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Užmojai ir labirintai
Taip ir reikia. Seniai taip reikėjo. Tai žmonių atgar

siai stebint naująją Lietuvos vyriausybę, kuri, atrodo, jau 
rimtai užsimojusi taupyti, nemažom ir aštriom žirklėm 
apkarpant visaip išsikerojusius įvairių žinybų biudžetus. 
VIENIEMS įdomu, visi rūpinasi. Žiniasklaida kiek

vieną krustelėjimą stropiai registruoja, ruošia ko
mentarus, mielai užsiiminėja su prielaidomis. 

Opozicija dėl viso ko paaštrina strėles - jeigu jau reikės 
leisti, tai kad tikrai įsmigtų. Kaip kitaip - negi tokią nau
jovę, tai yra taupymą, sutiksi nepasiruošęs? Žodžiu, visi 
laukia, kas čia dabar bus, kaip tas naujasis ministeris pir
mininkas Rolandas Paksas išlįs ir kitus išves iš to daugia
spalvio ekonominio labirinto? Naujas vadovas - naujos 
viltys. Dauguma tikriausiai linki, kad jam pasisektų. Linki 
nemažiau ir išeivijoje gyvenantys, nes tos dažnos liūdnos 
žinios iš tėvynės, tas nesibaigiantis vadovaujančiųjų klam
pojimas tuose pačiuose liūnuose tiesiog skaudina ir atstu
mia. O spauda pilna jau rimtų rūpesčių ir pagrįstų nuo
gąstavimų. Štai taupymo klausimu pasisakant prileidžia
ma, kad gali sustoti net keturiolikos mokyklų statyba. 
“Lietuvos aidas” (1999.VII.31) pastebi, kad daugiausia 
pradėtų ir nebaigtų statyti mokyklų yra Rytų Lietuvoje ir 
Vilniuje. Taigi ten, kur jų labiausiai reikia. Tokia žinia 
perša itin liūdnas išvadas. Jas dar daugiau pagilina tame 
pačiame “LA” numeryje paskelbta žinutė apie vyriausy
bės paskirtus patarėjus (konsultantus), kurių iš viso dau
giau kaip dvidešimt. Vadinami jie neetatiniais, bet ar jie 
dirbs visuomeniniais pagrindais, ar bus apmokami ir ko
kius atlyginimus gaus, apie tai nerašoma. Reikalingi jie 
visi ar ne - ne pašaliečiams spręsti. Žinutė tik mintis pa
kreipia į klestintį biurokratizmą.

APIE valdininkų valstybę, sunkiąją biurokratiją, iš 
sovietmečio paveldėtą ir stipriai įsišaknijusią privi
legijų gausą daugeliui jau nusibodo ne tik kalbėti, 
bet ir mąstyti. Iš tikrųjų gal kitaip jau ir nebebus. Ta val

dančioji struktūra, kokių partijų vardu ji besivadintų, 
stūkso virš visko, ir nėra jokios politinės bei visuomeninės 
jėgos ją įveikiančios arba bent kiek pajudinančios - visi 
valdantieji jai tarnauja, nes taip apsimoka. Ir ar tik nebus 
ji, ta struktūra, kuri kuria ir raizgo labirintus, kad būtų 
kur, jei reikės, užlįsti, pasislėpti, kad visi kiti nematytų ir 
nežinotų. O kai svarstomi taupymo klausimai, dairomasi į 
tuos, kurie aiškiai matomi ir kurių daug daugiau. Valdi
ninkams, gaunantiems keletą ar net keliolika tūkstančių 
litų mėnesinės algos, priedo dar įvairių premijų bei leng
vatų, greičiausiai nė į galvą neateina, kad jei jie gautų 
normalesnius atlyginimus, gal nereikėtų stabdyti mokyklų 
statymo ar ko nors valstybei naudingo atsisakyti dėl lėšų 
stokos. “Atgimime” (1999.VIII.20) skaitome: “...sklypai 
prestižiniame Vilniaus Žvėryno rajone buvo įsigyti pus
velčiui, tai buvo nuslėpta nuo visuomenės (...) politikai 
pakliuvo į jų pačių paspęstas pinkles”... Tai niekas kitas, o 
tik liūdni reiškiniai. Nėra abejonės, kad toks ar panašus 
slapukavimas kerta pasitikėjimą valdžia, kurią visuomenė 
išrenka ir išlaiko. Pastaroji, jei žmonių akyse sumenkusi, 
paliegusi, savanaudiškumą slepianti, ką ji beplanuotų ar 
bedarytų, susidurs su sunkumais. Užtat ir taupymo užmo
jis, nors iš esmės labai pagirtinas ir būtinas, bus tiek įgy
vendintas, kiek pačiose viršūnėse rodys sektinų pavyz
džių. Nuo to ir turėtų būti viskas pradedama. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI
NDP - kairėj ar į centrą?

Naujieji demokratai (NDP), 
susirinkę savaitgalio suvažiavi
me į Otavą, mėgino nustatyti 
partijos ateities gaires. Konfe- 
rencijon susirinko per 700 dele
gatų ir dvi dienas truko gana 
karštos diskusijos: ar pasilikti 
prie jau seniai nustatytų NDP 
partijos principų, kurie populia
riai laikomi politikos platformų 
kairėje, ar pasislinkti daugiau į 
politinį centrą (kur, atrodo, jau 
sėdi liberalai ir konservatoriai), 
kad laimėtų daugiau balsų per 
sekančius rinkimus. Laikymasis 
kairėje ankstesnių federacinių 
rinkimų metu nedavė gerų re
zultatų - net ir šiuo metu NDP 
parlamente teturi tik 20 vietų iš 
301. Partijos vadovės Alexa Mc
Donough pasiūlytą pasislinkimą 
į centrą gana aštriai kritikavo 
CAW (“Canadian Auto Wor
kers”) unijos vadovas Buzz 
Hargrove. Konferencijos pabai
goje abi pusės skelbėsi laimėju
sios, nors už vadovės pasiūlymą 
balsavo du trečdaliai delegatų. 
Partijos platformoje pasiliko 
pažadai subalansuoti federacinį 
biudžetą, numokėti federacinės 
skolos, sumažinti mokesčių naš
tą mažai arba vidutiniškai uždir
bantiems kanadiečiams. Pasiū
lymas žadėti glaudų bendradar
biavimą tarp verslininkų bend
rovių, darbininkų ir valdžios bu

vo sugrąžintas komitetui per
svarstyti. Spaudos konferencijo
je po suvažiavimo A. McDo
nough entuziastiškai aiškino, 
kad sekantis tūkstantmetis “sta
to naujus iššūkius”, kyla naujos 
problemos, reikia ieškoti naujų 
kelių, modernizuotis. Kažkodėl 
suvažiavime diskusijos (kaip ir 
tarp liberalų bei konservatorių, 
federaciniame ar provinciniame 
lygyje) sukosi apie tas pačias 
“senas” temas: mokesčių maži
nimą, biudžeto balansavimą, 
skolos numokėjimą, sveikatos/ 
mokslo/socialinį aptarnavimą.

Senelynų problemos Onta
rio provincijoje vėl iškilo į vie
šumą. Pasirodo, yra net trys skir
tingos grupės senelynų, kurios 
tvarkomos labai skirtingai. Val
džios žinioje esantieji senelynai 
yra gana griežtai tvarkomi pagal 
provincinius įstatymus, kurie 
tvarko užmokesčius, maistą, 
kambarių tvarkymą, sveikatos 
aptarnavimą. Tačiau tie senely
nai neturi užtenkamai vietų vi
siems, kurie nori į juos patekti. 
Laukimo eilės jau skaičiuoja
mos dešimtimis tūkstančių (vy
rams trumpesnis laukimas, mo
terims žymiai ilgesnis). Dėl to 
atsirado daug privačių senelynų, 
didelių ir mažų, kurių valdžia 
visai netvarko, todėl ir aptarna-

(Nukelta į 6-tą psL)

Dabartiniame Karaliaučiaus krašte: Kryžionai (Seckenburg); žemiau - Senieji Lapynai, šventovės ir 
klebonuos griuvėsiai Nuotr. M. Purvino

Lietuvos ateitis - Vakaruose
ALGIMANTAS EIMANTAS

Vakarietiškoji žiniasklaida 
vis daugiau smerkia Rusiją dėl 
jos ekonominio chaoso ir politi
nių klajojimų. Kai kurie dien
raščiai numato, kad dabartinė 
Rusijos agonija baigsis buvusios 
imperijos neišvengiama mirtimi. 
Žurnalistas Michael A. Rey
nolds (“Los Angeles Times”) 
perspėja buvusias Sov. Sąjungos 
respublikas dėl šiurpių pasek
mių komercinėje ir politinėje 
plotmėje.

Ekonominiai Rusijos vargai 
ir Lietuvoje. Kas darytina?

Lietuvai reikia rasti naujas 
rinkas savo gaminiams. Bet tam 
mirtinai būtina moderninti visą 
pramonę, pasiekti Vakarų pa
saulio gamybos lygį ir jį net pra
lenkti. 

Sov. Sąjungos žūtis kilo dėl

Vytauto Didžiojo šventovė Kaune, kurioje prieš perlaidojimą buvo 
pašarvotas Lietuvos diplomatas a. a. STASYS LOZORAITIS, jn., 
vadintas Lietuvos “vilties prezidentu” Nuotr. A. Garmutės

jos ekonominės suirutės. Sovie- 
tija subyrėjo dėl pasenusios 
technikos, antikvarinės mecha
nizacijos ir atsilikusių gamybos 
metodų. Lietuvos pramonė, kaip 
tuolaikinė Sov. Sąjungos dalis, 
taipogi buvo skaudžiai pažeista 
dėl tų pačių priežasčių. Kaip vi
siems aišku, rinka Lietuvos ga
miniams Rytuose yra dabar 
nuostolinga. Neverta dairytis į 
Maskvą, Minską ar Kijevą bei 
kitas buvusias sovietų respub
likas, ieškant pirkėjų. Jau dabar 
kai kurios buvusios respublikos 
yra įsiskolinusios Lietuvai ir at
gauti tas skolas yra labai sunku. 
Toliau prekiauti su tokiais pir
kėjais rizikinga, gali būti net 
pražūtinga, nes žemos kokybės 
prekių pareikalavimas dingo 
drauge su Sov. Sąjunga. 

Lietuvos ateitis glūdi Vaka
ruose - ne tik politine, bet ir

ekonomine prasme. Tačiau Va
karai ir jų piliečiai reikalauja 
aukštos kokybės gaminių. Jų 
eksportas turėtų būti atitinka
mai priimtinas vakarietiškai kli
entūrai. Taigi pramonės moder
nizacija Lietuvoje yra būtinybė.

Ekonomine modernizacija, 
kaip ir politinė demokratizacija, 
sunkiai pasiekiama. Mūsų kraštas 
neturi pakankamai savų išteklių 
modernizacijai, dėl to priemonės 
jai įgyvendinti yra ribotos. Pa
lankiausios priemonės - užsienio 
paskolos ir privatizacija.

Tokia palaipsnė valstybės 
politika, nors pradmėje reika
laujanti biudžetinių suvaržymų, 
užtikrina ateities gerovę visuo
menei ir kraštui.

Dabartinė Lietuvos ekono
minė ir politinė kryptis yra vil
tinga. Tėvynės sąjunga/Lietuvos 
konservatoriai, ta linkme ir ei
na. Jie atidžiai budi prie valsty
bės vairo. Žinoma, TS/LK ne
buvo neklaidinga, tačiau tos 
klaidos blėsta prieš LDDP val
džios laikotarpio sąmoningą 
krašto teriojimą, žmonių išnau
dojimą, ekonomines nesėkmes 
ir demokratijos varžymą.

