 
Alytus, Lithuania.

POLITOLOGIJA, žurnalas, 
1998 m. I(II) ar., 192 psl. ir virše
liai. Leidžia Vilniaus universiteto 
tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų institutas, Polibijaus fon
das. Redaguoja redakcinė kolegija, 
Didlaukio g. 47 - 205, LT - 2057, 
Vilnius. Spausdina “Morkūnas ir 
KO” Kaune. Tiražas 800 egz. Metinė 
prenumerata $15 (JAV) įskaitant 
persiuntimą. Žurnalas leidžiamas du 
kartus per metus.

Kamerinis orkestras, vadovaujamas muz. A. ŠARPYTĖS, atlikęs dalį meninės programos Lietuvos kankinių 
vardo parapijos 70-čio iškilmėse Ontario Mississaugoje Nuotr. B. Tarvydo

Lietuvos kankinių parapijos Kanadoje vaikų choras “Angeliukai”, vadovaujamas muzikės NIJOLĖS
BENOTIENĖS, parapijos 70-čio iškilmių programoje Nuotr. B. Tarvydo

Nauji mokslo metai - naujos užduotys
Švietimo reformos ir patriotizmo ugdymas Lietuvos mokyklose

Dr, doc, VIKTORAS BAŠKYS, 
Šiauliai

Atėjo rugsėjo pirmoji. Į mo
kyklas sugūžėjo vaikai ir jau
nuoliai - mūsų tautos ateitis. 
Kuriant šviesią ateitį, daug lems 
mokytojų, dėstytojų ir kitų švie
timo darbuotojų pastangos 
diegti jaunosios kartos širdyse 
tėvynės meilės, patriotizmo dai
gus, ugdyti dorovingus, dvasin
gus Lietuvos patriotus, rengti 
juos prasmingam gyvenimui. 
Kas jau daroma šia kryptimi?

Švietimo ir mokslo ministe
rija daug dėmesio skiria bend
rojo lavinimo mokyklų mokymo 
turinio pertvarkymui: sudarytos 
naujos mokymo programos, pa
rengti ir išleisti daugelio dalykų 
nauji vadovėliai, vykdomas mo
kymo kompiuterizavimas ir t.t. 
Tai labai svarbūs darbo barai ir 
čia jau daug padaryta. Tačiau 
kartu su mokymo turinio per
tvarkymu bei tobulinimu turbūt 
reikėtų pertvarkyti bei tobulinti 
ir jaunosios kartos auklėjimo 
turinį, metodus ir formas, dau
giau dėmesio skiriant tauti- 
niam-patriotiniam, doroviniam 
auklėjimui, dvasingumo, pilie
tiškumo ugdymui.

Derėtų nepamiršti žymaus 
Lietuvos pedagogo S. Šalkaus
kio keltų idėjų - tautinis auklė
jimas turi vykti visų dalykų pa
mokose. Tokiam auklėjimui tu
rėtų duoti teisingą kryptį moky
mo programos. Jis galėtų atsi
spindėti vadovėliuose. Tačiau 
kol kas taip nėra.

Tautiniam-patriotiniam auk
lėjimui daug dėmesio skyrė bu
vęs švietimo ir mokslo ministe- 
ris Z. Zinkevičius. Tačiau jis jau 
atleistas. Kažin ar bus tęsiamas 
jo pradėtas darbas?

Tautinis-patriotinis ir doro
vinis auklėjimas šiandien labai 
aktualus aukštosiose mokyklo
se. Aukštųjų mokyklų jaunimas 
turėtų padėti stabdyti Lietuvos 
jaunimo bendrąjį moralinį nuo
smukį. Tačiau Šiaulių universi
tete kol kas tuo mažai tesirūpi
nama. Tiesa, jau yra kai kurių 
prošvaisčių. Ledai pajudėjo. 
Štai, pavyzdžiui, rugsėjo pirmą
ją mokslo metų atidarymo iškil
mės prasidėjo Lietuvos herbo - 
Vyčio atidengimu centriniame 
pastate. Vyčio kūrimą paskati
no Kanadoje (Hamiltone) gyve
nantis lietuvis J. Norkus, kuris 
dalyvavo atidengimo iškilmėse. 
Mat jis yra buvusios Šiaulių se
minarijos auklėtinis. Jono Nor
kaus užsakymu herbą sukūrė 
Šiaulių universiteto dailininkai 
prof. A. Toleikis ir doc. D. Lu
koševičius. Lietuvos Vytis padės 
gaivinti studentų - busimųjų 
mokytojų tautinę sąmonę, ska
tins vykdyti tautinį-patriotinį 
auklėjimą mokyklose baigus 
universitetą.

Sovietinis palikimas
Girtavimas, nusikalstamu

mas pasiekė Lietuvoje neregėtą 
mastą. Laikraščių puslapiuose 
beveik kasdieną mirga praneši
mai apie vagystes, nužudymus, 
išprievartavimus, automobilių 
grobimus ir kitokius nusikalti

mus, kuriuos dažniausiai pada
ro jaunimas. Nužudymai, išprie
vartavimai dažnai vykdomi su 
degtinės pagalba. Populiariau
sias nusikaltimas - vagystės. 
Vagiama viskas - automobiliai, 
kompiuteriai, magnetofonai, pi
nigai ir t.t. Vagia ir paprasti va
gys, ir bankininkai, tarnautojai 
ir kitokie... aukštuosius moks
lus baigę žmonės. Vagia, kas tik 
“prieina”. Žmonės prie to jau 
priprato ir greitai pamiršta 
skelbtas vagystes. Tačiau bene 
labiausiai visus sukrėtė kunigo 
R. Mikutavičiaus milijonų ver
tės kolekcijos ir jo paties dingi
mas. Šis nusikaltimas dar neiš
aiškintas, nors sukurtos įvairios 
versijos.

Šiauliai neatsilieka nuo res
publikinio nusikaltimų lygio. 
Ypatingai pagarsėjo sprogdini
mais. Penkis kartus buvo sprog
dintas policijos komisariatas. 
Didesnio atgarsio susilaukė mo
kesčių inspekcijos sprogdini
mas. Šio nusikaltimo tyrimu už
siėmė pats prezidentas V. 
Adamkus. Padėjo tirti iš JAV 
atvykę specialistai. Tačiau nusi
kaltėliai dar nenubausti.

Šiandien Šiaulius garsina 
neseniai įsteigtas Šiaulių uni
versitetas, Šiaulių vyskupija, 
Kryžių kalnas, tarptautinis Zok- 
nių oro uostas, steigiama laisva 
ekonominė zona ir t.t. Tačiau 
šiauliečiams nelinksma, nes su
temus baugu vaikščioti gatvėse, 
važiuoti automobiliu ar palikti jį 
nakčiai kieme. Siautėja nusikal
tėliai.

Daugiausia nusikaltimų pa
daro jaunuoliai, baigę arba tik 
mokęsi sovietinėse mokyklose, 
kur labai atkakliai buvo bruka
ma komunistinė ideologija.

Mokykla ir šeima ne tik ne- 
išugdė jų dvasingumo, sąžinin
gumo, darbštumo, bet ir įprati
no tingėti. Tiesa, mokyklose bu
vo vykdomas darbinis auklėji
mas: vedamos darbų pamokos, 
mokiniai atlikdavo visuomenei 
naudingus darbus. Apie darbinį 
auklėjimą parašyta daug moks
linių darbų, apgintos disertaci
jos. Tačiau tai nepadėjo ugdyti 
mokiniams sąžiningo darbo 
įpročių. Todėl nenuostabu, kad 
šiandien daugelis jaunuolių tin
gi dirbti ir ima vogti, nes reikia 
pinigų pragyvenimui.

Kartais į nusikalstamą veik
lą įtraukiami ir paaugliai, kurie 
nelankė mokyklos. O tokių yra 
nemažai. Jaunųjų nusikaltėlių 
amžius - 14-17 metų. Negalima 
sakyti, kad nieko nedaroma tei
sėsaugai ir teisėtvarkai gerinti: 
dirba policija, prokuratūra, teis
mai. Tačiau skaitant laikraščius 
žmogui, neturinčiam specialaus 
teisinio išsilavinimo, nežinan
čiam teisinių vingrybių, kartais 
kyla abejonių. Pavyzdžiui, nusi
kaltę žmonės metus ir net kele
rius laikomi kalėjime be teismo 
(seimo narys A. Butkevičius ir 
kiti); vagis, nuteistas 4 metus 
kalėti, kartais paleidžiamas, nes 
jam bausmė atidedama 3 me
tams; žmogžudys išteisinamas, 
jei sugeba įrodyti, kad buvo 
puolamas ir gynėsi (gal truputį 

viršijo būtinąją gintį); sūnus ne
kaltas, kad nušovė patėvį, nes 
gynė motiną, tik kaltas, kad ne
turėjo ginklui laikyti leidimo; 
žmona nudūrė peiliu savo vyrą, 
nuteista 5 metus kalėti ir palei
džiama namo, nes moteriai ne
galima ilgai būti kalėjime. Vai
kai džiaugiasi, kad mamytė su
grįžo. Ir t.t. Visa tai iš respubli
kinės ir vietinės spaudos skilčių. 
Tokia teisėtvarka kažin ar pa
deda mažinti nusikalstamumą.

Nebranginama gyvybė
Sovietinė mokykla mokinių 

nepratino nugalėti sunkumų, 
branginti, saugoti ir visais įma
nomais būdais ginti gyvybę. Fil
muose, spektakliuose bei sovie
tinėje grožinėje literatūroje bu
vo vaizduojamos žiaurios kovos 
už sovietų valdžią, aukštinama 
mirtis už sovietinę tėvynę, nie
kinami išvengę mirties. Todėl 
nenuostabu, kad daugelis žmo
nių, susidūrę su socialiniais, psi
chologiniais sunkumais, nesuge
ba jų įveikti ir nusižudo.

Gyvybės nebranginimas daž
nai veda į savižudybę. Mirties 
atvejai avarijose, gaisruose, ap
sinuodijimas vaistais, alkoholiu, 
narkotikais paprastai skiriami 
prie nelaimingų atsitikimų, o iš 
tikrųjų dažnai esti savižudybės. 
Vien per 1997 metus Lietuvoje 
nenatūraliu būdu prarastos 
5443 gyvybės, sužalota apie 30, 
000 žmonių (“Lietuvos aidas”, 
1998 nr.166). Šiemet bus dau
giau. Lietuvoje didžiausias savi
žudybių skaičius pasaulyje. 
Keista, per karą tiek nežūdavo 
mūsų žmonių, kiek dabar žūsta 
taikos metu.

