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Remti ir ugdyti
Spalio saulutė netikėtai smagiai šildė parlamento 

rūmų kalvą, kai jo link sujudo septynioliktosios Kanados 
lietuvių bendruomenės krašto tarybos nariai. Apskaičiuo
jant, kad kiekviena taryba renkasi trims sesijoms, tai jau 
daug kartų posėdžiauta. Kaip ir daugelis pokaryje įsteigtų 
išeivijos institucijų, Kanados lietuvių bendruomenė kitą
met švęs savo gyvavimo penkiasdešimtmetį.

1STORINE-MOKSLINE prasme sakoma, kad tą lai
kotarpį dar per anksti įvertinti, bet natūralu yra pa
tiems matuoti jį savo atliktais darbais. Neužteko 
okupacijos laikais jaustis svarbiais ir ryžtingais tautiečiais, 

puoselėti lietuvišką veiklą, šaukti skambiais šūkiais pa
vergtųjų vardu, reikėjo dar ir sužibėti krizės laikotarpiu. 
Gražu prisiminti nuveiktus darbus, su padėka įamžinti 
prasmingai klestėjusią veiklą, o Tėvynei atgavus nepri
klausomybę, kartu su ja pasidžiaugti, dalintis renginiais, 
lėšomis, žinovais. Bet to negana.

STEBIMĖS, kaip greit tas laikotarpis pralėkė - nors 
jo ribose kai kam laikas savotiškai sustojo, nustatęs 
santykį tarp kartų. Štai pokaryje gimusieji, patys 
jau pasiekę vidurinį amžių ir bendruomenėje veikiantys 

arti 20 metų, dar vis vadinami jaunimu. Tai nėra užgaulu, 
jie ir yra to laikotarpio jaunimas, pokario išeivijos, jos 
įsteigtos ir apipavidalintos bendruomenės jaunimas, au
gęs gausiose mokyklose, sambūriuose, stovyklose. Dabar 
šiai, tiksliau vadinamai vidurinei kartai krenta į rankas 
svarus uždavinys - toliau remti ir ugdyti tą Bendruome
nę. Pokaryje iš Lietuvos išvykusiųjų kartos įsteigta ir lig- 
šiol brandinama Bendruomenė turėjo aiškų tikslą: burti, 
jungti po pasaulį išbarstytus lietuvius, kuriems gyvenimas 
be laisvos tautos buvo nepilnas, net skaudus. Atskirų 
kraštų Bendruomenės ir jas jungianti Pasaulio lietuvių 
bendruomenė savo struktūromis ir institucijomis įgalino 
išeiviją gyvuoti, sudarė sąlygas jos dvasiai organizuotai iš
silaikyti ir ją puoselėti. Penkmetis nuo atstatytos nepri
klausomybės jau baigia išaugti į dešimtmetį, bet daug kas 
vis klausia - koks dabar Bendruomenės tikslas, kai Lietu
va jau laisva? Įvairiose svarstybose ir diskusijų būreliuose 
galima iškelti atskirų grupuočių reikmes, pagal apylinkes, 
amžių ar veiklos sritis organizaciniame gyvenime. Tačiau 
kaip perduoti, ne tik vaikams, bet ir išeivijoje apsigyve
nantiems tą esminę tautai priklausymo sąvoką, kuri 
Bendruomenės steigėjams buvo savaime aiški ir aktuali. 
Jų įpėdiniams reikia suprasti, jog ir jie yra tauta, tikra jos 
dalis. O jos rėmai, jungiantys visus ir visas mūsų veiklos 
šakas bei organizacijas, jose atliekamą darbą, yra Bend
ruomenė. Jos tikslas yra tą supratimą skleisti. Jos nereikia 
ieškoti, ji yra visur, kur yra lietuvių ir jų vaikų. Ją ugdyda
mi, ją remdami - augame ir patys. RSJ

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI
Rūpinamasi benamiais

Otava pažadėjo rūpintis 
benamiais tuojau po to, kai To
ronto miesto taryba paskelbė 
rezoliuciją, kad “benamių prob
lema yra valstybinio masto ne
laimė”. Benamių daugiausia di
džiuosiuose Kanados miestuose 
- Toronte, Montrealyje, Vanku
veryje, Edmontone. Kiekvieną 
žiemą būna atsitikimų, kad be
namiai mirtinai sušąla. Vien 
Toronte šiuo metu yra apie 
4,200 lovų prieglaudose, kur jie 
galėtų praleisti žiemos naktis, 
tačiau dar daugiau kaip 500 be
namių negali pasinaudoti nė ta 
paslauga ir turi miegoti po atvi
ru dangumi. Otava jau sutiko 
atidaryti benamiams Moss Park 
(“Fort York”) kareivinių sales 
ypatingai šaltomis naktimis. Li
beralai pripažino benamių prob
lemą labai svarbia ir ministerių 
kabinete svarsto, kaip geriau ją 
išspręsti visam laikui. Yra siūlo
ma sudaryti specialų komitetą, 
kuris koordinuotų įvairių minis
terijų veiklą. Į šį komitetą įeitų 
GTA (Greater Toronto Area) 
ministeris D. Collenette, sveika
tos ministeris A. Rock, taip pat 
indėnų reikalų, imigracijos, tei
singumo ministerial bei ministe
ris atsakingas už gyvenamų na
mų parūpinimą. Federacinė val
džia jau paskyrė $300,000 spe
cialiai komisijai ištirti benamių 
padėtį ir pažadėjo $50,000 To
ronto burmistro M. Lastman 
rengiamai konferencijai šiuo 
klausimu.

Kanados valdžia jau pasky
rė $9 milijonus ir ruošiasi siųsti 
specialų karių dalinį į Centrinę 
Ameriką padėti nukentėju- 
siems, kur uraganas Mitch pa
darė nepaprastai daug nuosto
lių. Hondūre, Nikaraguoje, 

Gvatemaloje ir EI Salvadore 
skaičiuojama daugiau kaip 9,000 
žuvusių, 13,000 dingusių ir dau
giau kaip milijoną likusių be pa
stogės. Šiuo metu ne tik lietūs ir 
potvyniai gresia gyventojams, 
bet trūkumas maisto ir geriamo 
vandens, ligų ir epidemijų pavo
jus; išplauti keliai trukdo pagal
bos teikimą - izoliuoti kaimai 
pasiekiami tik sraigtasparniais. 
Kelios organizacijos Kanadoje, 
tarp jų Raudonasis kryžius (au
kotojams telefonas 1-800-418- 
1111) ir “Care Canada” (kom
piuterio svetainė http://www. 
care.ca) renka aukas padėti nu- 
kentėjusiems. Manoma, kad 
truks daug metų atstatyti tų 
kraštų ekonomiją ir gerovę į 
normalias vėžes.

Ontario švietimo ministeris 
ir Toronto apylinkės viešųjų 
mokyklų taryba aštriai kovoja 
žodžiais. Taryba neseniai pa
skelbė, kad reikės uždaryti 138 
Toronto mokyklas, nes ministe
rija nepaskyrė užtenkamai pini
gų joms išlaikyti. Ministeris D. 
Johnson teigia, kad maždaug 
ketvirtadalis miesto mokyklų 
kvadratūros nenaudojama mo
kymui, ir mokyklų taryba iš
švaistė $27 milijonus pasirašy
dama per daug palankias moky
tojams sutartis su jų profesine 
sąjunga. Taryba prisipažino, 
kad ministerio pateiktame 80- 
ties mokyklų sąraše yra mokyk
lų, kurios nenaudojamos kaip 
viešos mokyklos, bet nuomoja
mos katalikiškų mokyklų tary
bai arba naudojamos suaugu
siųjų kursams ir panašiai. Mi
nisteris taip pat pabrėžė, kad ta
ryba galėtų sutaupyti $77 milijo
nus sumažindama sargų bei

(Nukelta j 8-tą psl.)

Lietuvoje yra labai populiarūs “McDonald’s” greito patarnavimo restoranai, kurie atkeliavo iš 
JAV V. Kapočiaus nuotrauka

Politiniai Lietuvos vingiai
J. P. KEDYS

Viršūnių pasitarimas
Prezidentas V. Adamkus ir 

seimo pirmininkas V. Lands
bergis aptarė aukštų pareigūnų 
paskyrimus. Susitikimas įvyko 
prezidentūroje. Ten buvo aptar
ta netrukus paskirti valstybės 
kontrolierių, kariuomenės vadą 
ir aukščiausio teismo pirminin
ką. Pasitarime pavardės nebuvo 
minimos, tik nustatyti reikalavi
mai asmenims, norintiems šias 
pareigas eiti.

Ta proga V. Landsbergis 
pranešė apie Signatarų namų 
Vilniuje būklę. Tų namų re
montui seimo valdyba numatė 7 
mil. litų! Prezidentas, apžiūrėjęs 
tuos namus, rado daug trūku
mų, ir tas “remontas” jį nuste
bino.

Prezidento gyvenamajam 
namui remontuoti paskirta 2.4 
mil. litų. Ši suma sukėlė nema
žai kalbų, todėl prez. V. Adam
kus prašė valstybės kontrolę pa
tikrinti statybos darbų išlaidas. 
Valstybės kontrolė rado, kad iš
laidos padarytos pagal numaty
tą planą. Tačiau esminis klausi
mas, kodėl buvo priimtas toks 
remonto planas? Net Vakaruo
se gyvenančius tautiečius stebi
na, kad Lietuvos valdžios vyrai 
švaisto valstybės pinigus, skirda
mi dviejų gyvenamųjų namų re
montui net 10 mil. litų!

Rusijos krizė
“Lietuvos aidas”, aprašyda

mas Marijampolės automobilių 
turgų, pažymėjo, kad pagrindi
niai pirkėjai atvažiuodavo iš 
Rusijos, bet jų skaičius dabar 
nepaprastai sumažėjo. Anks
čiau Marijampolės turguje buvo 
parduodama 700-800 automo
bilių per savaitę, dabar - tik 
apie šimtą. Tap informavo tur
gaus savininkas Juozas Brazys.

Čia tik automobiliai, bet 
Lietuva turėjo su Rusija apie 
20% savo užsienio prekybos, 
ypač maisto. Dabar Rusija ne
turi užsienio valiutos. Deja, Lie
tuva dar nesugeba parduoti sa
vo prekių Vakaruose dėl jų ko
kybės ir net kainos, nors darbo 
jėga Lietuvoje yra daug pigesnė.

Bolševikinės skulptūros
Dešimt metų truko, kol pa

galiau buvo padarytas sprendi
mas dėl bolševikinių skulptūrų. 
Vilniuje ir kituose miestuose, 
viešose vietose, aikštėse ir ant 
kelių dar tebestovi marksistiniai 
“didvyriai”. Užuot šias skulptū
ras sulydžius ir iš jų pagaminus 
namų apyvokos reikmenis, da
bar jos bus suvežtos į Grūto 
mišką Dzūkijoj ir bus įsteigtas 
jų muziejus. Jis bus valstybės 
nuosavybė, kurios architektu pa
skirtas Alvydas Mituzas. Patari
mus teiks prof. B. Vyšniauskas.

Iš anksto galima pasakyti, 
kad šio “muziejaus” įrengimas 

atsieis ne mažiau milijono litų. 
Be to,' jau be minėtų vadovų, 
reikės, kaip Lietuvoje priimta, 
padėjėjų, patarėjų, sargų, valy
tojų - bent 10 tarnautojų, kurių 
metinės išlaikymo išlaidos gali 
būti milijoninės...

Lukiškio kalėjimas
“Lietuvos aidas” paskyrė vi

są puslapį aprašymui apie šį 
Lietuvos istorijoje žymų kalėji
mą. Vieno kalinio išlaikymas 
per metus kainuoja 5806 Lt., o 
kalėjimo išlaikymas per metus 
kaštuoja 612 mil. litų. Visi kali
niai jokio darbo nedirba. Politi
niai kaliniai reikalauja šį pasta
tą paskelbti Lietuvos kančių 
muziejumi. Dabar, be kalėjimo, 
ten yra teisingumo ministerija, 
įstaigos, kavinė, vyksta vaišės...

Iš aprašymo matyti, kad ka
lėjimo vadovybė turi gana pla
čias teises: tarpininkauti pri
imant malonės prašymus, išduo
ti kalinio elgesio charakteristi
ką, kuri turi daug įtakos maži
nant įkalinimo laiką, išleidžiant 
iš kalėjimo anksčiau.

Į malonės komisiją kreipiasi 
nemažai kalinių, bet nedaug ją 
gauna. Pasak vadovybės, nebu
vo atvejų, kad ji neatstovautų 
kaliniams pateikiant malonės 
prašymą. Įdomiausia tai, kad 
“LA” korespondentė kalbėjosi 
su kalėjimo pavaduotoju - pul
kininku leitenantu Nikolajum 
Medvedevu. Ar Vilniuje neatsi
rado šiai svarbiai ir atsakingai 
vietai asmuo su lietuviška pa
varde?

Žirinovskio planas
Rusijos politikas Žirinovs

kis siūlo 100-200 km teritorijos 
atrėžti nuo Lietuvos arba Len
kijos ir sujungti Kaliningradą su 
Rusija. Kaip atlyginimą Lietu
vai jai siūlo teritoriją Smolens
ko srityje. Be to Žirinovskis pa
reiškė neįeisiąs, kad Lietuva pe
reitų per Lenkiją prie europinio 

Dviratis Lietuvoje yra gera susisiekimo priemonė, ypač tiems, kurie 
neturi pinigų įsigyti automobilį Nuotr. V. Kapočiaus

geležinkelių pločio, nes tai esą 
nutrauktų Rusijos susisiekimą 
per Lietuvą. Žirinovskis pagra
sino Lietuvai “Leningrado” blo
kada, jeigu ji apsunkins Rusiją. 
“Tuomet Lietuva nė necyptels”, 
pareiškė Žirinovskis.

Euro pinigai
Šiuos naujus pinigus įsives 

1999 m. Vokietija, Prancūzija, 
Ispanija, Italija, Olandija, Belgi
ja, Airija, Austrija, Portugalija, 
Liuksemburgas ir Suomija. Ang
lija, Švedija, Danija ir Graikija 
pasiliks prie savo valiutos.
Kompensacija prievartiniams 

darbininkams
Dabartinis Vokietijos mi

nisteris pirmininkas Gerhard 
Schroeder pažadėjo 1998.X.23 
kalboje išmokėti dar gyviems 
prievarta atvežtiems į Vokietiją 
darbininkams atlyginimą. Tai 
visai nelauktas pažadas, kuriuo 
galės pasinaudoti ir kai kurie 
lietuviai. 1998 m. rugsėjo mėne
sį “Volksvagen” automobilių 
fabrikas tam tikslui jau įsteigė 
fondą $19 mil., skirtą atsilyginti 
20,000 prievarta šiame fabrike 
dirbusių!

Naujas Vokietijos Finansų 
ministeris Oskaras Lafontaine 
paskelbė planą sustabdyti prasi
dėjusią pasaulinę ekonominę 
krizę. Jis siūlo dolerį, eurą ir je
ną laikyti sutartos vertės nekai- 
taliojama valiuta.

Kalbėdamas apie Vokietijos 
bedarbystę (5 mil.), jis priminė, 
kad turtingi europiečiai turės 
prisidėti prie šios problemos 
sprendimo. Be to, sakė, reika
laus visoje Europoje nustatyto 
atlyginimo minimumo. Darbda
vys, kuris samdys darbininkus 
už menką atlyginimą, bus bau
džiamas. Tai primena Markso ir 
Lenino teorijas. Kiek naujiems 
Socialistų vadams pavyks savo 
planus įgyvendinti, parodys 
artima ateitis.

Teks laukti derybų
“Lietuvos rytas” praneša, 

kad Europos sąjungos (ES) ko
misaras Hans van den Broek 
Briuselyje lapkričio 4 d. paskel
bė Europos komisijos (ĖK) iš
vadą dėl Lietuvos ir kitų kandi
dačių padarytos pažangos ren
giantis naiystei ES. “Tarp dery
boms dar nepakviestų valstybių 
geriausio įvertinimo sulaukė 
Latvija. Antrojoje vietoje atsi
dūrė Slovakija ir Lietuva, dar 
toliau - Bulgarija ir Rumunija,” 
rašo LR.

Galutinis sprendimas dėl 
Lietuvos galimybių pradėti de
rybas bus priimtas gruodžio mė
nesį aukščiausiojo lygio susitiki
me Vienoje, tačiau dažniausiai 
laikomasi EK siūlymų. Vis tik 
H. van den Broek teigė, jog 
Latvijos, Lietuvos ir Slovakijos 
pažanga buvo pakankama, gali
ma tikėtis teigiamos rekomen
dacijos derybų pradžiai. Latvija 
gali būti pakviesta dar 1999 m., 
po to “palyginti greitai” - Lie
tuva ir Slovakija.

Komisaras pabrėžė Latvijos 
išskirtinę pažangą ekonomikos 
srityje, Latvijoje surengto refe
rendumo pilietybės įstatymo pa
taisoms svarbą. Ši valstybė pra
lenkusi Estiją spręsdama mažu
mų problemas. Apie Lietuvą jis 
sakęs, kad padaryta ryški pažan
ga, dabar turi įvykti pastarojo 
meto sprendimų praktiškas pa
tikrinimas. Lietuva turėtų skirti 
ypatingą dėmesį naujojo ban
kroto įstatymo įgyvendinimui, 
reikia toliau tęsti privatizavimą, 
pagerinti taisyklių laikymąsi. 
Taip pat patarta paįvairinti eks
portą ir sudaryti pereinamojo 
laikotarpio ekonominės strate
gijos planą. Komisaras neigė, 
kad Ignalinos atominė elektrinė 
buvusi nepakvietimo priežastis, 
primindamas, jog Lietuva turėtų 
“galvoti apie bendrą energeti
kos strategijos planą”.

Lankėsi Karaliaučiaus 
gubernatorius

Spalio 26-27 d.d. Lietuvoje 
lankėsi Karaliaučiaus srities de
legacija, vadovaujama guberna
toriaus Leonido Gorbenkos. Jis 
susitiko su ministerių pirminin
ku Gediminu Vagnoriumi, už
sienio reikalų ministerių Algir
du Saudargu, Lietuvos pramo
nininkų konfederacijos vadovais 
ir Karaliaučiuje verslą plėtojan
čių įmonių atstovais, skelbia 
ELTA. Jis taip pat susitiko su 
prezidentu Valdu Adamkumi, 
su kuriuo buvo aptartas bendra
darbiavimas ekonominėje, kul
tūrinėje ir gamtosaugos srityse.

Gubernatorius teigiamai 
įvertino prezidento pažintį su 
Karaliaučiaus srities reikalais. 
Prezidentas siūlęs glaudesnį 
bendradarbiavimą valant Ne
muno vandenis bei gilinant Ne
muno žiotis, pasikviečiant j tal
ką tarptautines organizacijas. 
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Įsigalios sutartis su Gudija
ELTA praneša, kad spalio 

23 d. Vilniuje Lietuvos ir Gudi
jos diplomatai pasikeitė raštais, 
patvirtinančiais 1996 m. pasira
šytą sutartį dėl nuteistųjų per
davimo į savo kraštą. Dvišalei 
sutarčiai įsigaliojus praėjus 30 
dienų po raštų pasikeitimo, Gu
dijoje bausmę atliekantys Lietu
vos piliečiai galės būti perkelti į 
savo kraštą ir likusią bausmės 
dalį atlikti Lietuvoje. Tokia pati 
tvarka galios gudams, atliekan
tiems bausmę Lietuvoje. Nors 
oficialių duomenų dar nėra, gali 
būti apie 40-50 nuteistųjų, lau
kiančių sugrąžinimo į Lietuvą iš 
Gudijos.

Mokės LAIB indėlininkams
BNS skelbimu, Finansų 

ministerija siūlo nuo š.m. gruo
džio 1 iki 31 d.d. išmokėti Lie
tuvos akciniame inovaciniame 
banke (LAIB) praradusiems in
dėlius, bet ne daugiau kaip 8000 
litų. Kompensacijos bus moka
mos per Lietuvos taupomąjį 
banką. Likusi indėlių suma bus 
kompensuojama vyiausybės ver
tybiniais popieriais, kurie bus 
išpirkti per trejus metus, prade
dant 1999 m. Finansų ministe
rio Algirdo Šemetos teigimu, 
kainuos 44 mln. litų atsiskaityti 
su LAIB kreditoriais. Pernai iš 
valstybės biudžeto buvo skirta 
30 mln. litų. Nuo 1997 m. indė
lininkams jau grąžinta daugiau 
kaip 81 mln. litų.

Siūloma grąžinti prarastus 
indėlius taip pat daugiabučių 
namų savininkų ir privačių na
mų statybos bendrijoms, visuo
meninėms organizacijoms, inva
lidų draugijoms, religinėms ben
druomenėms, užsienio valstybių 
ambasadoms, labdaros ir para
mos fondams.

Parengtas socialinis 
pranešimas

Socialinės apsaugos ir dar
bo ministerija parengė pirmąjį 
socialinį pranešimą, kuriame 
apžvelgta praėjusių metų socia
linė ir ekonominė būklė, skelbia 
“Lietuvos aidas”. Pasak Sociali
nės apsaugos ir darbo ministe- 
rės Irenos Degutienės, tuo sie
kiama sukaupti ir išnagrinėti so
cialinę padėtį, pateikti žinovų 
išvadas, kurios leistų tobulinti 
socialinės apsaugos sistemą.

Apžvalgoje pateikta statis
tinė analizė rodo, kad socialinė 
būklė Lietuvoje šiek tiek page
rėjusi. Palyginti su 1996 m., vi
dutinis darbo užmokestis išaugo 
18.5%, vidutinė senatvės pensi
ja - 15.2%, namų ūkio dispo
nuojamos pajamos - 12.9%. 
Minimalus darbo užmokestis 
pernai sudarė 45.8% vidutinio 
darbo užmokesčio. Nuo 1992 iki 
1994 m. jis siekė tik 15%. RSJ
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Žydė paskelbta šventąja 
Edita Štein, augusi hebrajiškoje šeimoje, tapusi netikėle, 
vėliau atradusi kelią j katalikybę ir į karmeličių vienuoliją, 
studijavusi filosofiją, žuvusi nacių lageryje Aušvice, buvo 
paskelbta šventąja popiežiaus Jono Pauliaus II Romoje 

1998 metų spalio 11 dieną

Svarbus dokumentas, galiojantis ir dabar
Prieš 80 metų Mažosios Lietuvos veikėjai pasirašė vadinamąjį Tilžės 
aktą, reikalaujantį sujungti Mažąją ir Didžiąją Lietuvą. Jisai 
primena Lietuvai pareigą rūpintis dabartine Karaliaučiaus sritimi, 

kad lietuviškoji jos dalis susijungtų su nepriklausoma Lietuva

Popiežius Jonas Paulius II 
1998 m. spalio 11 d. šventąja 
paskelbė Editą Štein - žydę, fi
losofę, buvusią ateistę, kuri, at
sivertusi į katalikų tikėjimą, ta
po basųjų karmeličių vienuole ir 
mirė kankinės mirtimi Aušvico 
koncentracijos lageryje.

Kryžiaus Teresės Benedik- 
tos Editos Štein kanonizacijos 
iškilmėje Šv. Petro aikštėje Šven
tasis Tėvas pasidžiaugė, kad 
jam teko ypatinga garbė Editą 
Štein paskelbti palaimintaja 
1987 metų gegužės 1-mą dieną, 
savo antrojo vizito Vokietijoje 
metu. Mišių metu pasakytame 
pamoksle popiežius Jonas Pau
lius II dar kartą apžvelgė nau
josios šventosios nueitą gyveni
mo kelią ir jos pasišventimą 
Kristui bei Tikinčiųjų Bendrijai 
iki kraštutinės mirties aukos 
1942 metais.

Ta proga popiežius prisimi
nė visus, kurie, kaip šventoji 
Edita Štein, buvo nacių nužudy
ti Aušvico koncentracijos lage
ryje. Dabar, sakė popiežius, švęs
dami Šventosios Kryžiaus Tere
sės Benediktos Editos Štein 
mirties metines, negalėsime 
drauge nepaminėti žydų tautą 
ištikusios baisiosios tragedijos 
šoa-holokausto, tai yra to ne
žmoniško plano, kai siekiant 
sunaikinti tautą buvo nužudyta 
milijonai žydų brolių ir seserų. 
Viešpats tepaguodžia juos savo 
Veido spindesiu ir tesuteikia 
jiems amžinosios ramybės.

Niekados tenesikartoja pa
našus nusikalstamas sumany
mas prieš jokią etninę grupę, 
prieš jokią tautą, prieš jokią ra
sę, jokiame žemės kampe! Šiuo 
šauksmu kreipiuosi j visus geros 
valios vyrus ir moteris: į visus, 
kuriuos jungia Kristus, įsikūni
jęs Dievo Žodis.

Popiežius pamoksle pasvei
kino visus maldininkus, kurie 
atvyko į Romą dalyvauti kano
nizacijos iškilmėje. Pirmiausia 
popiežius pasveikino Editos 
Štein artimuosius, karmeličių 
bendruomenę, kuriai priklausė 
Kryžiaus Teresė Benedikta, ka
nonizacijos iškilmėse dalyvavu
sias oficialias delegacijas iš Vo
kietijos ir Lenkijos. Dalyvavo 
tuometinis Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl, kelių Vokietijos 
sričių atstovai ir Kelno miesto 
meras. Iš Lenkijos atvykusiai 
delegacijai vadovavo min. pir
mininkas Jerzy Buzek.

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 LIETUVIU FONDA !

Pasibaigus Mišioms, kurias 
su popiežiumi koncelebravo ke
lios dešimtys kardinolų ir vysku
pų, Šventasis Tėvas sukalbėjo 
vidurdienio “Viešpaties ange
las” maldą. Ta proga pasakyta
me žodyje Jonas Paulius II 
kvietė maldininkus kreipti savo 
žvilgsnius ir maldas į Mariją, 
kaip tai darė šventoji Kryžiaus 
Teresė Benedikta Edita Štein.

Edita Štein gimė 1891 m. 
žydų ortodoksų šeimoje Vokie
tijos Breslavo mieste, dabar 
Lenkijos Vroclave. Augo hebra
jiškų tradicijų aplinkoje. Būda
ma 15-kos metų, prarado tikė
jimą ir tapo agnostike. Studija
vo filosofiją Vokietijos universi
tetuose, dirbo asistente pas fe
nomenologijos pradininką Huss
erl. Sužavėta Šv. Teresės Avilie
tės gyvenimu, perėjo į katalikų 
tikėjimą, priėmė krikštą ir įstojo 
į basųjų karmeličių vienuoliją, 
pasirinkdama vardą Kryžiaus 
Teresė Benedikta.

Gyvendama nacių okupuo
toje Olandijoje buvo Gestapo 
areštuota 1942 metų rugpjūčio 
2 dieną. Kartu buvo suimta ir 
jos sesuo, irgi į katalikybę per
ėjusi Rosa Štein, kuri gyveno ir 
dirbo su Edita tame pačiame 
Echt basųjų karmeličių vienuo
lyne Olandijoje. Paskutinieji iš
girsti Editos Stein žodžiai buvo 
jos seseriai: “Eime, išvykstame 
dėl savo tautos”. Rugpjūčio 7- 
ąją naciai iš Olandijos į Aušvicą 
deportavo 987 žydus, tarp jų 
Editą ir Rosą Štein. Po dviejų 
dienų, rugpjūčio 9, Edita Štein 
buvo dujomis nunuodyta Aušvi
co koncentracijos stovykloje. 
Šios dienos metinėse katali
kams derėtų drauge paminėti ir 
žydų tautos tragediją šoą.

Kanonizacijos iškilmės vyko 
sekmadienio rytą Šv. Petro aikš
tėje. Sekmadienio popietę šven
tosios Editos Štein garbei Pau
liaus VI-ojo salėje Vatikane bu
vo surengtas Vokietijos radijo 
“Mitteldautcher Rundfunk” sim
foninio orkestro ir choro kon
certas. Kulminacinis momentas 
koncerte, kuriame taip pat da
lyvavo popiežius Jonas Paulius 
II, įvyko, kai, diriguojant lenkui 
kompozitoriui Krzysztof Pen
derecki, buvo atliktas iškilmin
gas padėkos himnas “Te De- 
um”, paties Pendereckio sukur
tas prieš 20 metų ir skirtas Jono 
Pauliaus II išrinkimui į Petro 
sostą paminėti.