Dar ir dabar Lietuvoje te
bėra žmonių su ekstremistinė
mis pažiūromis. Tačiau jų skai
čius tirpsta, nors žiniasklaida 
kartas nuo karto atkreipia į juos 
dėmesį.

Tokių egoistų su savo prio
ritetais ir užmojais yra ir tarp 
atsakingų pareigūnų. Štai seimo 
narys skelbia, kad Lietuvai ne
reikėtų ŠAS narystės; preziden
tūros pareigūnų grupėje karšt
ligiškai reaguojama prieš nuo
savybės mokesčių įvedimą; Lu
kiškėse sėdintis nuteistas depu
tatas, atmetęs Lietuvos teismo 
sprendimą, “ieško teisybės” už
sienyje Hagos tarptautiniame 
teisme; vyriausybės pareigūnas 
ignoruoja prezidento potvarkį. 
Tokios ir panašios nedermės 
nežada nieko gero, tik drumsčia 
vandenis politiniame ir visuo
meniniame Lietuvos gyvenime. 
Fanatizmas kartais dangstomas 
patriotizmo skraiste, kraštuti
numas - demokratiškumu.

Šventė rugsėjo 1-ąją
Lietuvoje rugsėjo 1 d. buvo 

atšvęsta naujųjų mokslo metų 
pradžia ir taip pat Laisvės die
na, nes prieš šešerius metus iš 
Nepriklausomybę atkūrusios Lie
tuvos buvo išvestas paskutinis 
Rusijos kariuomenės dalinys. 
“Mokslo ir žinių” dienos proga 
moksleivius, studentus, mokyto
jus bei dėstytojus sveikino Lie
tuvos prezidentas Valdas Adam
kus bei švietimo ir mokslo mi
nisteris Kornelijus Platelis. Vil
niaus universitetas iškilmingai 
paminėjo 420 metų sukaktį.

Lietuvoje atidarytos septy
nios naujos bendrojo lavinimo 
mokyklos. ELTA praneša, kad 
Rytų bei Vidurio Europos kraš
tuose naujus mokslo metus pra
dėjo 80 įvairių lietuviškų ugdy
mo įstaigų. Jose mokosi 2300 
vaikų, juos moko 120 mokytojų.

Nubausti sąmokslininkai
Sausio 13-tosios sąmoksli

ninkų byloje, kuri buvo nagrinė
jama nuo 1996 m. rudens, ap
kaltintiems Vilniaus apygardos 
teismas rugpjūčio 26 d. paskel
bė bausmes. 12 metų laisvės 
atėmimo bausmė paskirta So
vietų Sąjungos piliečiu save lai
kančiam Mykolui Burokevičiui, 
buvusiam prosovietinės komu
nistų partijos LKP vadui Lietu
voje. Kaip rašo ELTA, jam pa
skirta didžiausia bausmė, nors 
prokurorai siūlė 15 metų kalė
jimo.

Buvusiam LKP Centro ko
miteto ideologui Juozui Jerma- 
lavičiui teko 8 metai kalėjimo. 
Teismas pripažino, kad jis ir M. 
Burokevičius jau yra atlikę dalį 
bausmės, nes buvo įkalinti 1994 
m. sausio mėn.

Taip pat buvo nubausti Lie
tuvos pilietis Juozas Kuolelis, 
įvykių metu buvęs LKP Centro 
komiteto sekretoriumi (6 metai 
kalėjimo), Rusijos pilietybę tu
rintis buvęs “Tarybų Lietuvos” 
radijo redaktorius Stanislovas 
Mickevičius (4 metai). To pa
ties radijo vadovui ir LKP Cent
ro komiteto leidyklos Lietuvoje 
direktoriui Leonui Bartoševi
čiui paskirti 3 metai kalėjimo, o 
buvusiam Vidaus reikalų minis
terijos Viešosios tvarkos tarny
bos vyresniajam inspektoriui, 
Lietuvos piliečiui Jaroslavui 
Propokovičiui paskirti 6 nelais
vės metai (bausmė sumažinta 
dvejais metais pritaikius amnes
tiją). Išskyrus pastarąjį, visi at
liks bausmę griežtojo režimo 
pataisos darbų kolonijoje.

Nagrinėjo baisųjį paktą
Lietuvos istorijos institutas, 

Lietuvos tautžudystės ir rezis
tencijos tyrimo centras bei tarp
tautinė komisija nacių ir sovietų 
nusikaltimams Lietuvoje tirti 
surengė konferenciją, skirtą 
“Baltijos kelio” 10-mečio su
kakčiai. Kaip rašo ELTA, seime 
vykusioje konferencijoje buvo 
nagrinėjami Sovietų Sąjungos ir 
Vokietijos 1939 m. slaptieji su
sitarimai bei jų pasekmės Vidu
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Tikrai šių žmonių gyvenimas praėjo Lietuvos labui

rio bei Rytų Europos valsty
bėms. Dalyvavo mokslininkai iš 
Lietuvos, Švedijos, Rusijos, Lat
vijos, Estijos ir Vokietijos. Taip 
pat buvo apibendrinamos oku
puotų kraštų pastangos niekiniu 
pripažinti Molotovo-Ribbentro- 
po paktą bei pateikti dokumen
tų įvertinimai tarptautinės tei
sės požiūriu.

Parengta narystės programa
ELTOS žiniomis, rugpjūčio 

27 d. Vilniuje posėdžiavusi 
tarpžinybinė integracijos į Šiau
rės Atlanto sąjungą koordinavi
mo komisija patvirtino Lietuvos 
pasirengimo narystei ŠAS (NA
TO) programos projektą. Do
kumente numatyti įvairių sričių 
veiksmai ir priemonės, kurių 
imsis Lietuva 1999-2000 m. 
siekdama narystės toje organi
zacijoje. Komisija buvo sudary
ta iš įvairių valstybės institucijų 
pareigūnų po ŠAS valstybių va
dovų susitikimo Vašingtone ba
landžio pabaigoje. Programa 
bus pristatoma ŠAS būstinėje 
Briuselyje, Lietuvos vyriausybei 
ją patvirtinus rugsėjo 1 d.

Baigėsi kariniai mokymai
Rugpjūčio 5 d. pasibaigė 

dviejų savaičių tarptautiniai 
mokymai “Baltijos viltis”, ku
riuose dalyvavo Lietuva, Latvija 
ir Estija. Mokymai pirmą kartą 
vyko Lietuvoje, prie Klaipėdos, 
Kairių poligone. Baigiamuosiuo
se manevruose buvo demonst
ruojama karinė ekipuotė ir įran
ga, vyko tarptautinio jungtinio 
inžinerijos bataliono išminavi
mo bei sprogdinimo mokymai. 
Juos stebėjo Latvijos ir Lietu
vos kariuomenės vadai, Estijos, 
Danijos ir Turkijos karinių pa
jėgų atstovai.

Tikisi panaikinti deficitą
Kaip rašo ELTA, šiuo metu 

valstybės biudžeto išlaidos virši
ja pajamas apie 300 mln. litų. 
Deficitas dengiamas iš valstybės 
skolintų lėšų, bet finansų minis
terija iki metų pabaigos tikisi jį 
panaikinti gautomis pajamomis. 
Finansų viceministerė Violeta 
Latvienė pranešė, kad šių metų 
valstybės biudžetas buvo pa
rengtas nerealiai numatytu ša
lies ūkio augimo pagrindu.

Bus stengiamasi, biudžeto 
išlaidas sumažinti. Pirmąjį šių 
metų pusmetį valstybės biudže
tas įvykdytas 84.9% - negauta 
611.3 mln. numatytų pajamų. 
Savivaldybės nesurinko 149.7 
mln. litų numatytų mokesčių, 
tad jų biudžetas įvykdytas 91. 
9%. Bendra nepriemoka valsty
bės ir savivaldybių biudžetams 
siekia apie 2 bin. litų. Valstybi
nės mokesčių inspekcijos parei
gūnų nuomone, iš tos sumos 
realu išieškoti 44%.

Rugpjūčio 25 d. ministerių 
kabinetas pritarė finansų minis
terijos parengtam biudžeto pa
tikslinimo projektui, kuriame 
numatoma valstybės pajamas ir 
išlaidas sumažinti 6.2%, arba 
450 mln. litų. RSJ
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Užmirštas Lietuvos kaimas

SPAUDOS BALSAI
Byla, sujaudinusi lenkus

IGNAS MEDŽIUKAS
Lankantis Lietuvoje, kiek

vienas gali pastebėti, kad šian
dien yra labiausiai nuskriaustas 
kaimas. Nugriauti trobesiai, gy
ventojai iškeldinti į gyvenvietes 
ar išsikėlę į miestus. Paskuti
niuoju metu daugelis net ir pen
sinio amžiaus žmonių, atgavę 
tėvų žemę, bando ūkininkauti. 
Bet kaip pradėti, kai nėra že
mės apdirbimo priemonių? 
Ūkininkas negauna reikalingos 
paramos ar kompensacijos už 
nuvežtus trobesius, gyvą ir ne
gyvą inventorių.

Kaip rašoma “Alytaus nau
jienose” 91 nr., Lietuvos kaimo 
vaizdas taip atrodo: “Idiliško 
Jono Aisčio apdainuoto kaimo 
jau nebėra. Kaip ir jo geros dva
sios. Kaip ir jo dainų. Kaimas 
mirė, likom tik mes, jo duobka
siai ar bent nebylūs liudytojai. 
Šiek tiek neprimatantys, šiek 
tiek apspangę. Su sėklinių pikt
žolių plantacijomis po pajuo
davusiais namų langais. Su pa
keltu praskiesto spirito stiklu 
drebančioje rankoje, lyg iš gar
do ištrūkę arkliai nutrypėm gra
žią dorovės pievą”. Senesnio 
amžiaus žmonių mėginimą, grį
žus iš miesto ir bandant įsikurti 
kaime, pavaizduoja neseniai 
gautas laiškas.

“Tėveliai darbuojasi kaime, 
pilni rūpesčių ir nežinomybės. 
Sunku tokio amžiaus sulaukus 
gyventi kaime. Labai sumažino 
pieno supirkimo iš gyventojų 
kainas, iškėlė didelius reikalavi
mus superkamam pienui. Už lit
rą pieno moka 40 et. Grūdus 
sunku parduoti. Žemės dirbi
mas brangiai kainuoja: vieno ha 
nukūlimas kombainu - 200 Lt. 
Žemę suarti kainuoja tiek pat, o 
kur dar trąšos ir kitas įdirbimas: 
kultivavimas, akėjimas, purški
mas nuo ligų ir kenkėjų. Paskai
čius išlaidas, mažai kas lieka, o 
darbo daug ir ne pagal amžių ir 
jėgas. Kai kurie užsiima darži
ninkyste, nes reikia specializuo
tis kurioje nors ūkio šakoje”.

Kaimui ateina patarimai iš 
specialistų, kurie sako, kad dėl 
pinigų trūkumo kaimas dabar 
labai mažai naudoja cheminių ir 
mineralinių trąšų. Tokia gamy
ba pagal Vakarų standartus pri
lyginama ekologinei. Už tokių 
žemės ūkio produktų paruoši
mą mokama aukštesnė kaina. 
Manoma, kad tokią produkciją 
galima būtų eksportuoti į Euro
pos sąjungos šalis. Visos Lietu
vos žemės ūkis galėtų tapti eko
loginiu (organic). Bet tam rei
kia žinių ir organizuotumo. Ra
šoma, kad šiuo metu kaime yra 
bedarbystė dėl žemės susmulki- 
nimo mažais sklypais. Tad siū
loma keisti žemdirbystės for
mas. Atgavę žemę ima ūkinin
kauti panašiai kaip kadaise jų 
tėvai darė, - augina, peni kiau

A+A
VYTAUTUI SKRINSKUI 

iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną FELICIJĄ, dukrą 

DALIĄ ir sūnų dr. GAILIŲ su šeimomis -
S. B. Sakalai dr. V. V. Mikėnai

R. A. Jonaičiai

AtA
VYTAUTUI SKRINSKUI

iškeliavus amžinybėn, jo žmoną FELICIJĄ, dukterį 
muz. DALIĄ, sūnų dr. GAILIŲ ir jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime -

“Volungė”

les, laiko karves pienui. Šių pro
duktų rinkoje susidaro pertek
lius, krinta kainos. Supirkėjai 
delsia už supirktą produkciją 
ūkininkams sumokėti pinigus, 
kurie jiems reikalingi tuojau pat.