Vien Šiauliuose pernai nu
sižudė 53 asmenys (vyrų 75.5%, 
moterų - 24.5%). Nusižudė 
darbingo amžiaus žmonės (30- 
50 metų), buvę sovietinių mo
kyklų auklėtiniai, vieni baigę, 
kiti nebaigę mokslų. Nusižu
džiusių 22 asmenų kraujyje ras
ta daug alkoholio. Savižudybės 
būdai įvairūs, tačiau daugiausia 
(net 79.2%) savižudžių pasiko
rė. Šiauliuose pernai bandė žu- 

(Nukelta į 7-tą psl.)

ALBINAS VAIČIŪNAS, 
kultūros istorikas, memorialinio 
muziejaus “Beatričės namai” di
rektorius, daugelio leidinių auto
rius, Vilniaus zanavykų ir Prano 
Vaičaičio draugijų pirmininkas, at
šventęs 65-rių metų amžiaus su
kaktį. Jo vadovaujama Pr. Vaičaičio 
dr-ja rūpinasi kultūros žurnalo “Su
valkija” leidyba Ntr. E. Šulaičio
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“Trimitas”, Lietuvos pučia

mųjų instrumentų orkestras, vad. 
muz. Romo Balčiūno, Vokietijoje 
atlikęs aštuonių dienų koncerti
nes gastroles, namo parsivežė pu
čiamųjų orkestrų konkurse laimė
tus net keturis apdovanojimus. 
Varžybose, be gausių Vokietijos 
orkestrų, dalyvavo Austrijos, 
Vengrijos, Portugalijos, Danijos 
orkestrai. “Trimitas” buvo pripa
žintas geriausiu ir laimėjo perei
namąją taurę. Taip pat lietuviai 
muzikantai laimėjimų susilaukė 
už geriausią koncertinę progra
mą, laikyseną bei žygiavimą. Iški
lusis lietuvių orkestras su klarne
to solistu A. Budriu Schoenbergo 
šventovėje gausiai publikai patei
kė ir romantinės muzikos. Eltos 
pranešimu, tai jau antras toks ge
ras lietuvių pasirodymas tarptau
tiniame muzikos forume.

Mažosios Lietuvos fondas, į- 
steigtas 1985 m., užsimojęs versti 
plačią ir gilią kultūrinio gyvenimo 
vagą, skleisti studijas bei knygas, 
liečiančias Mažąją Lietuvą, tą 
darbą vykdo visu stropumu ir vi
somis išgalėmis. Atlikti ir ruošia
mi darbai nurodomi išleistame 20 
psl. bendraraštyje ir XXIV-tojoje 
apyskaitoje, datuotoje 1998 m. 
rugpjūčio mėn. Po visų jau išleis
tų studijų bei knygų eilė yra atė
jusi seniai lauktai “Mažosios Lie
tuvos (ir Tvankstos) enciklopedi
jai”, kuri jau rengiama Mokslo ir 
enciklopedijos leidykloje Vilniu
je. Šis trijų tomų veikalas, parem
tas dokumentine medžiaga, iškels 
Mažosios Lietuvos kultūrinį ir is
torinį palikimą, parodys okupan
tų padarytas ir daromas skriau
das, kels aikštėn krašto niokoji
mą, čiabuvių išvarymą ir išžudy
mą. Tai daryti mus įpareigoja mo
ralinis privalumas, tėvų, protėvių 
testamentinis paveldas dabartinei 
Lietuvai ir ateities kartoms. Šio 
svarbaus užmojo lėšoms telkti 
Mažosios Lietuvos fondas skelbia 
vajų ir kviečia visus prisidėti. Ka
nadoje aukas renka Ieva Adoma
vičienė, 18 Gracemount Cres., Scar
borough, Ont. MIG 1K3, Canada.

Konkursas baritonams buvo 
surengtas Lietuvos muzikos aka
demijos Kauno fakultete š.m. 
rugsėjo 15 d. Varžybos vyko dėl 
solisto Vlado Baltrušaičio (1912 - 
1975) stipendijos, kurią paskyrė 
solisto našlė Elena Baltrušaitienė. 
Laimėtoju tapo trečio kurso stu
dentas Giedrius Prunskus, artis
tiškos prigimties, muzikalus jau
nuolis. Stipendija - 100 Lt mėne
siui bus kasmet skiriama konkur
so keliu, ir tai nebūtinai tam pa
čiam studentui. Kaip rašo “Lie
tuvos aidas” (1998.IX.19) busi
muosius Lietuvos dainininkus jau 
anksčiau yra parėmę išeivijos lie
tuviai - sol. Stasys Baras, sol. 
Juoze Augaitytė. Velionis solistas 
Vladas Baltrušaitis studijavo 
Kauno konservatorijoje, dainavo 
pagrindinius vaidmenis Kauno ir 
Vilniaus operose. Čikagoje buvo 
lietuvių operos meno vadovas, 
vienas iš jos steigėjų. Reiškėsi 
kaip chorvedys ir vargonininkas. 
Jo palaikų urna palaidota Jurbar
ko kapinėse šalia tėvų.

Pirmasis lietuviškas spektak
lis - A. Vilkutaičio - Keturakio 
komedija “Amerika pirtyje” ram
pos šviesą išvydo Palangoje prieš 
100 metų. Apie tai laikraštyje 
“Literatūra ir menas” nr. 35 
(2707) rašo J. Čaplikas. Didieji 
renginio nuopelnai skiriami dr. 
Liudui Vaineikiui, gydytojui, ko
votojui už žmogaus teises visuo
menės veikėjui. Jis gimė 1869 m. 
rugpjūčio 31d. Svirpliuose, Joniš
kio raj. Mokėsi Mintaujos gimna
zijoj, įsteigė slaptą kultūrinę jau
nimo draugiją “Atgaja”, bendra
darbiavo su J. Jablonskiu, dr. V. 
Kudirka. Už lietuvišką veiklą pa
šalintas iš Maskvos universiteto. 
Mokslus baigė Kazanės un-te, 
Palangoje vertėsi gydytojo prakti
ka. Tą pirmąjį spektaklį rengti 
jam padėjo rašytoja G. Petkevi- 
čaitė-Bitė. Vaidinimo pasiseki
mas buvo didelis - apie jį kalbėjo 
visa Lietuva. Tai, žinoma, nepati
ko caro valdžiai. Dalis vaidinimo 
dalyvių buvo suimti. L. Vaineikis 
nukentėjo labiausiai, nes ir taip 
jau buvo sekamas už lietuviškos 
spaudos platinimą. Buvo suimtas, 
kalėjo Liepojos ir Mintaujos kalė
jimuose, pagaliau penkeriems 
metams ištremtas į Jakucką, kur 
pasižymėjo kovodamas su raupų 
epidemija. Į Lietuvą grįžo 1921 
m., dirbo Joniškio ligoninės vedė
ju, vėliau Palangoje kurorto gydy
toju. Spaudos bendradarbis nuo 
1890 m. Mirė Kaune 1938 m.

Prel. Juozo Prunskio krikš
čioniškos kultūros spaudos pre
mija už 1997 metus paskirta Lie
tuvoje leidžiamam laikraščiui 
“XXI-masis amžius”. Apie tai 
pranešė vertinimo komisija, susi
dedanti iš kun. A. Diškevičiaus, 
dr. Č. Masaičio ir sės. Margaritos 
Bareikaitės. Pranešime, datuota
me 1998 m. rugsėjo 21 d., nuro
doma, kad premija paskirta laik
raščiui “kaip labiausiai pasitarna
vusiam puoselėjant kirkščioniškus 
katalikų idealus lietuvių tarpe”. 
Vertinimo komisija posėdžiavo 
rugsėjo 21 d. Nek. Pr. Marijos se
serų vienuolyne, Putnam, Conn., 
U.S.A.

Rūpestis istoriniu paveldu 
stipriai skatina atstatyti Lietuvos 
pilis, kurios ryškiausiai byloja se
nąjį mūsų tautos valstybingumą. 
“Vilniaus balsas” 1998 m. rugpjū
čio 7 d. laidoje išspausdino Auš
ros Gudavičiūtės iliustracijomis 
papildytą straipsnį apie Medinin
kų pilį, kurios atstatymas intensy
viau pradėtas 1996 m., nors dėl 
lėšų stokos, anot vienos iš pilies 
atstatymo projekto autorių M. 
Mikulionytės, negali vykti archeo
loginiai tyrimai “o jų dar reikė
tų”. Straipsnyje paminėta, kad 
Pasaulio ir Amerikos lietuvių in
žinierių ir architektų žurnalas 
“Technikos žodis” 1993 ir 1995 
m. buvo išleidęs po vieną numerį, 
skirtą Medininkų pilies atstatymo 
projektui. Taipgi straipsnio auto
rė primena, kad Medininkai nėra 
vien tik pilis, bet ir pasienio už
karda, kur 1991 m. žuvo pirmieji 
Lietuvos valstybės sienų gynėjai. 
Apie Medininkų pilį istorinę apy
saką parašė Anatolijus Kairys. 
Šiemet ji buvo išleista Kaune 
2000 egz. tiražu.

Monografiją apie žymųjį Lie
tuvos režisierių ir aktorių Romu
aldą Juknevičių (1906 - 1963) pa
rašė teatrologė Irena Aleksaitė, 
išleido leidykla “Baltos lankos”. 
Ridas Viskauskas laikraštyje “Li
teratūra ir menas”, nr. 36 (2708) 
rašo, kad knygos autorė “atkuria 
R. Juknevičiaus asmenybės bruo
žus, jo sukurtus svarbiausius 
spektaklius, repeticijų metodi
ką”... R. Juknevičius gimė Petra
pilyje, baigė Kaune aukštesniąją 
komercinę mokyklą, klausė pas
kaitų VD universitete, su aktoriu
mi St. Pilka JAV-bėse porą metų 
rengė lietuviškus vaidinimus. 
1930 m. pradėjo vaidinti Kauno 
Valstybės teatre. Greitai iškilo ir 
kaip gabus režisierius. Gavęs 
valstybinę stipendiją, studijavo 
Maskvoje 1934-36 m., mokėsi re
žisūros, lietuviškoje scenoje tapo 
vienu iškiliausių kūrėjų. Jo pa
statyta 1942 m. H. Ibseno “Nora” 
buvo laikoma realistinio lietuvių 
teatro viršūne.