Vatikano radijas

Kanados lietuvių bendruomenės XVII-tosios tarybos pirmosios sesijos suvažiavimas įvyko Otavoje 1998 m. 
spalio 24-25 d.d. Nuotraukoje dalis tarybos narių su svečiais Kanados parlamento rūmuose

Valstybės tęstinumo užtikrinimas
Lietuvos įjungimas j Šiaurės Atlanto sąjungą buvo gvildenamas Kanados lietuvių 
bendruomenės krašto tarybos suvažiavime Otavoje specialiose svarstybose, kuriose dalyvavo 
PLB pirmininkas Vytautas Kamantas, ambasadorius dr. Alfonsas Eidintas, karinis atstovas 

majoras Valdas Sarapinas, Antanas Rašymas ir kiti. Čia pateikiamos pagrindinės jų mintys

RŪTA ŠIULYTĖ-KLIČIENĖ, 
Otava

Pasaulio lietuvių bendruo
menė (PLB), Lietuvos respubli
kos prezidentas, seimas ir vy
riausybė siekia, kad Lietuva 
taptų NATO nare. PLB valdyba 
nutarė įpareigoti kraštų ben
druomenes daryti visa, kas 
įmanoma padėti Lietuvai pa
siekti šį tikslą.

Kalbėdamas “Lietuvos ŠAS 
(NATO) narystės” svarstybose, 
KLB krašto tarybos suvažia
vime Otavoje spalio 26 d., PLB 
valdybos pirmininkas Vytautas 
Kamantas perspėjo, kad šis už
davinys - “ne politikavimas, o 
Lietuvos valstybės tęstinumo 
užtikrinimas”. “Lietuvių tauta 
išlieka ir išliks, bet valstybė atei
na ir praeina, kaip jau esame 
matę Lietuvos istorijoje”. “Įsi
jungimas į ŠAS užtikrins Lie
tuvos saugumą, paskatins lietu
vybės ir nepriklausomybės pa
žangą, sudarys geresnes gyveni
mo sąlygas ir t.t.”, aiškino V. 
Kamantas.

Savo pranešime V. Kaman
tas kalbėjo apie kraštų ben
druomenių veiklą šiuo klausi
mu. Esą iš 14 ŠAS šalių, lietuvių 
bendruomenės veikia aštuonio- 
se. Belgijoje, Danijoje, D. Brita
nijoje, Italijoje, JAV-se, Kana
doje, Olandijoje ir Prancūzijoje. 
Nebėra lietuvių bendruomenių 
Norvegijoje, Portugalijoje, Grai
kijoje, Ispanijoje, Liuksembur
ge ir Turkijoje. Visuose kraš
tuose, kur veikia lietuvių ben
druomenės, skatinamas bendra

Lietuvos ambasados darbuotoja DALIA PASLAUSKIENĖ ir ambasa
dorius dr. ALFONSAS EIDINTAS, dalyvavę KLB tarybos suvažiavime 
Otavoje 1998 m. spalio 20 d. Nuotr. R. S. Jonaitienės

GENIUS PROCUTA ir Lietuvos ambasados ministeris-patarėjas 
JONAS PASLAUSKAS, dalyvavę KLB tarybos suvažiavime Otavoje 
1998 m. spalio 20 d. Nuotr. R. S. Jonaitienės

darbiavimas su valdžios atsto
vais, Lietuvos ambasadoriais ir 
konsulatais. JAV-se bandoma 
įsteigti “Baltic Caucus” kongre
se. Lietuvos respublikos prezi
dento V. Adamkaus apsilanky
mas JAV-se spalio mėnesį su
silaukė pozityvių atsiliepimų 
Amerikos ir Lietuvos spaudoje, 
o per susitikimą su JAV prezi
dentu Bill Clinton buvo iškelti 
du klausimai - įsijungimas į 
ŠAS ir gamtos apsauga.

Manoma, kad tik Amerika 
turi didžiausią įtaką šitokiem 
reikalam ir sprendimam, bet V. 
Kamantas perspėjo: Kanada tu
ri didelę įtaką šiuo klausimu. 
Dėl to būtina glaudžiau dirbti 
su parlamentarais ir valdžios at
stovais ir juos paveikti šiuo rei
kalu. “Būtina įrodyti, kad ne tik 
Lietuvai svarbu įsijungti į ŠAS, 
bet ir nurodyti, kokia nauda 
Kanadai bus iš tokio sprendi
mo”, aiškino V. Kamantas.

Kanadoje politinė akcija jau 
vyksta. Ją apibūdino KLB kraš
to tarybos naiys Antanas Rašy
mas. Sį rudenį, KLB valdybos 
vardu, A. Rašymas aplankė lie
tuvių bendruomenes, paaiškin
damas Lietuvos norą tapti ŠAS 
nare ir ragindamas lietuvius ra
šyti laiškus savo atstovams par
lamente šiuo reikalu. Ateityje 
numatyta įsteigti “Political Ac
tion Committee”, kuris bus su
darytas KLB tarybos narių ir 
parlamentarų, kad palaikytų 
glaudesnius ryšius su politikais. 
A. Rašymas pristatė naujai 
KLB valdybos išleistą lankstinu
ką “NATO and the Case for 

Lithuania”, kuris bus naudingas 
keliant šį klausimą Kanados vi
suomenėje.

Lietuvos ambasadorius dr. 
Alfonsas Eidintas pareiškė: ket- 
veri metai prabėgo nuo Lietu
vos įteikto prašymo ŠAS gene
raliniam sekretoriui įsijungti į 
ŠAS, bet dar jokio atsiliepimo 
negauta. “Tai nevilties signalas. 
Turime laukti politinio sprendi
mo”. 1999 m. balandžio mėnesį 
įvyks ŠAS 50 metų sukakties 
minėjimas Vašingtone. Jame 
dalyvaus aukšto lygio veikėjai. 
Tikimės, jeigu tuo metu nebus 
pakviestos naujos narės, tai 
bent bus pasakyta, kad ŠAS 
įsipareigoja toliau plėstis ir kad 
antrasis plėtimo etapas įvyks, 
sakė dr. Eidintas.

Nors idealu būtų gauti pa
žadą, kad Kanada pareikštų 
savo paramą šiam tikslui oficia
liai, bet gera ir tai, kad kasdie
ninė parama matosi. Būdamas 
Lietuvoje, Kanados parlamento 
pirmininkas Gilbert Parent su
sitiko su Lietuvos prezidentu, 
Lietuvos respublikos seimo pir
mininku Vytautu Landsbergiu 
ir Krašto apsaugos ministeriu 
Česlovu Stankevičium bei kitais 
valdžios atstovais. Išryškėjo nuo
monė: jeigu Vašingtonas rems 
Lietuvą, Kanada neatsiliks.

Majoras Valdas Sarapinas, 
karinis Lietuvos atstovas Ame
rikai ir Kanadai apibūdino Lie
tuvos kariuomenės pastangas 
jungtis į Vakarų struktūrą bei 
siekti vakariečių lygio. Prieš tre
jus metus Lietuva buvo prieš
paskutinėje vietoje (Latvija pas
kutinėje) Europoje, skirianti 
0.56% GDP gynybai. Šiuo metu 
šis skaičius “šuoliškai didėja”, 
sakė majoras Sarapinas, ir 
galima drąsiai girtis, kad šis 
skaičius pakils iki 1.5% GDP. 
Tačiau Lietuvos krašto apsau
gos ministerijos biudžetas įgali
na ne tik pamaitinti ir aprengti 
karius, bet ir pasirūpinti vaka
rietiška ginkluote. Kiekvienos 
valstybės garbės reikalas yra 
stebėti ir kontroliuoti savo oro 
erdvę. Su Vakarų valstybių pa
galba, ypač amerikiečių, šiuo 
metu Lietuvoje prie Karmėla
vos įsteigtas regiono oro erdvės 
kontrolės ir stebėjimo centras. 
Lietuvos oro pajėgos stengiasi 
siekti vakarietiško lygio pagal 
ŠAS reikalavimus.

Lietuvos kareiviai mokosi 
anglų bei prancūzų kalbų - 
JAV skiria $500,000, o Kanada 
$400,000 šiam tikslui ir iki šiol 
apie 400 karininkų perėjo kal
bos kursus Šiaurės Amerikoje. 
Išmokę kalbą Lietuvos kariai 
dalyvaus sekančių metų ŠAS 
pratybose “Cooperative Best 
Effort” Kanadoje. Tai dar vie
nas žingsnis į Vakarus.

Bendradarbiavimas su Va
karais vyksta oficialiai. Lietuvos 
Krašto apsaugos ministerija yra 
pasirašiusi sutartis kariniam 
bendradarbiavimui su 14 vals
tybių - devyniom ŠAS, trimis 
busimosiomis ŠAS narėmis, su 
Latvija ir Estija.

Visi keturi svarstybų daly
viai sutiko, kad Lietuvos įsijun
gimas į ŠAS tebėra ir bus ilgas 
procesas. Jeigu Lietuvai reikėjo 
laukti 50 metų savo nepriklau
somybės, optimistai tiki, kad 
per dabartinio Lietuvos prezi
dento kadenciją bus pasiektas 
jos įjungimas į ŠAS gretas.

ALBINAS POCIUS, Australija

Mažoji ir Didžioji Lietuva 
šiais metais švenčia 80 metų su
kaktį, kai buvo pasirašytas Til
žės aktas, kuriame to krašto 
gyventojai pareikalavo atskirti 
nuo Vokietijos visą Maž. Lietu
vą ir leisti prisijungti prie laisvo
sios Lietuvos. Tais nepriklauso
mybės kovų metais Lietuva iš
gyveno sunkius laikus. Lenkai 
užgrobė Vilnių, Seinus ir Suval
kus, latviai savinosi Palangą, 
Mažeikius ir Ilukštą, bermonti
ninkai svajojo apie Ostlandą, o 
bolševikai jau buvo netoli Kau
no. Tačiau Lietuvai, mūsų sava- 
norių-kūrėjų narsumo dėka pa
vyko išsigelbėti.

Maž. Lietuvos lietuvninkai 
taip pat dėjo daug pastangų, 
kad Lietuva atsistatytų abiejose 
Nemuno pusėse, savo etnografi
nėse sienose, su plačiu Išėjimu į 
Baltijos jūrą. Tais laikais kairy
sis Nemuno krantas buvo gyve
namas beveik vien lietuvių. Vo
kiečiai iki pat Hitlerio atėjimo 
savo žemėlapiuose Gumbinės 
apskritį žymėdavo “Kreis Litau- 
en”, Labguvą, Tilžę ir Ragainę 
“Klein Litauen”. Sakoma, kad 
lietuviškiausi miestai tada buvo 
Tilžė ir Seinai, kai tuo tarpu 
Kaune ne visi drįsdavo viešai 
lietuviškai prabilti.

Visa tai matydami Prūsų 
Lietuvos veikėjai 1918 m. lap
kričio 16 d. suvažiavo į Tilžę, 
kur sudarė Prūsų Lietuvos tau
tinę tarybą. Pastaroji lapkričio 
30 d. paskelbė Maž. Lietuvos 
manifestą arba Tilžės aktą, rei
kalaujantį atskirti visą Maž. 
Lietuvą nuo Vokietijos ir leisti 
susijungti su savo broliais ana
pus Nemuno laisvoje Lietuvoje.

Tilžės aktas, kurį pasirašė 
20 signatarų, atstovaudami vi
soms Maž. Lietuvos lietuvių or
ganizacijoms, yra labai svarbus 
dokumentas. Jo niekas negali 
atšaukti. Jis tebegalioja ir šian
dien. Mes nusikalstume Lietu
vos istorijai ir valstybės intere
sams, jeigu jį pamirštume.

Paskelbus Tilžės aktą, Maž. 
Lietuvos veikėjai ir to Akto sig
natarai kreipėsi į Taikos konfe
renciją Versalyje, prašydami pa
tenkinti jų teisėtus reikalavi
mus, tačiau dėl lenkų intrigų 
prancūzai nenorėjo įsileisti lie
tuvių atstovų, bet, negalėdami 

Karaliaučiaus kraštas - Gestviečiai. Apleisti nyksta senieji statiniai
Nuotr. M. Purvino, 1994

PAD ĖKA
A+A

ZIGMANTAS J. MOCKUS, 
mūsų mylimas sūnus mirė 1998 m. rugsėjo 2 d., palaidotas 

St. Mary’s kapinėse West Lome, Ont.
Dėkojame kun. K. Kaknevičiui už sūnaus aplan

kymą ligoninėje, Mišias, maldas ir palydėjimą į amžino 
poilsio vietą.

Dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
atsilankiusiems koplyčioje ir palydėjusiems velionį į kapi
nes. Ačiū už maldas, gražias gėles ir gausias aukas: Mi
šioms, Kanados lietuvių fondui, “Tėviškės žiburiams”, 
“Vaiko tėviškės namams”, ligoninėm ir kitom orga
nizacijom.

Dėkojame karsto nešėjams ir Petrui Jociui už at
sisveikinimo žodžius kapinėse. Nuoširdi padėka ponioms 
už pyragus laidotuvių pusryčiams.

Nuoširdus ačiū visiems -
TĖVAI Liuda, Zigmantas, sūnus Dovydas, 

brolis Vytautas su Elena ir Seimą

nuslėpti lietuvių, pagaliau at
skyrė Klaipėdos kraštą nuo Vo
kietijos su pažadu kada nors, jei 
lenkams nepavyks, perleisti Lie
tuvai.

Po Antrojo pasaulinio karo 
vėl panaši istorija atsitiko su 
Rytprūsių problema. 1945 m. 
liepos mėn. Potsdamo konfe
rencijoje sprendžiant Rytprūsių 
klausimą niekas nenorėjo žinoti 
apie Lietuvą. Potsdamo konfe
rencijos Trys didieji padalino 
Rytprūsius pagal savo planą. 
Du trečdalius su Dancigu ir 
Elbingu gavo Lenkija, o vienas 
trečdalis su Karaliaučium buvo 
numatytas Lietuvai, bet, Stali
nui paaiškinus, kad Lietuvoje 
dar nėra civilinės valdžios, buvo 
laikinai, mandataro tiesėmis pa
vesta valdyti Sovietų Sąjungai, 
bet jokiu būdu ne Rusijai. Tą 
kraštą dabar pasisavino rusai ir 
valdo neteisėtai.

Rusai badu, moterų prie
vartavimais ir masinėmis žudy
nėmis sunaikino apie 1,120,000 
to krašto gyventojų, iš kurių 
apie 600,000 buvo lietuviškos 
kilmės. Į nužudytų gyventojų 
vietą rusai privežė savų žmonių.

Tilžės aktą mes prisimena
me kaip labai svarbų dokumen
tą, kuris Lietuvai bus labai rei
kalingas, kai bus pradėta rimtai 
reikalauti, kad Rusija grąžintų 
Maž. Lietuvos kraštą. Ten yra 
Natangijos, Bartijos, Sembijos, 
Skalvijos ir Nadravijos lietuvių 
genčių žemės. Ten, Karaliaučiu
je, buvo įsteigtas pirmasis uni
versitetas. Ragainėje Mažvydas 
parašė pirmąją lietuvišką knygą. 
Tilžėje buvo spausdinami lietu
viški laikraščiai ir gyveno Vydū
nas. Tolminkiemyje rašė Kristi
jonas Donelaitis. Ten, kur tik 
pažvelgsi, mums brangi brolių 
lietuvninkų žemė.

Švęsdami šią šventę, dar 
labiau susirūpinkime to krašto 
likimu, kad istorija mūsų nepa
smerktų. Venkime vartoti oku
panto atneštus to krašto vieto
vardžius, kad neatrodytume 
kaip menkystės ligos neatsi- 
kratę baudžiauninkai.

Visada prisiminkime, kad 
Nemunas nėra Lietuvos siena. 
Tenai, anapus Nemuno, yra 
Prūsų Lietuva, mūsų protėvių 
žemė, kuri turi mums priklausy
ti, nes mes į ją turime paveldėji
mo teisę.

mailto:tevzib@pathcom.com
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Turi apie ką pasikalbėti susitikę: Žemaičių apygardos partizanas 
Jonukas-Alfonsas Gedutis (gyv. Kaune) ir apygardos vado V. 
Montvydo-Žemaičio dukra Irena Giedraitienė (gyv. Jurbarke)

Nuotr. A. Garmutės

Tvirkinantys Lietuvos rašytojų romanai

Šakių miestui 400 metų
Vyksta įvairūs pasiruošimo darbai šiam jubiliejui, kuris 
bus minimas 1999 metais liepos 5-6 dienomis. Prašomi 

atsiliepti išeivijoje gyvenantys šakiečiai

HENRIKAS KUDREIKIS

Būdamas didelis lietuviškos 
knygos mėgėjas vis dažniau pra
dedu jos pasigesti. “Lietuviškos 
knygos klubas”, “Nida”, leidyk
la “Ateitis” ir eilė kitų leidyklų, 
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, dingo iš horizonto. Kitos 
išleidžia šį tą, bet, atrodo, par
duoda tik savo draugams (kaip 
pvz. Poeto Nykos-Niliūno atsimi
nimai), niekur neskelbiama, kur 
galima naują knygą nusipirkti.

Beskaitydami Lietuvos spau
dą, matome, kad jau kuris lai
kas Lietuvos literatūros baruose 
atsiranda, auga ir plečiasi roma
nai, apysakos ir novelės su po- 
modernistiniais etikos ir esteti
kos ženklais, kur daug vietos 
skiriama sekso temoms.

Turėjau progos paskaityti 
keturių dalių Ričardo Gavelio 
romaną “Vilniaus pokeris” ir 
Jurgos Ivanauskaitės “Ragana 
ir lietus”, kur sekso dumble 
šliaužioja jų pagrindiniai veikė
jai. Dažnai turėjau prisiversti 
skaityti iki galo. Baigęs purčiau
si ir stebėjausi, kad taip toli į 
blogį nukeliavo dabartiniai Lie
tuvos rašeivos. Puikiai jiems tin
ka lietuviškas priežodis “Iš di
delio rašto išėjo į kraštą”.

Pasitikiu rašytoju J. Mike
linsku, sesele N. Sadūnaite ir 
dr. L. Astra, liudijančiais, kad 
tokio pat pobūdžio sukrečian
čius romanus parašė L. Gutaus
kas - “Vilko dantų karoliai”, J. 
Kunčinas - “Glisono kilpa” ir 
“Tūla”, J. Ivanauskaitė - “Ra
gana ir lietus” ir “Agonijos ma
gija”, H. Kunčius - “Ir dugnas 
visada priglaus”, R. Marčėnas - 
“įbristi jaunystės upėn”, Z. Če
paitė - “Paulinos kelionė”, V. 
Martinkus - “Simonija”. Trupu
tį mažiau duoklės seksui teikia 
J. Aputis “Smėlynuose negali
ma sustoti” ir J. Skablauskaitė 
“Mėnesienos skalikas”.

Noriu pakartoti žymaus lie
tuvių rašytojo šių knygų aptari
mą. “Skaitai, įsigilini ir dažnai 
sunku atsikratyti slapta gims
tančios minties, kad tau, mielas 
skaitytojau, per šią neabejotino 
talento, įgimto pastabumo, in
tuicijos bei reto įžvalgumo do
vaną ir demonstratyvaus kone 
liguisto juslingumo prizmę kar
tu peršamas ir kažkoks lėkštu
mas, paviršutiniškumas, neatsa
kingas, trumparegiškas požiūris 
į žmogaus egzistenciją, morali
nis reliatyvizmas, besiribojantis 
su neabejotinu nihilizmu. Ir 
liūdnai su nerimu bei širdgėla 
mąstai, kad apie gyvenimą, 
žmones, jų santykius, literatūrą, 
meną bei kultūrą nūnai vis daž
niau stengiamasi kalbėti ir rašy
ti ne burna, ranka ar koja, bet, 
kaip liaudis sako, antruoju galu, 
ir tai daroma noriai be jokio gė
dos jausmo, neretai įkvėptai, 
net pasigardžiuojant, vaikiškai 
čepsint ir to pasigardžiavimo lū

Vilniaus krašto Šumsko mokyklos mokiniai su tėvais, išrikiuoti kieme mokyklos penktą skyrių atidarant 
1998.IX.1 Nuotr. B. Saplio

pomis” (Jonas Mikelinskas, 
“Metai” nr. 5, 1998).

Toliau J. Mikelinskas paste
bi, kad skaitant dabarties roma
nus darosi vis sunkiau nuslopin
ti gimstantį jausmą, įsitikinimą, 
kad kažkas mūsų nepriklauso
mos Lietuvos gyvenime netaip, 
kad daug kas turėtų būti kitaip, 
kad kultūros ir dorovės bei mo
ralinio auklėjimo srityje turėtų 
būti kitaip, kad užsienyje dau
giau domimės ne kultūra, o ma
kulatūra, ne poligrafija, o por
nografija, kad vis neatsargiau 
žaidžiame su ugnimi. Šiandien 
mūsų žodžių meistrai, degdami 
nekantrumu ir troškuliu įkopti 
Olimpan, neriasi iš kailio desa- 
kralizuodami visa tai, kas vakar 
buvo šventa, pasigavę madingą 
seksą, jie stengiasi greičiau įkopti 
į pasaulines struktūros aukštumas

Taip pat, pagal J. Mikelins
ko mintį, norą prasiveržti į pa
saulinę literatūrą bei kultūrą 
nūnai palaiko ne vienas spau
dos organas. Ypač tuo požiūriu 
minėtinas JAV leidžiamas žur
nalas “Metmenys”, kur kosmo
politizmo, liberalizmo ir post
modernizmo etikai bei estetikai 
skiriamas ypatingas dėmesys.

Kembridžo ir Harvardo 
universitetų gydytojai bei socio
logai ilgą laiką domėjosi lytinio 
palaidumo įtaka tautos demog
rafijai. Jų išvada: nė viena tauta 
žmonijos istorijoje neatlaikė ly
tinio palaidumo, neišliko nė vie
na visuomenė, atsisakiusi lytinio 
elgesio normų. Be šių stabdžių 
degraduojama visuomenėje po 
30-40 metų mažėja kūrybinis 
potencialas ir pan. (“Dienovi
dis” nr. 40, 1997).

Panašius tyrimus prieš 60 
metų atliko prof. J. D. Unwin. 
Jis pasirinko eilę primityvių ir 
pažangių visuomenių. Rezulta
tai tie patys, kaip Kembridžo 
mokslininkų. (Randall Humph- 
ree, “AFA” žurnalas, spalis, 
1998). Kas vyksta Šiaurės Ame
rikoje ir ją 100% sekančioje Eu
ropoje, neatsiliekama ir mūsų 
Tėvynėje. Tai mačiau savo aki
mis. Ant kiekvieno kampo per
šama pornografinė literatūra, 
kurią pardavinėja net vaikai.

Garsi mūsų kovotoja už re
ligijos ir tautos laisvę, pastebė
jusi prie mokyklos pardavinėja
mą pornografinę spaudą, neiš
kentė, priėjusi spaudinius su
draskė ir išmetė į šiukšlių dėžę. 
Sesuo Nijolė Sadūnaitė, nese
niai Prezidento apdovanota Ge
dimino ordinu. Jai už minėtą 
sudraskymą iškelta teisminė by
la. Nežinia kaip jai pasiseks pra
eiti pro buvusius leninistus tei
sėjus, kurie netaip seniai teisė 
Lietuvos kovotojus už laisvę.

Malonu girdėti, kad Lietu
voje organizuojamas kovos 
prieš pornografiją komitetas. 
Vadovai - Vaidotas Žukas ir 
psichologijos daktarė L. Astra.

Šakiai - vienas iš pietvaka
rinės Lietuvos dalies miestų, 
Zanavykuos ir rajono centras, 
užimantis 417 ha teritoriją ir iš
sidėstęs 45 gatvėse, kurių ilgis - 
24.4 km. Dauguma gatvių asfal
tuotos su grįstais šaligatviais. 
Miestas labai lietuviškas, iš 7102 
gyventojų (1998.1.1) 99.05% lie
tuvių. Gyventojai gali naudotis 
buitiniais patogumais. Beveik į 
visus namus įvestas vandens tie
kimas, centre - kanalizacija ir 
centrinis patalpų šildymas. Visi 
gyventojai naudojasi elektros 
apšvietimu ir kitais elektros pa
togumais. Norintieji gali naudo
tis telefono ryšiu.

Jeigu 1969 m. Šakiuose bu
vo tik 600 telefonų, vienas tarp
miestinis kanalas su Kaunu ir 
vienas su Vilniumi, kuriuos per- 
junginėdavo telefonininke, tai 
šiuo metu Telekomunikacijų 
tarnyba turi 9500 telefono abo
nentų, iš jų 3000 Šakių mieste. 
1987 m. telefonų stotis perkelta 
į naujas patalpas, ir visi abonen
tai perjungti į koordinatinę 
ATS. Šiais metais bus baigtas 
kabelizuoti visas miesto linijų 
ūkis, o sekančiais metais pla
nuojama Šakių mieste pradėti 
statyti skaitmeninę telefonų sto
tį, kuri turės pagerinti ryšio ko
kybę. Kiekvienas pageidaujantis 
galės naudotis telefono lyšiu.

Praėjusiame šimtmetyje šio 
krašto žmonės net nesvajojo tu
rėti savo ligoninę. Tik 1913 m. 
ligoninę pradėjo steigti savo na
me gyd. J. Staugaitis, o 1916 m. 
buvo įsteigta su 10 lovų. 1938 
m. Šakiuose buvo pastatyta pir
moji ligoninė su 50 lovų, kurioje 
1940 m. dirbo 10 gydytojų. 1989 
m. baigtas statyti naujas penkia
aukštis ligoninės pastatas, ku
riame šiuo metu veikia moderni 
280 lovų ligoninė su 68 gydyto
jais ir 210 viduriniojo personalo 
darbuotojų. Be buvusių anks
čiau chirurgijos, vidaus ligų, 
gimdymo, užkrečiamųjų ligų 
skyrių, rentgeno kabineto ir la
boratorijos, dabar naujai įsteig
tas traumatologijos ir ortopedi
jos skyrius, kuriame sėkmingai 
atliekamas klubo sąnarių endo
protezavimo operacijos. Nau
jausi skyriai - nervų ligų ir rea
nimacijos. Juose yra moderni 
įranga ir dirba aukštos kvalifi
kacijos gydytojai. Konsultaci
niame skyriuje dirba įvairių spe
cialybių gydytojai.

Be to, mieste yra poliklinika 
su 45 kabinetais (30 - suaugu
siems, 15 - vaikams), dirba 37 
gydytojai ir 59 medicinos sese
rys. Higienos centre dirba 16 
medicinos specialistų.

Nemažą paramą medicinai 
teikia užsienyje gyvenantys šio 
krašto žmonės. Už tas jiems dė
kingi medikai ir visi Šakių mies
to gyventojai.

Praėjusiais mokslo metais 
mieste esančiose dviejose vidu
rinėse ir vienoje pradinėje mo
kyklose mokėsi 1848 Šakių 
miesto ir aplinkinių kaimų vai
kai. Ateinantiems mokslo me
tams be esančių mokyklų atstei- 
giama Šakių “Žiburio” gimnazi
ja. Mokyklose dirba 152 peda
gogai, nemažai jų turi aukštesnę 
mokytojo kategoriją. Veikia 2 
vaikų darželiai.

Šakiai - žemdirbių rajonas. 
Be Malcono fabrikėlio Daugė- 
liškiuose ir pieninėse čia nieka
da nebuvo jokios pramonės. 
Nėra jos ir šiuo metu, bet pa
slaugas teikiančių mažų įmonė
lių dabar yra daug - net 245. Be 
to, veikia 5 ūkinės draugijos, 38 

UAB (uždaros akcinės bendro
vės) 6 akcinės bendrovės, 4 ko
operatyvai ir 1 sąjunga.

Prekybos reikalais iki Il-to- 
jo pasaulinio karo Šakiuose už
siiminėjo daugiausia tik žydai. 
Dabar šį verslą perėmė lietu
viai, bet dėl to skųstis šakiečiai 
negali. Mieste yra apie 40 įvai
rių parduotuvių, dauguma pri
vačios, 2 restoranai - kavinės ir 
vienas alaus baras.

Neužmirštas ir kultūrinis 
gyvenimas. Praėjusio šimtmečio 
pabaigoje dr. V. Kudirkos su
keltas potraukis Klojimo teatre 
kultūrai, randa atgarsį žmonių 
širdyse. Miesto centre pakanka
mai erdvūs Šakiams kultūros ir 
poilsio centro rūmai dažnai 
kviečia gyventojus į įvairius ren
ginius. Gerą vardą respublikoje 
išsikovojo Zanavykų teatras, šo
kėjų “Vijūras” grupė ir kt. 
Mieste yra kino teatras, centri
nė biblioteka su 65,000 knygų 
fondu, Zanavykų krašto muzie
jus, sukrovęs į fondus per 
30,000 rodinių, dvi laikraščių 
redakcijos: “Draugo” ir “Vals
čiaus”, išleidžiančios 2 kart per 
savaitę laikraščius, katalikų ir 
evangelikų šventovės, knygynas. 
Tai įstaigos, teikiančios dvasinį 
peną ir gėrį žmonėms.

Miestą puošia nedidelis, 3.5 
ha vandens telkinėlis, įruoštas 
1958 m. buvusioje “Šimelpie- 
vėje”, gražus skveras, J. Lingio 
parkas. Iki miesto 400 metų ju
biliejaus bus įrengtas V. Kudir
kos sodelis, kuriame bus pasta
tytas garbingo varpininko bius
tas. Prie centrinių rajono savi
valdybės rūmų bus įrengtas pa
minklinis laikrodis, simbolizuo
jantis laiko skaičiavimą nuo 
miesto įsteigimo.