Siūloma pereiti prie daržo
vių, uogų, vaisių, gėlių, daugia
mečių žolių sėklų ir net vynuo
ginių sraigių auginimo. Bet vis
kas nevyksta savaime. Reikia 
ūkininkams eiti į pagalbą. Ka
daise Lietuvos ūkis suklestėjo, 
kai buvo įsteigtas “Maistas”, 
“Lietūkis”, “Pienocentras”, “So
dyba”.

Tiesa, paskutiniuoju metu 
atsiranda iniciatorių, susirūpi
nusių žemės ūkio krypties keiti
mu. Siūloma steigti ūkininkų 
paramos fondą, vadinamą “Kai
mo pažangos rėmimo Lietuvoje 
fondą”, prie Lietuvos žemės 
ūkio universiteto žemdirbystės 
katedros Kaune. Šio fondo tiks
las, kaip įstatuose sakoma - 
remti Lietuvos kaimo techni
nės, ekonominės ir kultūrinės 
pažangos programas. Fondas - 
ne pelno siekianti organizacija, 
kurio lėšas sudaro steigėjų įna
šai, rėmėjų dovanos, palikimai 
ir kitos teisėtai įgytos lėšos.

Žinoma, tai labai gražus už
mojis labai darbštaus ir prityru
sio Amerikos verslininko Amb- 
rozijaus Žatkaus ir prof. Petro 
Lazausko. Iš praktikos žinome, 
kad fondai neauga taip sparčiai. 
Jeigu pavyks išjudinti fondo 
veiklą, tai gali būti labai naudin
ga Lietuvos žemės ūkiui. Bet 
negalima laukti, kol fondas bus 
išugdytas, kaimui reikia pagal
bos jau dabar. Reikalinga reikš
minga vyriausybės pagalba. Tie
sa, prie Lietuvos vyriausybės yra 
kaimui remti fondas, bet jo 
veiklos beveik nesimato.

Atrodo, kad kaimo proble
momis nemėgsta užsiimti vals
tybės vyrai, nors daugelio jų tė
vai kilę iš kaimo. Anksčiau bu
vusi vyriausybė Lietuvos ateitį 
matė kaip tranzito šalis tarp Ry
tų ir Vakarų, bet tie lūkesčiai li
gi šiol neišsipildė. Užmirštas 
kaimas skursta ir giedresnių 
prošvaisčių nesimato. Dabarti
niam kaimui reikia skubios pa
galbos. Sveikintina dabartinės 
Pakso vyriausybės politika per
žiūrėti ir apkarpyti valstybės 
biudžetą, sumažinant aukštes
niųjų valdininkų algas ir jų ne
reikalingas kelionių išlaidas. 
Pastaruoju metu naujo ministe- 
rio pirmininko vadovaujama vy
riausybė yra pasiryžusi sumažin
ti biudžeto išlaidas gal net iki 
milijardo litų. Prisiminkime, 
kad 1918 m. atgijusi Lietuva iš
kilus reikalui, valstybės tarnau
tojams iš algų išskaitydavo su
mas biudžetui subalansuoti. 
Šiuo metu kaimui reikia skubios 
pagalbos, nes laukti, “kol saulė 
patekės, rasa ir akis išės”.

Lietuvių Chartos ir Bendruomenės 50-ties metų sukakties minėjimo proga Huettenfelde, Vokietijoje. Iš 
dešinės: Lietuvos prezidentas V. ADAMKUS, dr. R. GAŠKA (referentas jaunimo ir sporto reikalams), 
HELGA BARONIENĖ, “TŽ” bendradarbis K. BARONAS

“Baltijos kelias”, sudrebinęs Maskvą
Vokietijos dienraštis apie “Baltijos kelią” dešimtmečio proga. Tai buvusi didžiausia 
demonstracija tuometinėje Sovietų Sąjungoje. Vakariečių politikai, ryšium su Gorbačiovo 
pertvarka, nebuvę palankūs baltiečių siekiams. Laisvėjimo sąjūdžiai kituose kraštuose 

sietini su įvykiais Baltijos kraštuose

KAZYS BARONAS, Vokietija
Visuomet Baltijos valsty

bėms palankus vienas didžiau
sių Vokietijos dienraščių Miun
cheno “Sueddeutsche Zeitung” 
rugpjūčio 22 d. visą puslapį pa
skyrė Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai, kartu sujungdamas 1989 m. 
rugpjūčio įvykius su tuo pačiu 
metu politiniais pasikeitimais 
Lenkijoje ir Čekoslovakijoje.

Tai nuopelnas Varšuvos ko
respondento Tomo Urban’o, ku
ris priminė Stalino-Hitlerio su
tartį bei 1989 rugpjūčio 23 d. 
didingą demonstraciją, kada 1.5 
mlj. lietuvių, latvių ir estų, nuo 
Talino iki pietinės Lietuvos, su
sikabinę rankomis, sudrebino 
Kremliaus vartus. Teisingai T. 
Urban rašė, kad tai buvo di
džiausia prieškomunistinė de
monstracija tuometinėje Sov. 
Sąjungoje. Maskva ir KGB tuoj 
pat suprato, ko siekia ši de
monstracija 50 metų Stalino- 
Hitlerio sutarties proga, būtent 
išsilaisvinimo iš Sov. Sąjungos 
okupacijos.

Maskvos ir Baltijos valsty
bių KP protokolai sako, kad 
komunistai pradžioje “nesusi
griebė” kaip elgtis su protestuo
jančiais baltiečiais, kokių prie
monių reikia imtis prieš maiš
taujančias Baltijos tautas. Ta
čiau komunistai taip pat žinojo, 
kad jie “volens nolens” turi su
tikti su įvykusiu faktu ir kartu 
nubrėžė tolimesnei baltiečių ak
cijai neperžengiamą liniją.

Vakariečių ir Maskvos 
pažiūros

Kaip Vakarų pasaulis su
prato šį Baltijos tautų sąjūdį? 
Pasirodo, Vakarų politikai toje 
demonstracijoje įžiūrėjo pavojų 
M. Gorbačiovo pertvarkai ir ven
gė bet kokių susitikimų ar po-

Baltijos bangai
Aš apglėbiau bangą lyg sesę, 
Purslai man aptaškė akis. 
Kaip gera, o Baltija, dvasioj: 
Atrodo, banga pasakys, 
Ką matė gelmėj ir tolybėj, 
Kai džiaugsmas krūtinėj beribis.

Ko pykstate, bangos, putojat, 
Ko lūžtat prie kranto arti? 
Priglūstat, baltuolės, prie kojų 
Ir vėsią palaimą jauti.
Paskui nusidriekiat ramesnės, 
Gal man gintarėlį išmesit?

Ne bangą, o Baltijos dvasią 
Aš apglėbiau laimės pilna: 
Kitos tokios jūros nerasiu - 
Ošimas svaigus lyg daina. 
Atrodo, net širdį paliečia 
Purslų besitaškantys spiečiai.

Audroj tu, jūruže, įniršus, 
Ir bangos išauga kalnais; 
Saulėlydžio raustančiais pirštais 
Ant tilto paglostai nūnai.
Gal Žilvino atneši skundą? 
Jūratės gėla gal nubunda?

Žinau - čia ateisiu ne kartą, 
Viliosi spalva vis kita.
Suteiki ramybę, nebarki - 
Tu man lyg stebuklas šventa. 
Priglausi prie kojų vėl bangą, 
O aš tave, Baltija, brangią.

Janina Marcinkevičienė,
1999 m., Šakiai 

kalbių su vadovaujančiais Bal
tijos tautų atstovais.

Slepiama buvo Stalino-Hit
lerio sutartis. Tik 1989 m. pasi
rodė jos faksimilė su nubrėžta 
Europos dalybų linija. Tačiau 
Rusijos komunistai ir dabar 
tvirtina: 1. Sov. Sąjunga norėjo 
Baltijos valstybes apsaugoti nuo 
nacistinės Vokietijos okupaci
jos, 2. Baltiečiai praeityje laisvu 
balsavimu prisijungė prie Sov. 
Sąjungos. Vokiečių laikraščio 
bendradarbis rašė, kad dar ir 
šiandieną žymūs Rusijos politi
kai tvirtai tiki tais argumentais, 
“užmerkdami” akis prieš įvyk
dytas intelektualų žudynes, mi
lijono baltiečių trėmimus į Si
birą. Esą jie vis kartoja, kad 
rusų kantrybė baigiasi matant 
Baltijos valstybių 10-čio atkūri
mo sukaktį.

Baltiečių siekiai
Po dešimties metų baltiečiai 

siekia naujų tikslų - įsijungimo į 
ŠAS ir Europos Sąjungą. Pasi
naudojęs Baltijos žiniasklaida, 
Tomas Urban rašė, kad sukak
ties proga visų baltiečių laikraš
čių komentarai vienodi: Stalino- 
Hitlerio sukakties grėsmė nu
stos egzistavusi tik v įsijungus 
Baltijos valstybėms į ŠAS narių 
eiles.

Tiesa, rankų grandinė buvo 
visų demonstracijų viršūnė, ta
čiau dainų šventės Latvijoje ir 
Estijoje buvo užuomazga šiai 
masinei demonstracijai, nes dai
nų šventėse pasirodė laisvų vals
tybių vėliavos. Vis dėlto rankų 
grandinė davė postūmį politi
niam gyvenimui - į parlamentus 
buvo išrinkti demonstracijos va
dovai. Lietuviai žengė dar to
liau, paskelbdami 1990 nepri
klausomybės atstatymą bei tuoj 
pat pastatydami sargybas prie 
valstybės sienos. Aišku, Maskva 
tai palaikė provokacija.

Nepriklausomybės siekiai 
Baltijos valstybėse stipriai palie
tė ir Maskvą. M. Gorbačiovas 
buvo priverstas pakeisti Krem
liuje svarbias vadovaujamas vie
tas. Be to, 1991 m. ypatingi 
KGB daliniai mėgino Lietuvoje 
ir Latvijoje atstatyti komunis
tinę santvarką. Lietuviai gynė 
savo seimo rūmus, prie televizi
jos bokšto Vilniuje žuvo 14 lie
tuvių.

Gorbačiovo vaidmuo
Baugiai, bet viltingai gyve

no baltiečiai pirmus aštuonerius 
mėnesius, nes komunistai Krem
liuje pamažu, tačiau kiekvieną 
dieną, vis stipriau į savo rankas 
ėmė valdžią. Tik po nepasiseku
sio pasikėsinimo Maskvoje 1991 
m., lengviau atsiduso ir baltiečiai.

Neaiškus M. Gorbačiovo 
vaidmuo. Jis nepatraukė nė vie
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liūdesyje likusį jos vyrą BONIFACĄ, sūnų RIMĄ su 
šeima ir dukrą JŪRATĘ nuoširdžiai užjaučiame bei 
kartu liūdime -

“Rambyno ” ir “Šatrijos" tuntai, 
skautininkų-kių draugovės,

“Romuvos” stovyklautojai ir tėvų komitetas

no generolo atsakomybėn už 
įvykius Lietuvoje ir Latvijoje. 
“Bet viena yra aišku, - rašė T. 
Urban, - kad baltiečių grandinė 
buvo M. Gorbačiovo valdžios 
pradžia ir pabaiga”. Baltiečiai 
parodė M. Gorbačiovo pertvar
kos klaidas, nes pertvarkos ar
chitektai neturėjo jokios nuovo
kos apie demokratiją ar apsi
sprendimo teisę. Pertvarkos or
ganizatoriams rūpėjo ir toliau 
išlaikyti KGB, komunistinę san
tvarką Sov. Sąjungoje. Dėl to 
M. Gorbačiovo pertvarkos tiks
las nesiderino su baltiečių sie
kiais.