Žemaičių dailės muziejus 
Plungėje surengė Lietuvos ka
riuomenės šventei skirtą 1918 m. 
savanorių bei vėlesnio laikotarpio 
karių nuotraukų, apdovanojimų, 
užrašų, uniformų, vėliavų, žemė
lapių bei asmeninių daiktų pa
rodą. Pagrindinis dėmesys buvo 
skiriamas Plungėje tarnavusių ka
rininkų pik. Pauliaus Juodišiaus, 
mjr. Petro Baltrūno ir jn. Itn. Jo
no Banio atminimui. Jie buvo iš
vežti Sibiran ir ten nukankinti 
Šiaurės ledjūriuose.

Reinhardas Krausas, buvęs 
Vokietijos ambasadorius Lietuvoje, 
pasižymėjo kaip talentingas smui
kininkas, spėjęs įsijungti į jos mu
zikinį gyvenimą. Šiuo metu jis jau 
dirba Bonnoje, bet pasigenda kon
certų Lietuvoje. Prieš Velykas Vo
kietijos užsienio reikalų ministeri
jos pareigūnas R. Krausas viešėjo 
Šiauliuose, atvykęs vėl pagroti su 
kameriniu Šiaulių orkestru. R. 
Krausas padirbėjo ir su Klaipėdos 
kamerinio orkestro muzikantais. 
Velykine dovana tenka laikyti R. 
Krauso pažadėtą Šiaulių ir Klai
pėdos kamerinių orkestrų įrašų 
išleidimą kompaktinėse plokšte
lėse.

Lietuvoje viešėjo unikalus es
tų vyrų choras “Soomepoiste mees- 
koor”. Jame dainuoja estai sava
noriai, dalyvavę 1939-1944 m. 
Suomijos kovose su Sovietų Są
junga. Šis choras dabar jau yra su
rengęs 34 koncertus mokyklose ir 
kariniuose daliniuose Estijoje, 
Suomijoje ir Švedijoje. Estijos 
ambasada Lietuvoje surengė tris 
šio estų karo veteranų choro kon
certus - Lietuvos muzikos akade
mijos didžiojoje salėje Vilniuje, 
Lietuvos karininkų ramovėje 
Kaune ir Marijampolės miesto 
dramos teatre. Snk.
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YVAS

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

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

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

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.................... 4.25%
180-364 d. term.lnd................... 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%

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.

6.40%
6.50%
6.60%
6.65%
6.75%

6.25%

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.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
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” kortelė
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

AIR CONDITIONING & HEATING 
Taisau ir įvedu

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

• Šaldymo sistemas, šaldytuvus
Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus. 

Skambinti R. Jareckui
tel. 416 370-3539 arba 416 740-9650 Toronte 

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

BVL ELECTRICAL
ENGINEERING

Licence 
E-2392

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

Taisau visų rūšių
• ŠALDYTUVUS • SKALBIMO MAŠINAS • ELEKTRINES PLYTELES

• DŽIOVINTUVUS • KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

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 

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

MHaBHMHMHOHHIIllllllllllllllliaill 
ROYAL LePAGE 

■muiliniu 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

BLOOR-DOVERCOURT atskiras 7 kamb. $279,000. 
BLOOR-PARKSIDE 2 miegamųjų “Condo” $195,000. 
INDIAN RD./HIGH PARKėyęŲ b. atskiras $270,000 
BLOOR-PARK'pM^-egamųjų “Condo”.

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 sporto veteranų grupė po jų pagerbimo Sporto muziejuje Kaune 1998 m. birželio 27 d. prie 
Maironio paminklo Rotušės aikštėje Kaune Nuotr. E. Šulaičio

Kanados į vyki a i
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

pės bus bandoma dar prijungti 
“Japan Airlines” (Japonija), 
“Iberia” (Ispanija) ir “Finnair” 
(Suomija). Antroji Kanados 
bendrovė “Air Canada” jau yra 
kitoje grupėje vardu “Star 
Alliance” su “United Airlines” 
(JAV), “Lufthansa” (Vokieti
ja), “Scandinavian Airlines Sys
tems” (Švedija), “Thai Airways” 
(Siamas) ir “Varig” (Brazilija).

“Chapters”, kanadiečių kny
gynų bendrovė, planuoja parda
vinėti knygas internetu. Jų ap
skaičiavimu kanadiečiai per se
kančius 5 metus tuo būdu iš
pirks $250 milijonų vertės kny
gų. Šiuo metu pirmaujantis in
terneto knygynas yra to “žanro” 
pradininkas amerikiečių “Ama
zon”, kuris parduoda daug kny
gų, bet dideliu pelnu pasigirti 
dar negali. Jo persiuntimo išlai
dos sugeria didelę dalį pelno. 
“Chapters” Bramptono (Onta
rio) mieste turi didžiulį 300,000 
kv. pėdų ploto sandėlį, kurį da
bar naudoja knygų išskirstymui 
į knygynus, bet galėtų jį taip pat 
panaudoti sandėliavimui ir in
ternetu užsakytų knygų išsiun
tinėjimui. Praeitais metais 
“Chapters” pardavė savo 325 
Kanados knygynuose už $456.6 
milijonus knygų. Pensininkai 
(daugiau kaip 65 metų) už $10 
metams gali tapti “Chapters” 
klubo nariais ir gauti 10% nuo
laidą pirkdami knygas. Jaunes
niems tas malonumas kainuoja 
$25. Išpirkus už $100 knygų iš
duodamas $5 vertės kuponas.

“Health Canada” vaistų ty
rinėtojai pateikė skundą, kad 
viršininkai juos verčia teigiamai 
įvertinti naudojimui dar ne vi
sai ištirtus medikamentus. Dr. 
S. Chopra ir dr. M. Haydon, ve
terinarijos vaistų tyrinėtojai, sa
vo skunde minėjo karvių pieno 
produkcijos padauginimo hor
moną Posilac (gaminamą “Mon
santo” bendrovės JAV) ir ra
guočių paspartinto augimo hor
moną Revalor-H (pardavinėja
mą “Hoechst Canada bendro
vės), kurių ilgalaikis efektas 
žmonių sveikatai nėra galutinai 
ištirtas. Kadangi jautieną mėsą 
ir pieną vartoja visi, ir jauni ir 
seni, tokie raguočiams duodami 
hormonai turėtų būti ypač rū
pestingai ištyrinėti prieš naudo
jant. Padėtį supainioja dar ir tai, 
kad viena iš šešių “Health Ca
nada” žinovių komisijos narių, 
R. Gougeon (maitinimosi spe
cialistė, “nutritionist”, iš McGill 
universiteto), nuo 1993 iki šių 
metų gegužės buvo “Monsanto” 
bendroves konsultantė. Skun
das šiuo metu dar svarstomas.

f' 'SAMocnw \ Knygų rišykla 
tįį-J “SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

Pakeitimų teismų nepilna
mečiams įstatyme laukiama šio 
rudens Kanados parlamento se
sijoje. Siūloma jau nuo 14 metų 
jaunuolius, kaltinamus žiauriais 
nusikaltimais, teisti suaugusiųjų 
teismuose ir pritaikyti jiems ati
tinkamas bausmes. Šiuo metu 
tai gali būti taikoma tik nuo 16 
metų. Jei šis įstatymas būtų pri
imtas, Ontario provincijoje pa
sidarytų gana įdomus jaunuolių 
brandos ir atsakomybės teisinis k 
įvertinimas. Nuo 12 metų jau
nuolis (sakytume dar vaikas) 
jau gali medžioti, žudyti gyvūnė
lius aštuoniolikmečio priežiūro
je. Nuo 14 metų gali būti teisia
mas, kaip suaugęs, jei žiauriai - 
kaip suaugęs - elgiasi. Nuo 16 
metų jau gali aštuoniolikmečio 
prižiūrimas vairuoti automobilį. 
Nuo 18 metų jau gali balsuoti 
politiniuose rinkimuose, nepri
žiūrimas vairuoti, medžioti, be 
šalmo važiuoti dviračiu ir, jei 
sugalvoja - įstoti į karinę tarny
bą. Ir tik nuo 19 metų gali nusi
pirkti alkoholinių gėrimų ir jais 
be priežiūros pasivaišinti.

Toronto kultūrinis gyveni
mas, kaip ir kiekvienais metais, 
rudenį pagyvėja. Paskutinį rug
sėjo sekmadienį Queen St.West 
gatvė buvo uždaryta automobi
lių judėjimui nuo 11 iki 6 vai. 
dėl devintos metinės knygų 
mugės “Word on the Street”. 
Nuo Simcoe iki Spadina gatvės 
sankryžų gatvė buvo nusėta 225 
knygų kioskais ir paviljonais, 
kuriuose autoriai skaitė savo 
knygų ištraukas, dalino autogra
fus, kalbėjosi su susidomėjusiais 
knygomis; vaikams skaitovai 
skaitė pasakas, klounai juos 
juokino, muzikantai linksmino. 
Šiais metais mugė itin gerai pa
sisekė: ją aplankė net 125,000 
žmonių. Kitąmet žadama labiau 
prasiplėšti j rytų pusę ir nuke
liauti iki Bay gatvės sankryžos. 
Muzikiniame pasaulyje, “Cana
dian Opera Company” rugsėjo 
24 atidarė 1998/99 metų sezoną 
“Hummingbird Centre” su nau
ju pastatymu V. Bellini operos 
“Norma”. Kitą vakarą buvo 
premjera G. Puccini operos 
“Tosca”, taip pat naujas pasta
tymas.

Sportas
Kviečia registruotis

Prisikėlimo parapijos “Aušros” 
sporto klubo registracija 1998-99 
m. veiklai įvyks spalio 13 d., nuo 7 
v.v., Prisikėlimo parapijos salėje. 
Registracijos kaina - $75 sportinin
kui arba $150 šeimai. Jaunimas nuo 
4 -19 m. maloniai kviečiamas regis
truotis. Inf.