Tokie yra dabartiniai Ša
kiai, o prieš 400 metų (1599 m.) 
čia buvo tik nedidelis kaimelis, 
3.5 valako žemės, gūdžių miškų 
apsuptyje. Gyveno šiame kai
melyje tik 2 gyventojai: Šakaitis 
(Šakis) su keturiais sūnumis ir 
Jokūbas Barkaitis su trimis sū
numis. Kaimas tada priklausė 
Gelgaudiškio dvarininkui Kazi
mierui Ozemblovskiui.

Laikas, skaičiuodamas me
tus, nešė į praeitį žmonių gyve
nimus ir jų atmintį, keitė vaiz
dus skaudžiai paliesdamas žmo
nių dvasinį pasaulį ir jausmus. 
1940-41 m. daug geriausių Ša
kių miesto inteligentų buvo iš
tremta į Sibirą, o viesulu pra
ūžęs į Vakarus karas Šakius, ga
lima sakyti, nušlavė nuo žemės 
paviršiaus: centre liko tik 5 mū
riniai namai, pakraščiuos - 28 
mediniai. Pirmąją pokario metų 
žiemą mieste gyveno tik 300 gy
ventojų. Vėliau miestas paleng
va kilo. Žmonės su meile gydė 
gimtojo miesto žaizdas, kėlė jį 
gyvenimu. Ypač pakiliai šakie
čiai sutiko Lietuvos atgimimą. Į 
pirmąjį mitingą “Už laisvą Lie
tuvą” susirinko beveik visi mies
to gyventojai. Dabar visi žmo
nės su viltimi žiūri į ateitį, ruo
šiasi gražiai pažymėti savo mies
to 400 metų jubiliejų, kuris nu
matomas švęsti 1999 metų lie
pos 5-6 dienomis.

Ruošiantis jubiliejui dar rei
kia daug padaryti. Todėl kvie
čiame visus buvusius šakiečius, 
visus zanavykus įsijungti į šį 
darbą. Mums labai reikalingos 
Šakių miesto ir buvusių miestie
čių fotografijos, pavardės, prisi
minimai ir visa, kas mena Ša
kius. Už viską būsime Jums 
nuoširdžiai dėkingi. Galima 
siųsti adresu: Zanavykų krašto 
muziejus, 4460 Šakių rajonas, 
Lithuania.

Kviečiame atvykti ir daly- 
vau i Šakių miesto 400 metų ju
biliejinėje šveritėje. Lauksime 
Jūsų!

Bronė Sakalauskienė, 
Pasiruošimo Šakių m. 400 metų 

jubiliejui komisijos narė

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

Skriaudžių kaimo kanklininkų sambūris kraštotyros muziejaus minėjime prie suvalkietiškos klėties

Kanklininkų kaimas
Tai Suvalkijos Skriaudžiai, kur kanklių muziką gaivino ir 

puoselėjo veteranas Pranas Puskunigis
BIRUTĖ JONELIENĖ, Prienai

Nuo seno Lietuvos žmonės 
mėgo muziką. Vargingai gyven
dami, sunkiai dirbdami, talkose 
ar vakaruškose susirinkę būtinai 
užtraukdavo dainą. Dainuodavo 
po vieną, dainuodavo drauge. Ir 
grodavo kas kuo mokėjo, kas 
kuo sugebėjo.

Pavarčius užsienio lietuvių 
spaudą atrodo, kad ir toli nuo 
Lietuvos gyvendami jie nepa
miršo tėviškės dainų, stengiasi 
jas saugoti ir puoselėti.

Tėvynėje priespaudos me
tais buvo pritilusios dainos. Ne
plėšė jų susirinkę lietuviai iš vi
sos širdies. Ir dainuoti, ir groti 
reikėjo pagal planą, - taip, kaip 
partija liepdavo - apie “didįjį 
Leniną”, apie “šlovingąją parti
ją” ir “šviesią komunistinę 
ateitį”.

O aš noriu jums papasakoti 
apie liaudies muzikos žiburėlį, 
kuris štai jau beveik visą šimt
metį šviečia mažame Prienų ra
jono kaime Skriaudžiuose - ne- 
užgesdamas nei per karų aud
ras, nei okupacijų priespaudas. 
Ne kiekvienas Lietuvos kaimas 
turi savitą veidą, turi kažką to
kio, kuo garsėja ne tik savo ra
jone, ne tik Lietuvoje. O 
Skriaudžiai turi - kankles. Visi 
Lietuvos žmonės žino apie 
Skriaudžių kanklininkus. Per 
radiją ar televiziją išgirdęs su 
niekuo nesupainiosi jų dainų.

Apie 30 km nuo Kauno, va
žiuojam Marijampolės link prie 
tiesiamo Via Baltica greitkelio

Internetas atsivėrė ir lietuviams
K.J. AMBRASAS, SJ

Nepaprastų galimybių skry
nia - iš visų tarpusavio bendra
vimo priemonių pati moder
niausioji ir tiesiog neaprėpiama 
- internetas atsivėrė ir lietu
viams. Šis toliausius pasaulio 
kampelius galintis pasiekti ry
šių susisiekimas palengvina ir 
padeda plisti informacijai, kurią 
anksčiau taip ilgai ir patikimai 
atliko darbu vien paštas, telefo
nas, radijas, televizija ir kt.

Džiugu, kai paspaudęs kelis 
kompiuterio klavišus, gali pasi
skaityti lietuvišką laikraštį, suži
noti apie Vilnių ar susirasti 
naujienų, reikalingiausių faktų, 
skaičių ar kitokių duomenų 
apie mokslo, meno, politikos ir 
kitus dalykus. Tatai neįkainoja
ma Dievo dovana, už kurią rei
kia nuoširdžiai dėkoti, kad Jis 
leido įsigilinti j medžiagos pri
gimtį, sužinoti apie ją tiek pa
slapčių, leido pažinti ir palenkti 
ją savo reikalams. Štai dabar 
per kelias sekundes galima pa
žvelgti į valstybių gyvenimą, bet 
kurį kraštą, atsiverti bibliotekų, 
universitetų, įstaigų duris, per
versti knygų, žurnalų puslapius, 
praverti archyvų stalčius, išgirsti 
Popiežiaus, prezidentų, įžymių
jų žmonių žodžius ar net išgirsti 
nuostabiausias melodijas.

Tiktai gaila, kad daugelis 
mūsų laikraščių, žurnalų, išsky
rus gana neblogai ir periodiškai 
kasdien pristatomus kiekvieno 
“Lietuvos ryto” puslapius, suge
bėję parengti vien titulines vin
jetes, kelis pavyzdinius informa
cinius internetinius numerius ar 
vien tik puslapius (“Druskoms”, 
“Lietuvos aidas”, “Dienovidis”, 
“Mokslas ir gyvenimas”, “Baž
nyčios žinios” ir kt.).

Paskutiniu metu pasirodė 
itin džiugi ir netikėta naujiena - 
Vatikano radijo lietuviškųjų lai
dų redakcijos programa, kurios 

prisiglaudęs šis Suvalkijos kai
mas, skambantis gražia lietuviš
ka kanklių muzika. Dažnoje šio 
kaimo pirkioje garbingiausioje 
vietoje kabo kanklės. Dažnas jo 
gyventojas moka prakalbinti jų 
stygas, dalyvauja kanklių sam
būryje.

Dar prieš I Pasaulinį karą, 
1906 m., Skriaudžiuose apsigy
veno vargonininkas Pranas Pus
kunigis. Jis pats skobė kankles, 
mokė jaunimą kankliuoti, subū
rė kanklininkų grupę, kūrė me
lodijas ir dainas. Jo daina “Gar
si tauta Lietuvos” tapo kankli
ninkų himnu.
Garsi tauta Lietuvos nuo senos 

gadynės,
Ji per amžius vis kovos už laisvę 

Tėvynės.
Ir Birūtos dainelės, mūsų garsios 

kanklelės
Vis per amžius skambės dėl 

Lietuvos garbės.

Šios kanklių muzikos gai
vintojo ir puoselėtojo pasėta 
sėkla ne tik prigijo Skriaudžių 
žemėje - ji augo ir klestėjo. Kei
tėsi kartos, sambūrio vadovai, o 
kanklių muzika ne tik nenutilo, 
bet ir skambėjo garsiau bei pla
čiau ne tik Sriaudžiuose, bet ir 
aplinkinėse parapijose.

1924 m. Skriaudžių kankli
ninkai jau dalyvavo pirmojoje 
Lietuvių dainų šventėje, 1927 
m. - laimėjo I vietą konkurse, 
1939 m. pirmą kartą skambino 
radiofone, 1965 m. pirmą kartą 
pasirodė televizijoje.

turinyje: informacinė “Pradžia”, 
nemaža žinių skyrelyje “Apie 
radiją”, pats reikalingiausias 
klausytojams ir skaitytojams 
šaltinis “Žinios”, paskui “Real” 
ir gan keistoku, tarytum užšif
ruotu pavadinimu skyrelis 
“Jungtys”. Reikia stebėtis, kad 
trys veiklūs ir energingi Vati
kano radijo lietuviškų laidų ren
gėjai - Jonas Malinauskas, Sau
lius Kubilius ir kun. Virginijus 
Veilentas savo lietuviškame žo
dyje pritrūko reikiamo ir būtino 
atitikmens angliškajam žodžiui 
“Real” ir taip jį tarsi kokią juo
dą varną ramiai paliko tarp bal
tų lietuviškųjų terminų. Juk pui
kiausiai ir nesunkiai šį žodį pa
keisti lietuvišku atitikmeniu: pa
biros, įvairybės, tikrovė, šiandie
na ar pan. Žiūrint pagal tai, 
kokias žinias ar kitą informaciją 
norima šiame poskyryje pateikti.

Reikia manyti, kad tas tu
rinys kaip ir visa lietuviškoji in- 
ternetinė programa ateityje to
bulės, plėsis ir turtės. Kai kurie 
Vatikano radijo lietuviškos lai
dos puslapiai dar tik rengiami, 
todėl kartas nuo karto gali pa
matyti pažymą: “Atsiprašome - 
šis puslapis dar tiktai rengia
mas”. Žinoma pradžia darbą 
gaišina. Tikimės netrukus su
laukti kasdienių Vatikano radi
jo lietuviškųjų laidų, kad būtų 
galima lietuvių kalba žinoti, ko
kie naujausi ir svarbiausi įvykiai 
dedasti Vatikane, pasaulyje. 
Kaip būtų nuostabu, kad tomis 
operatyviai perduodamomis ži
niomis būtų galima pasinaudoti 
ne tik pamoksluose, kasdienos 
gyvenime, bet ir daug kitur.

Gaila, kad tiktai kai kurios 
Lietuvos vyskupijos nūnai pa
rengusios informacinius savo 
parapijų, dekanatų ir kunigų in
ternetinius puslapius. Veltui 
bandai susirasti reikalingų ži
nių, nes jų tiktai pradžia, kiti

(Nukelta j 4-tą psl.)

ANTANAS DEGUTIS, ilgametis 
Skriaudžių kaimo kanklių sam
būrio vadovas

Kai Pranas Puskunigis per
sikėlė gyventi į Kauną, maždaug 
nuo 1920 m. ansambliui vadova
vo jo mokinys Antanas Degutis, 
daug savo metų ir jėgų atidavęs 
kanklininkams, tobulinęs reper
tuarą, surinkęs nedidelį chorelį 
prie sambūrio. Vėliau šį darbą 
tęsėjau Degučio mokinys Jurgis 
Alenskas - vienas iš šviesiausių 
asmenybių Skriaudžiuose, pa
dirbęs apie 100 kanklių.

Net ir per II Pasaulinį karą 
nenutilo kanklės - 1943 m. bu
vo surengtas koncertas gretima
me Veiverių miestelyje. Kankli
ninkai grodavo ir dainuodavo 
pavieniui. 1956 m. Skriaudžių 
mokyklos direktoriaus Kazio 
Orlausko iniciatyva buvo atkur
tas sambūris. Jis pradėjo akty
viau koncertuoti įvairiuose 
miestuose, dalyvauti konkur
suose ir skinti laurus juose. Prie 
mokyklos buvo įsteigti jaunųjų 
kanklininkų kursai. Juos baigę 
papildydavo sambūrį. Nuo 1979 
m. jam vadovavo Jaunius Vy
lius. Šiuo metu kanklininkams 
vadovauja iš Skriaudžių kilusi 
Onutė Petronaitienė.

1984 m. sambūriui suteiktas 
garbingas liaudies kolektyvo 
vardas, jis pavadintas “Kank
lės”. Tai seniausias meno kolek
tyvas Lietuvoje.

Kas būtų kanklės be kankli
ninkų? Tik negyvas medžio ga
balas. Tai jie - Skriaudžių kai
mo gyventojai sušildo, pravirk
do stygas. Negailėdami savo 
laisvalaikio, kiekvieną penkta
dienį renkasi į repeticijas. Visą 
savo gyvenimą su kanklėmis ne
siskiria Antanina Garkauskie- 
nė, Albina Matusevičienė, Ro
mualda Spūdienė ir jos vyras 
Liudvikas, Edmundas Nau
džius, Edvardas Belokopytovas, 
Yirginija Deltuvienė, Roma 
Černiuvienė ir daugelis kitų.

Prieš keletą metų amžiny
bėn iškeliavo Prano Puskunigio 
sūnus Leonas, kuris saugojo tė
vo atminimą, garsino kankles. 
Pats buvęs Štuthofo koncentra
cijos stovykloje, parašęs apie tai 
atsiminimus, savo namuose bu
vo įsteigęs mažą miestelį, kiek
vienam užėjusiam svečiui mielai 
papasakodavo apie savo tėvą, 
apie kankles, rodinius, pats pa- 
kankliuodavo.

Prasidėjus Lietuvoje Atgi
mimui, ir Skriaudžių kanklės 
suskambo laisviau. Jos dalyvau
ja patriotiniuose renginiuose, 
visose rajono ir respublikinėse 
dainų šventėse; 1997 m. vasarą 
koncertavo Lenkijoje, Suvalkų 
šventovėje, Vilniaus renginyje 
“Dainuojam Lietuvą’’; šiemet 
koncertavo Kaune, Šiauliuose. 
Skriaudžių šventovėje Šv. Mari
jos Škaplierinės atlaiduose pir
mą kartą atliko šv. Mišias “Baž
nytkaimio votyva”, sukurtas po
eto Juozo Elekšio ir kompozito
riaus Ipolito Petrošiaus.

Nenutils Skriaudžiuose kank
lės ir kitą šimtmetį, kaip nenuti
lo beveik 100 metų. Keičiasi 
kartos, į repeticijas tėvai atsive
da vaikus ir seneliai vaikaičius - 
nuo mažens jie mokosi pamilti 
kankles ir tą mažą Suvalkijos 
kaimelį Skriaudžius.
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® LAISVOJE TĖVYNĖJE © LIETUVIAI PASAULYJE
DOMISI SŪRIAIS IR ŠAKOČIAIS

Paryžiuje vykusioje tarptauti
nėje parodoje “SIAL-98” dalyva
vo AB “Utenos pienas”, ŽŪK 
“Aukštaitijos pienas” bei AB 
“Rokiškio sūris” įmonių atstovai. 
Buvo pristatyti 12 Lietuvos mais
to pramonės įmonių gaminiai.AB 
“Vilniaus duona” ir UAB “Dzū
kija” jau treti metai prekiauja 
Prancūzijoje lietuviškais šako
čiais, kuriais domisi ir prekybos 
sutartis rengiasi sudaryti Kana
dos, JAV, Belgijos ir Lenkijos 
verslininkai. Lietuviškais pieno 
milteliais, sviestu, fermentiniais 
sūriais susidomėjo Egipto, Tuni
so, Maroko ir Libano rinkų at
stovai. Kaip rašo ELTA, Vokieti
jos, Danijos, Kroatijos, Čekijos ir 
Prancūzijos pirkėjai teiravosi apie 
įmonės “Pagirių šiltnamiai” išau
gintomis daržovėmis.

PADIDINO MUITUS
Lietuvos vyriausybė padidino 

muito tarifus kai kuriems į kraštą 
įvežamiems gaminiams, siekdama 
geriau apsaugoti savąją rinką nuo 
užsieninių prekių. “Valstiečių 
laikraščio” žiniomis, muitas jau
tienai padidintas 30%, kiaulienai 
- 20%, paukštienai - 25%, “sub
produktams” - 5%. Muitai sūriui 
ir varškei pakilo 20%, tiek pat ir 
rugiams. Koncentruotiems pie
nui, grietinėlei bei sviestui, kondi
terijos gaminiams iš cukraus - 
15%, o kiaušiniams, kviečiams, 
miežiams bei avižoms - 10%.

MOKAMA TV
ELTA praneša, kad nuo lap

kričio mėnesio pradžios Vilniaus, 
Talino ir Rygos gyventojai galės 
naudotis Skandinavijos kraštuose 
pirmaujančios mokamos TV pas
laugomis. Bus pradėta rodyti ka
nalo “TV 1000” programa. Balti
jos valstybių žiūrovams bus rodo
mi specialiai parinkti filmai su 
parašais vietine ir rusų kalbomis.

PAGERBTAS ŽYDŲ ATMINIMAS
Spalio 25 d. IX forte įvyko 

Kauno geto “Didžiosios akcijos” 
57-jų metinių minėjimas, skelbia 
ELTA. 1941 m. spalio 29 d. vo
kiečiai varė žydus iš “Mažojo 
geto” į IX fortą ir šaudė būriais, 
kuriuose buvo apie 300 kiekvie
name. Iš viso ten buvo sušaudyta 
9200 žydų. Šią tragišką datą kas
met paskutinį spalio sekmadienį 
mini Kauno žydų bendruomenė ir 
Lietuvos žydai visame pasaulyje.

’ Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

į Žmonės, kurie atjaučia kitus į

I Sudbury Ontario į

BPL Import/Export

SIUNTINIAI I LIETUV.
$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.d.ch.

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
H ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176
13 HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
S3 HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

Vytautui Kairiui 
Bernardui Mačiui 
Leonui Balaišiui 
Andriui Usvaltui 
Petrui Šturmui 
Algiui Trumpickui

DAUGĖJA “INTERNETO” VARTOTOJŲ

Lietuvos informatikos rinkoje 
plečiasi “Interneto” vartojimas. 
Vartotojų padaugėjo 30-40%, pa
lyginus su praėjusiais metais, pra
neša ELTA. “Internetu” naudo
jasi apie 50,000-60,000 Lietuvos 
gyventojų. Lietuva dabar vartoji
mo srityje neatsilieka nuo Vokie
tijos ir Anglijos, informacinių 
technologijų, telekomunikacijų ir 
raštinės įrangos parodos “In- 
fobalt” rengėjų teigimu. Tačiau 
informatikos srityje Lietuva dar 
nėra tarp pirmaujančių. Penkto
joje “Infobalt” parodoje, atsida
riusioje spalio 20 d., dalyvavo 235 
Lietuvos bendrovės bei svečių iš 
užsienio.

DALYVAUS GELEŽINKELIO 
PROJEKTE

Lietuvos vyriausybės įgaliotas 
susisiekimo viceministeris Algir
das Šakalys ir Jungtinių Tautų 
(JT) komisijos transporto sky
riaus patarėja Umit Armangil 
spalio 23 d. pasirašė sutartį, pa
tvirtinančią Lietuvos dalyvavimą 
projekte “Transeuropinis geležin
kelis”. Lietuva tuo tapo keturio
liktoji projekte dalyvaujanti vals
tybė. Projekto tikslas - sukurti 
veiksmingą geležinkelių bei kom
binuotojo transporto sistemą tarp 
Vidurio, Rytų Europos ir kitų 
kraštų, padėti Vidurio ir Rytų 
Europos valstybėms įsijungti į vi
sos Europos transporto sistemą 
bei perimti Vakarų Europos stan
dartus.

SULAIKYTI GROBIKAI
Lietuvoje spalio 21 d. buvo 

sulaikyti trys didelio masto suk
čiavimu įtariami užsieniečiai, 
skelbia ELTA. Vienas Estijos pi
lietis ir du Latvijos piliečiai. Įta
riama, kad naudodami “VISA” 
korteles, jie pagrobė iš Vilniaus 
banko ne mažiau kaip 300,000 
litų. Manoma, kad jie priklauso 
tarptautinei nusikalstamai gru
puotei, nuo kurios jau nukentėjo 
13 bankų Estijoje, Švedijoje, Suo
mijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, JAV, 
Norvegijoje ir Vokietijoje.

ELEKTROTECHNIKOS FIRMA
Vilniuje spalio 29 d. įvyko 

elektrotechnikos firmos ABB 
Lietuvos biuro atidarymas, ku
riame dalyvavo ABB preziden
tas Goran Lindahl. ABB firma, 
viena iš didžiausių pasaulyje 
bendrovių, veikia Lietuvoje nuo 
1992 m. Kaip rašo ELTA, pa
state dirbs “Asea Brown Bove- 
ri” bendrovė, pardavinėjanti 
ABB gaminius ir “ABB techni
ka”, kuri teikia elektros monta
vimo, ventiliacijos, kuro pa
skirstymo, judamojo ryšio ir 
pramoninių procesų automati
zavimo sistemas. rsJ

Dantų gydytoja 
RŪTA 

STANAITIENĖ
PRIIMA PACIENTUS 

66 King St. E. 
Stoney Creek, Ont.

Tel. (905) 662-7722 
arba

17 Dundurn St. S. 
Hamilton, Ont.

Tel. (905) 318-6336

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras, atlikęs liturginę ir meninę programą parapijos 50-čio iškilmėje
1998 m. spalio 4 d. Nuotr. J. Miltenio

Internetas atsivėrė ir lietuviams
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

dar tušti, nespėti ar užmiršti už
pildyti puslapiai. Iš visų vysku
pijų rūpestingiausiai, gražiausiai 
ir plačiausiai interneto informa
ciniai tekstai ne tik parengti, 
bet ir muzikiniu atžvilgiu gana 
dailiai apipavidalinti marijam
poliečių. Kun. Kęstutis Brilius, 
rūpestingai surinkęs ne tik in
formaciją apie kongregacijas, 
apie savo vyskupiją, Ganytoją, 
bet ir parinkęs tokią skambią 
reprezentacinę savo vyskupijai 
melodija. Jeigu tokius muziki
nius fonus turėtų visos vyskupi
jos, Vatikano radijo lietuviškos 
laidos, turinčios tokias plačias 
galimybes iš savo gausios fono
tekos pasirinkti nuostabių mu
zikos kūrinių, ir visi lietuviškieji 
laikraščių ir žurnalų interneti- 
niai puslapiai, - kokia nuostabi 
būtų lietuviška programa, kaip 
malonu būtų jos pasiklausyti ne 
tik už jūrų marių gyvenančiam 
išeiviui, tremtiniui, bet ir daž
nam nelietuviui pamalonintų 
ausį.

Tegul visi lietuviškieji inter- 
netiniai puslapiai iškeliauja į 
platųjį pasaulį be jokios porno
grafinės priemaišos, neretai pa
sitaikančios kai kuriuose lietu
viškos periodikos leidiniuose, 
kurie jokios garbės nedaro mū
sų tautai. Priešingai - žaloja vai
kų, jaunimo ir visų suaugusiųjų 

KLB tarybos suvažiavime Otavoje dalyvavę (iš k.) RASA KURIENĖ 
(Londonas), KĘSTUTIS DUBAUSKAS (Kalgaris) ir MARYTĖ 
RAČYTĖ (B. Kolumbija) Nuotr. R. S. Jonaitienės

KLB tarybos suvažiavime dalyvavę atstovai (iš k.) STASYS DALIUS 
(Hamilton), GEDIMINAS SKAISTYS (Hamilton), ROMAS MITALAS 
(Londonas) Nuotr. R. S. Jonaitienės

KAIRYS
BALTIC CXI LI ITISC

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦ 
$11 už vieną kubinę pėdą 
$18 pristatymas iki 31 kg 

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

informacijos ir prieš atvažiuojant:

sąmones, palieka sluoksnis po 
sluoksnio bjaurias nuosėdas, 
griauna dorovę, purvinomis 
drumzlėmis gadina skaidrų in
formacinį vandenį, kurio taip 
gaudosi šiuolaikinė XX a. pa
baigos viso pasaulio visuomenė. 
Palikime bent lietuviškąjį inter
netą, tą šiuolaikinės mūsų pla
netos puikų išradimą, švarų nuo 
purvo, drumzlių ir taip jau pla
čiai išsiliejusių į slapčiausius 
mūsų sielų ir sąžinių kampelius.

Winnipeg, Manitoba
METINĖ PARAPIJOS MU

GĖ, surengta spalio 16-17-18 d.d. 
praėjo su dideliu pasisekimu dėka 
daugelio lankytojų, talkininkų, ir 
aukotojų Vinipege ir už jo ribų Ka
nadoje ir JAV. Mugei nenuilstamai 
vadovavo ir dirbo parapijos komite
to pirmininkas J. Grabys ir iždi
ninkė B. Grabienė. Parapijos komi
tetas visiems, bet kokiu būdu prisi- 
dėjusiems prie mugės pasisekimo, 
reiškia nuoširdžią padėką. Spalio 
18 d. loterijos bilietėlių traukime 
laimėtojais tapo: Nr. 0681 G. Frigo, 
Wpg. $100; Nr. 3590 V. Radžius, 
Glaucester, ON $100; Nr. 2089 O. 
Barbosa, Wpg. $50; Nr. 0363 S. 
Martinez, Wpg. $30; Nr. 8048 L. 
Sarmiento, Wpg. $20.

PARAPIJOS KLEBONAS prel. 
J. Bertašius po sėkmingų operacijų 
grįžo iš ligoninės ir, nors dar nevi
sai pasveikęs, vykdo sielovados pa
reigas. EKK

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

(905) 643-3334
(905) 632-4558
(514) 366-8259
(519) 773-8007
(905) 271-8781
(705) 429-2156

Delhi-Tillsonburg, ON|
KLK MOTERŲ DR-JOS šio 

skyriaus valdybos posėdis įvyko 
rugsėjo 29 d. P. ir V. Lapienių na
muose. Buvo aptarti artimiausi dar
bų bei renginių planai, pabendrau
ta prie šeimininkų suruoštų užkan
džių ir kavutės. Visuotinis narių 
susirinkimas įvyko spalio 7 d. para
pijos salėje. Jį pradėjo pirmininkė 
A. Ratavičienė. Po A. Aleliūnienės 
sukalbėtos maldos buvo aptarti visi 
darbai, kuriuos planuojama atlikti 
iki N. Metų. Apsvarsčius klausimus 
dar pabendrauta prie kavutės.

RUGSĖJO 12 D. PO PAMAL
DŲ iš šventovės visi rinkosi į para
pijos salę. Čia buvo suruošta atsi
sveikinimo popietė ilgai šioje apy
linkėje gyvenusiai KLKM dr-jos ir 
Lietuvių bendruomenės narei E. 
Strodomskienei. Silpnėjant sveika
tai, ji nusprendė persikelti į Otavą 
arčiau sūnaus šeimos. Atsisveikin
dami lietuviškų organizacijų atsto
vai dėkojo jai už aktyvų dalyvavimą 
parapijos ir bendruomenės gyveni
me, o katalikės moterys kaip padė
kos ženklą dar įteikė ir puokštę 
rožių. E. Strodomskienei palinkėta 
daug sveikatos, gero įsikūrimo ir 
greito prigijimo naujoje vietoje.

PO PAMALDŲ parapijos salė
je spalio 4 d. įvyko informacinis su
sirinkimas dėl Lietuvos narystės 
ŠAS-goje (NATO). Trumpai ir la
bai aiškiai klausimą apibūdino iš 
Toronto atvykęs KLB Krašto valdy
bos narys A. Rašymas. Gausiai su
sirinkusių klausytojų tarpe buvo 
matyti didesnis nei visuomet jaunų
jų lietuvių skaičius. T. P.

Ottawa, Ontario
YOUSUF KARSH, kanadietis- 

armėnas iš Otavos, vienas iš gar
siausių pasaulio fotografų, kuris da
bar gyvena Bostone, JAV, š.m. 
gruodžio 13 d. švęs savo gyvenimo 
90 metų sukaktį. Š.m. spalio 3 d. 
dienraštis “The Ottawa Citizen” 
paminėjo jį dviejų puslapių straips
niu, parašytu Michael Prentice, ku
ris vadina Karsh’ą legenda. Įdomu, 
kad tame straipsnyje yra minimas ir 
vienas mūsų lietuvių bendruome
nės narys - a.a. Ignas Gabalis. Anot 
žurnalisto, savo autobiografinėje 
knygoje: “Karsh: A 60-Year Retro
spective” jis taip atsiliepia apie sa
vo bendradarbį: Gabalis buvo ‘A 
superb printer’ ir taip pat ‘An artist 
in his own right’, ir žmogus ‘Of an 
enormous technical skill’.