Demonstruojant baltiečiams 
nuo Pietų Lietuvos iki Suomių 
įlankos, tą pačią dieną raudono
joje aikštėje įvyko 100 asmenų 
demonstracija prieš Stalino-Hit
lerio sutartį. Demonstracija bu
vo tuoj pat milicijos išsklaidyta. 
Buvo sužeistų ir suimtų. Sužeis
tųjų ir suimtųjų kaltinimai iki šios 
dienos nerado jokio atgarsio.

Įvykiai kitur
Baltijos valstybių lemtingas 

dienas reikėtų taip pat sujungti 
su Čekoslovakijos bei Lenkijos 
politiniais įvykiais. Mat 1989 m. 
rugpjūčio 24 d. Lenkijos min. 
pirmininku tapo opozicijos at
stovas T. Mazoviecki, ir tai 
Varšuvos karinės santarvės rė
muose! T. Mazoviecki tuoj po 
išrinkimo keletui dienų pasi
traukė į vienuolyną, norėdamas 
pasisemti jėgų tolimesniam 
Lenkijos vyriausybės vadovavi
mui. Tai buvęs sunkus kelias, 
nes juk Lenkija dar priklausė 
Varšuvos sutarties valstybėms 
(priešybė ŠAS), o 1989 m. rude
nį, susirinkus jų atstovams Len
kijos sostinėje, istorinėje nuo
traukoje matyti M. Gorbačiov, 
gen. Jaruzelski, Čekoslovakijos 
k.p. pirm. Jakes, Bulgarijos Žiž- 
kov, Rytų Vokietijos Honecker. 
Archyviniai dokumentai rodo, 
kad pasitarimo dalyviai slaptai 
kalbėjo, kaip pašalinti iš min. 
pirmininko vietos T. Mazoviec- 
kį. Tada krito Berlyno mūras, 
žlugo ir visa komunistinė siste
ma Rytų Europoje.

Čekoslovakijos sostinė 1989 
m. rugpjūčio 21 d. taip pat de
monstracijom prisiminė “Prahos 
pavasarį” ir Rytų bloko invaziją, 
tačiau jau sekančiais metais at
sikratė komunistinio jungo. Ir 
čia prezidentu buvo išrinktas 
disidentas V. Havel.

Platų vokiečių dienraščio 
straipsnį puošia kelios nuotrau
kos, jų tarpe 1989 m. Taline su 
tautine vėliava demonstruojan
čių estų grupė.

Plačiau komentaru iš Rygos 
1989 m. rugpjūčio mėn. įvykius 
paminėjo dienos metu Frank
furto radijas.

Apeliacinio teismo sprendi
mas lenkų autonomininkų teis
mo byloje plačiai nuaidėjo len
kų spaudoje. Savaitinis Toronto 
lenkų laikraštis “Przegląd” š.m. 
rugpjūčio 20 d. laidoje rašo: 
“Vilniaus apeliacinis teismas va
kar (VIII. 17) padidino bausmes 
lenkams, kurie 1990 m. nepri
pažino Lietuvos nepriklausomy
bės. Trys Lenkijos senatoriai 
dėl šios priežasties ragina atšal
dyti lenkų-lietuvių santykius.

1990 m. lapkričio mėn. Vil
niaus ir Šalčininkų rajonų (kur 
daugiausiai yra lenkų) tarybų 
atstovai paskelbė teritorinio len
kų tautinio krašto Lietuvoje 
įsteigimą. Taip pat buvo nutar
ta, kad 1990 m. kovo 11d. Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo aktas, kuriuo tuometinis 
Lietuvos seimas paskelbė krašto 
atsiskyrimą nuo Sovietų Sąjun
gos ir grąžino prieškarinę kons
tituciją, Šalčininkų rajone yra 
neteisėtas ir jame galioja Sov. 
Sąjungos konstitucija. Po kelių 
savaičių rajono taryba paskelbė 
naujokų šaukimą į sovietų armi
ją. Likusi Lietuvos dalis tai boi
kotavo, o lietuvių valdžia slėpė 
naujokus”.

Šį teismo sprendimą ko
mentuoja V. Landsbergis, kurio 
pasisakymus išspausdino Toron
to lenkų dienraštis “Gazeta” 
š.m. rugpjūčio 19 d. laidoje: 
“Lietuvos seimo pirmininkas V. 
Landsbergis trečiadienį atmetė 
tvirtinimus esą bausmių pa- 
griežtinimas tiems, kurie bandė 
įsteigti lenkų autonomiją Vil
niaus krašte, reikštų veiksmą 
prieš šią bendruomenę. Antra
dienį Lietuvos apeliacinis teis
mas pagriežtino buvusiam at
stovui J. Jankielewicz’iui ir ke
turiems buv. Šalčininkų raj. ta
rybos nariams bausmę už ban
dymą 90-tų metų pradžioje 
įsteigti lenkams autonomiją Vil
niaus Ąrašte. (...) Kalbėdamas 
apie Šalčininkų rajono tarybos 
narių kaltę Landsbergis išreiškė 
pažiūrą, esą buvo sudaryti pla
nai iš dalies Gudijos ir Lietuvos 
teritorijų įsteigti sovietinę Len
kiją”. Jis pridūrė niekad negir
dėjęs, kad nuteistieji apgailes
tautų savo veiksmus, tačiau ne
atmetė galimybės, kad Lietuvos 
prezidentas gali nuteistiesiems 
suteikti malonę”.

Buvęs Lenkijos ambasado
rius Lietuvai prof. J. Widacki, 
kalbėdamas apie Lenkijos sena
torius, norinčius pagriežtinti 
Lenkijos nusistatymą Lietuvos 
atžvilgiu Varšuvos dienraštyje 
“Gazeta Wyborcza” pareiškė: 
“Senatorių elgesį laikau tiesiog 
kvailu. Lietuva turi teisę būti 
nepriklausoma ir teisti tuos, ku
rie stojo prieš ją sovietinės vals
tybės pusėje”.

“Kurier Wilenski” 1991 m. 
rugsėjo 17 d. laidoje išspausdi
no buv. Lietuvos seimo nario 
M. Czobot’o pasisakymą, esą 
autonomistai buvo bolševikai, o 
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staiga mirus, jos vyrą BONIFACĄ, dukrą JŪRATĘ 
ir sūnų RIMĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiame -

Eleonora Ališauskienė
Juzė Rinkūnienė
Mikalojus Pike
Genovaitė ir Petras Breichmanai 

Wasaga Beach, Ont.

PADĖKA
A. a. IGNAS URBONAS

mirė 1999 m. rugpjūčio 2, palaidotas Šv. Jono lietuvių 
kapinėse, Mississauga, Ont.

Esame labai dėkingi Prisikėlimo parapijos kuni
gams už aukotas gedulines Mišias, kun. Liudui Januškai, 
OFM, už maldas prie karsto. Dėkojame D. Radikienei 
už giesmes ir vargonavimą Mišių metu. Ačiū visiems, ku
rie lankėsi koplyčioje, palydėjo velionį į kapines, kun. E. 
Jurgučiui, OFM, už maldas prie kapo. Nuoširdus ačiū už 
gėles, pareikštas užuojautas bei užprašytas Mišias. M. 
Povilaitienei už aukų rinkimą sės. Nijolės Sadūnaitės glo
bojamiems sergantiems vaikučiams - “Kovai su vėžio liga 
Lietuvoje”. Ačiū šeimininkei už skanius pietus ir po
nioms už pyragus.

Liūdesy likusi žmona ir vaikai - 
Sonia, Anita, Martin su šeimomis

ne lenkai ir kad į Šalčininkų raj. 
tarybos veiklą KGB ir kompar
tija kišo savo pirštus.

Malonės prašymas
Toronto lenkų dienraštis 

“Gazeta” š.m. rugpjūčio 23 d. 
laidoje rašo: šeši gerai žinomi 
Lenkijoje asmenys M. Edelman, 
J. Giedroyc, J. Kuron, A. Mich- 
nik, J. Nowak-Jezioranski ir J. 
Widacki kreipėsi į Lietuvos pre
zidentą, prašydami suteikti ma
lonę penkiems Lietuvos pilie
čiams, kurie 1990 m., būdami 
Šalčininkų rajono tarybos na
riais nepripažino Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo ak
to ir ėmė registruoti naujokus į 
sovietų kariuomenę. Prašyme 
rašoma: “Lietuva yra demokra
tinė valstybė, kuri yra pripažinta 
ir tarptautinės visuomenės ger
biama. Taip pat ji turi Lenkijoje 
daug bičiulių. Mes esame giliai 
įsitikinę, kad Lietuva gali sau 
leisti padaryti kilnų mostą tiems 
asmenims, kurie, nepaisant pra
eities kalčių, jokiu būdu jau ne
begresia jos nepriklausomybei 
bei teritoriniam integralumui. 
Tokiu mostu būtų malonės su
teikimas, kurį Tamsta, kaip Lie
tuvos respublikos prezidentas, 
galite padaryti”.

Į šį kreipimasį Lietuvos pre
zidento įstaiga atsakė: “Prašy
mą dėl malonės suteikimo pen
kiems nuteistiesiems už bandy
mą Lietuvoje sukurti lenkišką 
autonomiją galima bus svarstyti, 
kai baigsis jų byla, ir jie patys to 
paprašys”.

Šį prašymą pasirašiusieji as
menys dažnai užstoja Lietuvą 
prieš lenkų šovinistų, jų tarpe ir 
Lietuvos lenkų sąjungos išpuo
lius, ir V. Adamkui bus sunku 
šio prašymo nepatenkinti.

Landsbergio sklypas
Varšuvos dienraštis “Gaze

ta Wyborcza” š.m. rugpjūčio 21 
d. laidoje rašo: “Vytautas Lands
bergis, Lietuvos seimo pirmi
ninkas, vakar atsisakė prestiži
niame Vilniaus rajone sklypo, 
kurį pirko už 12 kartų žemesnę 
negu rinkos kainą. Opozicija 
mano, kad Landsbergis jį pirk
damas pasinaudojo savo pozici
ja ir reikalauja jo atsistatydini
mo. (...) Seimo pirmininkas vis 
tvirtina, kad sklypą įsigijo teisė
tai ir iš pareigų nepasitrauks. 
Neaiškindamas savo sprendimo, 
jis trumpai painformavo, kad 
sklypo atsisako ir už įmokėtos 
sumos grąžinimą prašo min. 
pirm. Rolandą Paksą, kad šis 
užsiimtų šio sklypo pardavimu 
viešose varžytinėse ir pardavi
mo pelną paskirtų labdarin
giems tikslams”.

Varžytinės, jeigu jos įvyks, 
parodys, kiek tikrai šis sklypas 
yra vertas. Jis yra arti seimo rū
mų, tačiau šalia teka užteršta 
Neris, ir sunku būtų šį rajoną 
vadinti prestižiniu. Tokiu rajo
nu reikėtų laikyti Turniškes, kur 
gyvena prezidentas. J.B.

mailto:tevzib@pathcom.com
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Deklamuoja Sibiro tremtinių vaikaičiai-mokyklos “Lietuvių Namai” 
Vilniuje auklėtiniai, aprengti tautiniais drabužiais

Eliksyras ar nuodai?
Pasaulinio masto pagalba patekusiems į alkoholio liūną

Sibiro tremtinių vaikaičių mokyklos “Lietuvių Namai” Vilniuje 
pirmaklasiai, pasipuošę iš Toronto atsiųstais drabužiais

IŠ GYDYTOJOS PSICHIATRĖS PATIRTIES

Su pacientais rusų kariškiais
GIEDRĖ MILUKAITĖ

1986-tieji buvo mūsų šei
mos paskutiniai metai, jeigu 
taip galima sakyti, “normalaus” 
gyvenimo, kada jaučiamas tas 
mielas kasdienybės ritmas ir visi 
tėvynėje dar kartu...