Skautų veikla
• Po Mišių Lietuvos kankinių 

šventovėje praeitą sekmadienį, spa
lio 4 Anapilio salėje įvyko iškilmin
ga “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
sueiga minint Lietuvos skautų įstei
gimo 80-metį ir Toronto skautų-čių 
veiklos 50 metų gyvavimo sukaktį. 
Sueigoje dalyvavo LSS tarybos pir
muos pirm. v.s. B. Banaitienė iš 
Bostono, seserijos VS v.s. fil. R. 
Penčylienė iš Čikagos, brolijos VS 
pav. v.s. R. Otto iš Montrealio, 
daug kitų svečių ir tėvų. Buvo įžo
džiai, apdovanojimai, sveikinimai ir 
sukaktims pritaikyta programa.

1998 “Korupcijos pasireiš
kimų kataloge”, kurį kasmet 
paskelbia korupcijos saugai 
“Transparency International”, 
Kanada užima vieną iš “švariau
sių” pozicijų. Danijai ir šį kartą 
iš 85 vertintų valstybių atiteko 
garbinga pirmoji vieta (su tobu
lu rodikliu - 10), Kanadai teko 
šeštoji vieta (su 9.2 taškais). 
JAV atsiliko 17 vietoj (su 7.5 
taškais). Pagal TI, valstybės su
rinkę mažiau 5.5 taškų turi di
džiulį korupcijos perteklių. Są
rašo gale su Pietų Amerikos ir 
Afrikos valstybėmis įrašyta ir 
Rusija (su 2.4 taškais).

Kanadiečiai susirūpinę azar
tinių lošimų pasekmėmis. Aš
tuoniolikos religinių bendrijų, 
priklausančių Kanados tikinčių
jų bendruomenių tarybai, atsto
vai parašė laišką teisingumo mi- 
nisterei Anne McLellan, prašy
dami plačiau ištirti ar “moder
nizuotų” azartinių lošimų greita 
plėtra nėra žalinga kanadie
čiams ir ar negalima būtų apsi
eiti be lošimų sudarant provin
cijų ir kitų valdžios vienetų 
biudžetus. Šį klausimą iškėlė, 
kaip nurodoma laiške ministe- 
rei, patys tikinčiųjų bendrijų na
riai, kurie yra labai susirūpi
nę mūsų bendruomenės ateiti
mi. G.K.

Lietuvos pašto ženklas 1998 metų sportinėms šventėms paminėti
Nuotr. M. Pranevičiaus

LIETUVIŲ TTTTKREDITO T Y T Y ■
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 rnėn. 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....................6.40%
2 metų....................6.50%
3 metų....................6.60%
4 metų....................6.65%
5 metų....................6.75%

su keičiamu 
nuošimčiu.............6.25%

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortgičius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

.MasterCard, MUS
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 M8X1C8 

Telefonas: 416 207-9239

Sutton
GROUP

PAŽADU JUMS
24 valandų 

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją. 
Prašau skambinti šiandien 

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

dlww/ ALGIS 
MEDELIS

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

s t ra Travel
& Services Ine.

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

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

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

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

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

Į LIETUVĄ KELIONES paruošiu ne tik iš Toronto, bet 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

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.

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!



Mokslo ir politikos vingiuose
Profesorius ZIGMAS ZINKEVIČIUS privačiame gyvenime, politikoje ir 

moksliniuose darbuose. Žymūs jo pėdsakai Lietuvos švietimo ir lituanistikos srityje

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Prof. Z. Zinkevičius lankėsi 
Čikagoje 1997 m. birželyje. Pa
kviestas LF bičiulių ir krikščio
nių demokratų, skaitė paskaitą 
LF bičiulių studijų savaitėje 
“Dainavoje”, dalyvavo ir kalbė
jo krikščionių demokratų suva
žiavime Jaunimo centre, kalbė
jo “Seklyčioje” jam pagerbti su
ruoštoje vakarienėje. Jis tada 
buvo Švietimo ir mokslo minis- 
teris ir išsamiai kalbėjo apie 
mokyklų padėtį Lietuvoje, jų 
kūrimo reikalingumą Pietryčių 
Lietuvoje, apie tautinio auklėji
mo svarbą. Tų pačių metų vėlų 
rudenį jis dalyvavo X Mokslo ir 
kūrybos simpoziume Čikagoje. 
Visiems, kurie profesorių girdė
jo ir su juo susipažino, jis paliko 
nepamirštamą įspūdį. Praėjo 
keliolika mėnesių nuo simpo
ziumo. Daug kas pasikeitė Lie
tuvoje. Profesorius jau nebe mi- 
nisteris daugelio apgailestavimu.

Nuo pavasario jis ir p. Regi
na daug laiko praleidžia savo 
sode, kuris yra nemažas. Čia ir 
beržynėlis, ir miškas, ir pieva, ir 
įvairiausios gėlės, daržovės bei 
vaismedžiai. Čia stovi ir 1994 m. 
profesoriaus brolio vaikų liau
dies menininkų išskaptuotas ir 
padirbdintas lietuviškas kryžius. 
Sode - namas su 4 nedideliais

Nauji mokslo metai...
(Atkelta iš 5-to psl.) 

dytis išgėrę degtinės arba stip
rių vaistų 26 vaikai, bet buvo iš
gelbėti. Priežastis - nedarnūs 
santykiai su tėvais ir mokytojais. 
Amžius - 15-16 metų (“Šiaulių 
naujienos”, 1998 nr. 176). Vai
kai dažnai apsinuodija tėvų ne
saugomais vaistais.

Bene labiausiai sukrėtė 
šiauliečius šiemet neseniai įvy
kusios savižudybės dviejų mies
to gydytojų, miesto tarybos na
rės V. Vorevičienės ir kitų. Kar
tais žudosi psichiškai nesvei
ki žmonės arba bedarbiai, pate
kę į sunkias materialines sąly
gas, tačiau šiems žmonėms nie
ko netrūko; nei darbo, nei pini
gų. Psichologinis nesugebėjimas 
įveikti sunkumus, gyvybės ne
branginimas, meilės gyvenimui 
stoka paskatino pasirinkti leng
viausią kelią. Kodėl Sibiro 
tremtiniai, kentėdami didžiau
sias kančias, nesižudė? Tai buvo 
žmonės, kurie mylėjo savo tėvy
nę, turėjo kilnų gyvenimo tikslą. 
Savižudybių skaičiaus didėjimu 
susirūpino Lietuvos suicidologų 
sąjunga, kurios praktinė konfe
rencija neseniai įvyko Šiauliuose.

Daug žmonų žūsta dėl atsa
komybės stokos, vykdant parei
gas. Sovietinė mokykla neugdė 
atsakomybės už pavestą darbą. 
Už mokinių mokymąsi buvo at
sakingas mokytojas, o ne moki
niai. Vadovautasi K. Ušinskio 
teiginiu: “Nėra blogų mokinių, 
yra tik blogi mokytojai”. Jei vai
kas nesimoko, gal jis nepajėgus, 
vis tiek kaltas mokytojas.

Už studento studijas buvo 
atsakingas dėstytojas, profeso
rius, bet ne pats studentas. At
sakomybės nebuvimas kartais 
duoda liūdnus rezultatus. Štai, 
pavyzdžiui, šiauliečius neseniai 
sujaudino ligoninės gydytojų 
neatsakingi veiksmai. Gydytoja 
A. Kenstavičiūtė prirašė ne tuos 
vaistus, kurių ligoniams reikėjo. 
Seselė įtraukė vaistus į švirkštą 
ir padavė palatos gydytojui A. 
Griganavičiui. Šis nepatikrinęs 
suleido dviem ligoniam, kurie 
nuo to mirė. Lakūnas N. Kliuš- 
kinas š.m. rugpjūčio 30 d. sraig
tasparniu “Mi-2”, priklausiusiu 
Mažeikių aeroklubui, skraidino 
11 vestuvininkų. Skrisdamas 
virš Platelių ežero chuliganiškai 
pažeidė visus teisės aktus, regla
mentuojančius skrydžių saugu
mą, įkrito į ežerą ir visi nusken
do. Daug yra tokių atvejų, kai 
dėl atsakomybės nebuvimo žūs

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometrists 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais 

kambariais, jaukus, lietuviško
mis liaudies meno kolonėlėmis 
papuoštas. Jame profesorius 
praleidžia daug laiko rašyda
mas. Šią vasarą profesorius už
baigė dvi knygas: “Kaip aš bu
vau ministru” ir “Prie lituanisti
kos židinio”.

Profesorius knygas rašo pa
kaitomis - čia dirbdamas prie 
rašomojo stalo, čia darbuoda
masis sode. Jo bičiuliai pasako
ja, kad medžiaga knygoms yra 
sudėliota į daugelį grupelių, ku
rias jis vienas ir tetvarko. Kai 
nori pailsėti, eina į sodą ir dirba 
jame. Tada vėl atsigauna ir sėda 
su savo mintimis prie rašomojo 
stalo ir guldo jas į knygas.

Jo knygos yra lengvai skai
tomos, mintys - sklandžiai per
teiktos. Profesorius jų yra daug 
parašęs. Yra išleistos 25 knygos, 
tarp jų 6-tomė “Lietuvių kalbos 
istorija”. Jis yra parašęs per 500 
mokslinių straipsnių! O dabar 
ne tik jau minėtas 2 knygas šią 
vasarą užbaigė, bet ir dalyvauja 
įvairiuose posėdžiuose, svarsto 
disertacijas, tariasi dėl būsimos 
Mažosios Lietuvos enciklopedi
jos leidimo. Jis yra vyriausias 
jos redaktorius.

Lietuvoje išeinančiame žur
nale “Mūsų sodai” (1998 m. lie
pos mėn.) Aldona Milieškienė 
aprašė Z. ir R. Zinkevičių sodą, 

ta žmonės. Čia galima būtų pa
minėti ir gaisrus, per kuriuos 
žūsta daug žmonių.

Nemokame džiaugtis 
nepriklausomybe

Sovietų valdymo metais bu
vo slopinama tautinė lietuvių 
sąmonė. Mokyklose niekinti 
tikrieji tautos patriotai: V. Ku
dirka, J. Basanavičius ir kiti. 
Tautiškumas buvo tapatinamas 
su nacionalizmu. Mokiniai nesi
džiaugdavo savo tautos laimėji
mais, buvo skatinami džiaugtis 
Sovietų Sąjungos laimėjimais. 
Todėl dar ir šiandien daugelis 
tautiečių nesidžiaugia Lietuvos 
nepriklausomybe, mūsų tautos 
laimėjimais, jaučia ilgesį buvu
sios sovietinės santvarkos, nes 
tada buvę geriau gyventi negu 
dabar. Juos dažnai apima liūde
sys, depresija, ir tada kaltinama 
dabartinė Lietuvos vyriausybė, 
o ypač šmeižiamas seimo pirmi
ninkas V. Landsbergis, kurio 
vardas jiems virtęs keiksma
žodžiu.