Gabalis su Karsh’u dirbo 40 
metų, iki pat fotografo įstaigos už
darymo 1992 m. Gaila, sako 
straipsnio autorius, kad didžioji ži- 
niasklaida neatkreipė dėmesio į šį 
didelį Karsh’o bendradarbį jo mir
ties (š.m. balandžio 4 d.) proga. 
“He was a great master”, buvo pas
kutiniai Karsh’o žodžiai apie savo 
kolegą. Kor.

• Ar jau parėmei Kanados lietuvių 
kultūros muziejų?

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” AK
atstovas) T#*-

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

a 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

JA Valstybės
“Pagalba Lietuvai” direkto

rių taryba rugpjūčio 7 d., vykusio 
85-jo Lietuvos vyčių suvažiavimo 
proga, “Sheraton Four Points” 
viešbutyje Waterbury mieste, 
Connecticut, susirinko į savo po
sėdį. Dvasios vadas prel. Juozas 
Anderlonis sukalbėjo maldą, po
sėdžiui vadovavo valdybos pirm. 
Robertas Boris. Pastarasis padarė 
metinį veiklos pranešimą. Per 
1997-1998 metus Lietuvon išsiųs
ta 12 talpintuvų su vaistais, medi
kamentais, drabužiais, avalyne ir 
kitokiais daiktais. Tuo laikotarpiu 
surinkta 33, 266 dol. aukų. Prieš 
vienerius metus surinkta žymiai 
daugiau - 105,700 dol. Mat tais 
metais lėšoms sutelkti buvo su
rengtas golfo turnyras. Vyčių or
ganizacijos “Pagalba Lietuvai” 
skyrius nuo 1990 m. į Lietuvą 
išsiuntė 61 talpintuvą taipgi su 
vaistais, kompiuteriais, mediciniš
ka aparatūra, drabužiais už 50 
mil. dol. vertės. Buvo gautas iš 
Vilniaus arkivyskupo Audrio Bač- 
kio prašymas padėti išlaikyti Vil
niaus kunigų seminarijos auklėti
nius. Vieno klieriko išlaikymas 
kainuoja 2000 dol. Prašymą šiltai 
priėmė vyčių suvažiavimo daly
viai. Atsirado organizacijos narių, 
pasižadėjusių globoti po vieną 
klieriką. 1998-1999 metų “Pagal
ba Lietuvai” valdybos sudėtis: 
dvasios vadas kun. Walter Sta- 
niech, pirm. Robertas Boris, vice
pirmininkai - Michael Shea, Va
lentina Bulota ir Regina Juškaitė- 
Švobienė, ižd. William Juodval
kis, sekr. Theresa Stasiulaitis, pa
tikėtiniai - Stella Hotra, Irena 
Vizgirda, Danguolė Kudirka.

Britanija
Bradfordo ir Mančesterio lie

tuviai įgyvendino paprotį vieni ki
tus kasmet aplankyti. Š.m. rugsė
jo 19, šeštadienį, Bradfordo lietu
vių klubo “Vytis” nariai, pakviesti 
Mančesterio lietuvių klubo, ap
lankė Mančesterio tautiečius. Jie 
vyko užsakytu autobusu. Buvo 
pasitikti mančesteriečių su klubo 
pirmininku A. Podvoiskiu. Sve
čiai, numalšinę troškulį klubo ba
re, buvo pakviesti prie vaišių stalo 
su garuojančiais patiekalais. Vė
liau dar visi gardžiavosi šaltais 
užkandžiais ir įvairiais gėrimais. 
Klubo pirmininkas A. Podvoiskis 
savo žodyje, sveikindamas sve
čius, apgailestavo, kad kasmet vis 
mažiau atvažiuoja - ko nors jau 
trūksta. Jau tokia gyvenimo rea
lybė, vis labiau retėja bendruome
nės gretos. Ragino visus darbuo
tis bendriems reikalams, o nuo
taikingi susitikimai atpalaiduoja 
nuo kasdienybės, duoda jėgų dar 
pasitempti rytdienai. “Vyčio” klu
bo pirmininkė L Gerdžiūnienė, 
atsakydama į A. Podvoiskio žodį, 
padėkojo už gražų priėmimą, pa
žymėdama, kad toks susitikimas 
yra vertingas ir malonus įvykis. 
Toliau pobūviui įsibėgėjus, įsisiūba
vo lietuviškos ir angliškos dainos, 
lenktyniaujant paskiriems stalams. 
Tai buvo šaunus pobūvis. Skirstėsi 
visi traukdami “Eisim, važiuosim 
broleliai namo”. “O geros nuotai
kos mums reikia visiems, kad ne
prarastume meilės gyvenimui”, rašo
ma “Europos lietuvyje” 1998 m. 19 nr.

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

UTAT TZ^ A 99 LIETUVIŲ KREDITO
4 rVL/lVrY KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki.........2.25%
santaupas....................................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk..........2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius........................3.75%
180 dienų indėlius..................... 3.75%
1 m. term, indėlius....................4.25%
2 m. term, indėlius....................4.50%
3 m. term, indėlius....................4.65%
4 m. term, indėlius....................4.70%
5 m. term, indėlius.................... 5.00%
RRSP ir RRIF
(Variable)..................................... 2.50%
1 m. ind.........................................4.25%
2 m. ind.........................................4.50%
3 m. ind.........................................4.65%
4 m. ind.........................................4.70%
5 m. ind.........................................5.00%

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

INTERAC KORTELĖ

Australija
Melburno lietuvių parapijos 

choro popietė, metinė choro 
šventė, įvyko rugsėjo 5 d. Melbur
no Lietuvių Namų bendruomenės 
menėje bei Lietuvių klubo salėje. 
Joje dalyvavo choristų antrosios 
pusės ir svečiai. Popietė pradėta 
Bendruomenės menėje pamaldo
mis. Mišias už gyvus ir mirusius 
choristus atnašavo prel. dr. Pra
nas Dauknys. Pasakė ir pamokslą. 
Choristai giedojo giesmes, diri
guojami choro vadovės Zitos 
Prašmutaitės, vargonuojant Ritai 
Mačiulaitienei. Vaišės vyko Lie
tuvių klubo salėje. Jas paruošė 
katalikių moterų draugijos para
pijos skyriaus moterys. Maldą su
kalbėjo ir vaišių stalus palaimino 
prel. dr. Pr. Dauknys. Po vaišių 
buvo kalbos. Kalbėjo choro valdy
bos pirm. Edvardas Šidlauskas, 
dėkodamas prelatui už globą, pa
dėką taipgi išreikšdamas choro 
vadovei ir vargonininkei, abiem 
įteikdamas ir pinigines dovanas. 
Choristus ta proga sveikino vete
ranų karių “Ramovė” valdyba bei 
Lietuvių klubo pirm. V. Bosikis, 
taipogi įteikdamas dovanas choro 
vadovei ir vargonininkei. Prel. dr. 
Pr. Dauknys savo žodyje įvertino 
choristų ir jų vadovių atliktą pa
rapijai svarbų patarnavimą. Pats 
dar apdovanojo choro vadovę ir 
vargonininkę. Kalbėjo ir choro 
vadovė Z. Prašmutaitė, nuošir
džiai padėkodama choristams už 
jų pastangas, o vargonininkė R. 
Mačiulaitienė savo žodyje žadėjo 
dar su didesniu entuziazmu var
gonuoti. Popietės nuotaiką gyvino 
muzikantai ir choristų dainos.

Argentina
Argentinos lietuvių organiza

cijų ir spaudos (ALOS) taryba 
rugsėjo mėn. 7 d. Buenos Aires 
mieste savo posėdžiu pradėjo 
naujus veiklos metus. Jame daly
vavo ir Lietuvių jaunimo sąjungos 
atstovai E. Pilka, F. Mahne ir D. 
Zdanavičius. Šie pranešė, kad 
1999 m. sausio mėn. pabaigoje 
Argentinoje vyks Pasaulio lietu
vių jaunimo sąskrydis, kuriame 
dalyvaus įvairių kraštų šios orga
nizacijos atstovai. Lietuvos moks
lo ir enciklopedijos institutas at
siuntė ALOS tarybai raštą, prašy
damas pateikti Argentinos lie
tuvių organizacijų veiklos aprašy
mą nuo 1956 m. iki dabartinio 
laikotarpio. Buvo svarstomi posė
dyje ir kiti reikalai, kaip lietu
viško muziejaus perkėlimas į kitas 
patalpas ir jo atidarymas. , .

J. Andr.

iW'SjIlLTIiTW offord
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant aĮĮMHB
ar tik dėl informacijos
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Wasagos, Stayncrio » fl|
ir CollingwiHxJoapy- ^|S
linkėsc kreipkitės į

Angelę
Salvaitytę, B A.,

pirkimo Ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

PASKOLAS
Asmenines nuo.......... 7.15%
nekiln. turto 1 m......... 6.450%

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



Lietuvos prezidento dienos Amerikoje
Prezidentas VALDAS ADAMKUS, lankydamasis Čikagoje ir kitur, susilaukė didelio 
amerikiečių spaudos ir televizijos dėmesio. Įvyko visa eilė plačios apimties 

iškilmių, kuriose ryškėjo dabartinės Lietuvos poreikiai
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Neeilinis dainos ir džiaugsmo vakaras

EDVARDAS ŠULAITIS, Čikaga
“Lithuanian leader comes 

home” (“Lietuvių vadas sugrįžo 
namo”) - tokia antrašte pradėjo 
savo rašinį “Chicago Tribune” 
dienraštis (panašią antraštę pa
sirinko ir “Chicago Sun-Times”) 
spalio 19 d. numeryje, rašyda
mas apie Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus lankymąsi 
Čikagoje.

Iš tiesų, buvęs ilgametis či- 
kagietis, nors paskutiniu metu 
gyvenęs netolimame Čikagos 
priemiestyje Hinsdale miestely
je, jau antrą kartą šiemet grįžo į 
savo namus ir čia abu kartus 
buvo šiltai, iškilmingai sutiktas 
savo tautiečių, kurių tarpe jis 
praleido 48 metus.

Atvykęs į Čikagos O’Hare 
oro uostą spalio 15 d. pavaka
rėje V. Adamkus buvo sutiktas 
Lietuvos pareigūnų: ambasados 
Vašingtone ambasadoriaus Sta
sio Sakalausko, Lietuvos gen. 
konsulo Čikagoje Giedriaus 
Apuoko, jau ilgesnį laiką Čika
goje viešėjusios žmonos Almos 
bei nedidelio tautiečių būrio, 
kurių tarpe buvo ir nemaža tau
tiniais drabužiais pasipuošusio 
jaunimo. Prezidentas čia susi
rinkusiems tarė trumpą žodį.

Susitikimams su savo tau
tiečiais jis paskyrė visą sekma
dienį. Jau ankstyvą rytą “Sekly
čios” patalpose, buvusioje di
džiausioje lietuvių kolonijoje - 
Marquette Parke, jis pusryčiavo 

JAV Lietuvių bendruomenės XV tarybos Il-je sesijoje 1998 m. spalio 
10-11 d.d. Klivlande dalyvavo ir Lietuvos ambasadorius STASYS 
SAKALAUSKAS (dešinėje), tarybos pirm. DONATAS SKUČAS. Toliau 
matyti AUŠRELĖ SAKALAITĖ Nuotr. U. Urbono

kartu su Čikagos lietuvių orga
nizacijų atstovais, kurių čia su
sirinko apie 100. Čia jis domė
josi ir tame pačiame pastate 
gyvenančiais iš Lietuvos gydy
mui atvykusiais vaikais, o nuo
trauka su keliais iš jų buvo įdėta 
jau minėtame “Čhicago Tri
bune” dienraštyje.

Po pusryčių prezidentas 
kartu su žmona Alma ir kitais 
svečiais iš Lietuvos (o jų buvo 
per 20), dalyvavo iškilmingose 
šv. Mišiose Švenčiausios Merge
lės Marijos Gimimo parapijos 
šventovėje,' pilnoje tautiečių (jų 
galėjo būti apie 1,500). Dalyvių 
tarpe matėsi daug naujai iš Lie
tuvos atvykusių ir šiame telki
nyje apsigyvenusių lietuvių.

Iškilmingiausias (na, ir bran
giausias - vienam asmeniui kai
navęs 75 dol.) susitikimas-poky- 
lis buvo surengtas dar neseniai 
lietuvių įsigytoje “Willowbrook” 
salėje, Willow Springs miestely
je. Čia buvo vaišintas! ne vien 
tik geru maistu bei gėrimais, bet 
ir išklausyta kalbų bei kitų pro
gramos dalykų. Viena svarbiųjų 
programos dalių buvo Lietuvos 
respublikos ordinų įteikimas. Tai 
atliko pats prez. V. Adamkus 
kartu su valstybinio ir diploma
tinio protokolo tarybos direkto
riaus pavaduotoju Valteriu Ba- 
liukoniu. Čia DLK Gedimino 
III laipsnio ordinus gavo Algir
das Bielskus, Gražina Gudaity- 
tė-Liautgaud, Birutė Jasaitienė, 

dr. Rimgaudas Nemickas, dr. 
Antanas Razma. Penktojo laips
nio ordinas įteiktas dr. Albinai 
Prunskienei. Toks pat ordinas bu
vo atvežtas ir dr. Mykolui Mor
kūnui, bet dėl ligos jis negalėjo 
dalyvauti ir jį čia pasiimti.

Ne vien tik prezidentas žy
menis čia kitiems dalino. Jo lau
kė ir maloni staigmena: jis pats 
čia buvo apdovanotas Lietuvos 
šaulių sąjungos išeivijoje “Šau
lių žvaigždės” ordinu. Sį ženklą 
jam įteikė organizacijos veikė
jai: Edmundas Vengianskas ir 
Mykolas Abarius.

Invokaciją sukalbėjo kun. 
Algirdas Paliokas, o trumpai 
anglų kalba sveikino Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos kle
bonas kun. Mykolas Yakaitis 
(jis įteikė ir prieš pietus švento
vėje surinktas aukas - 2,200 dol. 
prezidentienės Almos fondui). 
Taip pat sveikintojų tarpe buvo 
ambasadorius Vašingtone Sta
sys Sakalauskas, gen. konsulas 
Čikagoje Giedrius Apuokas, 
gen. garbės konsulas Vaclovas 
Kleiza, PLB pirm. Vytautas Ka- 
mantas, JAV LB krašto valdy
bos pirm. Regina Narušienė, 
ALTos c.v. pirm. dr. Jonas Rač
kauskas.

Išklausius sveikinimų, pra
bilo pats prezidentas V. Adam
kus, kuris tautiečiams išreiškė 
padėką už visokeriopą pagalbą 
Lietuvai ir ten gyvenantiesiems. 
Jis pabrėžė rūpestį lietuvybės iš
likimu už Lietuvos ribų ir žadė
jo remti čia gyvenančiųjų tautie
čių kultūrinės veiklos pastangas. 
Kalbėjo ir apie kitus dalykus, 
kurie šiuo metu yra aktualūs.

Susitikimai su amerikiečiais
Pirmadienį ir antradienį 

prezidentas V. Adamkus pasky
rė įvairiems susitikimams su 
žymiaisiais amerikiečiais ir pas
kaitoms. Spalio 19 d. jis aplankė 
Ilinojaus valstijos gubernatorių 
Jim Edgar (neseniai prezidentą 
buvo aplankęs Vilniuje). Šiame 
susitikime jis kalbėjo apie vals
tijos ir Lietuvos bendradarbiavi
mo galimybes. Taip pat susitiko 
su lenkų kongreso nariais, vie
šėjo Lietuvos konsulato patal-

Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS su žmona ALMA išeina iš 
Švč. M. Marijos Gimimo parapijos šventovės Čikagoje spalio 18 d. Ten 
buvo atnašaujamos šv. Mišios Nuotr. J. Tamulaičio

pose, aplankė Čikagos arkivys
kupą Francis George. Pirma
dienį programą V. Adamkus 
baigė paskaita Čikagos universi
teto politikos klube, kur jis 
kalbėjo politiniais Lietuvos 
klausimais ir atsakinėjo į pa
klausimus.

Baigiant šį susitikimą, užge
so elektra. Tai sukėlė nemažą 
sąmyšį prezidento apsaugos pa
reigūnų tarpe. Reikėjo greičiau 
baigti šį renginį.

Antradienį aukštasis svečias 
dalyvavo “Union League Club 
of Čhicago” patalpose vykusioje 
konferencijoje “The Baltic Rim: 
Sea of Dreams”. Šis renginys, 
pradėtas pusryčiais ir kainavęs 
45 dol. asmeniui, truko visą 
pusdienį. V. Adamkus kalbėjo 
jo viduryje nuo 10 iki 10.30 vai. 
prekybiniais klausimais. Tam 
reikalui iš Lietuvos buvo atvykę 
apie 15 įvairių verslo žmonių, 
kurie čia ieškojo ryšių su JAV 
verslo firmomis.

V. Adamkus susitiko ir su 
Čikagos meru Richard Daley, 
aplankė savo buvusią darbovie
tę - JAV Aplinkos apsaugos 
agentūros V regiono raštinę ir 
susitiko su buvusiais savo įstai
gos darbuotojais. Taip pat jis 
įteikė DLK Gedimino II laips
nio ordinus lietuvių kilmės JAV 
senatoriui Richard J. Durbinui 

ir JAV Atstovų rūmų įtakingam 
nariui - Henry J. Hyde.

Antradienio vakare iš to 
paties O’Hare oro uosto V. 
Adamkus su savo palyda paju
dėjo Vašingtono link, kur jo 
laukė nemenkesni. susitikimai ir 
labai darbinga programa. Joje 
buvo numatytas susitikimas su 
JAV prezidentu Bill Clinton’u.

Amerikiečių dėmesys 
prezidentui

Apie prez. V. Adamkų rašė 
didieji Čikagos amerikiečių 
dienraščiai, kurie paskutiniu 
metu jau labai retai mini Lie
tuvą ar lietuvius, nebent kartais 
iš neigiamos pusės. Šį kartą jam 
dėmesį skyrė ir amerikiečių te
levizija. Spalio 20 d. ryte CBS 
stoties antrasis kanalas Čikago
je perdavė maždaug 10 minučių 
pasikalbėjimą su V. Adamkumi 
iš jo namų Hinsdale miestelyje. 
Čia buvo parodytos ištraukos iš 
vasario mėnesį Vilniuje įvykusių 
inauguracijos iškilmių. Be to 
mūsiškis atsakinėjo į įvairius 
klausimus.

Spalio 22 ir 24 d.d. prezi
dento V. Adamkaus lankymasis 
Čikagoje buvo parodytas ir per 
lietuvių televizijos programą. 
Šiam reikalui buvo skirta visa 
valanda. Pabaigoje prezidentas 
atsakinėjo į programos vedėjo 
Arvydo Reneckio klausimus.

AURELIJA M, BALAŠAITIENĖ

Prieš šešiolika metų muzi
kės Ritos Kliorienės įsteigtas 
Cleveland’o Dievo Motinos pa
rapijos choras, neseniai pasiva
dinęs “Exultate”, jau antrą kar
tą suruošė “Rudens romanti
kos” pokylį spalio 24 dienos va
kare Dievo Motinos parapijos 
salėje. Susirinkusi gausi publika 
susėdo apie gražiai papuoštus 
stalus ir gėrėjosi salės papuoši
mu su lempučių girliandomis 
bei virš galvų plazdančiomis 
žvaigždelėmis.

Chorui įžygiavus į sceną, jį 
publika sutiko audringais ploji
mais, o pati dirigentė užlipo ant 
scenos apačioje pastatyto suole
lio, nelipdama į sceną, kaip pa
prastai daro chorų dirigentai.

Koncerto repertuaras buvo 
įvairus, pradedant operos iš
trauka, toliau liaudies daina ir 
originaliomis lietuvių kompozi
torių dainomis. Didžiausią pub
likos entuziazmą sukėlė popu
liariosios solistės Virginijos 
Bruožytės-Muliolienės atlikta 
daina “La vie en rose”, kurios 
įtakoje buvo sudainuota “Rau
dona rožė”. Publika buvo suža
vėta choro vadovės siūlymu, 
kad visi choro nariai, su rožėmis 
rankose, dainuojant “Raudona 
rožė... kurią tau dovanojau”, 
nusileistų į publiką ir rožėmis 
papuoštų savo šeimos narius, 
kuriuos choro nariai yra pri
versti palikti vienus namuose 
ilgų ir dažnų repeticijų metu. 
Scenoje liko tik du asmenys - 
solistė Virginija ir jos vyras

Dabartinės Lietuvos pašto ženklas
Nuotr. M. Pranevičiaus

Jonas Muliolis. Jiedu buvo pri
versti, publikai plojant, apsi
keisti rožėmis. Svarbu pabrėžti, 
kad Ritos Kliorienės vadovauja
mas choras yra judrus, kaitalio
jantis vietas, dainas vaidinantis, 
jų tekstus paryškinantis rankų 
judesiais ar veidų išraiškomis.

Po programos kun. Gedimi
nas Kijauskas sukalbėjo invoka
ciją, ir grakščios patarnautojos 
ant stalų išdėliojo pietų patie
kalus. Svečiai užkandžiavo, dali
nosi įspūdžiais ir gurkšnojo vy
ną, o šalia salės esančioje patal
poje taip pat buvo pilnas baras 
ir turtingas tortų bei pyragaičių 
stalas.

Papietavus, scenoje išsiri
kiavo “Revelation” šokių or
kestras, ir dauguma svečių šoko 
tango, valsus ir modernius 
šokius. Tačiau Ritos Kliorienės 
įgimtas sumanumas įvairinti 
programą ir sukelti ypatingą 
nuotaiką vėl pakartojo pirmaja
me “Rudens romantikos” poky
lyje pradėtą tradiciją: vidury sa
lės, su akordeonu rankose, pa
kvietusi į talką akordeonistą Ri
mą Biliūną, ji skatino visus įsi
traukti į lietuviško ratelio sūku
rį. Su populiaria lietuviška dai
na įvairaus amžiaus svečiai įsi
suko į ratelius, dainavo, sukosi 
ir džiaugėsi. Ilgokai taip paju
dėjus orkestras vėl grįžo į sceną 
ir buvo pradėta vėl šokti įpras
tinius šokius.

“Exultate” ruošiasi gastro
lėms tolimoje Floridoje bei trijų 
chorų koncertų serijai kartu su 
Čikagos “Dainava” ir Toronto 
populiariuoju “Volungės” cho
ru. Visi, kas turėjo progą gėrėtis 
tiek pačiu “Exultate” choru, 
tiek jo vadovės suplanuotais ne
tikėtumais, skatina tuos, kurie 
turės progą ir galimybę dalyvau
ti “Exultate” koncertuose, tos 
progos nieku būdu nepraleisti. 
Tai ne vien puikaus estetinio 
pasigėrėjimo vakaras, bet ir sa
vo nuotaika skaidrinantis pilko
ką kasdienybę ir pajėgiantis, 
šalia pasaulinių kompozitorių 
repertuaro, sujungti visokio am
žiaus ir skonio klausytojus su 
lietuviška daina, rateliu ir toli
mos tėviškės prisiminimais. Va
lio Ritai Kliorienei ir visam 
“Exultate” chorui!
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Detroito lietuvių Dievo Apvaizdos parapijos 90-čio iškilmėje 1998 m. spalio 17-18 d.d. dalyvavę garbės svečiai. 
Iš kairės: JAV LB Mičigano apygardos pirmininkė LIUDA RUGIENIENĖ, JAV kongreso narys JOE 
KNOLLENBERG su žmona SANDIE, Mičigano gubernatorius JOHN ENGLER su žmona MICHELLE, 
buvęs parapijos tarybos pirm. KASTYTIS GIEDRAITIS, dabartinė pirmininkė JANINA UDRIENĖ

Nuotr. J. Urbono

SPAUDOS BALSAI

Tyrinės tai, kas jau žinoma

Kai svetimšalė gėrisi Lietuva
Valų kilmės rašytojos įspūdžiai iš mūsų krašto

VYTAUTAS A. JONYNAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Cepelinai
Taip užsiplieskusi Jan Mor

ris pasakoja apie pirmąją savo 
sandūrą su egzotišku karaimų 
patiekalu. Tenka pastebėti, kad 
visumoj apie valgius knygoje 
mažoka, palyginus su kitų auto
rių kelionių aprašymais, dažnai 
pateikiančiais netgi kulinarinius 
receptus. Kažkodėl lietuvių tra
dicinei “patrovai” - didžkuku
liams daroma išimtis. Jų išskir
tinumą autorė nusako pasigėrė
tinai taikliai ir įsimenamai:

“Tautinis lietuvių patiekalas 
yra vadinamas ‘cepelinais’, at
seit ‘Zeppelin’, dėl jų panašumo 
j oro laivą. Jis gaminamas iš su
tarkuoto bulvių minkalo. Paskui 
išmirkomas spirgučių taukuose. 
Jo viduje būna maltos mėsos ar 
dešrigalio. Tai labiausiai atgra
siai atrodantis valgis (the most 
repulsive looking food), kokį 
man teko kada regėti”.

Pagonybės atšvaitai
Ne ypatingai rafinuoti lietu

vių mitybiniai įpročiai netrukdo 
Jan Morris susidomėti ir ieškoti 
mūsų tautos gilioje praeityje 
giminingų bruožų jos pačios va
lų tautai, keltų palikuonei.

“Geriausia iš visų vietų se
nųjų dievų paveldui atpažinti 
yra Lietuva” - sako autorė.

“Tai pati paskutinė iš Euro
pos šalių priėmusi krikščionybę. 
Trylikai šimtmečių prabėgus 
nuo Kristaus gimimo. Taip neiš
vengiami yra senųjų kultų požy
miai ir ataidžiai. Man protar
piais atrodė, kad lietuviai dar ir 
dabar nėra išsivadavę iš pagony
bės. Dalykai, primeną Perkūną- 
Griausmavaldį (Thunder God), 
matomi visur, o kartais net ir jo. 
atvaizdas. Atšiauri Griausma- 
valdžio figūra - tikras stabas - 
stovi viename Kauno, buvusios 
krašto sostinės, skvere. O ka
tedra Vilniuje, pilies papėdėje, 
užima jo garbei skirtos šventyk
los vietą. (Sakoma, kad kažkur 
jos rūsiuose esama pagoniškojo 
aukuro, bet aš vaikštinėdama ir 
šaldama tuose požemiuose, tarp 
įvairių karstų, kapų ir relikvijų, 
negalėjau aptikti.

1996 m. jie pastatė katedros 
aikštėje savo tautinio didvyrio 
Didžiojo kunigaikščio Gedimi
no, Vilniaus įkūrėjo, paminklą. 
Jis buvo specialiai numanytas 
kaip atkirtis stiliui sovietinių ru
sų, kurie valdė dar prieš kelis 
metus kraštą, ir kaip tautinės 
saviraiškos matmuo. Tai mano 
mėgstamiausia visame pasaulyje 
raitelio figūra. Iš dalies todėl, 
kad kunigaikštis nešoliuoja zo
vada į saulėlydį, kaip būtų buvę, 
jei jį būtų vaizdavę komunistai. 
Jis paprasčiausiai stovi šalia žir
go taurios kilniaširdystės pozo
je. Iš dalies todėl, kad pamink
las pastatytas ant senųjų šventų
jų akmenų pamatų”.

Verta šia proga pažymėti, 
kad Jan Morris, nors ir gaivališ
kų keltų palikuonei, yra sveti-

QsAMocnu'J Knygų rišykla 
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meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

mas polinkis besaikiai ideali
zuoti pagoniškuosius kultus. 
Aprašinėdama kitą Vilniaus is
torinį pastatą - Šv. Mykolo 
šventovę, jinai sako, kad ją pa
statę vokiečių pirkliai, atkviesti 
mūsų didžiųjų kunigaikščių, ir 
klausai, kaip galėjo jaustis tie 
pamaldūs žmonės už storų jos 
sienų, žinodami, kad aplinkui 
siaučia nuožmūs pagonys, gar
bindami savo dievaičius balaižin 
kokiais papročiais.

Kryžių kalnas
“Netgi labiausiai šventa 

Lietuvos katalikams vieta, atro
do, atspindi senesnes už krikš
čionybę jausenas. Kryžių kalnas 
yra kitas išgarsėjęs tautinio išdi
dumo ir religinio pamaldumo 
simbolis. Tai labai keista vieta. 
Nuo pačios XIX š. pradžios ma
žų mažiausiai, o gal ir ankščiau, 
žmonės laikė ją šventa vieta. 
Kartų kartomis jie nusmaigstė 
jos gūbrį tankia giria kryžių: 
medinių, geležinių, akmeninių, 
aukštų, drožinėtų, suvytų iš se
nų vamzdžių, gražiai išdailintų, 
tvarkingai išrikiuotų ar sugru
puotų, suverstų vienas ant kito, 
pabirusių, neišaiškinamoje mai
šatyje... Beveik aplink kiekvie
ną kryžių matyti šimtas kryželių, 
apkarstytų, susiraizgiusiais Ro
žiniais. O tarpe jų yra pramin
tas takelis maldininkų, kurie 
čionai plūsta nesibaigiančiu 
srautu iš visų Lietuvos kampų.