Švito Lietuvoje gražūs pa
vasaris. Dar pasaulis nežinojo 
apie Černobilio katastrofą, dar 
daug ko nežinojo apie vyksian
čias permainas politikoje, tačiau 
kažkas tokio nerimastingo tvy- 
ravo ore. Iš Maskvos atplaukda
vo gandų, kad artėja didelės re
formos.

Sveikatos ministerio raštas 
dėl mano grąžinimo j psichia
trės darbą nėra kažkokia aukštų 
pareigūnų mielaširdystė, o nau
jų pokyčių politikoje išdava - 
mąsčiau.

Džiūgaudama, kad galėsiu 
dirbti mėgstamą darbą, giliai 
sieloje jaučiau kažkokį nerimą.

Nerimavo ir mano geroji 
viršininkė, ir kai pasakiau, kad 
išeinu iš jos vadovaujamos įstai
gos, nes vėl dirbsiu gydytojo psi
chiatro etate, ji susijaudinus 
prašneko:

- Jokiu būdu neišeikite vi
sai iš mūsų; nors puse etato pa
silikite pas mane dirbti. Žinau, 
kad Jums bus nelengva per dvi 
vietas darbuotis, bet leisime pa
sirinkti patogų laiką skaityti 
paskaitom, galbūt net jį galima 
bus keisti esant reikalui. Man 
bus ramiau, kai būsit pastoviai 
mano akiratyje.

Paskui, priėjus prie manęs, 
tyliai į ausį pašnabždėjo:

- Ministeris Bemeriui vien tik 
dėl Jūsų tokiu tonu nerašytų...

Aš paklausiau gerosios vir
šininkės patarimo ir pasilikau 
jos vadovaujamoje įstaigoje dirb
ti antraeilėse pareigose.

Grįžę iš Afganistano rusų 
karininkai, norėdami gauti arba 
prasitęsti vairuotojo teises, tu
rėjo išklausyti sanitarinio švieti
mo paskaitų kursą. Kai kurie iš 
jų kreipėsi į mane dėl psichiatri
nės pagalbos. Baisus karas smar
kiai sužalojo jų psichiką. Aš 
juos gydžiau anonimiškai, nes 

AtA
JUSTINAI SRIUBIŠKIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžiai užjaučiame liūdesy likusį jos vyrą BONI
FACĄ, dukrą JŪRATĘ, sūnų RIMĄ bei jo šeimą -

Angelė ir Juozas Lukošiūnai

AtA
ALDONAI STADIENEI 

staiga mirus,
liūdesyje likusias dukras - AUDRĘ su šeima ir 
DAIVĄ nuoširdžiai užjaučiame -

Angelė ir Juozas Lukošiūnai

savo kariniuose dokumentuose 
jie turėjo būti sveikiausi žmonės 
tiek fiziškai, tiek psichiškai.

Su rusais man nelengva 
bendrauti. Jų visų smegenys yra 
užnuodyti baisių lenininių, stali
ninių ir visokių kosmopolitinių 
idėjų. Nors bolševikinis raudo
nasis mokslas skelbia visų tautų 
proletariato vienybę ir brolybę, 
tačiau patys jie yra didžiausi 
šovinistai. Dėl to jau po kelių 
sakinių su jais susikertu, nes 
pradeda šnekėti, kaip jie mus, 
lietuvius, išvadavo...

- Šimtus metų lietuvių tau
ta pati vadavosi nuo ją supančių 
priešų ir sėkmingai toliau būtų 
gyvavusi, jei ne tų “didžiųjų” ge
radarystė. Nei nuo duonos, nei 
nuo laisvės nereikėjo mus va
duoti. Daug ko iš lietuvių patys 
galėjote pasimokyti, - sakyda
vau jiems tokiu atveju.

Kas nežino rusų iškalbingu
mo! Jie gali tą pačią kojinę de
šimt kartų čia pat išversti nei 
kiek nerausdami. Bet kai papa
sakodavau apie “Katiušas” ir že
maitišką sūrį, parausdavo kaip 
vėžiai ir visas jų pasipūtimas 
tarsi sprogte sprogdavo.

O tai per vieną vasarojimo 
sezoną Palangoje papasakojo 
man namo šeimininkė žemaitė 
- linksma, geraširdė senyva mo
teris.

Štai jos pasakojimas
Rusams okupavus Lietuvą, 

pasipylė jų “Katiušos” po kai
mus - tokios apdriskusios, ku
rias maskolių įsakymu reikėjo 
priimti kaip viešnias. Taigi įkišo 
man jie tokią moterį j trobą... 
Padėjau ant stalo jai didelį sūrį 
su kmynais, supjausčiau gaba
lais. “Katiuša” tokia drūta, susi
vėlus, nešvari, apsimuturiavusi 
kaip žirnių baidyklė, kone 
springdama rijo riekę sūrio po 
riekės, tik kmynų sėklas vis iš
rinkdama dėdama į raudonon 
aguonom išmargintos skarelės 
kampą.

Aš žiūriu į tokį jos valgymą 
ir suprasti negaliu, kodėl ji taip

(Nukelta i 7-ta psl.)

ANGELIKA SUNGAILIENĖ

Į
Gabus, energingas ameri

kiečių kariuomenės jaunesnysis 
leitenantas Bill Wilson pradėjo 
gerti alkoholinius gėrimus bū
damas 22 metų. Gėrė švęsda
mas džiaugsmingas progas, gė
rė, kad užmirštų rūpesčius. 
“Maniau, kad atradau gyvenimo 
eliksyrą”, rašė jis apie save. 
Trisdešimt devynerių metų am
žiaus, sunaikinęs savo karinę 
karjerą, nesėkmingai ėmęsis ki
tų pragyvenimo šaltinių, suar
dęs sveikatą, atsidūrė vienoje 
Niujorko ligoninėje priversti
niam gydymui.

Ligoninėje būdamas daug 
skaitė religinio-filosofinio turi
nio knygų, kurios vertė giliai su
simąstyti. Čia jis išgyveno dva
sinį sukrėtimą: pajuto savyje 
stiprią šviesą - jėgą - Dievą, ku
ris skatino gelbėtis. Išbuvęs 
blaivus pusę metų ir nuolat 
tramdydamas savyje norą gerti, 
suprato, kad teikdamas pagalbą 
kitam alkoholikui, padės sau: 
bendra kančia suartina, padeda 
vienas kitą geriau suprasti. Ke
liaudamas per Ohio valstiją, su
sirado tokioje pačioje nelaimėje 
atsidūrusį dr. Robert Smith, su 
kuriuo po eilės intymių pokal
bių nutarė steigti būrelius, užra
šinėti savo patirtį ir dalintis ja 
su kitais. Tai buvo “Alcoholics 
Anonymous” judėjimo pradžia 
1935 metais. Jie nustatė, vėliau 
praplėtė dvylikos žingsnių pro
gramą, kuri aprašyta 1939 m. 
išleistoje to paties pavadinimo 
knygoje.

Šiandien “AA” judėjimas 
turi per 2 milijonus pasekėjų 
įvairiuose pasaulio kraštuose. 
Jis išliko kuklus ir paprastas, 
kaip ir pradžioje: be ypatingų 
valdančių struktūrų, be viršinin
kų; išsilaiko iš nedidelių aukų. 
Nariai nemoka jokio mokesčio, 
renkasi šventovių rūsiuose, ligo
ninių, mokyklų patalpose, dali
jasi savo skaudžia patirtimi, 
problemomis, ieško dvasinės 
pagalbos. “AA” judėjimas ger
biamas visame civilizuotame pa
saulyje, nes nė vienas negali bū
ti užtikrintas, kad patekęs į tam 
tikras sąlygas arba praktikuoda
mas tam tikrus įpročius, neatsi
durs alkoholio replėse.

Bill Wilson privačiame gy
venime išliko “AA” judėjimo 
mokiniu: nepriėmė jokių garbės 
žymenų, nesigarsino laikraš
čiuose, nesifotografavo. Tvirtai 
tikėjo, kad susirinkimuose da
lyviams turi būti užtikrintas 
anonimiškumas: niekur nevar
toti pavardžių, gyvenamosios 
vietos ar profesijos. Išeities taš
kas - nuoširdus troškimas su
stoti gerus. Visa dvylikos žings
nių programa persunkta giliu 
dvasingumu. Pagrindiniai nuo
statai: pasitikėjimas ir atsidavi
mas Dievo valiai, atsilyginimas 
už padarytas skriaudas, atvira 
tiesi sąžinės sąskaita, širdies 
nuolankumas, blaivybės princi
pų skleidimas. Tai dvasinio au
gimo ir vilties programa, pilna 
sunkių išbandymų, reikalaujanti 
nuolatinės Dievo ir bendramin
čių pagalbos, tačiau kiekvienam 
prieinamas.

Dažnas geriantysis norėtų 
pagalbos, bet tik tokios, kuri 
netrukdytų gerti. Juo daugiau 
jis pripranta prie svaiginančio 
poveikio, juo mažiau pajėgia 
spręsti, kiek jam galima gerti. 
Nors ir nedidelis kiekis alkoho
lio, pastoviai ir nuolatos varto
jamas, daro žalą įvairiems orga
nams, temdo suvokimo ir dėme
sio mechanizmą, nuodija sme
genis. Alkoholis ypatingai pavo
jingas seniems žmonėms, kada 
jo veikimas, naudojant daugybę 
kitų vaistų nuo įvairiausių nega
lavimų ir ligų, paaštrėja dešim
teriopai. Taip pat yra rimtų įro
dymų, kad alkoholis silpnina 
organizmo apsigynimo sistemą 
- imunitetą. Geriantysis daž
niau serga užsikrėtęs bakterijo
mis ar virusais, su kuriais orga
nizmas jau nebepajėgia kovoti.

II
1957 m. Amerikos medikų 

sąjunga, paskelbusi alkoholizmą 
chroniška liga, pakeitė dalį ligi 
šiol galiojusių smerkiančių spė
liojimų ir išvadų, liečiančių ge-

Knygų rišykla
EQ “SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

riantį žmogų, tačiau problemos 
neišsprendė. Centrinė prielaida, 
kad alkoholikas yra biochemiš
kai skirtingas nuo normalaus 
alkoholio vartotojo, yra labai 
gudriai išnaudojama alkoholi
nių gėrimų pramonės. Nukrei
piamas dėmesys j pavienį gėrė
ją, įrodinėjama, kad tai jo asme
ninė problema, neturinti nieko 
bendro su saikingu gėrimu. 
(Niekam ligi šiol nepavyko nu
sakyti saikingo gėrimo normos). 
O kad individas tampa išstaty
tas šiam nuodui nuo pat gimimo 
dienos, kad visoje jį auklėjan
čioje aplinkoje, visuomenės pa
pročiuose, vaišėse yra vartoja
mas ir siūlomas alkoholis, - 
apie tai beveik nekalbama. Al
koholio pramonė žiūri skersai į 
bet kokius mėginimus kelti jo 
žalą. Jie papirkinėja politikus, 
įstatymų leidėjus. Turi priemo
nių ir būdų įtaigoti net ir moks
lininkus, kad šie iš savo tyrinėji
mų skelbtų kiek galint švelnes
nius rezultatus apie alkoholio 
žalą žmogui.