Tikram Lietuvos patriotui 
šiandien yra kuo pasidžiaugti. 
Lietuva laisva, nepriklausoma 
valstybė, stebuklingai nusikra
čiusi sovietų jungo, šiandien be
veik visų pasaulio valstybių pri
pažinta nepriklausoma de facto 
ir de jure. Turime savo sostinę 
Vilnių, Klaipėdą, jūrų uostą. O 
juk dėl šių miestų netekties pra
eityje lietuvių tauta patyrė daug 
sielvarto. Lietuvos ekonomija 
vis auga ir stiprėja, darosi vis 
mažiau priklausoma nuo Rusi
jos. Štai, pavyzdžiui, kai Rusiją 
ėmė krėsti krizė, nukrito rublio 
vertė, ištuštėjo maisto krautu
vės, kai ten žmonės iš vakaro 
stovėjo eilėje prie parduotuvių, 
kad rytą nusipirktų mėsos ar ki
tų maisto gaminių, Lietuvoje 
pilnos krautuvės visokio maisto, 
išnyko sovietinis palikimas - ei
lės, ir žmonės viską perka už li
tus. Žinoma, Lietuva dėl tos 
krizės patyrė nuostolių, bet lito 
pastovumą garantuoja vyriausy
bė. Į Lietuvą dabar dažnai atva
žiuoja ne tik prekybininkai, bet 
ir vyriausybių vadovai, žymūs 
žmonės iš Vakarų Europos, 
Amerikos, Kanados ir iš kitur. 
Štai neseniai lankėsi Norvegijos 
karalius Haroldas V su žmona 
Sonja. Beveik kasdieną netrūks
ta svečių.

Šiuo metu švietimo darbuo
tojams iškyla svarbus uždavinys 
- išmokyti jaunąją kartą džiaug
tis mūsų gyvenimu, matyti visa 
tai, kas gera, o ne vien bloga.

Švietimo ir mokslo ministe
rijai gal reikėtų vykdyti tokią 
mokyklos reformą, kuri padėtų 
ugdyti dorus, sąžiningus, darbš
čius Lietuvos patriotus, mylin
čius tėvynę, branginančius gyvy
bę ir mokančius džiaugtis gyve
nimu. Tam turbūt reikėtų per
tvarkyti visą auklėjamąjį darbą 
mokyklose, pertvarkyti tautinio- 
patriotinio auklėjimo pagrindu. 

kalbėjosi su profesoriumi ir po
nia apie jį. Baigdama ji sako: 
“Nėra mato, kuriuo galėtum 
įvertinti būseną, kai atsišliejęs j 
ošiantį beržą ar nuo vaisių ap
sunkusią obelį pajunti mažtant 
nuovargį, kai lakštingalos trelė 
nutolina sunkias mintis, o brydė 
rasotoje pievoje tėviškę prime
na... Juk reikia kampelio, kur 
galėtų atsigauti ir žmogaus sie
la. Toks Zinkevičiams yra jų 
sodas”.

Zigmas Zinkevičius yra kal
bininkas, habilituotas humani
tarinių mokslų daktaras, Vil
niaus universitetui atidavęs 50 
metų profesorius, Kauno Vy
tauto Didžiojo ir Latvijos un-tų 
Garbės daktaras. Jis yra penkių 
mokslų akademijų narys, akade
mikas: Švedijos karališkosios 
humanitarinių mokslų, Norvegi
jos, Latvijos, Lietuvos ir Lietu
vių katalikų mokslų akademijos. 
1994 m. jis buvo apdovanotas 
tarptautine Herderio premija. 
Tada Vienoje kalbėdamas apie 
lietuvių laureatą prof. Reinhard 
Lauer sakė: “Z. Zinkevičius yra 
iškiliausias Lietuvos kalbinin
kas, savo moksliniais nuopel
nais bei daugybe leidinių pasižy
mėjęs lietuvių kalbos istorinės 
gramatikos, dialektologijos, ant- 
roponimikos, baltų lyginamo
sios kalbotyros, indoeuropeisti- 
kos ir baltų filologijos autorius. 
Savo daugiašake pedagogine 
veikla kaip jaunų Lietuvos kal
bininkų ir filologų mokytojas iš
vengė stojimo į komunistų par
tiją. Tą jo politinį “deficitą”, 
taip pat neslepiamą priklausy
mą Katalikų Bendrijai, atsvėrė 
nepaprastas mokslinis produk
tyvumas ir pedagoginis aktyvu
mas. Dėl to ir tapo lietuvių kal
botyros bei filologijos reprezen
tantu, dideliu autoritetu Vaka
ruose, nors jam, kaip nepriklau
sančiam komunistų partijai, bū
davo trukdoma išvykti į užsienį. 
Z. Zinkevičius yra kalbininkas, 
kartu su kitais padaręs Vilniaus 
universitetą pastaraisiais de
šimtmečiais baltistikos centru 
Europoje.

Savo tyrimais ir pedagogine 
veikla lietuvių kalbos ir jos isto
rijos srityse Z. Zinkevičius per 
dešimtmečiais užsitęsusią rusų- 
sovietų okupaciją Lietuvoje 
daug prisidėjo, kad būtų išlaiky
tas lietuvių kalbos ir kultūros 
savitumo suvokimas, ir tuo 
buvo padaryta prielaida Lie
tuvos išlaisvinimui iš komu
nistų tironijos”. (“Lietuvos 
aidas”, 1994.V.19).

Neužmirškime spaudos
Iškeliaujantiems į amžinybę 

kyla klausimas, kam palikti savo 
santaupas. Neužmirština, kad tarp 
įvairių fondų, lietuviškų instituci
jų bei organizacijų yra jau 49 me
tų sulaukę “Tėviškės žiburiai” - 
plačios apimties savaitraštis. Ra
šydami savo testamentus, neuž
mirškite ir jo. Iškeliauja tautie
čiai į anapus vienas po kito, o 
“Tėviškės žiburiai” lieka šviesti ir 
toliau. Mažėjant tautiečių skai
čiui, jie reikalingi vis didesnės 
paramos, ypač nuolat kylant pa
ruošimo ir spausdinimo išlai
doms. Testamentinis palikimas 
“Tėviškės žiburiams” bus pras
minga parama ir visai lietuviškai 
veiklai. Adresas: “Tėviškės žibu
riai”, 2185 Stavebank Rd., Missi
ssauga, Ont., L5C 1T3, Canada.

“TŽ” leidėjai

Naujų mokslo metų pradžios iškilmė Klaipėdoje 1997 metų rugsėjo 1 dieną. Dalyvavo ne tik moksleiviai, bet 
ir visuomenė

Prof. ZIGMAS ZINKEVIČIUS savo sode prie namo, statyto 1987-88 
metais ties Žaliaisiais ežerais

Lietuva ir SAS plėtra
Politologo Z. Bžezinskio planas 

JUOZAS VITĖNAS
Lietuvos įjungimo į Šiaurės 

Atlanto sąjungą (ŠAS) šalinin
kai turi gerą draugą - buvusį 
JAV prez. Carter’io patarėją 
Zbignievą Bžezinskį (Brzezins
ki). Amerikiečių žurnale “The 
National Interest” neseniai bu
vo išspausdintas jo straipsnis 
“NATO plėtimosi proceso dile
mos”, kurį jis per savo lenką 
draugą pasiūlė ir “Lietuvos ry
to” dienraščiui paskelbti. Tai ir 
buvo padaryta 1998 m. rugsėjo 
3 d. numery. (Dienraštis straips
nio vertime vietoj ŠAS vartoja 
NATO ar Aljansas. Tai palieka
ma tik tiesioginėse citatose).

Bžezinskis savo straipsnyje 
teigiamai vertina ŠAS reikšmę 
per pastaruosius 50 metų nuo jo 
įsteigimo. Anot jo, ŠAS padėjo 
įgyvendinti Europoje susitaiky
mą, kuris yra jos saugumo pa
grindas. Be ŠAS nebūtų susitai
kiusi Prancūzija su Vokietija, 
Vokietijos ir Lenkijos susitaiky
mas nebūtų buvęs įmanomas, 
jei amerikiečių karių nebūtų 
buvę Vokietijoj, o netolimoje 
ateityje Lenkija, būdama ŠAS 
narė, mažiau bijos Rusijos. To
dėl Bžezinskis mano, jog būtų 
nemoralu ir neteisinga sustab
dyti ŠAS plėtrą, paliekant nuo
šaly kitas valstybes, o be to, tai 
būtų žalinga ir Europos sau
gumui.

Bžezinskis siūlo, kad atei
nančių metų balandžio mėn. 
ŠAS vadovų pasitarime Vašing
tone būtų paskelbtas pareiški
mas, jog ŠAS užsienio reikalų ir 
gynybos ministerial įpareigoja
mi 1999 m. gruodžio mėn. pa
sitarime numatyti kitas galimas 
kandidates. Vėliau su šiomis 
kandidatėmis galėtų prasidėti 
derybos dėl narystės, nurodant 
priėmimo datą po metų ar vė
liau, priklausomai nuo jų pasi
rengimo.

Tuo pat metu, pasak Bže
zinskio, reikėtų apdairiai nu
spręsti, kokios krypties ir ap
imties bus antroji ŠAS plėtros 
banga: į Europos pietryčius ar 
šiaurės rytus. Pirmuoju atveju 
būtų mažiau bėdų su Rusija, o 
gal jų ir visai nebūtų, jei būtų 
priimta tiktai Slovėnija; plėtra į 
šiaurės rytus, apimant Baltijos 
valstybes, nepatiktų Rusijai ir 
vėl iškiltų ginčai, vykę pirmojo 
tarpsnio ŠAS plėtros metu.

Bžezinskis taip pat pasisako 
prieš vienos bet kurios valstybės 
priėmimą į ŠAS ar jos plėtimą 
viena kuria kryptimi, tačiau, 
anot jo, “sprendimas iš karto 
priimti visas Baltijos valstybes iš 
tiesų būtų tolygus kivirčų su 
Rusija, kurie būtų žalingi ir 
Europai ir pačiam Aljansui, 
provokavimas”. Todėl jis mano, 
jog būtų tikslinga ŠAS plėsti 
kartu į pietryčius ir šiaurės ry

tus, ir kad šiuo metu labiausiai 
pasirengusios narystei pietry
čiuose yra Slovėnija ir gal Ru
munija, o šiaurės rytuose - 
Lietuva.