Visa kalva atrodo tarsi suly
dyta į vieną liejinį, tarytumei 
miriadai jos simbolių būtų suvi
rę draugėn, palikdami visur 
dantytos grandies iškyšulius.

Šioje vietoje jaučiama kaž
kokia gniuždanti, mistiška pri
mityvizmo galia. Ir aš, kaip pan
teiste, pajutau tai vietai pagar
bą, kaip apstraktaus šventumo 
ir podraug krikščioniško pamal
dumo išraiškai.

Sovietams valdant Lietuvą, 
komunistai neapkentė jos dėl 
dviejų priežasčių. Jie teisingai 
įžvelgė joje patriotinės atsparos 
židinį ir visu nuožmumu bandė 
jį išblėsinti. Jie nuvertė buldo
zeriais apie 6000 kryžių ir už
draudė statyti naujus, bet, savai
me aišku, tai jiems nieko nepa
dėjo. Patriotai ir pietistai pra
smukdavo ten nakties metu ir 
vėl statydavo. Nuo tos dienos, 
kai žlugo komunizmas, iškilo 
tūkstančiai naujų kryžių, kurie 
pasklido pusračiu aplinkui pilia
kalnį.

Net tada, kai vieną popietę 
aš stovėjau ten prie upelio, te
kančio netoliese, ir mąsčiau 
apie visa tai, išgirdau ramiame 
pastoraliniame ore tuksenimą 
kažin kur kryžių tankmėje; ma
tyt, kažkas kalė plaktuku.

Kaip galėjo niekinga vietinė 
komisarė tikėtis įveikti Kris
taus, patriotizmo ir Perkūno- 
Griausmavaldžio santarvę?”

(Lengvai atspėjama autorės 
užuomina į Leokadijos Diržins- 
kaitės-Pliuščenko darbelius).

Aušros Vartai
Kai kur, ypač Rytų Europo

je, yra dar galima išgyventi 
krikščioniškąjį tikėjimą pačioje 
giliausioje, transcendentinėje jo 
apraiškoje. Viena tokių vietų 
yra Aušros Vartai Vilniuje (Ga
tes of Dawn). Miesto daugumą 
sudaro lenkai, o jų katalikam 
švenčiausias dalykas yra stebuk
lingoji Dievo Motinos ikona, 
kuri yra radusi užuoglaudą ma
žoje koplytėlėje virš pravažiavi

mo. Seni raižiniai vaizduoja mi
nias klūpančių apačioje maldi
ninkų, keliančių akis aukštyn į 
koplyčią.

Kai aš ten lankiausi 1996 
m., įsitikinau, kad garbinimo 
įkarštis nė kiek neatslūgęs. Auš
ros Vartai yra išlikę kaip kas
dieninė piligrimų vieta. Jos lan
kymas vyksta, kiek aš pastebė
jau, tyriausio tikėjimo išpažini
mo dvasioje. Kasdien ten laiko
mos šv. Mišios ir jų muzika 
sklinda į gatvę apačioje. Koply
čios langai būna atdari, kad 
žmonės galėtų matyti Madoną.

Kai vienos darbo dienos ry
tą prasimušiau į laiptinę, vedan
čią į tą šventą vietą, ji buvo sau
sakimša iki uždusimo krikščio
nių: giedojo, kiti poteriavo, treti 
mėgino kopti keliais, visi paki
liai sprausdamiesi priekin, kad 
pažvelgtų į šventąjį atvaizdą, 
švytintį tenai tamsoje ir auksi
niame spindėjime pamaldų me
tu”.

Vilniaus getas
Kadangi lankantis žemyne 

autorei nuolatos prisimena tra
giškieji įvykiai, nusiaubę Euro
pą, jai tenka prasitart apie čigo
nų likimą ir holokaustą. Savai
me aišku, Vilnius vėl patenka 
priescenin.

“Vilniuje, Rytų Europos Je
ruzalėje, kone visa žydų bendri
ja buvo sunaikinta Panerių mir
ties stovykloje, čia pat vos už 
kelių mylių nuo miesto. Garsi 
Didžioji sinagoga ir jos bibliote
ka buvo sunaikinta drauge su 
apytikriai 95-kiomis mažesnė
mis šventyklomis, o žydų kvar
talas, kadaise garsėjęs mokytu
mu ir savo kultūra, buvo galuti
nai išbrauktas iš sąrašų. Liko 
vien gatvių pavadinimai.

... Po karo sugrįžo į Vilnių 
keli tūkstančiai žydų. Vėl buvo 
atgaivinta viena vienintelė sina
goga, atidarytas Valstybinis žy
dų muziejus. Atsidarė taip pat 
žydų ‘košer’ restoranas perspė
jantis klientus, ateinančius bū
riais užsisakyti stalų iš anksto”.

Paskutinį kartą Lietuvos 
vardas sumirga ryšium su Kara
liaučiaus sritim, nes ją skiria 
nuo Rusijos Lietuva. Prisiminu
si tą svetimkūnį, autorė paberia 
įdomių minčių apie ilgametės 
sovietinės okupacijos dvasinius 
padarinius. Anot jos, tą sovieti
nį paveldą sudaro ne vien mon- 
goliniai gotiško stiliaus dango
raižiai, raudonarmiečių bei kol- 
chozininkų figūros ant prieigų 
prie Tilto (užuomina Vilniaus 
tilto), bet ir nemandagi elgsena 
parduotuvėse bei restoranuose, 
seimūnų apgavystė ir nomenk
latūros išperos - mafijozai.

Jos manymu, iš to viso va
duojamas!. Kaip pavyzdį ji pa
mini, kad Vilniuje sovietinio sti
liaus restoranai vadinami “auk
sinėmis senybėmis” (Golden 
Oldies). Taip pat nurodo, kad 
ruošiamasi įsteigti naktinį klubą 
“Geležinio Felikso” vardu, pri
menantį garsųjį žmogžudį Dzer- 
žinskį, kilusį iš Vilniaus. Žino
ma, ten būsianti atitinkama 
įranga, įskaitant kankinimo 
įrankius ir pasirinkimo galimy
bę išvietėse tarp tualetinio po
pieriaus ir “Pravdos” skiaučių. 
Tenykštė spauda, kiek teko pa
stebėti, nepaminėjo, ar šis su
manymas įgyvendintas.

(Jan Morris, FIFTY 
YEARS OF EUROPE. AN 
ALBUM. NY. Villard, 1997).

(Pabaiga)

Lietuvos gyventojų genoci
do ir rezistencijos centro vado
vė D. Kuodytė lankėsi Lenkijoje 
ir kalbėjosi su panašios lenkiš
kos organizacijos direktoriumi 
prof. W. Kulesza. Ji norėjo išsi
aiškinti 1939-1945 metais pada
rytus karo nusikaltimus buvu
sios Vilniaus vaivadijos teritori
joje. Toronto lenkų dienraštis 
“Gazeta” š.m. spalio 16-18 d. 
laidoje rašo: “Kulesza klausė p. 
Kuodytę, ar ji mato galimybę iš
aiškinti jau uždarytoje byloje 
apie karo metu ‘Kmicico’ vado
vaujamo lenkų partizanų AK 
dalinio išžudymą, kurį įvykdė 
prie Naručio ežero sovietų par
tizanai. Markovo vadovaujamas 
sovietų dalinys klastingai suvi
liojo ‘Kmicico’ partizanus į susi
tikimą, kuriame lenkai buvo iš
žudyti. Netoliese veikė taip pat 
lietuvių partizanų dalinys; jeigu 
kas nors iš jo yra dar gyvas, gal 
galėtų šio nusikaltimo klausimu 
pateikti informacijų, - pridūrė 
Kulesza”.

Čia paminėti lietuviai parti
zanai veikė Gudijoje tarp Naru
čio ežero ir Kazėnų miškų. 
Jiems vadovavo iš Maskvos at
siųstas Motiejus Šumauskas. Jie 
dalyvavo bendrose kovose kartu 
su Fiodoro Markovo partiza
nais. Sunku patikėti, kad šie lie
tuviai sovietų partizanai, jeigu 
jų dar yra likusių gyvų, liudytų 
patys prieš savo veiklą.

Kitais klausimais laikraštis 
rašo: “Lenkų pusė, tarp kitko, 
paklausė apie 1944 metų lenkų 
Glitiškių kaimo žudynes. Kerš
taudama AK nužudė įtariamus 
šiuo nusikaltimu lietuvius (Du
bingiuose). Sutarta, kad šį klau
simą svarstys abi pusės.

Ponia Kuodytė klausė apie 
karo metu generalinėje guber
nijoje veikusius lietuvių darbo 
batalionus. Pagal lenkų tvirtini
mus tai buvo policijos daliniai, 
kurie dalyvavo hitlerininkų pa
darytuose lenkų žemėse nusi
kaltimuose”.

Kaip lenkų AK “ieškojo” 
Glitiškių kaimo žudikų, rašo 
Dariusz Fikus knygoje “Pseudo- 
nim Lupaszka”; “Vienas šio žy
gio dalyvių man rašė: ‘Įvykdytas 
lietuviams kerštas buvo barba
riškas veiksmas, padarytas tuč
tuojau ir emocingai. Mano bū
rys irgi jame dalyvavo. Aš pats 
nešaudžiau, bet tai neatleidžia 
manęs nuo atsakomybės dėl šio 
įsakymo vykdymo’. Si egzekuci
ja plačiu aidu atsiliepė visoje 
Lietuvoje ir neatnešė mums nei 
garbės, nei šlovės”. Beje, Du
bingiuose be lietuvių AK nužu
dė tris lenkų tautybės asmenis. Į 
Glitiškių žudynių metinius mi
nėjimus suvažiuodavo Vilniaus 
lenkų veikėjai, Lenkijos diplo
matai ir Lietuvos “mylėtojai” iš 

Amerikos Lietuvių bendruomenės konferencijos Klivlande dalyviai 1998 m. spalio 8-9 dienomis. 
Priekyje - konferencijos rengėjai JONAS KAROSAS, LAIMA KAROSIENĖ, tarybos pirm. DONATAS 
SKUČAS, valdybos pirm. REGINA NARUŠIENĖ. Buvo gvildenama tema “Amerikos lietuvių bend
ruomenė XXI šimtmetyje” Nuotr. J. Urbono

JAV LB XV tarybos II sesįjos dalyviai Klivlande 1998 m. spalio 10-11 d.d. Priekyje - dr. Jonas Bilėnas, Birutė
Jasaitienė, Regina Kučienė ir kt. Nuotr. J. Urbono

Lenkijos. Vietinių gyventojų 
tuose minėjimuose būdavo ma
žai, bet ir jie buvo pakoliojami 
už tai, kad siunčia vaikus į lietu
višką mokyklą.

Įdomu apie kokias darbo 
tarnybas D. Kuodytė kalba: Rei
cho darbo tarnybą ar organiza
ciją “Todt”. Apie lietuvių poli
cijos batalionų išdėstymą D. 
Kuodytė gali pasiskaityti A. 
Bubnio knygoje “Vokiečių oku
puota Lietuva” psl. 120-121.

Pagyrimai ir grasinimai
Toronto lenkų savaitraštis 

“Glos Polski” š.m. spalio 27-31 
d. laidoje išspausdino aprašymą 
apie buvusio kandidato į Gudi
jos prezidentus A. Pruszynski’o 
apsilankymą Vilniuje. Pagyręs 
gražėjantį miestą, mandagius 
muitininkus ir elegantiškus po
licininkus, jis pakartojo tradi
cinius lenkų skundus: “Netoli 
Aušros Vartų yra lenkų knygy
nas, turintis daug lenkiškų pe
riodinių leidinių ir knygų, tačiau 
jos yra brangios. Mažai žmonių 
čia apsilanko, nes vietiniai len
kai yra neturtingi ir labiausiai 
pažeminti Vilnijos žmonės. Vi
suomeniška pažanga priklauso 
nuo sulietuvėjimo, nors, kaip ir 
prieš karą, prezidento ir prem
jero žmonos yra lenkės, bet vie
šai savo kalba jokiu būdu ne
prabils. (...) Pagaliau po metų 
laukimo buvo užregistruotas 
lenkų universitetas, bet... su 
pavadinimu lotynų kalba. Da
bar vyksta eilinis užmojis prieš 
lenkiškumą - prijungiamos prie 
didesniojo Vilniaus miesto šalia 
esančios lenkiškos sodybos. Tai 
prieštarauja Lenkijos-Lietuvos 
sutarčiai. (...)

Netoli katedros yra Micke
vičiaus biblioteka. Ją neseniai 
aplankė prezidentas Stolzman- 
Kwasniewski, kuris, grįždamas 
iš Klaipėdos laivyno manevrų, 
apsilankė Vilniuje. Jis turėjo lai
ko susitikti su prezidentu Adam
kumi ir jo pataikūnais, bet nera
do nė valandėlės laiko susitikti 
su LLRA pirmininku ir seimo 
nariu Sienkiewicz’iumi, vienin
teliu lenku seimo nariu, nors 
ten jų turėtų būt bent penkioli
ka, procentiškai tiek, kiek Lie
tuvoje yra lenkų.

(...) Kada gi lietuviai su
pras, kad absoliuti lenkų daugu
ma nesikėsina į Vilniaus sritį, 
bet ta pati dauguma nepakęs, 
kad su Vilnijos lenkais būtų el
giamasi kaip prieš 50 metų su 
JAV negrais. Anksčiau negu to 
tikisi ponai Adamkus ir Lands
bergis, Lenkijoje bus kitokia 
valdžia, ir tada už visas lenkams 
padarytas kiaulystes bus pateik
ta sąskaita, kurią bus labai sun
ku apmokėti”. J. B.

6 psl. • Tėviškės žiburiai • 1998. XI.10 • Nr. 46 (2541)

Ilgametė “Tėviškės žiburių” darbuotoja a.a. LAIMA KURPIENĖ

Kai mirtis nebaugina...
A.a. Laima Bulvičiūtė-Kurpienė (1935-1998)

VINCAS KOLYČIUS

Laima gimė 1935 metų vasario 
11 dieną Kaune. Jau vos šešerių 
metų būdama neteko tėvelio, kurį ji 
labai mylėjo. Gen. štabo majoras 
Vytautas Bulvičius 1941 metų va
sarą buvo bolševikų suimtas ir vė
liau Gorkio kalėjime nužudytas. 
1944 metų vasarą Laima su mama 
ir sesute, kartu su visa lavina lietu
vių pabėgėlių, atsidūrė Vokietijoje.

Karui pasibaigus, gyveno Miun
chene, lankė vokiečių seselių 
vienuolių aptarnaujamą mokyklą ir 
gimnaziją (su jomis palaikė ryšį net 
iki šių dienų). 1949 metais atvyko į 
JAV, iš pradžių į tolimą Minneso- 
tą, kur “lesino viščiukus” ir dirbo 
kitokius ūkio darbus.

Netrukus persikėlė į Niujorką 
ir ilgą laiką gyveno Hollis priemies
tyje. Ten baigė gimnaziją. Už gerą 
mokymąsi gavo stipendiją ir vaka
rais (dienos metu teko dirbti) pra
dėjo lankyti St. John’s universitetą. 
Studijavo ekonomiką. Buvo gabi ir 
darbšti sudentė, gerai mokėsi ir 
1959 metais buvo priimta į JAV 
ekonomistų garbės korporaciją 
“Omicron Chi Epsilon”. Studijuo
dama dalyvavo Niujorko lietuvių 
ateitininkų veikloje.

Universitetą baigė bakalaurės 
laipsniu 1961 metais ir tų pačių me
tų rudenį ištekėjo už inž. Gedimino 
Kurpio. Persikėlė į Andover, MA. 
Ten 1962 metais gimė sūnus Petras 
Augustinas. Netrukus vėl, jau su sa
vo šeima, grįžo į Niujorką. Čia gi
mė dukra Viktorija. 1973 metais su 
šeima atvyko į Kanadą ir apsigyve
no Mississaugos mieste, kur pragy
veno likusį savo amželį, atšventė 
sūnaus ir dukros universiteto baigi
mą, jų vestuves, 37 metų savo vedy
bų sukaktuves. Čia sulaukė ir savo 
vaikaičių Samuelio ir Karolinos, gi
musių sūnaus šeimoje, ir neseniai ją 
linksminusių, kai atskrido trumpam 
iš tolimų Havajų.

Apie 20 metų dirbo “Tėviškės 
žiburiuose”, kur ji rūpestingai rink
davo straipsnius - iš pradžių linoti- 
pu (kurį valdyti ją išmokė a.a. Vyt. 
Balčiūnas), vėliau kompiuteriais.

Šie keli Laimos gyvenimo 
brūkšniai nedaug pasako apie jos 
įdomią, gilią ir turiningą asmenybę, 
kurią nelengva taikliai apibūdinti.

Laima buvo labai mylinti bei 
rūpestinga motina ir žmona. Ištiki
ma savo šeimai ir savo draugams. 
Kiekvieną darbą, koks jis bebūtų - 
didelis projektas ar smulkmena - ji 
atlikdavo sąžiningai, rūpestingai ir 
su meile. Jei kas nepatikdavo, at
sargiai, kiek galima taktiškiau, bet 
“nevyniodama į vatą” pasakydavo. 
Savo nuomonę nedvejodama iš
reikšdavo, bet stegdavosi jos nie
kam neprimesti.

Knygos buvo jos geriausios 
draugės. Ji daug skaitė, daug kuo 
domėjosi ir viską perleisdavo per 
savo galvojimo prizmę, nepriimda
vo nieko pirmiau pati nepergalvo
jusi, ar tai tiesa, ar tai gera, ar tai 
galima ir verta priimti ir įgyvendin
ti. Laisvalaikiu mėgo auginti gėles 
ir puoselėti savo darželius. Mėgo 
keliauti, bet nelabai mėgo skristi 
lėktuvu. Jai ypač patikdavo graži 
gamta, o aukštieji kalnai Kanados 
vakaruose ją nepaprastai sužavėjo. 
Mėgstamiausi miestai, kuriuos pri
simindavo ir apie kuriuos dažnai 
kalbėdavo, - Niujorkas, Venecija, 
N. Orleans ir Torontas.

Nuo pat mažens mėgo muziką, 
ypač operą. Buvo dažna operų 
klausytoja Niujorko “Metropoli
tan” operos senuose ir naujuose rū
muose, o persikėlusi į Kanadą lan
kė COC spektaklius Toronte, Ha
miltono operos pastatymus. Ret
karčiais grįždavo į savo numylėtus 
“Metropolitan” operos rūmus pa
matyti specialių pastatymų, kaip 
Vagnerio “Nibelungo žiedo” ciklų 
ar vizituojančių įdomesnių užsienio 
operos teatrų. Labai mėgo Mocar
to ir Vagnerio muziką. Dalyvavo 
prieš keletą metų Toronto COC su
ruoštame “Operathon’e”, kur per 
24 valandas teko išklausyti ir pama
tyti (Milano “A la Scala” teatro pa
statymo video) visas keturias Vag
nerio “Nibelungo žiedo” operas.

Laima buvo giliai tikinti. Ji per 
visą savo gyvenimą stengėsi giliau 
suprasti Dievo paslaptis ir geriau Jį
pažinti. Ji sirgdama laiku suprato 
Dievo planą, skirtą jai, atsidavė 
Dievo valiai. Prieš mirdama ramiai 
atsisveikino šeimos narius ir rami
no juos, sakydama, kad Dievas jai 
toks geras ir kad mirtis yra švelni ir 
maloni.

Tiesa, ji iškeliavo amžinybėn 
dar gana jauna, pilna idėjų ir planų. 
Jos dažnai pasiges ir šeimos nariai, 
ir draugai, bet jos meilė, šypsena ir 
šviesus atminimas pasiliks visados 
su mumis, kurie su ja bendravo ir 
dalinosi savo džiaugsmais ir var
gais, rūpesčiais ir pasisekimais. Iki 
pasimatymo anapus, miela Laima!

Vokietijos “Frankfurter All- 
gemeine” 1998 m. spalio 5 d. 
laidoje paskelbė žinutę, kad po 
pasikalbėjimų su Europos ko
misijos nariais Lietuvos ministe- 
ris pirmininkas G. Vagnorius 
jau labiau tikisi, kad Lietuva į 
vyksiančias gruodžio mėnesį de
rybas dėl naujų narių priėmimo 
į Europos sąjungą bus pakvies
ta. Europos komisija pripažinu
si, kad Lietuvoje padaryta daug 
pokyčių siekiant reformų. Stabi
lumo pagrindu Lietuva galėtų 
būti reikšmingas tiltas tarp Va
karų ir Rytų. G. Vagnorius tvir
tinęs, kad dėl krizės Rusijoje 
Lietuva nenukentėsianti, nes vis 
daugiau plečiasi ekonominė ne
priklausomybė kylant eksportui 
į Europos s-gos valstybes. Tuo 
pačiu bus išlyginti nuostoliai, 
atsiradę prekiaujant su Rusija. 
Dėl reikalavimo uždaryti atomi
nę jėgainę Ignalinoje reikėtų 
sudaryti saugumo patarėjų gru
pę, kuri nustatytų tikrą jėgainės 
būklę. Šiomis dienomis daug 
keliamų klausimų turėtų paaiš
kėti. (Parinko ir “TŽ” atsiuntė 
Le. Kro.) Snk.



“Mūsų sparnai” 79-tą kartą
ALFONSAS NAKAS

Ev. reformatų leidinio “Mū
sų sparnai” (MS) 79-toji knyga 
išėjo 1998 metų rugsėjo data, 
tad po 9 mėnesių nuo 78-sios. 
Kaip ir daugelis ankstesniųjų - 
96 puslapių, su aprašytais vidi
niais viršeliais.

Tradicinis pamokslas - reli
ginis vedamasis - šj kartą irgi 
nesusijęs su kuriomis didžiosio
mis šventėmis. Tai kun. P. Dilio 
mintys iš MS 56 nr. apie žmo
gaus santykį su žemiškais tur
tais, nuosavybe, nešančia palai
mą ir pavojus.

Puslapio portretu ir raštais 
pagerbiama 90-to gimtadienio 
sulaukusi kuratorė Halina Jaku- 
bėnaitė-Dilienė, Lietuvių ev. re
formatų išeivijoje kolegijos pre
zidentė (visiems lietuviams ge
rai žinomo kompozitoriaus Vla
do Jakubėno sesuo). Labai pa
garbiai ir su dėkingumu ji svei
kinama MS red. vardu, o kitu 
rašiniu, “Sentimentaliu prisimi
nimu”, jos kilnią asmenybę ryš
kina A. N. Blauzdžiūnienė- 
Ballard.

Dviem labai skirtingais raši
niais pasireiškia Amerikoj gi
męs, lietuvių kalbą puikiai var
tojus, ev. reform, pamokslinin
kas Jonas Gylys. Pirmasis raši
nys - įspūdžiai iš Lietuvos po jo 
IX kelionės į tėvų kraštą. Čia 
viskas sukasi apie protestantų 
veiklą, sėkmes ir nesėkmes, mi
nimi veikėjai. Antrasis J. Gylio 
rašinys “Biblijos šventė” su di
džiausiu entuziazmu kalba apie 
Šv. Raštą, išaukštindamas tiek 
Naująjį, tiek ir Senąjį Testa
mentą, džiaugdamasis Kava
liausko ir Rubšio vertimais, ska
tindamas skaityti, net nurody
damas nuo ko pradėti, kad il
gainiui įprastum.

Hypatia Y. Petkus rašo apie 
Lietuvių protestantų sąjungos 
veiklą. Kun. dr. E. Gerulio ran
dame du irgi labai skirtingus ra
šinius. Pirmasis - “Popiežiaus 
herbas”. Remdamasis enciklo
pediniais ir kitais šaltiniais, ap
rašinėja dabartinio popiežiaus 
ir ankstesnių, prieš šimtmečius 
naudotą apgrangą, valdžios 
ženklus. Iš maždaug 2 pusi, 
teksto yra ko pasimokyti. An
tru, vos 15 eil. lašinėliu - malda 
jis kreipiasi į mūsų mylimą 
Dievą Tėvą, prašydamas atleisti 
tiems (lietuviams), kurie “(...) 
Tavo Garbingąjį Sūnų Jėzų

Atsiųsta paminėti
LITHUANIA IN THE WORLD, 

vol. 6, nr. 4 (1998), gausiai ilius
truotas dvimėnesinis žurnalas anglų 
kalba, 96 psl. ir viršeliai. Vyr. re
daktorius Stasys Kašauskas. Leidžia 
DU KA Ltd., T. Vrublevskio 6, 2600 
Vilnius. Metinė prenumerata $39 
(JAV).

VILNIUS, spalvotomis nuot
raukomis iliustruotas informacinis 
32 psl. leidinys istoriniu, geografi
niu bei architektūriniu žvilgsniu. 
Išleido leidykla “Darlis”, Vilnius, 
SL 1562, 1996m. Techninį paruoši
mą atliko “Agvila”. Spausdino 
bendrovė “Garsų pasaulis”. Tiražas 
ir kaina nepažymėti.

LIETUVOS KULTŪROS PO
LITIKA, valstybinis pranešimas, 
1997 m. Lietuvos kultūros ministe
rijos leidinys, 188 psl. ir viršeliai. 
Leidykla “Aidai”, Universiteto g. 4, 
2001 Vilnius; spausdino “Standartų 
spaustuvė” Vilniuje. Tiražas ir kai
na nepažymėti.

Amerikos lietuvių rašytojas KAZYS ALMENAS, išleisdinęs Lietuvoje 
visą eilę istorinių nuotykių romanų bei apysakų jaunimui Skomanto 
slapyvardžiu Nuotr. V. Kapočiaus

Kristų begėdiškai pusnuogį so
diname pakelėse vainikuotą 
kruvinu erškėčių vainiku...” 
Pridėtas paaiškinimas, kad ši 
maldelė buvo perskaityta katali
kų šeimoje, Velykų vaišių metu. 
Įdomu, kaip reagavo šeiminin
kai ir kiti svečiai?...

Du lyriškai skambantys, 
nors ir proziniai, Jono Dagilio 
rašiniai, abu reiškiantys pagarbą 
deimantinio amžiaus sulauku
siems sukaktuvininkams: “Pra
našas savo namuose” - apie vi
sus vargus (dargi bolševikme- 
čiais!) nugalėjusį ir garbingu ev. 
reformatų kunigu tapusį Petrą 
Čepą ir “Nors rovė - neišrovė” 
- Niujorke gyvenantį poetą, ra
šytoją, avangardinių filmų kūrė
ją Joną Meką.

Tęsiamas, ir, atrodo, užbai
giamas, dr. Edmundo Remio 
referatas apie Amerikoje įsikū
rusius amišus.

Kostas Grundelė pateikia 
sąrašą ev. reformatų sinodų ku
ratorių. Impozantiškas šešių 
puslapių sąrašas, autoriui apgai
lestaujant, kad jis toli gražu 
nepilnas.

Tęsiama ir turbūt irgi už
baigiama dr. Martyno Yčo prieš 
90 metų rašyta studija “Ev. 
reformatų parapijų tvarka Lie
tuvoje”.

Valteris Bendikas rašo apie 
Čikagoje 1997 m. vykusius lietu
viškos knygos 400 m. sukaktu
vių ir jos autoriaus Martyno 
Mažvydo minėjimus.

Tęsiami Jackaus Sondec- 
kio-Sondos nepaprasto įdomu
mo atsiminimai, šį kartą grįž
tant prie Ligonių kasų aprašinė
jimo. Tai turtas Lietuvos socia
linio aprūpinimo istorijai, iš 
kurios galėtų labai pasimokyti 
JAV tos rūšies darbuotojai.

Dalija Gudliauskienė nos
talgiškai aprašinėja 1997 m. va
saros vienos dienos ekskursiją 
autobusu iš Vilniaus į buvusias, 
o ir tebesančias ev. reformatų 
šventoves, daugiausia Š. Lietu
voje.

Prisimenami keli mirusieji 
įžymūs ev. reformatai, jų tarpe 
inž. ir dailininkas Hermanas Pa- 
vilonis, MS vilšelių iliustrato- 
Zjs; Povilas Kuntrimas; kun. 

Aleksandras Balčiauskas, teiš
gyvenęs 45-rius metus, bet daug 
nuveikęs.

Po kelių “Kronikos” pusla
pių kažkodėl į knygos galą nu
stumtas Petras Zablockas (gal 
MS redaktoriui kuklinantis, nes 
tai jo brolis). Rašoma apie šio 
raiškaus poeto neseniai išleistą 
antrąją knygą (Lietuvoje). Kny
gą aptaręs Algirdas Butkevi
čius, “Biržiečių žodžio” red. na
rys, duoda su poetu ir įdomų 
pokalbį. Iš čia aiškėja, kad jis 
buvo geras pažįstamas, net 
draugavo su Eugenijum^ Matu- 
zevičium, Leonardu Žitkevi
čium ir kitais Biržų krašto lite
ratais, įskaitant tolimesnę pa
žintį ir su Bernardu Brazdžio
niu. Čia rašantis turiu paliudyti, 
kad Petro Zablocko eilėraščiai, 
kurių kartais MS vieną kitą 
išspausdina, yra ne šiaip sau 
eilės, o tikra poezija, tikra lite
ratūra, kurios, tik autoriaus pa
vardę akim užgriebęs, negali 
praleisti neperskaitęs, nepasigė
rėjęs. Beje, paaiškėjo, kad tai 
devintą dešimtį įpusėjęs vyras, 
atidavęs duoklę ir Sibirui, bet 
dar guvus, turįs planų.