Papirkinėjama ir žiniasklai- 
da. Laikas nuo laiko pasirodo 
žinutės apie tokio ar kitokio gė
rimo gydomąją savybę, kurio
mis dažnas skaitytojas tiki. Nu
tylima, kad gerai ištyrus paaiš
kėtų ir jo žala.

Tiesa, pramonė aukoja ne
mažas sumas alkoholikų gydy
mui, tačiau labai mažai moksli
niams tyrinėjimams ir visiškai 
nieko - alkoholizmo prevenci
jai. Vienas didžiųjų amerikiečių 
alkoholio tyrinėjimo autoritetų 
Kalifornijoje biochemikas, psi
chiatras dr. Ernest Noble yra 
pareiškęs: “Alkoholis yra pats 
pavojingiausias chemikalas. Jis 
įsiskverbia ir gadina visus audi
nius. Nė vienas kitas vaistas ne
padaro organizmui tiek žalos”. 
Paklaustas, kada geriantysis tam
pa alkoholiku?, jis atsakė klau
simu. “O kada šviežias agurkas 
tampa raugintu?”

III
Gėrimas alkoholinių skys

čių nėra izoliuotas veiksmas, 
vykstąs kažkokioje tuštumoje. 
Jis praktikuojamas visuomenė
je, žmonių susibūrimuose, šei
moje, lydimas elgesio, kuris vi
suomet sukelia tam tikras pa
sekmes. Šiaurės Amerikoje, ne
paisant gana aukšto pragyveni
mo lygio, alkoholio vartojimas 
sparčiai plinta. Geria vis jaunes
ni. Pats pagrindinis žingsnis tu
rėtų būti auklėjimas: mokyklo
se, šventovėse, žiniasklaidoje, 
organizacijose, šeimose. Daug 
lengviau apsaugoti jauną nesu
žalotą vaiką nuo liguisto įpro
čio, negu gydyti jo pavergtą. 
Sąmoningas alkoholio išjungi
mas iš šeimos ir visuomenės gy
venimo neduotų užkrečiančio 
pavyzdžio. Aiški nedviprasmiš
ka informacija apie jo žalą pa
dėtų sudaryti tam tikrą nepa
lankų nusiteikimą alkoholiui, 
panašiai kaip vyksta su tabako 
vartojimu. Reikia varžyti alko
holio tiekimą, sunkinti jo priei
namumą jaunimui. Stiprinti ke
lių ir judėjimo policiją, didinti 
bausmes neblaiviems vairuoto
jams. Tai padėtų sumažinti ne
laimių skaičių greitkeliuose. Pa
sitvirtina išvada, kad alkoholiz
mas nėra skurdo reiškinys.

Tokios mintys užtinkamos 
Š. Amerikos spaudoje (pvz. 
“Time”). Vartant Lietuvos spau
dą darosi ypatingai neramu. 
Veltui ieškoma auklėjančių, iš
samių straipsnių apie alkoholio 
žalą, apie būdus ir priemones 
gelbėti tautą iš šios nelaimės. 
Retkarčiais pasirodo vienas ki
tas straipsnelis, blaivybės drau
gijos iškylos ar susirinkimo ap
rašymas, ir tuo pasibaigia visas 
pricšalkoholinis auklėjimas spau
doje. O jų turėtų būti dešimtį 
kartų daugiau. Devyniasdešimt 
nuošimčių nusikaltimų, apiplė
šimų, žmogžudysčių įvyksta al
koholio įtakoje. Kraštas pasiekė 
pirmą vietą pasaulyje savižudy
bių skaičiumi. Ar tai nieko ne
sako? Neseniai “Tėviškės žibu
rių” vedamajame “Uždirbti ir 
taupyti” buvo paskelbtos su
mos, išleistos valstybės vyrų ke
lionėms po užsienius, reprezen
tacijai. Jos labai stambios. Kur 
valdžios programos mokykloms 
ir visuomenei alkoholizmui už
tvenkti? Kiek pinigų joms iš
leista? Laikraščiai rašo apie mi
lijonus litų kainuosiančius spor
to stadijonus. Kaip su benamių 
vaikų globa ir auklėjimu? Leng
va kalbėti abstrakčiais terminais 
apie tautos dvasinį atgimimą. 
Alkoholio vartojimo mažinimas 
būtų pirmasis žingsnis.

V. Šustauskas - kaunietis kovotojas už paprastų žmonių gerovę Nuotr. V. Kapočiaus

Pastabos pastabėlės iš Lietuvos
J, P. KEDYS

Prez. A. Smetonos 125 
gimtadienis

Jo pagerbtuvės įvyko 1999. 
VIII.8 A. Smetonos gimtajame 
Lėno miestelyje. Jį surengė Uk
mergės rajono savivaldybė. Mies
telyje gyvena vos keli šimtai 
žmonių, bet į šias iškilmes sugu
žėjo apie 5000 svečių ne tik iš 
beveik visų rajonų, bet ir iš pla
taus pasaulio: Vokietijos, Latvi
jos, Australijos, JAV ir kt.

Iškilmės prasidėjo pamal
domis, kuriose vietos kunigas 
pasakė prasmingą pamokslą. Jis 
pabrėžė: “Daug kas darė A. 
Smetonai priekaištų dėl politi
nių skriaudų katalikams, o tau
tininkai atkirsdavo, - esą dvasi
ninkai kišasi į politinį gyvenimą. 
Bet čia buvo daug panašumo į 
vyro ir žmonos nesantaikas, kai 
pasikeisdami abu esti kalti”.

Po pamokų prie mokyklos 
įvyko meninė dalis ir sveikini
mai, kurie užtruko arti poros 
valandų. Tarp daugelio sveikini
mų trūko Tėvynės s-gos, Krikš
čionių demokratų p-jos. Prezi
dentas V. Adamkus atsiuntė tik 
antraeilį savo atstovą pasveikinti.

Viešajai programai pasibai
gus, šios minios didelė dalis pa
judėjo į šalia esantį parką, kur 
didžiuliame pastate “dvaru” va
dinamu, vyko iš visos Lietuvos 
kampelių suplaukusių svečių su
neštinės vaišės.

Sovietiniai stabai
Jau antri metai Lietuvoje 

verda kova šiuo reikalu žinia- 
sklaidoje, seime, susirinkimuose 
ir net šeimose, įnešanti nesan
taiką.

Ką tai rodo? Atsakymas ga
na aiškus, bet vengiama į tai aiš
kiai atsakyti. O tas atsakymas 
yra toks: per 50 metų komunis
tinė propaganda taip sužalojo 
tautos galvoseną, kad praėjęs 
dešimtmetis dar jokios įtakos ne
padarė. Tame sovietiniame par
ke jau net “iškilmingos” vestu
vės prasidėjo!

Arafatas Lietuvoje
Palestinos Arafatas buvo su

planavęs aplankyti Lietuvą, Lat
viją, Estiją ir Suomiją. Kai Lat
vija ir Estija jo siūlymą atmetė, 
jis aplankė tik Lietuvą ir Suomi
ją. Atsidėkodamas už politinį 
draugiškumą, jis leido Lietuvai 
sutaisyti du savo sraigtasparnius 
UAB “Avia Baltica” įmonėje.

Valdovų rūmai
Vilniuje už Katedros yra ap

griuvę kunigaikščių rūmai, va
dinami Valdovų rūmai, kuriuose 
gyvenę Lietuvos kunigaikščiai ir 
vėliau nuo Jogailos laikų Lietu
vos-Lenkijos valdovai. Pažįsta
mas vilnietis istorikas nuvedė 
mane į tų rūmų pogrindį paro
dyti, kas dabar tuose rūmuose 
daroma. Per 5 metus valstybė 
paskyrė tų Valdovų rūmų atsta
tymui 4 mlj. Lt. Įėjus į vidų ma
tyti išrausta didžiulė duobė apie 
3 metrų gilumo. Jos užlyginimas 
nepradėtas. Nenugriautoje pi
lies dalyje I ir II aukšte yra 
ženklai braižytojų stalų, kom
piuterių, spintų su iškastom pi
lies senienom.

Iš pasiteiravimų paaiškėjo, 
kad dirbantieji negauna atlygi
nimų jau keletas mėnesių ir tos 
Valdovų pilies atstatymas susto
jęs. Esminis klausimas: ar laikas 
dabartiniams Lietuvos valdo
vams į tokius projektus milijo
nus litų skandinti?

Ūkininkai
Skundžiasi ypač grūdų, cuk

rinių runkelių augintojai, pieno 

produktų gamintojai ir kt. Esu 
apvažinėjęs Lietuvą skersai ir 
išilgai: Vilnius-Klaipėda ir Šiau- 
liai-Alytus. Radau, kad apie 
30% dirbamos žemės yra neap
sėta! Taip yra todėl, kad Lietu
vos žemės ūkio gamyba yra že
mos kokybės arba per brangi. 
Kaip pasiekti užsienį, tai jau il
gesnis klausimas ir teks kalbėti 
apie tai atskirai.

Festivaliai
Šiais metais jau įvyko ar 

įvyks festivaliai, t.y. kultūriniai 
renginiai, kurių išlaidas dengia 
biudžetas - mokesčių mokėto
jai. Štai jų svarbesnieji: Vil
niaus, Trakų, Pažaislio ir Vil
niaus “Šv. Kristupo vasaros”. 
Kaip pavyzdį galima suminėti 
Vilniaus festivalį, kuris iš biudže
to gauna vieną mlj. Lt. Kiek ma
žesnėmis sumomis remiami ir ki
ti festivaliai. Dauguma šių festi
valių lankytojų yra aukšti val
džios pareigūnai su pakvietimais.

Valdžios automobiliai
Daugiausia automobilių tu

ri seimas - 215. Jiems išlaikyti 
skirta 1.7 mlj. Lt. Bet dažnai es
ti, kad ši suma gale metų pasi
rodo per maža. Toliau eina vy
riausybė, kuri automobilius ir 
kitas eismo priemones samdo iš 
“Autoūkio” bendrovės. Jai pra
ėjusiais metais buvo išmokėta 
1.2 mlj. Lt. Nemažai automobi
lių turi ir Prezidentūra - 40! Jai 
leidžiama išleisti 500,000 Lt. 
Šiais automobiliais naudojasi 
daugiausia prezidentas ir jo gau
sūs patarėjai (apie 150). Vienas 
tų automobilių naudojamas 
prezidento žmonos Almos. Tai
gi viską sudėjus valdžios auto
mobilių išlaidos mokesčių mo
kėtojams sudaro per 3 mlj. Lt. 
metams.

Radijas ir televizija
Šias eilutes rašant spauda 

skelbia, jog Lietuvos radijas-te- 
levizija (LRT) yra skolingi 7 mlj. 
Lt. Vyriausybė atsisakė skirti 
papildomų lėšų algoms išmokė
ti, gresia pavojus LRT likviduo
ti. Vadovauja organizacija Lie
tuvos radijo-televizijos centras. 
Šioje organizacijoje darbuojasi 
daugiausia “kultūrininkai” ku
rie bando į Lietuvos TV įvesti 
Holivudo stiliaus meną, nesi
skaitydami su išlaidom. Tai pri
vedė LRT prie 7 mlj. nuostolio 
per nepilnus metus! Panašių 
“Vakarų” pasekėjų buvo ir kito

AtA
JUSTINAI SRIUBIŠKIENEI 

netikėtai mirus,
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jos vyrui BONI
FACUI, dukrai JŪRATEI ir sūnui RIMUI su šeima -

Rūta Augaitienė
Vyta Kušneraitienė
Stasė ir Vytautas Liuimos

AtA
JUSTINAI SRIUBIŠKIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui 
BONIFACUI, sūnui RIMUI su šeima ir dukrai 
JŪRATEI -

Vincas ir Ismena Normantai

se G. Vagnoriaus vyriausybės 
ministerijose: teisėtvarkos, poli
cijos, ūkio ir t.t.