Jei Lietuva būtų pasirinkta, 
rašo Bžezinskis, o Estija jau yra 
pakviesta derėtis dėl narystės 
Europos sąjungoje, tai Latvijai 
turėtų būti padėta įstoti į 
Pasaulinę prekybos organizaciją 
ir Rygoje atidarytas ŠAS infor
macijos centras. Tuo būdu būtų 
parodyta, kad Latvija nepalikta 
už “raudonos linijos”.

Apie Rusijos reakciją Bže
zinskis taip rašo: “Tinkamai 
vykdomas plėtimo procesas tu
rėtų būti toks, kuris nei perne
lyg išplėstų Aljanso ribas ir 
veiklos sritį, nei be reikalo 
vilkintų Rusijos išsivadavimą iš 
jos imperinės nostalgijos. Vadi
nasi, nereikia ir negalima pa
šalinti Rusijos iš didesnės Eu
ropos, kurią saugo euroatlan- 
tinė sąjunga, kūrimo proceso. 
Tačiau taip pat negalima leisti, 
kad Rusija reikštų veto laisvam 
Europos valstybių pasirinkimui, 
juo labiau pateisinti šį veto tuo, 
jog kai kurios minėtos šalys 
anksčiau buvo Sovietų Sąjungos 
sudėtyje. Tai, kad Rusija vis dar 
oficialiai tvirtina apie savanoriš
ką Baltijos šalių įstojimą į So
vietų Sąjungą 1940 metais, ne 
tik sukelia nesaugumo atmosfe
rą, bet tokie teiginiai dar yra ir 
įžeidžiantys. Taigi plėtimosi 
procesas turi būti vykdomas 
taip, kad Rusija turėtų laiko 
apsiprasti ir įsisąmoninti naują 
realybę bei suprasti, jog dides
nis saugumas skatina tikresnį 
susitaikymą”.

Toliau Bžezinskis rašo: 
“Negalima tikėtis, jog Rusija 
palankiai priims NATO plėtros 
procesą, jei tuo pačiu metu jai 
visiems laikams bus užkirstas 
kelias užmegzti glaudesnius 
ryšius su Aljansu”. Todėl, pasak 
jo, per viršūnių pasitarimą Va
šingtone balandžio mėnesį turė
tų aiškiai būti pasakyta, kad 
ŠAS įsipareigoja ir toliau plės
tis, palikdama savo duris atviras 
visoms Europos valstybėms, 
įskaitant ir Rusiją.

Bžezinskis nesitiki greitos 
ŠAS plėtros. Anot jo, “Aljansas 
yra nepasirengęs greitai priimti 
antrąją valstybių narių bangą. 
NATO turi integruoti naujai 
priimtas nares, tuo tarpu Rusija 
privalo priprasti prie jai grės
mės nebekeliančios, etapais be
siplečiančios sąjungos. Tam pri
reiks kelerių metų, ir šią realybę 
reikia pripažinti”.

Tokia yra Bžezinskio asme
ninė nuomonė. Nežinia, kiek ji 
pasiteisins. ŠAS plėtrai, be abe
jonės, turės poveikio įvykiai Ru
sijoje, kurių eigos neįmanoma 
atspėti.
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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 Realty Inc.

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

Nemokamas namų įvertinimas

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

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

Tel.: 416 530-1070

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

(Orthodontist)
Telefonas

2373 Bloor Street West 415 763-5677
(Prie Jane St.)

Victor Rudinskas, Broker

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

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 31/2%
♦ Toronto Real Estate

Board narys

Tel.: 416 249-7829

Advokatas

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

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

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. IV.

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

CMD INSURANCE SERVICES INC.
Dėl visų rūsiu 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, LAX 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 Real Estate Ltd.

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

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

DDA ŪDA
Walter V. Dauginis Insurancę Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
416 762-4232 FAX 416 762-5588
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Anapilio žinios
- Skautai minėjo savo veiklos 

Toronte penkiasdešimtmetį ir 80 
m. sukaktį nuo skautų įsteigimo 
Lietuvoje. Ta proga jie dalyvavo 
iškilmingai su savo vėliavomis 9.30 
v.r. Mišiose Lietuvos kankinių 
šventovėje. Po Mišių jie rinkosi į 
savo sukaktuvinę sueigą Anapilio 
salėje.

- Spalio 4 d. mūsų parapijoje 
lankėsi Lietuvos partizanų kvinte
tas “Girių aidas” ir giedojo 9.30 v.r. 
Mišiose. Su parapijiečiais kvinteto 
nariai susitiko parapijos salėje po 
11 v.r. Mišių.

- Parapijos sukaktuvinis leidi
nys, kuriame apžvelgiama parapijos 
praeitis, pardavinėjamas sekmadie
niais Anapilio knygyne. Leidinio 
kaina-$10.

- Delhi parapijoje nuo dabar ir 
per visą žiemą Mišios bus sekma
dieniais, 3 vai. po pietų.

- KLK moterų draugijos sky
riaus susirinkimas bus spalio 11, 
sekmadienį, po 11 v.r. Mišių Ana
pilio parodų salėje. Susirinkime da
lyvaus iš Lietuvos atvykęs kun. Kęs
tutis Ralys. Visos narės ir svečiai 
kviečiami dalyvauti.

- Anapilio knygyne galima 
įsigyti naujų muzikos garsajuosčių 
ir 2 bei 3 pėdų dydžio dėžių siun
tiniams.

- Mišios sekmadienį, spalio 11: 
9.30 v.r. už a.a. Birutę Pšezdziec- 
kienę; 11 v.r. už parapiją; Vasagoje 
10 v.r. už a.a. Feliksą Kasperavičių; 
Delhi 3 v.p.p. už a.a. Verą Jocienę.

Išganytojo parapijos žinios
- Pamaldos sekmadienį, spalio 

11, 9.45 v. ryto. Pamaldas praves ir 
pamokslą sakys parapijos tarybos 
narys Ričardas Hiršas. Pamaldų 
metu vyks sekmadienio mokykla.

- Šį savaitgalį spalio 10 - 12 
klebonas dalyvaus Lietuvių liutero
nų išeivijos sinodo vyriausios tary
bos posėdyje. Ziono lietuvių liute
ronų šventovėje, Oak Lawn, 
Illinois, ir sekmadienį sakys pa
mokslą “Tėviškės” lietuvių liutero
nų šventovėje, Čikagoje.

- Parapijos tarybos posėdis 
įvyks trečiadienį, spalio 14 p.p. 
Hiršų namuose.

- Padėkos šventės puota įvyks 
spalio mėn. 18 d. po pamaldų 12 
vai. p.p. Lietuvių Namų patalpose. 
Moterų draugija kviečia visus pa
rapijiečius, rėmėjus ir svečius gau
siai atsilankyti. Puotos bilietus pla
tina: Ona Langienė, Ieva Pūkienė 
ir Vilma Steponienė.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, spalio 4d. po

pietėje dalyvavo 169 asmenys. Sve
čių knygoje pasirašė B. Rukša iš 
Vilniaus; Fran Bates iš Sudbury; 
Lietuvos konsulas H. lapas su ponia 
pietavo. Pranešimus padarė ir su 
svečiais supažindino LN moterų 
būrelio narė Laima Mačionienė.

- LN raštinė spalio 12, pir
madienį, bus uždaryta.

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

- LN tradicinis pobūvis įvyks 
lapkričio 7, šeštadienį, Karaliaus 
Mindaugo menėje. Šilta vakarienė 
su vynu, veiks baras, loterija. Pro
gramoje - choras “Daina” ir “Atža
lyno” veteranai. Šokiams gros Vac
lovas Povilonis. Dėl informacijos 
skambinti LN raštinei 416 532- 
3311.

- Kultūros komisija yra įsigi
jusi nemažai įvairių vaizdajuosčių iš 
Lietuvos. Dėl jų pirkimo ar nuomo- 
jimo skambinti S. Pabricienei 416
762- 5419 arba V. Kulniui tel. 416
763- 1266.

- Aukos slaugos namams pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti 
tiesiog: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, ON, M6P 1A6.I

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijoms Romoje $50 aukojo - 
M. Noreikienė.

Lietuvos kankinių vardu, dalyvavę parapijos 70-mečio iškilmėse 
Ontario Mississaugoje. Iš kairės: Petras Rožaitis-Rosettis, Jonas 
Staškevičius, Jonas Pilkauskas, Kazimieras Kaknevičius, Edmundas 
Putrimas, Vytautas Staškevičius (būsimas kunigas), trūksta kun. Liudo 
Januškos ir a.a. kun. Mato Jarašiūno Nuotr. B. Tarvydo

Prisikėlimo parapijos žinios
- Sekmadienį, spalio 4, Šv. 

Pranciškaus Asyžiečio, Kat. Ben
drijos atnaujintojo šventėje, buvo 
pradėta “Atgaivink” programa, ku
ri tęsis šešias savaites. Visi yra kvie
čiami įsijungti į tikėjimo pasidalini
mo būrelius, įsigyti programos kny
geles su kasdieniais mąstymais ir 
melstis, kad ši programa atgaivintų 
žmonių dvasią ir kad visi parapijie
čiai prisidėtų prie parapijos me
džiaginės bei dvasinės ateities kū
rimo.

- Spalio mėnesį pagerbiame 
Mariją Rožinio kalbėjimu. Parapi
joj Rožinis kalbamas kasdien prieš 
8 v. Mišias, o sekmadienį prieš 8.15 
v. ir 11.30 v. Mišias.

- Vartotų daiktų ir drabužių 
išpardavimą organizuoja parapijos 
tarybos labdaros sekcija lapkričio 4 
- 5 d.d. Visi kviečiami daiktus ir 
drabužius atvežti į salę dieną prieš 
išpardavimą.

— Gyvojo rožinio draugijos 
nariai renkasi šį šeštadienį Rožinio 
kalbėti ir į Mišias 10.30 v.r.

- Santuokos sakramentą pri
ėmė Jonas Adomaitis ir Elena Uz- 
nienė.