Toronto lietuvių “Volungės” choras, vadovaujamas DALIOS VISKONTIENĖS, atlieka religinę programą 
Detroito lietuvių Dievo Apvaizdos parapijos 90-čio sukakties šventėje 1998 m. spalio 17-18 dienomis

Nuotr. J. Urbono

Neleiskime mūsų dainai nutilti
G. BREICHMANIENĖ
Didelis būrys išeivijos daini

ninkų, šokėjų, vadovų, dirigentų 
ir žiūrovų dalyvavo 1998 m. va
sarą Dainų šventėje Vilniuje. 
Visiems išgyvenimams šiek tiek 
atvėsus, dar vis nesibaigia pasi
sakymai apie Vilniaus rengi
nius, įvairiai juos vertinant ir 
apmąstant.

Gal didžiausią rūpestį kelia 
lietuviška daina. Lietuvių liau
dies kultūros centro ir Dainų 
šventės direktorius Juozas Mi
kutavičius paklaustas, ką galvo
ja apie išeivijos chorus, atsakė 
labai trumpai: “Išeivijos chorai 
išgyvena krizę”. Tai tiesa, kurią 
mes visi žinome ir jaučiame. 
Mūsų chorai silpnėja. Ir Lietu
voje buvo skaudu žiūrėti kaip 
keli seni žmonės tempia savo 
choro ir vietovės pavadinimo 
plakatą. Nenoromis kyla mintis, 
kaip toks mažas būrelis galėjo 
tinkamai paruošti choro dainas. 
Ar ne geriau tada pasilikti tik 
žiūrovu? Dabar tai jau praeitis, 
bet mums dar labai svarbu 
žiūrėti į ateitį.

1998 m. rugsėjo 18 d. 
“Drauge” Faustas Strolia kelia 
mintį - kas bus po ketverių me
tų. “Per 50 m. su pasididžiavi
mu išlaikę lietuvybę, nejaugi da
bar jau pasiduosime ir suglausi- 
me sparnus?” - klausia jis. Jisai 
siūlo, kad ir su mažesniu skai
čiumi dainininkų dainų šventes 
rengti būtinai reikia. Stebisi, 
kad tautinių šokių šventėse cho
rai pasidarė nebereikalingi, o 
anksčiau jie vis įsiterpdavo.

Klivlando choro “Exultate” 
vadovė ir dirigentė, dirigavusi 
jungtiniam chorui Lietuvoje, 
jaučia tuos pačius rūpesčius ir 
dejones - viskas silpnėja ir 
nyksta. “Dirvos” rugsėjo 1 d. 
numeryje ji sako: “Dirbame to
dėl, kad lietuvybė mums svarbi, 
kad norime ją išlaikyti čia Ame-

“Nemirštančios godos”
Apolinaro Petro Bagdono poezijos rinktinė

ALĖ RŪTA
Ši rinktinė išleista Lietuvoje 

1998 m. vasarą. Autorius yra fi- 
lologas-lotynistas ir lituanistas, 
baigęs Vilniaus universitetą ir 
Ilinojaus universitete gavęs ma
gistro laipsnį. Dėstęs lotynų kal
bą gimnazijose ir universitete 
(Amerikoj), o lietuvių kalbos 
mokęs bei literatūrą dėstęs Lie
tuvoje ir tremties mokyklose. 
Šis gabus mokytojas-poetas yra 
ir labai lyriška asmenybė bei 
tikro lietuviško-žemaitiško cha
rakterio, siekių ir darbų. Kur 
bebuvęs visada dirbo ir lietuvių 
organizacijose, dainavo lietuvių 
choruose (nes didžiai mėgsta 
muziką ir dainą), rašė lietuviš
kai ir žemaitiškai.

Apolinaras P. Bagdonas yra 
išleidęs devynias lyrikos knygas. 
“Nemirštančios godos” yra jo 
dešimtoji knyga - poezijos rink
tinė, sudaryta iš atrinktų geriau
sių eilėraščių iš anų knygų ir 
visiškai naujų, nes jis rašo po
eziją iki šių dienų...

Rinktinė sudaryta iš šių sky
rių: Ten toli toli, Žvaigždžių pa
vėsy, Likimo antspaudas, Žo
džiai į tolį, Rudeninės mintys, 
Žemaitija šventa (eilėraščiai že
maičių - Užvenčio tarme). Įdė
tas rašytojo Anatolijaus Kairio 
išsamus straipsnis apie kolegą A. 
P. Bagdoną ir jo lyrinę kūrybą. 

• Kritikas, kuris skaito tik jieš- 
kodamas klaidą, yra toks pat barba
ras, kaip ir teisėjas, kuris yra pasi
ryžęs kiekvieną, kurį teisia, pakarti 

(Jonathan Swift)

rikoje”. Ji siūlo vaikus pratinti 
dainuoti ir įsijungti į chorus nuo 
jaunystės, kad jie priprastų ir 
pamiltų dainą, kad jiems būtų 
smagu dainuoti, bendrauti. Lie
tuvoje praėjusią vasarą vien tik 
vaikų ir paauglių jungtiniame 
chore buvo 5,000. Jie buvo tie, 
kurie kėlė didžiausią entuziaz
mą, nekreipė dėmesio į lietų, 
džiaugėsi kiekviena daina, norė
jo dar kartoti ir kartoti.

Ne tik mums sunku suruošti 
didesnius renginius, nes iki 
paskutinio momento vis nežino
me iš kur atsiras pinigų. Ta pati 
problema jaučiama ir Lietuvoje. 
Pasaulio lietuvių dainų šventės 
direktorius J. Mikutavičius bel
dėsi į daugelį durų, prašydamas 
paramos. Jis skundžiasi: “Valdi
ninkai tiesiai sako - o kam to
kia šventė reikalinga? Suryja 
pinigus ir tiek”. (“Lietuvos ai
das” 1998 m. liepos 2). Kokia 
liūdna būtų Lietuva be dainos, 
pagalvojau, paskaičiusi šiuos 
žodžius. Lietuvis yra suaugęs su 
daina - jis negali be jos gyventi.

Nuo pat vaikystės motulė, 
supdama savo kūdikį, jam dai
nuoja. Dainuoja ji linus verpda
ma, dainuoja mergina staklėse 
drobes ausdama, dainuoja vyrai 
ir merginos iš laukų grįždami ir 
taip daina skamba įvairiomis 
progomis. Dainose apdainuota 
visa mūsų tautos istorija. Devy
niolikto šimtmečio pabaigoje 
Pr. Vaičaitis rašė: “Vai lėkite, 
dainos, iš vargo nupintos, iš kai
mo į kaimą pas jaunus, senus. 
Paguoskite širdis nelaimių su
trintas, nušluostykit ašaras, kel
kit jausmus!” Pr. Vaičaitis prieš 
šimtą metų galvojo, kad Lietuva 
gyvena tamsiausius laikus, bet 
XX šimtmetis buvo dar skau
desnis mūsų tautai, taip ryškiai 
apdainuotas dainose. Mūsų dai
nose tikrai daugiau skausmo ir 
vargo, daugiau sielvarto. Trum
pame 22 m. Lietuvos nepriklau-

Klasikinio stiliaus eilėraš
čiais poetas išreiškia savo svajo
nes, mąstymus apie Dievą, Tė
vynę, nutolusią jaunystę ir mei
lę, apie trapų ir skubantį laiką, 
kuris neša ir nusineša žmonių 
gyvenimus-likimus. Jaučiamas 
ilgesys kažko neapibrėžto, ir 
giedras, tyras gamtos išgyveni
mas, pagarba žmogui. Tai tyro 
lyriko žymė. Jo visas vidus eilė
se lyg veidrodyje.

Gryniausia lyrika yra para
šytoji anksčiau, pavyzdžiui - 
“Išsiskyrimas” - 1940 m., “Pa
vasario sesei” - irgi 1940 m. Bet 
yra tikro jausmo ir vėliau rašy
tuose eilėraščiuose tėvynės ir 
religine temomis.

Knyga maloni skaityti. Eilė
raščiai lengvai išmokstami at
mintinai, nes muzikalūs, grakš
tūs, trumpi sakiniai.

Filosofine prasme - tai ir 
susimąstymą kelianti poezija, 
kad ir lengva klasikinė eilėdara 
išreikštos mintys.

Jo žemaitiškai rašyti eilėraš
čiai, pagal A. Kairį, yra nuošir
desni, bet tai galėtų spręsti vien 
žemaičiai, kuriems ši kalbinė 
forma labiau suprantama.

Apolinaras Petras Bagdonas 
NEMIRŠTANČIOS GODOS. 
Poezijos rinktinė. Žemaitijos 
kultūros dr-jos leidinys, jų lė
toji knyga. Sudarė ir redagavo 
Danutė Mukienė. Iliustracijos 
Aldonos Ruibienės. Žemaičių 
dr-jos redakcijos adresas - A. 
Jakšto g. 5, LT-2600 Vilnius. 
Tiražas 700 egz. Čikaga- 
Vilnius, 1998 m. 

somybės laikotarpyje gimė švie
sios Tėvynės meilės, jos krašto 
grožio, drąsos karių dainos, ryž
tingos laimingos Lietuvos atei
ties vizijos ir kitos dainos. Po to 
sekė ilgas, žiaurus ir liūdnas 
Lietuvos okupacijos laikotarpis. 
Daina nenutilo.

Sovietinis okupantas galėjo 
suklastoti istoriją, apgaulingai 
tyčiotis iš “buržuazinio” laiko
tarpio, bet neįstengė nutildyti 
dainos. Ji skambėjo Lietuvos gi
riose partizanų gretose, ji guodė 
lietuvį tremtinį Sibiro platybėse, 
pagaliau ji skambėjo lietuvio iš
eivio lūpose, skelbdama praras
tos Tėvynės ilgesį. Gimė visai 
naujų dainų ciklas, kuris liudys 
sunkią lietuvio dalią priespau
doje, beviltišką kovą už Lietu
vos laisvę. Visa tai paliks mūsų 
tautos istorijoje.

Okupantas žinojo, kad dai
na yra svarbi tautos gyvenime. 
Todėl didesnius meninius vie
netus sekė specialiai tam pa
ruošti žmonės, jų repertuarą 
tikrino, už patriotinę dainą į 
Sibirą vežė. Išeivijai partizanų ir 
tremtinių dainos yra artimesnės 
širdžiai, nes byloja apie sunkų 
Lietuvos likimą, apie prarastos 
Tėvynės ilgesį. Lietuvoje jos lyg 
ir stovi nuošalyje. “Kur dingo 
tremtinių ir partizanų dainos?”
- klausia buvęs partizanas An
tanas Lukša, neradęs tų dainų 
Dainų šventės repertuare.

Daina skausme gimė ir ken
tėjo kartu su lietuviu, nejaugi jai 
dabar leisime nutilti? Daina 
mus riša. Lietuviui daina - tai 
širdies kalba. Ką sunku išreikšti 
žodžiu, pasakome daina. Tai 
mūsų dvasinis penas, kuris ra
mina ir guodžia, ypač sunkiose 
valandose. Su pasigėrėjimu vi
sados paskaitau “Drauge”, kad 
“Seklyčioje” susirinkę vyresnio 
amžiaus lietuviai, vadovaujant 
Faustui Stroliai, dainuoja ir 
dainuoja...

Nepaisant visų sunkumų ir 
trūkumų, Dainų šventės Vilniu
je vyks ir toliau. Yra pakanka
mai entuziazmo ir užsidegimo. 
Rengėjai įstengs nugalėti visas 
kliūtis, ir vėl Vilnius suskambės 
dainomis. O ir mums išeivijoje 
nereikia nuleisti rankų. Kol dar 
šiuo klausimu rūpinasi jauni 
muzikai - Rita Kliorienė Kliv- 
lande, Darius Polikaitis ir Faus
tas Strolia Čikagoje, Dalia Vis- 
kontienė ir Jonas Govėdas To
ronte, mums visiems pritariant 
ir padedant, suras būdus rengti 
didesnius bendrus pasirodymus
- jungtinius dainų koncertus. 
Be to, Fausto Strolios pasiūly
mas kartu rengti dainų ir 
tautinių šokių šventes yra gana 
realus, nes ne tik chorų, bet ir 
tautinių šokių grupių skaičius 
mažėja. Ruošiant bendras šven
tes, gal ir lėšas sutelkti būtų 
lengviau. 1975 m. spalio 12 d. 
Hamiltono lietuviai surengė 
pirmąją Kanados lietuvių dainų 
ir tautinių šokių šventę. Progra
moje dalyvavo vien tik Kanados 
meniniai vienetai. Šventė praėjo 
sėkmingai, nors tuo laiku Ha
miltonas neturėjo gerų patalpų, 
bet geri norai ir pasiryžimas 
nugali daug kliūčių.

Pačių muzikų pasiūlyti bū
dai, kaip sudaryti sąlygas lietu
viškai dainai garsiau suskambė
ti, turėtų atkreipti mūsų ben
druomenes valdančių asmenų 
dėmesį.

Šias savo mintis baigsiu J. 
Mikutavičiaus žodžiais apie 
Dainų švenčių organizavimą: 
“Kai šventėje matau pakilios 
dvasios eilinius ansambliečius, 
dėvinčius tautiniu rūbu, tada 
neretai juose pamatau valstybę, 
jos vertus žmones, suvokiančius 
save kaip nenutrūkstamos jung
ties dalelytę”. (Lietuvos aidas”, 
1998.VII.2).
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□ TOMĖJE VEIKLOJE
Prof. kun. Antanas Rubsys, 

Švento Rašto ir biblinių kalbų 
profesorius Manhattano kolegijo
je Niujorke, neseniai grįžo iš 
Lietuvos ir parvežė gerą žinią, 
kad Švento Rašto leidimas vieno
je knygoje jau leidyklos “Katalikų 
pasaulis” rankose. Manoma, kad 
prieš Kalėdas toji seniai laukiama 
knyga pasirodys. Jos apimtis - 
2056 puslapiai. Tai milžiniškas 
kun. A. Rubšio įnašas j lietuvių 
religinę literatūrą. Be to, Lietuvo
je jau atspausdinta jo knyga apie 
apaštalo Pauliaus pėdsakus Siri
joje, Graikijoje ir Turkijoje. Jis 
taipgi naujai Lietuvoje perreda
gavo du “Šventojo Rašto kraštuo
se” tomus. Pirmojoje dalyje - Me- 
zopotamija ir Egiptas, antrojoje - 
Paulius Sirijoje, Graikijoje, Tur
kijoje, trečiojoje - Paulius Italijo
je, Kipre, Kretoje, Maltoje.

Czeslaw Milosz (Česlovo Mi
lašiaus) kultūros centras pradėtas 
statyti poeto gimtinėje Šateiniuo- 
se, Kėdainių rajone. Šis lenkiškai 
rašantis Lietuvoje gimęs poetas, 
Nobelio literatūros premijos lau
reatas, šiuo metu gyvenantis 
JAV-bėse, ne vieną kartą jau yra 
lankęsis laisvę atgavusioje Lenki
joje bei nepriklausomoj Lietuvoj, 
kur jam buvo įteiktas DLK Gedi
mino I laipsnio ordinas. Poeto ne
slepiama gimtojo krašto nostalgi
ja, tartum koks dvasinis sugrįži
mas į Didžiąją Lietuvos Kuni
gaikštystę, kurios piliečiu jis vis 
dar jaučiasi, išsilieja dailiojo žo
džio niuansais pagarsėjusiame ro
mane “įsos slėnis”. Tas veikalas 
patvirtina stiprų poveikį gimto
sios žemės, kuri vadinasi Lietuva, 
suartina ir jos žmones su gar
siuoju poetu.

Eltos pranešimu, š.m. spalio 
8 d. pradedant Milašiaus centro 
statybą Lietuvos prezidentas V. 
Adamkus įmūrijo simbolišką pir
mąją plytą. Tikimasi statybą baig
ti per vienerius metus, ir duris į 
centrą praverti 2000 metais. 
Centre bus rengiami literatūros 
vakarai, susitikimai su rašytojais 
ir poetais, rodomi spektakliai. 
Numatoma čia įsteigti Č. Mila
šiaus muziejų. Statybos pradžios 
iškilmėje prezidentas išreiškė 
viltį, kad “centras taps intelek
tualių politologų ir pažangių idė
jų generavimo vieta, skleidžiančia 
modernias mintis ne tik Lietuvai 
bei Lenkijai, bet ir visai Europai, 
visam pasauliui”... Užmojai pla
tūs, o užsiangažavimas gali ir 
naujų klausimų sukelti.

Lietuvos kalbininkų gimimo 
sukaktys trumpai paminėtos žur
nale “Gimtoji kalba”, nr. 8, 1998 
m. Žydų kilmės kalbininkei Ta
marai Buchienei (Buch) šiemet 
liepos 8 d. suėjo 75 metai nuo jos 
gimimo (1923-1970). Ji pasižymė
jo darbais, skirtais Donelaičio 
raštų kirčiavimui, tyrė Seinų ir 
Suvalkų apylinkių lietuviškus as
menvardžius ir vietovardžius. Nuo 
kalbininko Jono Kruopo (1808- 
1975) gimimo balandžio 23 d. 
suėjo 90 m. Jis buvo senųjų raštų 
tyrėjas, daug nuveikęs terminolo
gijos srityje. Taipgi 90 m. amžiaus 
būtų sulaukęs žymus vertėjas, žo
dynininkas Dominykas Urbas 
(1908-1996). 90-mečio proga pri
simintas scenos kalbos specialis
tas Balys Lukošius (1908-1987). 
Savo 95-tąsias gimimo metines 
būtų šventęs vokiečių kalbinin
kas, baltistas Viktoras Falkenha- 
nas _ ('1903-1987'). Bendravo su 
Vydunu, Karaliaučiaus universi
tete dėstė lietuvių kalbą, parašęs 
nemažai studijų, išvertęs lietuvių 
pasakų į vokiečių kalbą.

Praeitų metų lapkričio 22 d. 
sukako 100 metų nuo kalbininko 
Juozo Balčikonio bendradarbės 
Bronės Vosylytės (1897-1972) gi
mimo. Ji laikoma žodynininke iš 
pašaukimo, nes dar labai jauna 
būdama užsirašinėdavo negirdė
tus žodžius. Šimtmetinė gimimo 
sukaktis į minėtinų kalbininkų są
rašą įjungia ir Stasį Dabušį 
(1898-1974), Didžiojo lietuvių 
kalbos žodyno bendradarbį, leidi
niui davusį 60,000 lapelių su kir
čiuotų žodžių sakiniais. Versda
mas grožinę literatūrą pats kūrė 
trūkstamus žodžius. Šiemet kovo 
10 d. buvo paminėtas lietuvių lite
ratūros istoriko, kalbininko Zig
mo Kuzmickio (1898-1978) 100- 
tosios gimimo metinės. O pernai 
gruodžio 7 d. sukako 130 m. nuo 
lenkų kalbininko slavisto ir litu
anisto Jano Rozvadovskio gimimo 
(1867-1935). Išleidęs lietuvių kal
bos gramatiką, tyrinėjęs Lietuvos 
pietryčių tarmes. Pažintine prasme 
paminėtos sukaktys gali būti įdo
mios ir plačiajai visuomenei.

“Laiškai Sofijai” - tokiu pa
vadinimu yra gaminamas filmas 
apie M. K. Čiurlionį. Anglų reži
sierius Bob Mullan, prieš dvejus 
metus dėstęs psichologiją Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete, 
yra pasiryžęs vaidybinio filmo bū
du išvesti Čiurlionį į pasaulį. Fil
mavimo darbai jau pradėti, ir 
premjera turėtų įvykti Vilniuje, 
Londone ir Čikagoje ateinančių 
metų kovo mėnesį. Filmo gamyba 
kainuosianti apie vieną milijoną 
JAV dolerių. Filmą finansuoja 
vokiečių kino bendrovė “Das 
Werk” ir kai kurie Lietuvos vers
lininkai. Arvydas Jockus (“Drau
gas” 1998.X. 10) rašo, kad filmo 
šerdis - tai romantiški M. K. 
Čiurlionio laiškai žmonai Sofijai 
Kymantaitei-Čiurlionienei. Filmo 
režisierius mano, kad Sofijos ir 
Čiurlionio meilės istorija gali su
jaudinti daugybę žmonių. Tačiau 
svarbiausia, kad Čiurlionis yra ge
nijus. Jei jis būtų gimęs Prancū
zijoje ar Vokietijoje, apie jį jau 
seniai būtų žinojęs visas pasaulis. 
Todėl atidengti tą retą asmenybę 
bus buvęs vienas iš paskatinimų 
kurti tą filmą. Rež. B. Mullan di
džiausią įspūdį daranti Čiurlionio 
muzika. Jo simfoninės poemos 
“Miške” ar “Jūra” tiesiog užbu
riančios, kurdamas muziką Čiur
lionis regėjęs paveikslus, tapyda
mas girdėjęs muziką.

Vienas ryškiausių filmo 
epizodų bus legendinė Jūratės ir 
Kastyčio meilės istorija. Filmo 
prologas prasideda demonstraci
jomis 1991 metais, po sausio 13 d. 
nekaltų žmonių žudynių tirštėjan
čios spalvos virsta tamsuma, iš 
kurios išnyra jaunuolis Čiurlionis 
kunigaikščio Oginskio muzikos 
mokykloje Plungėje. Kitame epi
zode Čiurlionis klausosi dr. J. 
Basanavičiaus, kalbančio apie 
Lietuvos atgimimą. Filmą vaidins 
lietuviai aktoriai, dialogai bus lie
tuvių ir anglų kalbomis. Techninis 
personalas taip pat lietuvių, tik 
operatorius Mark Chappell iš N. 
Zelandijos. Rež. B. Mullan mano, 
kad nėra geresnio būdo pristatyti 
Lietuvą pasauliui kaip vaidybinis 
filmas. Režisierius nebe naujokas. 
Jis yra jau sukūręs keliasdešimt 
dokumentinių filmų, filmuoda
mas apkeliavęs visą pasaulį. Taip
gi jis yra autorius knygos 
“Skausmo balsai”, kurią šiemet 
išleido “Aidų” leidykla. Žinovų 
nuomone, šio filmo išlaidas pa
dengs vien tik Lietuvos žiūrovai.

Lietuvos kultūros ministeri
jos leidžiamas leidinys “Kultūri
nis gyvenimas” 12 nr. paskelbė šią 
vasarą įvykusios penkioliktosios 
Dainų šventės statistinę suvesti
nę. Šventėje dalyvavo apie 32,000 
dalyvių, dainavo 14,169 daininin
kai, šoko 6,488 šokėjai, pasirodė 
3,687 folkloro atlikėjai, 3,038 an
sambliečiai, 392 tautodailininkai 
ir apie 400 kanklininkų. Iš užsie
nio buvo atvykę 945 dalyviai. Su
rengtos penkios spaudos konfe
rencijos, išleisti du “Skambėk, 
daina” numeriai. Buvo akredituo
ti 24 fotografai ir 54 žurnalistai. 
Šešioliktoji Dainų šventė bus 
2002 metais.

Lietuvos ir Skandinavuos 
kraštų kultūrinis bendravimas 
plečiasi ir stiprėja. Kopenhagoje 
š.m. rugsėjo 24 d. buvo pristatytas 
vadovėlis “Led os tale litauisk” 
[Kalbėkime lietuviškai], paruoš
tas dr. Dalios Barauskaitės - Mik- 
kelsen, gyvenančios Danijoje ir 
ten dėstančios lietuvių kalbą. Su
sidomėjimas lietuvių kalba esan
tis nemažas. Vadovėlį išleido Ko
penhagos universiteto leidykla. 
Knyga sudaryta iš dvidešimt pen
kių pamokų su priedu - dviem 
garsajuostėm, įkalbėtom lietuvių 
aktorių. Vadovėlio autorė į lietu
vių kalbą yra išvertusi dvi vaikams 
skirtas daniškų pasakų knygas. 
Eltos pranešime sakoma, kad va
dovėliu galės pasinaudoti ne tik da
nai, bet ir kiti Skandinavijos kraštai.

Šiaulių kraštotyros draugi
ja, veikianti nuo 1927 m., dabar 
jau turi už reikšmingiausius kraš
totyros darbus paskiriamą Mi
kelio prizą. Šiemet jis buvo pa
skirtas ilgametei mokytojai Zitai 
Subačienei, klubo “Terra” steigė
jai. To klubo nariai yra moks
leiviai, su kuriais ji dalyvauja eks
pedicijose, renka medžiagą, at
lieka tyrimus. Paskutinis žymiau
sias laureatės Z. Subačienės dar
bas - “Šiaulių miesto vandenys 
seniau ir dabar”. Jame yra daug 
informacijos apie išnykusius ir 
dar tebenykstančius Šiaulių upe
liukus. Snk.
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999 College St., Toronto, Ontario M6II 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

pRISIKELIMO
ARABIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

S PORTAS
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 Į v,p.p. įkį Q v^v.—

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind....................3.75%
180-364 d. term.Ind...................3.75%
1 metų term. Indėlius............... 4.00%
2 metų term, indėlius................4.10%
3 metų term, indėlius................4.20%
4 metų term, indėlius................4.25%
5 metų term. Indėlius............... 4.50%
1 metų GlC-mėn.palūk.............3.75%
1 metų GlC-met. palūk............. 4.25%
2 metų GlC-met. palūk............. 4.35%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.45%
4 metų GlC-met. palūk............. 4.50%
5 metų GlC-met. palūk............. 4.75%
RRSP, RRIF ir OHOSP............. 3.50%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd..... 4.25%
RRSP ir RRIF-2 m.term.lnd..... 4.35%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd..... 4.45%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd..... 4.50%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd..... 4.75%
Taupomąją sąskaitą................ 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.lkl..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

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

Kiti patarnavimai “INTERAC-PL.US kOltBlė

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo................. 7.75%

Sutarties paskolas 
nuo...................7.75%

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

6.10%
6.20%
6.30%
6.35%
6.40%

5.95%

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

$50,000 ir mortgičius iki 75%

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

ŠALFASS-gos 
suvažiavimas

Visuotinis metinis ŠALFASS- 
gos narių suvažiavimas įvyks 1998 
m. lapkričio 21 d., llv. ryto Klivlan- 
de, Lietuvių Namuose, 877 East, 
185,h St., tel. 216 531-2131. Bus 
pranešimai ir diskusijos, pasisaky
mai II Lietuvos tautinės olimpiados 
bei VLjų Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių reikalais. Įvyks centro val
dybos, revizijos komisijos ir garbės 
teismo rinkimai. Detali suvažiavi
mo darbotvarkė yra išsiuntinėta 
sporto klubams bei sporto veikė
jams. Norintieji darbotvarkę papil
dyti, prašomi savo pageidavimus 
pranešti Centro valdybos pirm. 
Audriui Šileikai, 150 Colbeck St., 
Toronto, Ont. M6S 1V7, Canada. 
Tel. 416-767-6520. Faksas 416-760- 
9843.

ŠALFASS-gos centro valdyba

Veiklos žinios
Pagerbtos dviratininkės. Po 

sėkmingų laimėjimų pasaulio ir Eu
ropos dviračių lenktynėse Lietuvos 
dviratininkes sveikino ministeris 
pirmininkas G. Vagnorius ir seimo 
pirm. V. Landsbergis. Lietuvos pre
zidentas Valdas Adamkus DLK 
Gedimino 3-iojo laipsnio ordinais 
apdovanojo Dianą Žiliūtę, pasaulio 
dviračių sporto lenktynėse laimėju
sią aukso medalį, ir Editą Pučins
kaitę, laimėjusią moterų dviračių 
“Tour de France” lenktynes.

“Baltijos taurė 98” tarptauti
nės dailiojo čiuožimo varžybos bu

vo surengtos Kaune “Ledo areno
je.” Jose dalyvavo per 40 Lenkijos, 
Suomijos, Rusijos, Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos čiuožėjų. Šokių ant ledo 
varžybose Lietuvos pora H. Dro- 
biasko ir P. Vanagas laimėjo pirmą 
vietą. Lapkričio 5-8 d.d. ši pora da
lyvaus “Skate Canada” varžybose.

A Zadneprovskis tarptautinėse 
šiuolaikinės penkiakovos varžybose 
Romoje laimėjo antrą vietą.

R. Saportos taurės krepšinio 
turnyro pasekmės: Kauno “Atletas” 
- Lisabonos “Estrela” 68:62, Lie
tuvos “Rytas” - Sarajevo “Bosna” 
85:84,

Eurolygos krepšinio pirmeny
bių rungtynėse “Žalgiris” pralaimė
jo Rusijos “Avtadorui” 82:87. “Av- 
tadoro” komandoje geriausiai žaidė 
Gintaras Einikis, buvęs žalgirietis.