Pelningas turizmas
Rugpjūčio 12 d. Vilniuje 

įvyko konferencija, po kurios 
paaiškėjo, kad praėjusiais me
tais Lietuvoje lankėsi 4.3 mlj. 
turistų! Tai nuostabiai didelis 
skaičius. Kalbėtojai skatino šią 
“pramonę” kelti, nes tai pelnin
giausias “verslas”. Esą kiekvie
nas praėjusių metų turistas pa
liko 1,300 Lt. arba Lietuva pra
turtėjo iš turistų praeitais me
tais 50 mlj. Lt. Tai rimta valsty
bės pajamų šaka, į kurią turėtų 
atkeipti dėmesį ir valdžia, ir 
verslininkai.

Chorų bičiulystė
Amerikos “Tech Concert” 

Mičigano choras kartu su Vil
niaus tremtinių choru 1999 m. 
Vilniuje surengė bendrą drau
gystės koncertą.

Pasikalbėjus su amerikiečių 
choro dirigentu Milton L Ollson, 
paaiškėjo, jog šis choras lanko 
ne tik Lietuvą, bet ir daugelį 
Rytų Europos tautų - Ukrainą, 
Latviją, Estiją, Suomiją ir kt. 
Choro dirigentas pareiškė, jog 
tai nėra valstybės apmokamas 
renginys, bet privačių asmenų ir 
kiekvienam choristui kainuoja 
apie $2,500.

Pirmoje dalyje svečiai (apie 
40 choristų moterų ir vyrų) atli
ko apie 20 dainų, jų tarpe ir dvi 
lietuviškas. Tai sukėlė džiaugs
mą ir nusistebėjimą gausių 
klausytojų, žinančių kaip sunku 
amerikiečiams dainuoti lietuviš
kai, juolab, kad dainos skambė
jo gana sklandžiai!

Neatsiliko ir Vilniaus trem
tinių choras su įvairiaspalvių 
dainų pyne. Sulaukė ilgų katu
čių ir gausių gėlių. Užbaigai 
amerikiečių chorui porą dainų 
dirigavo lietuvaitė ir amerikietis 
dirigentas, bet amerikiečiai cho
ristai dainavo lietuviškas dainas. 
Tiek dirigentai, tiek dainininkai 
savo paskirtį atliko puikiai.

Po koncerto porą valandų 
šalia esančioje salėje daininin
kai ir dauguma svečių vaišinosi 
bei dainavo, bet be dirigentų. 
Užbaigai pasirodė muzikantas 
su armonika, mišrios amerikie
čių ir lietuvių poros sukosi valso 
ir polkos sūkuryje, primindami 
anų laikų kaimo gegužines, bet 
apsieidami be “roko”...
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© LAISVOJE TĖVYNĖJE
PERLAIDOTA ŠEIMA

Rugpjūčio 26 d. Šakių rajone, 
Ilguvos kapinėse (Misiūnuose) 
buvo perlaidoti Stasio Šilingo, jo 
žmonos Emiljios Bytautaitės ir 
dukters Ramintos palaikai. S. Ši
lingas gimė 1885 m. Vilniuje. Iš 
tėvų paveldėjo barono titulą. Bai
gė teisės ir ekonomikos studijas 
Maskvos universitete, kur buvo 
lietuvių studentų draugijos pirmi
ninkas. 1914 m. grįžęs į Lietuvą 
buvo Vilniaus banko valdybos ir 
tarybos narys, 1918 m. vasarą iš
rinktas Lietuvos valstybės tarybos 
nariu, jos prezidiumo antruoju vi
cepirmininku, 1919-1920 m. buvo 
jos pirmininku. Jis buvo Lietuvos 
seimo narys 1922-1926 m., Lietu
vos teisingumo ministeris 1926- 
1928 m., valstybės tarybos pirmi
ninkas 1928-1938 m. Jis parengė 
Lietuvos Konstituciją, tautos ir 
valstybės saugojimo, teismų ir 
spaudos įstatymus. Prisiekęs ad
vokatas, jis tą darbą dirbo pasi
traukęs iš valstybės tarnybos. 
1941 m. birželio mėn. jis buvo su
imtas ir išvežtas į Sibirą, grįžo 
1961 m., mirė Kelmėje 1962 m. 
Jo žmona mirė Altajaus krašte 
1943 m., duktė Raminta - 1944 
m. Jų palaikai perlaidoti šalia ki
tos dukters Audronės, o kitos 
dukterys (jų iš viso buvo 9) gyve
na įvairiuose pasaulio kraštuose.

PARAMA ŽEMDIRBIAMS
Pasaulinės ekonominio bend

radarbiavimo ir plėtros organiza
cijos (OECD) duomenimis, Lie
tuvos žemdirbiai 1998 m. gavo 
50-60% didesnę valstybės paramą 
negu žemdirbiai Estijoje, Latvijo
je, Vengrijoje, o 6% didesnę negu 
Čekijos ir Kanados ūkininkai, 
skaičiuojant pagamintos produk
cijos vertę, rašo “Valstiečių laik
raštis”. Tačiau Lietuvoje šiais ir 
praėjusiais metais organizuota 
daugiau žemdirbių protesto veiks
mų, negu visose Baltijos valstybė
se, Čekijoje, Vengrijoje ir Kana
doje kartu sudėjus. Yra nuomo
nių, jog protestų iniciatoriai ir po
litikai nesidomi, kaip žemdir
biams skirtos lėšos panaudoja
mos. Taip pat esant didelei para
mai, maisto produktų kainos tu
rėtų būti žemesnės, jos yra dažnai 
labai aukštos. ‘Tuo paskatinamas 
legalus ir nelegalus importas, ku
ris savo ruožtu žlugdo savą ga
mybą.

NIEKINAMI PAMINKLAI
Lietuvoje gyvenantys karo ve

teranai kreipėsi į Lietuvos vado
vus prašydami, kad būtų stiprina
mos pastangos stabdyti vandaliz
mą karių kapuose, skelbia ELTA. 
Jų teigimu, Antrojo pasaulinio 
karo metais Lietuvoje žuvusių, 
antihitlerinės koalicijos pusėje 
kovojusių karių kapinės pastarai
siais metais vis dažniau išniekina
mos. Kreipimesi pažymėta, kad

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
| Home
j Žmonės, kurie atjaučia kitus

j Sudbury Ontario

IAIIYS
EALTIC EXPEDITING

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦
• $12 už vieną kubinę pėdą.
• Papildomai $5 už 10 kg 

siunčiant tuo pačiu adresu 
kitam asmeniui.

• Prašom neruošti per sunkių dėžių. 

Genei Kairienei (905) 643-3334
Priimu siuntinius antradieniais ir trečiadieniais

Petras Šturmas (Toronto raj.) 
Leonas Balaišis (Montrealio raj.) 
Algis Trumpickas (Vasagos raj.) 
Bernardas Mačys 
Andrius Usvaltas

vien šiais metais buvo apgadinti 
karių kapai Pakruojyje, Šiauliuo
se, Kaune ir kitur. Rugpjūčio vi
duryje suniokotas Klaipėdos cent
re esantis paminklas, kur ilsisi ke
liolika 16-sios lietuviškos šaulių 
divizijos kareivių. Neišaiškintos 
bylos dėl išniekintų karių kapų 
Kropiuose, Akmenės rajone ir ki
tose vietovėse.

NAUJOS PRATYBOS

Tarptautinių išminavimo pra
tybų “Open Spirit” dalyviai rug
pjūčio 30 d. pradėjo jūros dugno 
žvalgybos darbus Lietuvos terito
riniuose vandenyse Baltijos jūro
je, rašo ELTA. Pratybose, ku
rioms skiriama 170 darbo valan
dų, tikimasi išžvalgyti didžiąją da
lį Lietuvos teritorinių vandenų, 
taip pat mokytis kartu dirbti atlie
kant taktines ir priešminines pro
cedūras. Svarbiausiomis laikomos 
ryšių kontrolės, jūreivystės bei 
nardymo pratybos. Pratybose da
lyvauja daugiau kaip 600 jūrinin
kų, kurie išsidėstė 120 kvadrati
nių kilometrų plote, kuriame 
Antrojo pasaulinio karo metu bu
vo minų.

LAIKRODŽIŲ MUZIEJUS
Klaipėdoje įsikūręs vieninte

lis Lietuvoje ir kaimyninėse vals
tybėse laikrodžių muziejus šiais 
metais mini savo veiklos dvide
šimtmetį, rašo ELTA. Rugsėjo 1 
d. buvo iškilmingai atidaryta at
naujinta paroda “Laikrodžių ga
myba ir prekyba Lietuvoje XIX 
amžiaus pabaigoje - XX amžiaus 
pradžioje”. Taip pat buvo prista
tytas naujas šį pavasarį įrengtas 
naujas horizontalus saulės laikro
dis “Išmatuok laiką savo šešėliu”.

TEIKS PAGALBĄ TURKIJAI
Lietuva suteiks humanitarinę 

pagalbą nuo žemės drebėjimo nu
kentėjusiai Turkijai, rašo ELTA. 
Bus siunčiama vaistų ir kitų medi
cinos priemonių, tam vyriausybei 
tam tikslui paskyrus 300,00Q litų 
iš atsargos fondo. Lietuvos Rau
donasis kryžius prisijungė prie pa
saulio valstybių teikiamos pagal
bos Turkijai, paskelbdamas lėšų 
rinkimo vajų tam reikalui.

PRIEŠINASI PAREIGŪNAS

Liepos mėnesį Lietuvon atvy
ko Semionas Šareckis, paleistojo 
Gudijos parlamento pirmininkas. 
ELTOS žiniomis, jis ten susitiko 
su seimo pirmininku Vytautu 
Landsbergiu, kurio nurodymu 
jam buvo paskirta apsauga. Rug
pjūčio 23 d. Vilniuje S. Šareckis 
pasirašė pareiškimą, teigiantį, jog 
liepos 20 d. Gudijos prezide nto 
Aleksandro Lukašenkos kadenci
ja baigėsi ir jo pasirašyti teisės ak
tai negalioja. Jo kadencija pratęs
ta “pasaulio nepripažįstamame 
referendume pakeitus šalies 
Konstituciją”. Buvęs seimo pirmi
ninkas kreipėsi į pasaulio demok
ratinių organizacijų ir valstybių 
vadovus padėti sustabdyti A. Lu
kašenkos diktatūros plėtimąsi. 
Gudijos ambasada Lietuvoje savo 
ruožtu išplatino pareiškimą, jog 
S. Šareckis kursto politinę prieš
priešą Gudijos visuomenėje ir ga
li pabloginti Lietuvos santykius su 
ta valstybe. RSJ

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

517 Fruitland Rd, 
Stoney Creek, Ontario, 

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

• $18 pristatymas iki 31 kg.
• Pagal Lietuvos muitinės įstatymus 

asmuo gali gaut tik 31 kg be muito.
• Prieš atvažiuodami ar norėdami 
daugiau informacijos prašom skambinti

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

Kybartiečių susitikime Čikagoje. Iš kairės: E. Šulaitis, vakaro organi
zatorė E. Rovinskaitė-Rožėnienė, J. Šaičiūnas iš Marijampolės

Diana IRENA VAIČIKAUSKAITĖ

Poetei partizanei DIANAI GLEMŽAITEI- 
BULOVIENEI

Š.m. lapkričio 14 d. sukanka 
50 metų, kai 1949 m. lapkričio 14 
d., partizanų “bendražygio” KGB 
užverbuoto agento Alfonso Lūžos 
(slapyvardžiu Maskva), už Judo 
grašius išduoti, Plunksnočių miš
ke, Rokiškio r., nuo rusų kareivių 
ir vietinių stribų granatų žuvo poe
tė Diana Glemžaitė-Bulovienė ir šie 
žiobiškėnai partizanai: Juozas Bu
lovas (Iksas, Nežinomasis) - Dia
nos vyras, Antanas Bulovas (Bud
rys), Petras Indriuškevičius (Dai
nius), Jonas Katelė (Pūkas) ir Ka
zys Kirstukas (Mukas).