- Bostone mirė a.a. Magdalena 
Ambutavičienė, Teresės Lorencie- 
nės sesuo. Klivlande mirė a.a. 
Jadvyga Ramutė Andrušaitienė, 
Gintauto Neįmano sesuo.

- Pakrikštytas Vaughan John, 
Rasos (Bakšytės) ir Mark Pruden 
sūnus.

- Registruojami vaikučiai Pir
mos Komunijos pasiruošimo pamo
koms, kurios prasidės lapkričio 
mėn.

- Mišios sekmadienį spalio 11: 
8.15 v.r. už a.a. Vaitiekų ir Bronę 
Karasevičius; 9.15 v.r. už a.a. Frank 
James Barketta; 10.15 v.r. už a.a. 
Oną ir Vincą Beresnevičius ir Ireną 
Jurkienę; 11.30 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius.

Maironio mokyklos žinios
- Mokykla dėkoja mokytojai 

Rūtai Rygelienei už jos įdėtą darbą 
ir sveikina naują mokytoją Juditą 
Domarkaitę.

- Spalio 3 d. mokyklos audito
rijoje įvyko mokslo metų pradžios 
susikaupimas ir Lietuvos partizanų 
kvinteto “Girių aidas” pasirody
mas. Tą dieną Maironio mokyklą 
aplankė vysk. P. Baltakis ir kiti sve
čiai. Partizanai turėjo laiko apžiū
rėti mokyklos patalpas ir aplankyti 
lituanistinių kursų klases, pasikal
bėti su mokiniais.

- Spalio 10 d., Padėkos savait
galį, pamokų mokykloje nebus.

- Maironio mokyklos kankli
ninkės yra pakviestos koncertuoti 
Montrealyje lapkričio 14 - 15 d.d. 
Numatyta vykti autobusu. Norintys 
prisidėti prie kelionės išlaidų, tapti 
rėmėjais prašomi kreiptis į kankli
ninkių mokytojas.

- Šiemet lituanistiniuose kur
suose užsiregistravo 35 mokiniai. 
Maironio mokykloje tėvai, kurie sa
vo vaikų dar neužregistravo, prašo
mi tai padaryti kaip galima greičiau.

Toronto teatro grupė “Ait
varas” kviečia visus š.m. spalio 
25, sekmadienį, į sezono atida
rymo premjerą - Šveicer’io ko
mediją “Teodolindą”. Spektak
lio pradžia - 6 vai. vakaro Prisi
kėlimo parapijos salėje. Po vai
dinimo - karšta vakarienė, veiks 
baras. Gautas pelnas skiriamas 
Prisikėlimo parapijos persikėli
mo vajui. I. P.

Ramygalos kraštiečių klu
bas “Žarčių liepsnelės” 1998 m. 
lapkričio mėn. 14 d. rengia 
kraštiečių susitikimą ir buvusios 
A. Smetonos vardo vid. mo
kyklos įsteigimo 80-ties metų 
sukakties minėjimą.

Kviečiame užsienio ramyga- 
liečius dalyvauti. Informacija: 
Čikaga, tel. 1-708-422-7151.

Adolfas Stankevičius
“Angeliukams” $100 auko

jo - M. Noreikienė.

Lietuvos kankinių vardo parapijos Kanadoje 70-mečio sukakties pokylyje svečių stalas, prie kurio sėdi 
Mississaugos miesto merė Hazel McCollion ir kiti svečiai Nuotr. B. Tarvydo

“AUSROS” krepšinio komandos 
RIXmISTIIACIJA

ir POKALBIS SU TKILMllIAIS
1998 m. spalio 13, antradienį, 6.30-7.30 v.v.

Prisikėlimo parapijos salėje
Visi berniukai ir mergaitės 4-18 metų amžiaus kviečiami! 

Kaina: $75 vienam, $150 šeimai
Treniruotės vyks vakarų Toronto gimnazijų bei 
Prisikėlimo parapijos patalpose vakarais - 
pirmadieniais, antradieniais ar trečiadieniais. 
DALYVAUKITE LIETUVIŲ TURNYRUOSE/ŽAIDYNĖSE!

Daugiau informacijos: R. Grybienė 416 234-5982 
R. Jaglowitz 416 622-9919

Prisikėlimo parapijos nau
jų patalpų statybos pirmas fi
zinis žingsnis - žemės prakasi
mas buvo žengtas spalio 3 d. 
Iškilmės prasidėjo Mišiomis da
bartinėje šventovėje. Jas aukojo 
kun. Eugenijus Jurgutis, OFM. 
Po Mišių 10 km žygiui į naują 
sklypą išvyko įvairaus amžiaus 
parapijiečiai, persikėlimo vajui 
surinkę paramos pažadus už 
nueitus kilometrus. Pakeliui jie 
buvo pakviesti atsigaivinti kava, 
sultimis bei saldainiais “Para
mos” kredito kooperatyvo įstai
gose. Apie 12 vai. visi pradėjo 
rinktis sklype netoli Islington ir 
Bloor, kur anksčiau buvo St. 
Joseph’s/Michael Power gimna
zijos pastatai. Trispalvė nu
driekta tarp beržų, sustatytos 
kėdės ir pastogėje pastatyti nau
jų patalpų planai pažymėjo iš
kilmių vietą, kurion susirinko 
pora šimtų parapijiečių. Para
pijos tarybos pirm. Birutė Če
paitienė pasveikino visus atvy
kusius, pakvietė parapijos chorą 
ir dirigentę muz. Dalią Viskon- 
tienę pradėti iškilmes su gies
me. Į giesmes, įvairiais įtarpais 
lydinčias iškilmių eigą, įsijungė 
ir susirinkusieji.

Parapiją sveikino ir ištver
mės šiame pasiryžime linkėjo 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, ir 
buvęs klebonas, šv. Kazimiero 
provincijos lietuvių pranciškonų 
viceprovincijolas kun. Placidas 
Barius, OFM. Lietuviška juosta 
aprištu kastuvu Prisikėlimo pa
rapijos klebonas kun. Augusti
nas Simanavičius, OFM, pirmas 
prakasė būsimos parapijos že
mę, jam talkino ir kiti parapijos 
organizacijų atstovai. Iškastoje 
duobelėje buvo pasodinta gėlė, 
simbolizuojanti parapijos gyvas
tingumą, prie jos padėtos rožės 
Dievo Motinai Marijai, prašant 
jos globos. Savo žodyje klebo
nas pareiškė padėką ir paskati
nimą visiems vajaus rengėjams, 
ypač vajaus komiteto pirminin
kui Algiui Nausėdui. Kartu su 
kitais atvykusiais kunigais pra
kasta žemė buvo pašventinta. 
Sveikino Lietuvių Namų (LN) 
labdaros skyriaus/slaugos namų 
atstovas Rimas Juodis, pažymė
jęs, kad LN pavasarį pasirašė 
sutartį dėl sklypo dalies, ant 
kurios bus statomi slaugos na
mai. Valandą trukusios iškilmės 
buvo užbaigtos Tautos himnu.

Naujų patalpų statybą nu
matyta pradėti ateinančių metų 
pavasarį, o persikelti į naujas 
patalpas - 2000-ųjų pradžioje. 
Persikėlimo vajuje jau surinkta 
$912,000; užsibrėžta sutelkti 
$1.5 mlj. Dlv.

A. a. Anicetos Matulionie
nės atminimui, užjausdama 
dukrą dr. Juditą, jos vyrą Eu
genijų ir visą Čuplinskų šeimą, 
Jadvyga Rukšienė “Tėviškės ži
buriams” aukojo $35.

“Girių aidas”, Lietuvos 
partizanų ir tremtinių vokalinis 
kvintetas, pradėdamas vieno 
mėnesio gastroles Šiaurės Ame
rikoje, praeitą šeštadienį, spalio 
3, Prisikėlimo parapijos didžio
joje salėje atliko įspūdingą dvie
jų dalių koncertą, sutraukusį 
daugiau kaip tris šimtus klausy
tojų. Buvo surengta partizani
nių nuotraukų paroda, susipa
žinta, pabendrauta su buvusiais 
laisvės kovotojais. Surinktos au
kos skiriamos Lietuvos partiza
nų globos fondui, kurio valdy
bos narė M. Remienė koordi
nuoja šias koncertines išvykas.

Sekmadienį, spalio 4, kvin
tetas giedojo Lietuvos kankinių 
šventovėje per Mišias, po kurių 
susitiko su tautiečiais. Taipgi 
partizanai spalio 3 d. aplankė 
Maironio mokyklą, padainavo, 
pabendravo su mokiniais ir mo
kytojais. Iš Toronto jie išvyko 
koncertams į JAV-bes. Toronte 
koncertą rengė ir juos globojo 
Prisikėlimo parapijos ir Lietu
vių Namų visuomeninės veiklos 
darbuotojai, talkinami kitų to- 
rontiečių.

Lietuvos operos ir baleto 
teatro solisto Vytauto Juozapai- 
čio ir pianistės Nijolės Ralytės 
koncertas “Už aukštųjų kalne
lių” įvyko praeitą sekmadienį, 
spalio 4 Toronto Prisikėlimo 
parapijos didžiojoje salėje. Va
karo dalyviams, kurių galėjo bū
ti ir daugiau, koncertas paliko 
malonų įspūdį. Jį rengė ir daly
vius vaišino Prisikėlimo parapi
jos persikėlimo vajaus koordi
nacinis komitetas, vad. Algio 
Nausėdo.

Aukos Kanados lietuvių fon
dui: $78.49 - Tillsonburg-Delhi 
Lietuvių ūkininkų klubas; $300 - 
KLB Sault Ste. Marie apylinkė.

Mirusiųjų atminimui - a.a. 
Elenos Šeirienės po $20 - A. 
Bungardienė, G. J. Krištolaičiai, 
A. Petraitienė, R. J. Piciniai; a.a. 
Zigmo Mockaus - $100 L. Z. 
Mockai; po $50 - O. V. Naruševi- 
čiai, O. J. Statkevičiai, T. J. Cipa- 
ris; po $25 - G. K. Gapučiai; po 
$20 - M. Kerševičius, V. Jakūbai- 
tis, L. H. Jasinskai, M. J. Naruše- 
vičiai, O. S. Paketūrai, T. Rastap- 
kevičienė, M. P. Jociai; po $10 - 
D. Ciparis, L. Barčiauskienė, D. 
Kekinė; po $5 - B. Vyšniauskie
nė, E. Jokubpreikšas, C. Coppe; 
a.a. Janinos Paketūrienės - $300 
vyras S. Paketūras. Testamentinis 
palikimas Jono Adomaičio $2,000.