Žaidėjai ir žaidynės
Arvydas Sabonis vis dar Lietu

voje, nors ankstesniais metais tokiu 
laiku jis jau būdavo JAV-bėse ir 
rengdavosi artėjančiam NBA sezo
nui. Jis dabar Lietuvoje dėlto, kad 
milijonieriai klubų savininkai ir mi
lijonieriai žaidėjai nebegali susitar
ti, kaip pasidalyti milijonus, ir dėl 
to negalėjo laiku pradėti sezono 
rungtynių. Net neaišku, kada pra
dės. Lietuvoje sklinda gandai, kad 
jei NBA derybos ilgai užsitęs, tai 
Sabonis galbūt vėl apsivilks Kauno 
“Žalgirio” marškinėlius ir atstovaus 
šiam klubui Eurolygoje.

HARLEM (Olandija) vykusia
me Europos badmintono čempio
nate klaipėdietė Kristina Dovydai-

Vaizdas iš vadinamojo “Legendinio 
mūšio”, įvykusio 1998 m. liepos 4 
d. Vilniaus Sporto rūmuose, kur 
susitiko Kauno “Žalgirio” (balti) ir 
Maskvos CASK krepšinio veteranai

Nuotr. V. Kapočiaus

Kanados įvykiai
......................................... ■■ ■ , •_______________ 1 ______ **.............._________________________________________________

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 905 502-9614 

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

Q\/| ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

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.

Licence 
E-2392

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

111111111 i 11111111 a 111 
ROYAL LePAGE 
■■■■MMHMnBllllllllllllllllllllll

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

(Atkelta iš 1-mo psL) 
techninės priežiūros personalą 
iki katalikiškų mokyklų lygio. 
Žodinė kova tęsiasi, bet už tų 
žodžių jaučiasi, kad pati šio gin
čo esmė nutylima. Atrodo, kad 
kovojama prieš Švietimo minis
terijos pastangas perimti pro
vincijos švietimo tvarkymą ir 
našiau panaudoti mokytojus?

Toronto (GTA) biudžeto di
rektorius T. Jakobek mokinių 
tėvų susirinkime paminėjo, kad 
Torontas galėtų finansuoti nu
matytų uždaryti 138 mokyklų 
biudžetą iš nuosavybės mokes
čių. Toronto burmistras M. Last
man tai išgirdęs labai įširdo: 
“Mes negalime įklimpti į šį rei
kalą, nes būtume priversti pa
kelti mokesčius net 150 procen
tų. Kiek žmonių tokiu atveju 
prarastų savo namus?” Nepai
sant burmistro nepritarimo, 
miesto tarybos nariai vis dar 
mėgina kaip nors išgelbėti tų 
138 mokyklų likimą.

Antibiotikų besaikis varto
jimas gyvulių pašare bei paukš
čių lesale yra pavojingas žmo
nėms, nes padeda sukurti anti
biotikams atsparias “super-bak- 
terijas”, skelbia “Canadian Me
dical Association Journal” vie
name savo straipsnyje (autorius 
- Saskačevano universiteto mik
robiologas G. Khachatourians). 
Gyvulių bei paukščių augintojai 
vartoja antibiotikus pagreitinti 
jų augimui, gydyti bei apsaugoti 
jiems nuo įvairių ligų. “Health 
Canada”, kuri reguliuoja anti
biotikų rūšis bei jų vartojimą, 
sako, kad jei augintojai patys 
savanoriškai nesumažins anti
biotikų vartojimo, teks netrukus 
juos priversti tai daryti. Augin
tojai vis dar priešinasi, sakyda
mi, kad nėra užtenkamai įrody
mų, kad toks jų pavartojimas 
kenkia žmonėms, ir grasina, 
kad draudimas vartoti antibioti
kus privers pakelti kainas už gy
vulių bei paukščių mėsos pro
duktus.

Ontario sveikatos ministe- 
rė E. Witmer nori nusikratyti ar 
bent sumažinti apgavystes bei 
nelegalius pasinaudojimus On
tario sveikatos draudos planu 
(OHIP). Dabar tai kainuoja 
provincijai tarp $60 ir $300 mili

jonų per metus. Ministerija su
organizavo specialų 11 narių 
policijos (OPP) dalinį, kuris už
siims vien tik OHIP apgavysčių 
tyrinėjimu. Ligi šiol 10 profesio
nalų (gydytojų, farmakologų, la
boratorijų technikų) ir 8 pa
cientai buvo patraukti atsako
mybėn dėl $6 milijonų vertės 
neteisėtų reikalavimų. Sveika
tos ministerija taip pat .kasmet 
išsiunčia 180,000 paklausimų 
pacientams, ar jie pasinaudojo 
medicinos patarnavimais, už 
kuriuos ministerija apmokėjo. 
Policijos dalinio išlaikymas kai
nuos ministerijai $1.61 milijono 
per metus, o viši išieškoti pini
gai bus panaudojami sveikatos 
reikalams.

Turčiai turtėja, varguoliai 
labiau skursta, vidurinioji klasė 
nyksta Kanadoje katastrofišku 
greičiu, sakoma “Centre for So
cial Justice” pranešime “The 
Growing Gap” (didėjanti prara
ja). To pramešimo duomeni
mis, 1973 metais 10-ties nuo
šimčių turtingiausių šeimų paja
mos buvo 21 kartą didesnės 
negu 10% vargingiausių šeimų. 
Tuo tarpu 1996 metais, turtin
giausių 10% šeimų pajamos 
buvo net 314 (!) kartų didesnės 
negu 10-ties nuošimčių varguo
lių. Pranešime komentuojama, 
kad “dabartinė linkmė, kuria 
mėginame kreipti mūsų gyveni
mo būdą, yra nepalaikytina ir 
nemorali”. Kiti duomenys šia
me pranešime rodo, kad ben
drovių vadovai per 1993-96 me
tus gavo 39% daugiau algos 
(vidurkis $862,000), tuo tarpu 
darbininkų algos pakilo 2% 
(mažiau negu infliacijos lygis); 
pilnalaikių darbininkų sumažėjo 
nuo 66% iki 50%, nepilnalaikių 
(part-time) padidėjo nuo 10 iki 
20%; laikini darbai išaugo iki 
15% visų darbų; vidurinioji kla
sė (uždirbantieji nuo $24,500 iki 
$65,000) per paskutinius 23 me
tus susitraukė nuo 60% iki 44%. 
Šalia to, jaunesnių darbininkų 
uždarbiai žymiai sumažėjo nuo 
1980 metų lygio ir “praraja tarp 
žemiau 35 metų amžiaus darbi
ninkų ir vyresnių vis didėja”. 
Pranešimas ragina politikus at
kreipti į tai dėmesį, kad ateity 
neatsirastų dvi Kanados - viena 
turtinga, kita varginga. G. K.

tytė iškovojo aukso medalį. Lietu
vos rinktinė, kurią sudarė klaipė
diečiai, komandų įskaitoje užėmė 5 
vietą. Dvejetų varžybose K. Dovy
daitytė kartu su Kristina Gariūnaite 
užėmė penktąją vietą. Tarp vyrų 
geriausiai pasirodęs brolis Tomas 
Dovydaitis buvo penktas.

“Cleveland Cavaliers” vidurio 
puolėjas Žydrūnas Ilgauskas “Lie
tuvos rytui” patvirtino negalįs ir ne
ketinąs šalies rinktinės sudėtyje 
žaisti 31-ojo Europos čempionato 
atrankos rungtynėse lapkričio pa
baigoje.

Pasibaigus vyrų krepšinio Eu
rolygos varžybų pirmajam ratui, ge
riausių žaidėjų dešimtuke įrašytos 
ir kelios Lietuvos krepšininkų pa
vardės. Taiklumo dešimtuke pir
mauja Artūras Karnišovas (Boloni
jos “Teamsystem”), sumetęs 
70.31%. Antras - Dainius Adomai
tis (“Žalgiris” - 69.64%), Tomas 
Masiulis-ketvirtas “Žalgiris” - 
67.44%).

Vilnietis lakūnas Jurgis Kairys 
Japonijoje laimėjo akrobatinio 
skraidymo Pasaulio taurės varžybų 
tarpsnį, kuriame varžėsi 11 geriau
sių pasaulio pilotų.

Lietuvos moterų krepšinio ly
goje (LMKL) vadovaujančias pozi
cijas dar labiau sutvirtino Kauno 
“Laisvė”, tvirtai nugalėjusi (74:56) 
Vilniaus “Lietuvos telekomą” ir 
Marijampolės “Arvi-Vemitą”. “Lais
vė” yra vienintelė komanda, šiemet 
laimėjusi visas rungtynes.

Rygoje ir Vilniuje baigėsi Bal
tijos moterų krepšinio lygos pirme
nybių antrojo rato varžybos. Abu 
ratus pergalingai baigė Latvijos 
sostinėje žaidusios Marijampolės 
“Vernito” krepšininkės. V.P.

<
Skautų veikla
• Į “Rambyno” skautų tuntą 

įsijungė du geri vadovai - Morkus 
Sungaila ir Linas Ruslys. Jie abu 
spalio 16 d. atlikę budėjimą davė 
sk. vyčių įžodį Hamiltono medžio
tojų klubo sodyboje. Dalyvavo 14 
sk. vyčių. Jie prie laužo diskutavo, 
kol naujieji atlikę uždavinius atėjo 
ir įsijungė į bendrą laužo programą 
ir prie vėliavos atliko įžodį. Kakla
raiščius užrišo tunt. s. M. Rusinas; 
draugininkas sk.v.v.sl. inž. E. Pečiu
lis tėvynės mazgelį, o v.s. fil. dr. A. 
Dailydė - gerojo darbelio. Priimti į 
ratą naujieji vyčiai su visais kitais 
sugiedojo vyčių tradicinę ir Lietu
vos himną. Po vaišių klubo virtuvė
je visi išsiskirstė.

• Skautų vyčių R. Kalantos 
d-vėje yra 11 sk. vyčių kandidatų. 
Jie visi eina jiems pateiktą progra
mą ir stropiai ruošiasi egzaminams. 
Pasiruošę įžodį galės atlikti atei
nančios vasaros stovykloje “Romu
voje”.

• Lapkričio 1 d. šv. Jono lietu
vių kapinėse Toronto skautininkai- 
kės prisiminė amžinybėn iškeliavu
sius seses ir brolius. Prie kiekvieno 
jų kapo pasimelsta, uždegtos žvaku
tės, kurių jau buvo 52. Prisiminta, 
kad per 50 metų iš mūsų tarpo išėjo 
daug nusipelniusių brolių, sesių. 
Gražiai papuoštas s. Liudos Sendži- 
kienės ir parūpintas v.s. V. Grybie
nės žvakutes prie kiekvieno kapo 
uždegė: B. Abromaitienė, V. Gry
bienė, M. E. Kazakevičiai, V. F. 
Mockai, V. Morkūnas, L. V. Sen- 
džikai, S. A. Škėmos, M. Vasiliaus
kienė. F.M.

MOKA:
3.75% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.75% už 90-179 dienų term, indėlius 
3.75% už 180-364 dienų term, indėlius 
4.00% už 1 m. term, indėlius 
4.10% už 2 m. term, indėlius 
4.20% už 3 m. term, indėlius 
4.25% už 4 m. term, indėlius 
4.50% už 5 m. term, indėlius 
3.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.25% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
4.35%.už 2 m. GIC Invest, pažym. 
4.45% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.50% už 4 m. GIC invest, pažym. 
4.75% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.50% už RRSP Ir RRIF Ind.

(variable rate)
4.25% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. ind. 
4.35% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. ind. 
4.45% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. ind. 
4.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. Ind. 
4.75% 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.
4.25% už JAV dol.1 m. GIC
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo........ 7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų....................6.10%
2 metų....................6.20%
3 metų....................6.30%
4 metų....................6.35%
5 metų....................6.40%

su keičiamu
nuošimčiu.............5.95%

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgičius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) ir
- komercinius mortgičius

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

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

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

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

Telefonas: 416 207-9239

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

ALGIS 
MEDELIS

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

ANNETTE-PACIFIC 5 butai plius butas rūsyje.
Metinės grynos pajamos $34,787. Prašo $479,000. 

RONCESVALLES-GEOFFREY 6 kamb. 2 virtuvės. Prašo $229,000.

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

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 j namus per vieną parą) *
* Dokumentų vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą *

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

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

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, Orit. 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!



Sriubos vakaronė - 
pagalba vargstantiems 
Toronto lietuvių Prisikėlimo parapija lapkričio 15, sekmadienį, 
4 v.p.p. savoje salėje ruošia vadinamąją sriubos vakaronę, 
kurios tikslas gautomis pajamomis pagelbėti sriubos 
valgykloms Vilniuje ir Kaune. Parapija yra įsipareigojusi 

siųsti joms kas mėnesį po 2,500 dolerių

GABIJA PETRAUSKIENĖ

Švęsdama savo gyvenimo 
40-metį, prieš penkerius metus 
klebono kun. Augustino Sima
navičiaus sumanymu, parapija 
užsimojo šventę paženklinti ko
kiu nors geru darbu savo arti
mui. Taip ir kilo mintis paremti 
Lietuvoje besikuriančias “sriu
bos valgyklas”, kurių tikslas - 
padėti vargan patekusiems 
žmonėms. Užmegztas kontaktas 
su arkivyskupu Audrium Bač- 
kiu, organizuojančiu tokią val
gyklą “Betanija” Vilniuje, ir su 
seselėmis, organizuojančioms pa
našią “Caritas” valgyklą Kaune.

Prisikėlimo parapija jau 
penkeri metai pastoviai remia 
šias dvi sriubos valgyklas. Kas
dieną per jas pereina apie 400 
žmonių, kurie sriubos dubenė
liu, lietuviškos duonos kąsniu ir 
gaivos gurkšniu bent laikinai 
numalšina alkį. Dažnas ateina ir 
su stiklainiu ar didesniu dube
niu parnešti sriubos sergančiam 
ar negalinčiam ateiti bičiuliui.

Per šiuos penkerius su vir
šum metų Prisikėlimo parapija 
užmezgė glaudžius ir draugiš
kus ryšius su abiem “Betanijos” 
ir “Caritas” valgyklomis. Šven
čių proga pasikeičiama laiškais, 
gerais linkėjimais ir maldomis 
vieni už kitus. Prieš 2 metus 
rengtoje sriubos vakaronėje 
lankytojai turėjo progos savo 
akimis, kun. Juliaus Sasnausko 
pagamintos vaizdajuostės dėka, 
susipažinti su įvairaus amžiaus 
valgyklų lankytojais. Iš ekrano į 
lankytojus žiūrėjo ir 4-5 metų 
mergytė, atėjusi pavalgyti sriu
bos bei duonos su savo močiute, 
ir darbo neturintis jaunuolis, ir 
jaunas tėvas, patekęs į vargą, ir 
moterys, vaikai, paaugliai... 
Niekas neklausia, kodėl tu atė
jai. Ekrane matėsi virėjų ir pa
davėjų draugiškumas savo arti

ALMA ADAMKIENĖ (kairėje), Lietuvos prezidento žmona, padėjo 
virti cepelinus, kuriais vaišino Lietuvos žurnalistus Ntr. V. Kapočiaus

SKAITYTOJAI PASISAKO
MALDA STIPRESNĖ UŽ 

VAISTUS
Šiais metais aplankiau Kryžių 

kalną, apie kurį taip nuostabiai ap
rašyta ir Jūsų laikraštyje. Ten toks 
nuostabus jausmas užlieja širdį. At
rodo, nieko brangesnio gyvenime 
nėra, kaip šioji šventa vieta. Pernai 
rugsėjo 19 d. mūsų parapijos maldi
ninkai su dekanu Edvardu Zeidotu 
keliavome pėsti, nešėme Kryžių į 
Kryžių kalną. Atstumas - 32 km. Jau 
ir nesvajojau nukeliauti, nes jau sir
gau ir sveikatėlė buvo tikrai neko
kia. Pamatę mane einančią žmonės 
nustebo. Keliavome pailsėdami. Po 
kiekvieno poilsio vėl atsirasdavo 
naujų jėgų. Vis su malda, su gies-

U

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

Savininkas Jurgis Kuliešius 

mui. Niekas nieko nesmerkė, 
tik atliko Motinos Teresės pa
vyzdžiu artimo meile pagrįstą 
žmogui patarnavimą.

Valgyklas lanko ir jauni, ir 
seni, ir vaikai. Faktas, kad tiek 
daug yra sriubos valgyklų lanky
tojų, liudija jog gyvenimo sąly
gos kai kuriems yra sunkios. 
Lietuvos žmones mes turime 
remti. Sriubos valgyklų parėmi
mas reikalauja pastovių, ne 
vienkartinių lėšų. Taigi šis įsipa
reigojimas yra daug reikalaujan
tis iš jo vykdytojų. Vienos sriu
bos valgyklos parama pamaitin
ti apie 400 žmonių per dieną 
reikalauja $1250 per mėnesį. 
Prisikėlimo parapija remia dvi 
valgyklas. Ji pasiunčia $2500 
kas mėnesį. Ir tai vykdoma jau 5 
metai!!!

Šiuo metu sriubos valgyklų 
sąskaitoje tėra lėšų paremti abi 
valgyklas tik iki š.m. gruodžio 
mėnesio vidurio! Tikimasi, kad 
pasiseks pažadinti Kanados lie
tuvių dosnias širdis šiam kil
niam tikslui ir kad atsiras pa
kankamai aukotojų, kurie arba 
atėję į sriubos vakaronę Prisikė
limo parapijoje Toronte, arba 
kitu būdu prisidės prie labai 
svarbaus krikščioniško darbo!

Parapijoje sriubos vakaro
nėms ruošti sudarytas specialus 
komitetas. Jam šiais metais va
dovauja dr. Judita Čuplinskienė 
ir Dalia Nausėdienė. Nariai: 
kun. Augustinas Simanavičius, 
kun. Edis Putrimas, Birutė Če
paitienė, Indrė Čuplinskaitė, 
Rūta Girdauskaitė, Lina Kulia- 
vienė, Kazimieras Manglicas, 
Gabija Petrauskienė, Vytautas 
Taseckas, Dalia Viskontienė. 
Vakaronės rengiamos kas dveji 
metai. Kviečiame prisidėti au
komis, čekius rašyti “Sriubos 
vakaronė” (Prisikėlimo parapi
ja, 1011 College Street, Toron
to, Ontario M6H 2A8, Canada).

mėmis. Keliavo ir vienas Radviliš
kio jaunas kunigėlis Tomas Rainys. 
Jis dabar dirba Šiaulių Šv. Petro ir 
Povilo šventovėje.

Keliavo dvi vienuolės ir daug 
tikinčiųjų. Dieną Dievas padovano
jo nuostabią. Truputėlį papurškė 
lietutis, lyg su krapylu, kad kelias 
būtų laimingas. Pavargus atrodė, 
kad jau reikia pasilikti ir grįžti į 
namus. Paimdavo už rankos arba 
po paranke, viena iš vienuolių ir vėl 
pasidarydavo lengviau. Būdama 10 
metų vaikas Sibire, nuėjau basa, 
pusplikė po Mamytės mirties Ko
mijos mišku vedama dviejų nepa
žįstamų pas dėdę, kad nenum irčiau 
iš bado, kaip mirė a.a. Mamytė 42 
m. Tai dabar, po 50 metų, turėjau 
nueiti padėkoti Dievui.

Ten, Kryžių kalne, buvo auko
jamos šv. Mišios. Aplankiusi šven
tas vietas sustiprėju, pasisemiu jė
gų. Tai duoda daug daugiau sveika
tos, negu bet kokie vaistai. Koks 
galingas Tikėjimas, bendra malda, 
koks gailestingas ir dosnus Au
kščiausiasis!

Paulina Motiečienė, Radviliškis
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IŠ GYDYTOJO UŽRAŠŲ

Ligoniai ir vedybinės painiavos
MED. DRL LEONARDAS 

POVILIŪNAS, Vilnius

Jau po 14-os valandos. To
kiu laiku chirurginiame skyriuje 
visos ligonių vizitacijos ir opera
cijos šiandien baigtos, ir gydyto
jai susėdę prie stalų rašo ligos 
istorijas. Kai kurie, skubiai jas 
surašę, išbėga valgyklon pietau
ti. Tuo laiku į gydytojų kambarį 
įeina liekna, kokių 25 metų, 
šviesiaplaukė, mėlynakė moteris.

- Aš pas jus, - sako ji man 
rusiškai.

Nutraukiu rašymą, prašau 
ją sėstis.

- Aš dėl vyro X. Sakykit, 
kokia liga jis serga?

Sovietiniais laikais ligoniui 
stengtasi nesakyti, kad jis serga 
vėžiu (esą psichiškai jį kamuos), 
tik ligonio artimiausiems pasa- 
kydavom, kad jų artimas serga 
vėžiu.

Ligonis X, atsiųstas iš rajo
no ligoninės, kur jau nustatytas 
skrandžio vėžys. Diagnozė nu
statyta remiantis fibrogastro- 
skopijos (vad. japonišku zondu) 
paimtos biopsijos medžiaga. Tai 
liaukinis vėžys.

Mes papildomai peršvietė- 
me skrandį rentgenu. Rentge
nologas mato opą, bet kai per
skaitė iš rajono atsiųstus duo
menis, sutinka, kad gali būti per 
5 cm diametro supyktybėjusi 
opa.

- Diagnozė nustatyta. Pagal 
proceso dydį gali būti antra vė
žio stadija. Penktadienį, t.y. po
ryt, numatoma operacija.

- Ką jam padarysit?
- Tikriausiai skrandžio re

zekciją.
- Kiek po operacijos jis gy

vens?
- Sunku iš anksto pasakyti. 

Paprastai po skrandžio rezekci
jos dėl vėžio gyvenimo vidurkis 
2-5 metai.

- O paskui?
- Po to gali sveikas gyventi 

toliau arba procesas gali atsi
naujinti ir plėstis į kitus organus.

- O dar vėliau?
- Kas bus dar vėliau, dabar 

dar per anksti kalbėti.
- Aš pati žinau, kas bus to

liau, nes mano motina, nusta
čius gaubtinės žarnos vėžį, maž
daug po metų, procesui išplitus 
į kitus organus, mirė.

Taigi sakyti nieko nereikė
jo, nes ta šviesiaplaukė moteris, 
sužinojusi, kad vyras serga vė
žiu, neatėjo daugiau jo lankyti.

Vasara. Birželio pabaiga. 
Pro atvirus ligoninės langus 
dvelkia maloni nakties vėsa, ku
ri šiek tiek atgaivina per dienos 
karščius perkaitusius, pridusu
sius ligonius. Nors gatve prava
žiuoja tik vienas, kitas automo
bilis, visiškos ramybės nėra. 
Girdėti tolimas mašinų ūžimas. 
Vėl budžiu. Nusivilkęs chalatą, 
prigulu pasnausti. Po kiek laiko 
girdžiu į duris negarsų barškini
mą. Uždegu elektrą, atidarau 
duris. Prieš mane stovi ligonis X.

- Atsiprašau, kad taip vėlai 
trukdau. Dabar man labai sku
biai reikia 1,5-2 valandom išeiti.

- O kur jūs norit eiti?
- Į namus.
- Be drabužių, su ligoninės 

chalatu? - nustembu.
- Paimsiu taksi, nuvažiuosiu 

j namus, kai ką pasiimsiu, kai 
ko pasižiūrėsiu ir grįšiu.

Šitoks ligonio išleidimas 
naktį be drabužių, labai rizikin
gas, nes ligoninės vyriausias gy
dytojas įsakęs be jo leidimo li
gonių neišleisti. Bet kur pirmą 
valandą nakties rasi tą vyr. gy
dytoją ir negi jam skambinsi, 
kelsi iš miego, kad gautum lei
dimą išleisti X ligonį į namus? 
Tokį reikalą sprendžia budintis 
gydytojas.

Patirtis sako, kad kai kurie 

ligoniai, iš ligoninės išleisti, ap
sisvaigina ir negrįžta arba kar
tais įsivelia į kokį nors kivirčą.

- Tamsta turėtumėt mane 
suprasti, kad aš rizikuoju, išleis
damas Jus iš ligoninės. Jei ne- 
pavartosit jokių svaigalų, neįsi- 
velsit į jokius ginčus, o reikalas 
rimtas, išleidžiu.

- Labai rimtas.
- Gerai, bet reikia žadinti 

durininkę, reikia atrakinti išori
nes duris.

- Nereikia. Aš išeisiu ir grį
šiu per duris į kiemą. Jos neuž
darytos.

Praeina valanda, pusantros. 
Neužsnūstu. Vis galvoju, ko 
tam ligoniui reikia naktį važiuo
ti namo? Jo jauna žmona galėtų 
ryt rytą atnešti ko reikia, bet... 
Po mūsų pasikalbėjimo su ja, 
daugiau jos lankant ligonio ne
mačiau, nors kasdien po keletą 
kartų užeinu palatą.

Praeina dar 40 minučių ir 
prie ligoninės pasigirsta priva
žiuojančio automobilio ūžesys. 
Trinkteli durelės, automobilis 
nuvažiuoja. Užsivelku chalatą ir 
einu įsitikinti, ar tai X atvažia
vo. Išeinu į kiemą, o ten mane 
jau pasitinka ligonis. Jis tik ką 
perlipo ligoninės vartus.

- Ar pasiėmėt ko reikia?
- Taip. - Jis nelinkęs kalbė

ti ir kuo greičiausiai nuskuba į 
koridorių...

Operacija. X ligonio skran
dyje randama 5x3 cm dydžio 
opa. Tai sutampa su rentgeno
logo radiniais, bet ar ta opa su
vožėjusi, ar ne, atsakys patolo
gas ištyręs medžiagą.

Vėl budžiu. X ligoniui po 
operacijos praėjo 10 dienų. Jis 
jaučiasi gerai, vaikšto po trupu
tį, dažnai valgo. Siūlės nuimtos. 
Ryt galės važiuoti namo.

Šiandien, kaip paprastai, 
po darbo, gydytojų kambaryje 
pildom ligos istorijas. Tuo laiku 
ligonis X praveria duris.

- Galima?
- Taip. Kas nors negerai? - 

Kai palatoje apžiūrėjau ligo
nius, X niekuo nesiskundė.

- Ne, nieko blogo. Atėjau 
sužinoti, ką gi mano skrandyje 
radot? Rajono ligoninėje man 
tiksliai nepasakė, kas pas mane 
yra. Pradžioje maniau, kad ser
gu skrandžio opa, bet iš to, kad 
mane pervežė į vėžininkų ligo
ninę, supratau, kad sergu skran
džio vėžiu.

- Taip, įtarimas dėl skran
džio vėžio buvo, bet dabar jau 
paaiškėjo, kad tai ne vėžys.

- Tai kas pas mane. Tbc?
- Ne, jūsų skrandyje opa. 

Tai patvirtinta operacijos metu 
kliniškai.

- Opa. Ką tai reiškia? Gal 
tai reiškia, kad taip greit nemir
siu, kaip nuo vėžio.

- Kada nors reikės mirti, 
nes juk mes visi šioje žemėje tik 
svečiai, bet dar negreit, - ban
dau juokauti.

- Tai kodėl rajono ligoninė
je elgėsi su manim, lyg aš sirg- 
čiau bloga liga? - Jo veidas pra
linksmėja, nuotaika pasitaiso.

- Jūs turit laiko?
Aš linkteliu galvą sutikimo 

ženklam
- Norėčiau jums paaiškinti, 

kodėl tada naktį važiavau namo.
- Prašau, aš budžiu, tai lai

ko man užtenka, - padrąsinu li
gonį.

- Gimiau Rusijoje. Tėvas - 
vairuotojas, anksti žuvo auto
mobilio nelaimėje. Motina liko 
su dviem vaikais. Man buvo 14, 
o broliui 3 metai. Motina dirbo 
kolchoze. Vidurinė mokykla bu
vo netoli, tai aš ją šiaip taip bai
giau. Toliau mokytis nebuvo iš 
ko, be to, prieš akis dar buvo 
karinė prievolė. Nuėjęs į karinį 
komisariatą sužinojau, kad gali
ma stoti į Karo mokyklą. Pada

viau prašymą, po sveikatos pa
tikrinimo buvau priimtas. Bai
gus mokyklą mane pasiuntė 
dirbti į Kurilų salas. Ten sąlygos 
labai atšiaurios. Kai siaučia pū
ga, išėjęs iš namų gali negrįžti, 
bet aš nepasiklydau, nesušalau, o 
išlikau. Kuriluose išbuvau 6 me
tus. Vėliau, per atostogas Mask
voje, Žemės ūkio parodoje susi
pažinau su savo žmona. Ji tada 
buvo persiskyrusi su savo pirmu 
vyru. Aš pas ją antras. Sakė, kad 
jos pirmas vyras buvo negeras, 
girtuoklis, pavyduolis ir ją net 
primušdavęs. Ji man pasirodė 
graži, maloni. Mes susidrauga
vom ir tuoj susituokėm. Mane 
po to perkėlė į Vilniaus garni
zoną. Jos tėvas majoras Vilniuje 
turėjo 4 kambarių butą. Išėjęs į 
atsargą tą butą iškeitė į 2-jų 
kambarių, žinoma, gavęs solidų 
priedą, išvyko į sovietinį Gudi
jos ūkį direktoriauti, o mes ap
sigyvenome uošvio paliktame 
bute. Apie porą metų gyvenom 
lyg ir laimingai. Vaikų nebuvo, 
nes žmona mane įtikinėjo, kad 
mes dar jauni, reikia mums kiek 
galima ilgiau pasidžiaugti vienas 
kitu, bet praeitą žiemą aš pra
dėjau sirginėti. Gydžiausi. 
Skrandyje atrado opą ir atleido 
iš kariuomenės. Žmona pasikei
tė, o kai paguldė pas jus, visai 
atšalo. Paskutinį kartą pas ma
ne buvo prieš operaciją ir pasa
kė, kad daugiau manęs nelan
kys, su manim negyvens, nes aš 
vėžininkas.