KL fondas praneša, kad artė
jant Vėlinėms visose lietuviškose 
parapijose bus aukojamos Mišios 
mirusių fondo narių intencija. 
Lietuvių ev.-liuteronų parapijos 
maldose mirusieji taip pat bus 
prisiminti.

Jono Jurkūno vardu yra gau
ta knyga “Lietuvos gyventojų ge
nocidas”. Atsiimti galima KLF 
raštinėje. KLF reikalų vedėjas

Kanados lietuvių bendruo
menės (KLB) vyriausios rinkimų 
komisijos pranešimu, į KLB 
XVII-tąją krašto tarybą balsavi
mo ar aklamacijos būdu išrinkti 
šie asmenys:

Adamonytė Julija, Adamo- 
nienė Julija, Adamonis Petras, 
Adomonis Jonas, Čuplinskas Eu
genijus, Čuplinskienė Judita, Da
lius Stasys, Danaitytė Rūta, 
Deksnys Kazys, Dervaitis Jonas, 
Dubauskas Kęstutis, Ehlers Leo
nas, Garbaliauskienė Danutė, 
Gedrikas Donaldas, Gedris An
drius, Gedvilą Lilė, Gocentas 
Evaldas, Juozaitienė Magdelena, 
Karasiejus Juozas, Kareckas Sta
sys, Kaulius Virgilijus, Kurienė 
Rasa, Lapienis Petras, Lasienė 
Joana, Mačys Bernardas, Mitalas 
Romas, Nagienė Birutė, Nied
varas Bronius, Pargauskas Pra
nas, Paulionienė Giedra, Petra- 
šiūnas Andrius, Petrauskas Ri
mantas, Petrauskienė Gabija, Pie- 
čaitienė Regina, Piečaitienė Sil
vija, Putrimas Edmundas, Rašy
mas Antanas, Ratavičienė Agota, 
Remesat Viktoras, Ross Irena, 
Rudinskienė Rūta, Skaistys Gedi
minas, Stankus Jonas, Staškevi
čius Bronius, Staškevičius Jonas, 
Statkevičius Jonas, Šturmas Pet
ras, Vaičiūnas Algirdas, Žilins
kienė Rūta.

Vyriausiąją rinkimų komisiją 
sudarė F. Mockus, E. Kazakevi
čius, V. Taseckas ir A. Valiūnas - 
visi iš Toronto.

Naujas KLB elektroninio 
pašto adresas: KLB@Kanada.ca

KLB krašto valdybos ir 
Toronto apylinkės valdybos su
rengtame priėmime spalio 3 d. 
Prisikėlimo parapijos parodų 
salėje buvo pristatytos dvi Lie
tuvos valdžios atstovų grupės, 
atvykusios susipažinti su juos 
dominančiais klausimais, kaip 
jie yra sprendžiami kanadiečių 
struktūrose. Priėmime dalyvavo 
Lietuvos gen. garbės konsulas 
H. Lapas, vysk. P. Baltakis, 
OFM, visi koncertavę partiza
nai bei kiti svečiai. Staigmena 
buvo KLB krašto valdybos pir
mininko A. Vaičiūno ir ponios 
pristatymas švenčiant jiems ve
dybinio gyvenimo 50-metį. Jiems 
sugiedota “Ilgiausių metų”.

A. a. Stasės Kruopytės 5-rių 
metų mirties prisiminimui dr. I. 
Rimšaitė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

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

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.

Kauno kredito unijų projekto 
siūlymu penkių lietuvių grupė buvo 
iškviesta darbo vizitui į Desjardins 
kredito unijų centrą. Jų dešimties 
dienų išvyka baigėsi rugsėjo 28 d. 
Svečiai džiaugėsi susitikę su Kana
dos banko atstovais, Desjardins 
aukštais pareigūnais bei gavę paaiš
kinimus apie jų veiklą, susijusią su 
kredito unijomis. Jie taip pat ap
lankė Lietuvos ambasadą Otavoje, 
Monlrealio lietuvių kredito uniją 
“Litas”. Apžiūrinėjo Montrealį, 
Otavą, Kvebeko miestą bei kitas 
vietoves. Apgailestavo, kad abu 
sekmadienius, kada būtų galėję su
sitikti su vietos lietuviais, turėjo iš 
anksto numatytą programą, pagal 
kurią vieną sekmadienį praleido 
Otavoje, o kitą - Kvebeko mieste.

Antanas Rašymas, KLB krašto 
valdybos narys, fugsėjo 27 d. Auš
ros Vartų parapijos salėje aptarė 
Lietuvos stengimąsi įstoti į NATO. 
Mes, Kanados piliečiai, šiame rei
kale galime padėti, rašydami laiš
kus savo parlamentarams, užsienio 
reikalų ministeriui ir ministeriui

LITAS % 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 ADAMONYTĖ, A. I. B.

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

Kunigų vienybės suvažiavimas
Kanados lietuvių katalikų 

kunigų vienybės metinis suva
žiavimas įvyko 1998 m. rugsėjo 
28 d. Toronto Prisikėlimo para
pijos patalpose. Suvažiavimą 
pradėjo valdybos pirmininkas 
prel. J. Staškus, pakviesdamas 
pirmininkauti kun. K. Kaknevi
čių, sekretoriauti - kun. K. J. 
Ambrasą, SJ. Maldą sukalbėjus 
padarė pranešimus valdybos na
riai apie valdybos atliktus dar
bus ir turimas lėšas, kurios dau
giausia panaudojamos misiji- 
nėms kelionėms. Tarp sielova
dos rūpesčių paminėta, kad 
Delhi Sv. Kazimiero parapijos 
klebonui kun. Laurynui Keme
šiui dėl susilpnėjusios sveikatos 
atsisakius nuo klebono pareigų, 
jos administratorumi Londono 
vyskupas paskyrė prel. J. Staš- 
kų, kuris su kun. Kęstučiu Raliu 
dabar aptarnauja minėtąją pa
rapiją.

Atskirą pranešimą padarė 
vysk. P. Baltakis, OFM, apie lie
tuvių sielovadą įvairiuose kraš
tuose už Lietuvos ribų. Daug 
kur trūksta lietuvių kunigų,

KRISTINA ADOMONYTĖ, 
buvusi torontietė, Henriko ir Onos 
Adomonių dukra, 1997 m. lapkričio 
mėn. buvo paskirta “NOVARTIS 
CONSUMER HEALTH” bendrovės 
(JAV) viceprezidente “Global Licen
sing”, Ly. tarptautinių leidimų srity
je. Baigusi chemiją Tufts univer
sitete JAV ir turinti MBA (Mas
ter’s of Business Administration) 
iš McGill universiteto Montrealyje, 
ji anksčiau dirbo “Glaxo Wellcome” 
bendrovėje, “Abbott Laboratories”, 
“ViaRail Canada” ir “Hoffman-La- 
Roche” bei “Adomonis & Krause” 
konsultacijų firmoje. K. Adomony
tė dabar gyvena Raleigh, North 
Carolina valstijoje.

REIKALINGA rusiškai kalbanti 
auklė 6 dienom per savaitę Toronto 
centre. Amžius 35 ir vyresnė. Tel. 
905 738-8244 arba 416 482-2330. 

pirmininkui, kad jie, atsiradus rei
kalui, palaikytų Lietuvos užmojus. 
Pranešimą su susidomėjimu išklau
sė apie 40 asmenų. Kavutės metu 
dar buvo galima pasikalbėti su pra
nešėju.

Rašytojas Antanas Šileika spa
lio 18 d. atvyksta į Montrealį ir 12 
v. Aušros Vartų parapijos salėje pri
statys savo knygą Buying on Time 
(Pirkimas išsimokėjimui). Jis skai
tys ištraukas lietuviškai ir angliškai. 
Knygos turinys - “DP” šeimos įsi
kūrimas Toronto priemiestyje. 
Knyga parašyta su humoru ir leng
vai skaitosi. Didieji Kanados dien
raščiai įdėjo labai teigiamas recen
zijas, o Toronto miestas įtraukė į 
premijuotinų knygų sąrašą. Pava
sarį dvi savaites per CBC radiją bu
vo skaitomos šios knygos ištraukos. 
Visuomenė yra kviečiama gausiai 
dalyvauti ir susitikti su autoriumi. 
Pabaigoje bus vaišės. Auka - $10.

Bernardo ir Anastasia (Da- 
mantzis) Žemaitaičių sūnelis rug
sėjo 20 d. Aušros Vartų šventovėje 
pakrikštytas Stephen-John-Vincent 
vardais. B.S.

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

Res. 514 256-5355

ypač Sibire, kur tik retais atve
jais apsilanko lietuvis kunigas.

Valdybos sekretorius kun. 
Edis Putrimas papasakojo apie 
misijinę savo kelionę Kanados 
vakaruose, kur Gavėnios metu 
aplanko Vinipego, Edmontono, 
Kalgario ir Vankuverio lietu
vius. Kai kur būna sunkumų su 
transportu, nes vis mažiau atsi
randa tautiečių, galinčių pagel
bėti rengiant dvasinius susitelki
mus bei lankant ligonius. Vysk. 
P. Baltakis siūlė ta proga aplan
kyti lietuvius Seattle ir Port- 
land’o miestuose JAV-se.

Sekančių metų Gavėnios 
rekolekcijoms Kanados lietuvių 
katalikų parapijose nutarta 
kviesti Šiaulių vyskupą Eugeni
jų Bartulį.

Suvažiavimas baigtas mal
domis už mirusius Kanadoje 
lietuvius kunigus ir pietumis.

Suvažiavime dalyvavo: vysk. 
P. Baltakis, OFM, kunigai: prel.
J. Staškus, Aug. Simanavičius, 
OFM, K. J. Ambrasas, SJ, K. 
Butkus, OFM, K. Kaknevičius,
K. Ralys, V. Valdemaras, L.
Januška, OFM, E. Jurgutis, 
OFM, P. Šarpnickas, OFM, E. 
Putrimas ir teologijos studentas 
Vyt. Staškevičius. Inf.

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

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.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 

atlieka įvairiausius 
statybos-remonto darbus.

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

416 609-5108 (pager).

tūEtJKlEŪKlTBL
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Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

mailto:KLB@Kanada.ca