- Kam man su tavim laidoti 
savo jaunystę. Juk aš dar jauna, 
man reikia gyventi, - sakė ji. 
Draugų ji turėjo daug. Tie jos 
draugai man nepatiko, bet ra
mybės dėlei aš jai nieko nesa
kiau. Prieš operaciją pamėginau 
įsitikinti, ar dar jos širdyje man 
rusena koks meilės žiburėlis. 
Paprastai, ką Nadia galvodavo, 
tą tiesiog be jokių užuominų pa
sakydavo. Nujaučiau, kad ji sa
vo neigiamos nuomonės apie 
mane nepakeis. Taigi tą naktį 
nuvykęs į butą tyliai atsidarau 
duris, įeinu. Prieškambary švie
su. Pro kambario langą mėnulis 
apšviečia visą kambarį, o per at
viras duris ir prieškambarį. Ka
bykloje kabo kariškas švarkas, 
ant grindų batai, ant jų uždėta 
kariška kepurė. Tyliai einu to
liau. Pirmame kambaryje ant 
stalo netvarka, lėkštėse valgių 
likučiai, pusiau išgertas degti
nės butelis, stiklinės su degtinės 
ir alaus likučiais. Miegamajame 
irgi šviesu. Jie prieš guldami, 
matyt, gerokai pasivaišino, nes 
dabar giliai miega. Jis prasižio
jęs, atmetęs kairę ranką, guli 
ant nugaros, o ji prigludusi prie 
jo krūtinės. (Bus daugiau)

“Mississauga News” laikraštis šią 
vasarą paskelbė straipsnį apie pra
dinių katalikiškų mokyklų konkur
są “Heads-up”, kuriame gabiausi 
vaikai dalyvauja varžybose, atsaki
nėdami į klausimus iš įvairių sri
čių. Nuotraukon pateko konkurso 
dalyvis, St. Matthews mokyklos 
mokinys Tomas, Vidos Adomony- 
tės-Antonio sūnus.

WALTER V. DAUGINIS
RANCH - DKAIIHH

PERSIKĖLĖ Į NAUJAS PATALPAS NUO Š.M. LAPKRIČIO 1 D.
KEN GIBB REAL ESTATE & INSURANCE 

300 North Queen St., Suite 105N 
Etobicoke, Ont. M9C 5K4 (prie Sherway Gardens)

Tel. 416 622-5305 arba 1-800-463-5305
Faksas 416 620-7584

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

West Realty Irto.

1678 Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P 1A9 
Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel.
416 769-1616, namų - 416 769-3577

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

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

Tel.: 416 530-1070

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

(Orthodontist)
Telefonas

2373 Bloor Street West 4^ 5 763-5677
(Prie Jane St.)

Victor Rudinskas, Broker

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

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 31/z%
♦ 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.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

CMD INSURANCE SERVICES INC.
Dėl visu rūsiu draudos, taip pat naujos automobilių ir 
namų draudos Dei jau apdraustų automobilių ir namų draudos 
reikalais kreiptis į Rimą Drešerienę; dėl visų komercinių 
draudų - j 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.
Illlllir ' .............-......

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.
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Anapilio žinios Prisikėlimo parapijos žinios

M MONTREAL
- Šv. Mykolo katedroje buvo 

apdovanoti kardinolo Carter meda
liu du mūsų parapijos Mišių patar
nautojai: Artūras Ramanauskas ir 
Vytautas Vilutis.

- Parapijoje gauta 20 lapkričio 
ir gruodžio mėnesiams skirtų mąs
tymų knygelių “Žodis tarp mūsų”. 
Knygelės kaina - $4. Knygeles pa
rapijos salėje platina A. Augaitienė.

- Anapilio knygyne galima 
gauti kalėdinių sveikinimų atvirukų 
ir Kūčių plotkelių. Taipgi galima 
įsigyti siuntiniams dėžių ir žurnalo 
“Virtuvė” nr. 11.

- Anapilyje veikiančio Kana
dos lietuvių muziejaus-archyvo žie
mos laikotarpio lankymo valandos: 
sekmadieniais nuo 10.30 v.r. iki 6 
v.v.; pirmadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 
v.v. ir antradieniais nuo 12 v.d. iki 3 
v.p.p. Muziejaus vedėja - dr. Rasa 
Mažeikaitė. Muziejaus tel. 905 566- 
8755. Dabar muziejuje vyksta lie
tuviškų audinių paroda.

- Mišios lapkričio 15, sekma
dienį: Lietuvos kankinių šventovėje
9.30 v.r. už a.a. Vytautą Balčiūną; 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 3 v.p.p. už a.a. 
Laimą Kurpienę; Delhi Šv. Kazi
miero šventovėje 3 v.p.p. už a.a. 
Juozą Rimkų.
Išganytojo parapijos žinios

- Sekmadienį pamaldos 9.45 v. 
ryto. Šį antradienį, lapkričio 10,
4.30 v.v. tarybos posėdis Alfredos 
Mikšienės bute.

Maironio mokyklos žinios
- Maironio mokyklos kankli

ninkės šį savaitgalį, lapkr. 14-15 d. 
koncertuoja Montrealyje.

- Lapkričio 21 d. Maironio 
mokyklos patalpose įvyks metinis 
tėvų susirinkimas. Visi tėvai, arba 
bent vienas, yra kviečiami šiame su
sirinkime būtinai dalyvauti.

- Lapkričio 28 d. Maironio 
mokykloje pamokų nebus.

- Gruodžio 12 d. Maironio 
mokyklos patalpose įvyks metinė 
Eglutė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $200 - J. D. Margiai; $120 
- A. Tutlienė; $100 - J. J. Zenkevi- 
čiai, A. Č. Pažerūnai, B. Staliorai- 
tienė, A. Volungis, O. Skėrienė, F. 
Venskevičienė, S. Čižikienė, O. 
Skrebūnienė, B. Pranienė, A. Leš- 
čius, R. Vaišvilaitė, B. Vaišnoras, 
Z. Vainauskienė, I. Jakavičienė, A. 
L Pūkai, J. K. Ališauskai, A. Ma- 
čiulaitienė, K. A. Ivanauskai; $60 - 
V. J. Rupniak; $50 - J. M. Astraus
kai, O. Dementavičienė, O. J. Kir
vaičiai, L. Morkūnienė, E. Žulys, 
A. Zalagėnas, J. Staškevičius, S. 
Vyskupaitienė, L. Einikienė, F. Ju
zėnas, V. Jasinevičienė, E. Kripie- 
nė, A. Lukošienė, L. S. Olekos, A. 
Ledienė, D. Zulonienė, A Pakal- 
nienė, A. Gureckienė ir S. Kowbell 
(a.a. Albino Stankaus I mirties me
tinių atminimui), B. P. Sapliai, G. L 
Smolskiai, A. Puter ienė, E. Rau- 
dienė, V. Timošenko, B. Znotinie- 
nė, M. Rutkevičienė, A. Vaišvilie
nė, A. Jagėlienė, S. Kuzmickas, B. 
G. Čižikai, K. Mileris, K. V. Gapu- 
čiai, Z. P. Augaičiai, J. M. Vizgir
dos; $40 - R. Šakalinis, P. Z. Joni
kai, J. Dimskis, T. Bilda, T. Liner- 
tas; $30 - J. Žakevičius, L. Stukie- 
nė, J. Kukutis, O. Ražauskas; $25 - 
T. Liorencienė, M. Žemeckienė, V. 
Jakubickas, G. Šutienė, A. Kanap- 
ka; $20 - E. M. Kazakevičiai, P. G. 
Stauskai, P. Balaseyičius, B. Abro- 
maitienė, V. F. Mašalai, L Patašie- 
nė, E. Bartminas, Z. Čečkauskas, 
M. Lapienis; $10 - P. Daržinskas, 
Č. Javas, A. Battiston, R. Bekerie- 
nė; $5 - V. Dobaitienė.

Anapilio vaikų darželis, pradėdamas naujus mokslo metus, su mokyto
jomis iškylavo “Andrew Scenic Farms” vietovėje

- Pranciškonų provincijolas kun. 
Benediktas Jurčys, OFM, ir Kretin
gos parapijos klebonas kun. Gedi
minas Numgaudis, OFM, lankosi 
Kanadoj. Provincijolo tikslas yra 
aplankyti visus pranciškonų vienuo
lynus Kanadoje ir Amerikoje. Šį 
sekmadienį, lapkričio 5 jie dalyvaus 
“sriubos vakaronėje” ir pasakys pa
mokslus per visas Mišias.

- “Atgaivink” programa pra
dėjo paskutinę savaitę tema “Die
vas mus kviečia, kad jo meilėje at
naujintume viltį ateičiai”. Pirmo 
programos ciklo užbaigimas vyks šį 
sekmadienį. Lapkričio 17, antradie
nį, 7 v.v. šventovėje bus visų būrelių 
nariams Mišios, po kurių - suėji
mas parodų salėje.

- Trečiojo Šv. Pranciškaus or
dino narių Mišios ir susirinkimas 
įvyks šį ketvirtadienį, lapkr.12, 10 
v.r. Mišių metu kandidatai bus įves
ti į novicijatą, o susirinkimo metu 
bus naujos valdybos rinkimai. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti.

- Vartotų daiktų ir drabužių iš
pardavimas, davė $7,500 pelno. Pa
rapijos tarybos labdaros sekcija, ku
ri surengė šį išpardavimą, dėkoja 
visiems darbu ir daiktais prisidėju- 
siems prie pasisekimo.

- “Sriubos vakaronė” įvyks pa
rapijos salėje šį sekmadienį, lapkri
čio 15, 4 v.p.p. Prieš agurkų sriubos 
vakarienę bus trumpa ir įdomi me
ninė programa. Dalyvaus pranciš
konų provincijolas kun. Benediktas 
Jurčys, OFM, ir Kretingos parapi
jos klebonas kun. Gediminas Num
gaudis, OFM. Bilietų dar yra, pra
šom skambinti V. Taseckui 905 
824-4461.

- Šį sekmadienį, lapkričio 15, 
prasidės vaikučių Pirmai Komunijai 
pasiruošimo pamokos. Susitiks tė
veliai po 10.15 v. Mišių T. Bernar
dino kambaryje pasitarti. O vai
kams bus pirmoji pamoka.

- Uždaroms rekolekcijoms vi
sos vietos jau užpildytos. Galima 
registruotis sąlyginai, jei atsirastų 
vietų, kam nors nebegalint jose da
lyvauti.

- Mišios šį sekmadienį, lapkri
čio 15: 8.15 v.r. už a.a. prel. Praną 
Veserį; 9.15 v.r. už Ražauskų ir 
Meikių šeimų mirusius; 10.15 v.r. 
už Vėlinių novenai pavestas sielas, 
už a.a. Zigmą Kazlauską, už Kaunu 
šeimos mirusius; 11.30 v.r. už gyvus 
ir mirusius parapijiečius.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, lapkričio 8 po

pietėje dalyvavo 181 asmuo. Svečių 
knygoje pasirašė Olga Kotkienė iš 
Vokietijos, Arvydas Valavičius iš 
Klaipėdos. Pranešimus padarė ir su 
svečiais supažindino LN moterų 
būrelio narė S. Ciplijauskienė.

- LN valdybos posėdis - lap
kričio 26, ketvirtadienį, 7 v.v.

- Kultūros komisija yra įsigiju
si nemažai įvairių vaizdajuosčių iš 
Lietuvos. Tai spektakliai, koncer
tai, įžymių Lietuvos žmonių biogra
fijos bei jų kūrybos, istorinė me
džiaga bei filmukai vaikams. Taip 
pat turi Lietuvos TV sukurto filmo 
“Giminės” pilną komplektą (40 se
rijų) bei Lietuvos respublikos prezi
dento Valdo Adamkaus inaugura
cijos vaizdajuostę. Visa tai puiki 
dovana draugams bei artimiesiems. 
Dėl vaizdajuosčių įsigijimo ar nuo- 
mojimo skambinti S. Pabricienei 
tel. 416 762-5419 arba V. Kulniui 
tel. 416 769-1266.

- Slaugos namams aukojo $15. 
74 R. J. Juodis per “United Way”. 
Aukos slaugos namams priimamos 
Toronto ir Hamiltono kredito ko
operatyvuose arba siųsti tiesiog: 
Labdaros fondas, Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St.W., Toronto 
Ont. M6P 1A6.

ANELĖ ALLIS-ALIŠAUSKIENĖ, 
gimusi Lietuvoje 1909 m., mirė St. 
Catharines, Ontario š.m. kovo 8 d. 
Palaidota kovo 11 d. Šv. Jono lietu
vių kapinėse, Mississaugoje. Apie 
ją mažai žinoma platesnėje visuo
menėje, tačiau savo testamente ji 
pasižymėjo nuostabiu dosnumu ir 
lietuviška dvasia. “Tėviškės žibu
riams” ji paliko $27,857 sumą. Ne
ieškojusi nei atpildo, net atgarsio, ji 
tyliausiu būdu suteikė konkrečią pa
ramą. “TŽ” leidėjai lieka dėkingi šiai 
spaudos rėmėjai.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” ad
ministracija prieškalėdiniame 
laikotarpyje bus atidaryta nuo 
lapkričio 15 d., sekmadieniais 
po 9.30 v.r. pamaldų iki maž
daug 1 v.p.p. Bus galima su
tvarkyti prenumeratas, sumo
kėti skolas, įteikti kalėdinius 
sveikinimus, užsakyti “TŽ” kaip 
dovanų savo bičiuliams.

Kalėdiniai sveikinimai
Jau planuojamas kalėdinis 

“TŽ” numeris, kuris išeis gruo
džio 15 d. Visa medžiaga, skirta 
šiam numeriui, laukiama vė
liausiai iki gruodžio 8 d. Kalė
dinius sveikinimus kviečiame 
siųsti dar prieš šią datą, kad 
spaustuvė galėtų juos laiku pa
ruošti. Yra dvejopi sveikinimai
- bendras ir atskiri, asmeniniai. 
Į bendrąjį sveikinimą įrašomi 
visi tie, kurie pareiškia tokį no
rą ir atsiunčia auką “TŽ”. As
meniniai bei atskirieji sveikini
mai yra rėminiai. Jų kaina pagal 
užimamą plotą. Jais daugiausia 
naudojasi parapijos, organizaci
jos, institucijos ir pavieniai as
menys. Sveikinimas per laikraštį 
šiuo metu yra geriausias būdas 
pasiekti savo artimuosius ne tik 
išeivijoje, bet ir Lietuvoje. Tuo 
būdu išvengiama atvirukų siun
tinėjimo, kuris pareikalauja daug 
laiko ir išlaidų.

KLB Toronto apylinkės 
valdyba praneša, kad lapkričio 
mėn. 14, šeštadienį, 1.30 v.p.p. 
įvyks 25 metų “Park Lithuania” 
vardo suteikimo sukakties pa
minėjimas tame parke (į šiaurę 
nuo Bloor, Keele ir Glenlake 
kampas). Renginys įvyks nepai
sant oro sąlygų. Dalyvaus To
ronto miesto atstovai, šauliai, 
jaunimo organizacijos. Visuo
menė kviečiama gausiai daly
vauti. Inf.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai “Lietuvių Namai” Vil
niuje aukojo: $500 - P. Kisielie
nė; $50 - dr. S. ir E. Čepai; $20
- Z. Stravinskienė; $10 - V. S. 
Aušrotai. Mokinius drabužiais 
apdovanojo Prisikėlimo parapi
jos tarybos Labdaros sekcija, V. 
Cumning. A.S.

A. a. Laimos Kurpienės at
minimui pagerbti “Tėviškės ži
buriams” aukojo: $100 - C. De 
Marchi; $50 - Anapilio moterų 
būrelis; $30 - G. De Marchi, 
Franio Minator; $25 - dr. A. A. 
Valadkos; $20 - O. V. Narušiai, 
S. Egan, J. N. Budriai, G. Mei- 
luvienė, L. Č. Senkevičiai, M. S. 
Bušinskai, G. Balčiūnienė, dr. J. 
E. Čuplinskai, J. S. Andruliai, 
L. V. Sendžikai, A. R. Kalend
ros, dr. S. E. Čepai, G. H. La
pai, G. E. Kuchalskiai, J. Pace- 
vičienė; $10 - V. Balsienė, L 
Kairienė, A. Petkevičienė, A. 
R. Ulbos, S. Bartusevičienė, Ir. 
Sungailienė, S. V. Aušrotai, S. 
Kryževičienė. Iš viso $615. “Tė
viškės žiburiai” dėkoja aukoto
jams ir aukas rinkusioms Gra
žinai Krašauskienei ir Monikai 
Povilaitienei.

Anapilio vaikų darželiui $100 
aukojo J. Mickevičius (a.a. Irenos 
Mickevičienės atminimui).

Kauno arkivyskupijos “Vaikų 
dienos centrams” aukojo: $3,541.50
- A. G. Valiūnai; $393.50 - KLK 
moterų draugijos skyrius; $30 - 
N.N.; $25 - O. S. Žvirbliai; $5 - U. 
Paliulytė, V. Visockienė, F. Mockus.

SUVALKŲ KRAŠTO LIETUVIU IŠEIVIJOS SAMBŪRIS 1 

maloniai kviečia į tradicinius

RUDENS ŠOKIUS,
kurie įvyks 1998 m. lapkričio 21, šeštadienį, 6.30 v.v., 

Toronto Lietuvių Namuose,
1573 Bloor Street West

Programą atliks L. Turūtaitė su “Daina”. uk,.
Šokiams gros Vaclovas Pavilonis. ■

Galima bus pasivaišinti šilta vakariene, pyragais UHir
ir gėrimais (veiks baras) ir laimę išbandyti loterijoje. IĮ |'

Bilietus bus galima įsigyti prie įėjimo. Kaina $8
RENGĖJAI i

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
1998 m. lapkričio 22, sekmadienį, 2.30 v.p.p.

Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. W.

DALYVAUS IR KALBĖS LIETUVOS KARININKAI:

pik. Itn. V. Marinskis, kpt. V. Rėklaitis, kpt. D. Užkuraitis, 
kpt. G. Smaliukas, kpt. E. Karvelis ir vyr. Itn. R. Jarmalavičius. 
Meninę programą atliks vyrų choras “Aras”, vad. Lilijos Turūtaitės

Rengia - Vlado Pūtvio šaulių kuopa .

MARGUTIS
V.I.M. Parcel Express Inc.
4134 Dundas St. West, Etobicoke, ON, M8X 1X3 
Tel. (416) 233-4601 Fax (416) 233-3042

Siuntiniai, priimti iki lapkričio 19 d., 
bus pristatyti jūsų artimiesiems 

ir draugams Lietuvoje

Tel. (416) 233-4601

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas spalio 6 d. surengė 
savo metinį koncertą-pietus 
“Vilniaus” rūmų salėje. Progra
mą atliko gerai pasiruošęs To
ronto pensininkų choras, vado
vaujamas muz. L. Turūtaitės. 
Klausytojai buvo sužavėti nos
talginėmis dainomis - “Tai gra
žiai mane augino”, “Gimtinės 
aidai”, “Suvalkija”, “Tėviškėlė” 
ir kt. Po koncerto invokaciją su
kalbėjo kun. Augustinas Sima
navičius, OFM. Toliau visi vai
šinosi ypatingai skaniais pietu
mis, paruoštais G. Kobelskienės 
ir jos talkininkių. Daug kas pa
geidavo dažnesnių panašių sueigų.

Alicija ir Darius Čėplos, 
punskiečiai, trejus metus gyve
nę Toronte, sugrįžo į savo gim
tąjį Punsko kraštą. Ten Sigitas 
Birgelis juos pakalbino, ir po
kalbį, pailiustruotą nuotrauko
mis, išspausdino tenykštė “Auš
ra”, 17 nr. Pasak sugrįžusių, Ka
nadoje visam gyvenimui nebuvo 
planavę pasilikti, nors čia la
biausiai patikusi laisvė, kur nie
kam nesvarbu, kas esi, ką veiki, 
žmonės aukštos kultūros, man
dagūs ir malonūs, o grįžę todėl, 
kad ten “mūsų tėviškė, mūsų 
šaknys”. Jei nebūtų kas leidęs 
grįžti į Punską, tai į kitą Lenki
jos dalį nebūtų važiavę.

A. a. Viktorui Petrauskui 
Lietuvoje mirus, užjausdamas jo 
žmoną Vandą Petrauskienę ir 
dukras, Balys Vaišnoras “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $30.

Paieškojimas
Birutė Palčiauskienė ieško sa

vo dėdes Vaclovo Zujaus, gyvenu
sio Prince Albert, Sask. Jį patį arba 
žinančius apie jį (V. Zujų) prašau 
atsiliepti: B. Palčiauskas, 1416 
Westbrook Rd. Pimbroke, Ont. 
LOL 2T0.

Paremkite “Tėviškės žiburius” 
auka, rėmėjo ar garbės prenu
merata, testamentiniu paliki
mu. Iš anksto dėkingi -

“TŽ” leidėjai

DANUTĖ SKUKAUSKAITĖ, bu
vusi torontietė, su savo darbais 
reiškiasi Japonijoje. Sendai 
mieste ji surengė savo nuotraukų 
parodą, buvo aprašyta tame 
mieste leidžiamame laikraštyje 
“Will” (Valia). Straipsnis pasiro
dė pirmame puslapyje su šia nuo
trauka. D. Skukauskaitė, baigusi 
Ontario pedagoginį institutą To
ronte, Otavoje studijavo žurnalis
tiką Carlton universitete. Ji visa
da domėjosi fotografija, žada To
kyo mieste ir Kanadoje surengti 
parodą, nuotraukomis išreiškian
čią savo įspūdžius apie Japoniją.

IEŠKAU asmens norinčio(s) gy
venti Floridoje. Turiu namą su 
dviem miegamais, netoli jūros ir 
krautuvių. Galiu nuomoti tik 
lietuviams. Besidomintys prašomi 
skambinti telefonu 1-813-360-9583.

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.

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).

Aušros Vartų šventovėje lap
kričio 1 d., 11 vai. vėl vyko jaunimo 
Mišios. Pamaldų metu giedojo 
“Aušros” moterų dainos vienetas, 
vad. muz. Aleksandro Stankevi
čiaus. Vėliau parapijos salėje buvo 
kavutė su pyragais ir šalti gėrimai. 
Vakare, Vėlinių išvakarėse, 6 vai. 
buvo Mišios už mirusius. Giedojo 
parapijos choras, vad. vargonininko 
Laurenti Djintcharadze. Dienos 
metu šis choras buvo nuvykęs į Šv. 
Kazimiero parapiją.

Išlaukiniai Aušros Vartų šven
tovės remontai pasibaigė. Buvo už
dėtas naujas stogas, pataisytos sie
nos ir lauke esantys laiptai. Dabar 
pradedamas dažyti šventovės vidus. 
Numatyta mėlyna spalva su keliais 
atspalviais.

Kariuomenės šventę šauliai 
rengiasi iškilmingai paminėti lap

Montrealio Aušros Vartų parapijos choras, giedojęs Šv. Kazimiero 
šventovėje per pamaldas š.m. spalio 4 d. Jis giedos kiekvieną pirmo 
mėnesio sekmadienį. Dirigentas - muz. L. Djintcharadze

Nuotr. A. Pališaičio

LITAS40
Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349 
_______________

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

Tel. 514 722-3545
JOANA ADAM ONYTĖ, A. I. B.

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

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$200 - J. V. Margis; $70 - M. Jasio- 
nytė; $58 - F. Timukas; $50 - A. Že- 
bertavičius, S. Vaštokas, B. S. Saka
las; $30 - S. Kneitas, J. M. Vizgirdos; 
$28 - L. Abromonis; $20 - J. B. Zda
nys, G. Wade, B. Balaišis; $18 - T. D. 
Chornomaz; $16 - A. Dobis; $10 - J. 
Skladaitis, G. Gričius, I. Šatras, B. 
Brakas; $8 -1. Merlino, J. Užupis, E. 
Beržaitis, A. Zorkus, V. Butrimas; 
$5 - A. Saladžius; $4 - E. Bakša; $3 -
L. Simpson, A. Pakarnienė, E. Gra
jauskienė, A. Baltrūnas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$55 - J. Juozaitis, A. Lukošiūnienė, 
J. Vaseris; $52 - F. G. Šiaučiūnas,
M. Pike, S. Wicks, J. Ambrizas, L. 
Abromonis, T. Bilkis, R. Pilipavi
čius, E. Tribinevičius, J. Kažemė- 
kas, D. Norkus, B. Petryla, M. Gai- 
velis, V. Paulionis, P. Polgrimas, E. 
Raudys, J. Januškevičius, L. Griš- 
konis, V. Verbickas, S. Kažemėkai- 
tis, A. Bajorinas, A. Aleliūnas, L. 
Oleka, A. Baltrūnas; S. Kalytis, P. 
Radzevičiūtė-Klimas, S. Kowbell, 
B. Brakas, A. Juškys, P. Krilavičius; 
$50 - J. Mažeika, P. Plestys, V. Ra
dzevičius, J. Jocas, J. Jonaitis, L. 
Radzevičius, J. Gimžauskas, J. Šle
kaitis, P. Vitas, I. Vilimas, L. Balai
šis, A. Vilūnas, J. Asmenavičius, B. 
S. Sakalas.

Vilniaus radijo laidos už
sieniui girdimos 7 v.v. 6120 kHz 
dažniu.

92 metų senukas jau 12 me
tų Toronte savanoriškai aptar
nauja kitus senukus, kurie dėl 
senatvės ar ligos negali iš savo 
namų ar butų išeiti, atnešdamas 
jiems vidurdienio maistą, popu
liariai vadinamą “Meals on 
Wheels”. Stanley Roberts, dir
bęs elektromonteriu, išėjo į 
pensiją būdamas 80 metų. Ta
da pradėjo ieškoti kito užsiėmi
mo ir nusprendė, kad padėti ki
tiems būtų maloniausias užsi
ėmimas senatvėje. Belankyda
mas senukus sutiko daug įdo
mių žmonių, rado daug draugų, 
nors metų eigoje jo “klientai” 
dažnai keitėsi: vieni pasveikda- 
vo ir patys apsirūpindavo, kiti 
iškeliaudavo į amžinybę. Stan
ley pats gimė ir užaugo Toron
te, turi 3 vaikus, 5 vaikaičius ir 3 
provaikaičius. 

kričio 22 d. Aušros Vartų parapijo
je. 11 vai. Mišiose organizuotai da
lyvaus šauliai ir skautai. Vėliau sa
lėje Lietuvos karininkai, kurie čia 
mokosi prancūzų kalbos, kalbės 
apie Lietuvos kariuomenę, Aušros 
Vartų parapijos choras padainuos 
keletą dainų ir pabaigoje bus vai
šės. Rengėjai laukia gausaus daly
vių atsilankymo.

Elvyra Šveikauskaitė-Krasows- 
ki ir Zigmas Burkšaitis spalio 31d. 
susituokė Holy Cross šventovėje.

A. a. Izidorius Gorys, 94 m. 
amžiaus, mirė lapkričio 1 d. Iš Auš
ros Vartų šventovės lapkričio 4 d. 
palaidotas Notre Dame dės Neiges 
kapinėse. Čia liko duktė su šeima ir 
Lietuvoje sūnus su šeima, vaikaičiai 
ir kiti giminės. B. S.

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

Res. 514 256-5355

Rėmėjo už trejus metus at
siuntė: dr. K. Ambrazaitis.

Rėmėjo už dvejus metus at
siuntė: E. Ažubalis, kun. J. Ara- 
nauskas, SJ.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$100 - M. Gečas; $75 - N.N., H. 
Butkevičius; $70 - E. Holmes, J. 
Danėnas, J. Bacevičius; $65 - A. 
Saladžius; $62 - J. Šarūnas, P. Saka
las. A. Kusinskas, A. Prunskus, A. 
Parėštis, B. Stalioraitis, K. Bulota; 
$60 - J. Raguckas.

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

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.

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.