Poetei Dianai Glemžaitei - 
Lietuvos pasipriešinimo kovų daly
vei rengtas minėjimas (vyko Aliza- 
voje (Kupiškio r.), o rugpjūčio 21 
d., 10 v., Žiobiškio šventovėj (Ro
kiškio r.) už visus prieš 50 metų 
žuvusius partizanus bei kitus šei
mos kankinius buvo aukojamos šv. 
Mišios. Po to įvyko minėjimas, bu
vo lankomas bunkeris, atidengta 
Atminimo lenta.

Šią poemą skiriu a.a. poetei 
DIANAI GLEMŽAITEI bei visiems 
drauge su ja žuvusiems parti
zanams.

Mūs krauju pražydės čia 
palaukėje gėlės.

Mūsų maldą pats Dievas išgirs! 
Už Tėvynės dangaus skaisčiai 

švytintį mėlį
Mes mokėsim numirt!

j (Diana Glemžaitė)

Deimantais sutvisko girios. 
Gruodis - pasaka balta. 
Su aušra Degučiuos gimė 
Meilės ir kančios dukra.

Baltriškių kuklioj bažnyčioj 
Davė vardą - Diana.
Ant motulės kelių krykščia 
Jos dukrelė mylima.

Akys žydros lyg sajyrai. 
Šviečia meile ir viltim. 
Dovanojo Viešpats lyrą. 
Tarė: “Į Parnasą kilk!"

Vis tolyn vingiavo takas: 
Rokiškis toks mielas tapo. 
Kupiškį vėliau išvys. 
Ją čia pasitiks Pegasas 
Prie gražių Lėvens krantų, 
Kur kadais kojytės basos 
Buvo prausiamos rasų: 
Tai šventoj Palėvenėlėj.. 
Betgi laimingiausia čia! 
Nes tik čia jai laumės lėmė 
Tapt Tėvynės poete!

3
Ak gimnazijos tie metai! 
O po jos — vilčių sapnai... 
Karo - pokario verpetai, 
Tartum alkani vilkai, 
Kiek jaunų žmonių prarijo!? 
Kiek idėjų prakilnių!? 
Lik sveika, girininkija! - 
Paukštė skrenda iš namų... 
Vasara žalia kaip jūra! 
Ji - žuvėdra tarp bangų... 
Neišskrido paskui būrį, 
Ten į Vakarus... Baugu! 
Jei numirt, tai tik Tėvynėj! 
Jei aukotis, tai tik Jai! 
Jei jau Viešpats lyrą skyrė, 
Teskambės tik Jai.

O miškų - medžioklės deivė - 
Kilniaširdė Diana
Dukrai mielai ir skaistveidei 
Tapo kelrode Žvaigžde.

Nieks tada gal negalvojo, 
Ką šis vardas dukrai lems... 
Pievų rasos prausė kojas 
Ant žavių krantų Lėvens.

2
Nuostabioj girininkijoj - 
Tai Vebriūnuos prie Šiaulių, 
Su nykštukais, elfais girioj 
Daugel valandų gražių 
Čia praleido ji laiminga 
Savo vaikiškuos sapnuos. 
Laumės supo lingo - lingo 
Samanėlių pataluos...

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus .

(Esu “Union Gas” 
atstovas) SįJr

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Taip vidinis balsas šaukė. 
Liko jam ištikima. 
Būk pasveikintas, o Kaune! 
Studijas pradėsiu čia. 
Neatstumk manęs, Erato! 
Būki su manim drauge. 
Atėjūnai tenemano, 
Kad užmigsim sielvarte!..
Čia ji rašė, piešė, tapė... 
Ir išvykdavo ilgam. 
Nežinojo netgi lapė, 
Kad eilių daug Mylimam, 
O taip pat ir miško broliams 
Kūrė ji širdies krauju... 
Tad skubėdavo namolio, 
Nes labai ilgėjos jų...
4
Bet pavasarį iš Kauno 
Grįžta tėviškėn jinai. 
Pašaukta gal girios Fauno?! 
Šįsyk jau galutinai.

Į namus nėra jau kelio: 
Ten šešėliai... Ten naktis... 
Nors jai širdį baisiai gelia, 
Ją kaip saulę pasitiks 
Iksas, Vėjas ir Budriukas- 
Trys broleliai Bulovai. 
Virš sodybų tirštas rūkas, 
Debesų juodi laivai... 
Žiobiškėnai, pandėliečiai 
Ir Kupreliškio draugai

PĖDOS SPEC ĮAUSTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m d dch

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
X ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176 

HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
Si HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

Partizanė DIANA GLEMŽAITĖ- 
BULOVIENĖ, žuvusi 1949 m.

Chicago, III.
KYBARTIEČIŲ SUSITIKI

MAS. Kybartų gimnazijos V ber
niukų klasę baigėm, kai jau artėjo 
II sovietų okupacija. Išsisklaidėm, 
nutrūko ryšiai. Po daugelio metų 
nutarėm susitikti Čikagoje. Atvykęs 
iš Lietuvos į šį miestą patekau pir
miausia į kybartiečio E. Šulaičio 
namus, kuriuose viskas alsuoja Lie
tuva. Jis - daugelio laikraščių bend
radarbis, visuomenės veikėjas. Jo 
namuose pilna įvairių lietuviškų 
vertybių, padėkos raštų, albumų, 
nuotraukų. Išsaugoti net 6 komp
lektai lietuviškų laikraščių, ėjusių 
išvietintųjų stovyklose Vokietijoje.

Bendraklasis V. Kučas (Ku- 
čiauskas) nuvežė mane į Šv. Kazi
miero kapines, kur pastatytas įspū
dingas paminklas Romui Kalantai 
(deja, žūties vietoje Kaune vis dar 
tik kukli lentelė). Kai atvykome į 
V. Kučo namus, duris atidarė šei
mininkė Regina Kučienė. Ji lietu
vių išeivijos lyg ir švietimo ministe- 
rė. Kambariuose - svarbiausių Lie
tuvoje išleistų knygų bei vadovėlių 
rietuvės, tautinės juostos, drožiniai, 
gintaro dirbiniai, paveikslai. Abu su 
vyru - uolūs visuomenės veikėjai. 
Rugpjūčio 15 d. nuvykome į lietu
viškas sekmadienio pamaldas Le- 
monte. Po jų V. Kučas nuvežė į su
sitikimą Čikagos “Seklyčioje”. Ten 
susirinko buvę Kybartų gimnazijos 
mokiniai bei svečiai, tarp kurių bu
vo ir poetas nuo Užvenčio A. Bag
donas. Turėjau laimę pasakoti apie 
praeityje jungusius kelius, skaityti 
savo eilėraščius ir baigti juos kelio
nėje sukurtuoju “O Kybartai!”

Jeronimas Šaičiūnas

Centerville, MA
HAMILTONO LIETUVIŲ 

TEATRAS “AUKURAS” po ketve- 
rių metų pertraukos vėl pasirodė 
Cape Cod’o lietuviams š.m. rugpjū
čio 24 d. Centerville, MA. “Auku
ras”, minėdamas savo veiklos auk
sinę sukaktį, sustiprintas Šiaulių 
miesto teatro Lietuvoje aktoriais, šį 
kartą vaidino Stasio Lauciaus 4 v. 
pjesę “Ponios Žydrienės bendrabu
tis”. Nors vaidinimas vyko savaitės 
dieną, tačiau paprasta erdvi salė 
buvo beveik pilna tautiečių, atvyku
sių net iš tolimesnių vietovių. Po 
vaidinimo apylinkės pirm. Regina 
Petrutienė padėkojo vaidintojams 
ir kiekvienam jų įteikė po gėlę. Ka
nadoje likusiai rež. E. Kudabienei 
pasiųsta gėlių puokštė. Taip pat ro
že buvo pagerbta autoriaus dukra 
Liucija Beržinskienė, gyvenanti Ca
pe Code.

Spektaklį rengė LB apylinkės 
valdyba, tačiau pagrindinis iniciato
rius ir vykdytojas buvo Česlovas 
Mickūnas, LB tarybos narys, akty
vus apylinkės darbuotojas, 1950 m. 
vaidinęs “Aukure”, kai dar gyveno 
Hamiltone, Ont. Kanadiečiai ir jų 
kolegos iš Šiaulių teatro prieš spek
taklį čia turėjo progos kiek atsi
kvėpti, pasidžiaugti gražia gamta, 
vėsiu Atlanto vandeniu. Apylinkės 
tautiečiai gausiai atvyko į spektaklį, 
priėmė aktorius savo namuose ir 
juos globojo; kai kurie stambiomis 
aukomis prisidėjo prie to renginio 
sėkmės. Inf.

Sielos fakelais jai šviečia 
Kelužėlį į tenai...
Kur vandens lelijos supas 
Mėnesienoje nakties.
Čia žodžius šventus tars lūpos, 
Meilę amžiną prisieks 
Diana ir Juozas - Iksas - 
Taurūs Lietuvos vaikai.
Saulės rūmais taps jiems miškas. 
Nežinia tik ar ilgai!?..

Alizavos klebonas
Sutuokė juos paslapčia. 
Grojo miško jiems vargonai, 
O su arfa Apaščia.
Pyvesa, vingri upelė, 
Apglėbė su meile juos. 
Ak! Liūdna dalis piršlelio! 
Rankšluostėliu neapjuos...

Mūs Lakštingala - paukštelė 
Rytą, naktį suokia vis.
Miško brolių dvasią kelia. 
Nebaisi jiems ir mirtis, 
Jei už Laisvę tik kovoja 
Prieš atėjūnus ir stribus, 
Šviesų Lietuvos rytojų 
Mes išvysim per kraujus.

Daug vargų jinai patyrė, 
Lankydama kiemus, 
Neretai ir kraujo brydėm... 
Bet štai beldžiasi žmogus!.. 
Laikas jį jau pagimdyti. 
Gal nukakti vėl Kaunan?! 
Spurda įsčiose Mažytis, 
Tartum klaustų: “Mama, kam?! 
Niekur neikime iš girios.
Girioj mūsų juk lemtis. 
Čia džiaugsmai ir kančios tylios. 
Kas gi mus ten pasitiks!?”

Taip. Tikrai, vaikuti mielas! 
Bet nusprendėm mes rimtai. 
Čia dabar siaubingos dienos: 
Kur žengi, visur stribai, 
Išdavystė ir kareiviai.
Daug dviveidžių ir šnipų. 
Amžinai neišsiblaivę, 
Veidu iškreiptu išdavikų 
vis šlykščių.

(Nukelta į 5-tą psl.)

O LIETIMAI PASAULYJE
JA Valstybės

Čikagos kardinolas Francis 
George, kaip rašoma “Draugo” 145 
nr., išpildė duotą per inauguraciją 
Lietuvos prezidentui Valdui Adam
kui pažadėjimą suteikti stipendijas 
dviem klierikam iš Lietuvos. Į 
Mundelein kunigų seminariją studi
juoti iš Šiaulių vyskupijos atvyksta 
Tomas Kedušis, o iš Panevėžio - 
Gediminas Jankūnas. Abu yra bai
gę filosofijos kursą ir pramokę an
glų kalbos. Taipgi prel. Jurgio Ša- 
rausko pranešimu, prisidėjusio prie 
šio ir panašių projektų, St. Mary’s 
kunigų seminarijoje jau dveji metai 
studijuoja Mindaugas Puronas ir 
Kęstutis Kevalas iš Kauno vyskupi
jos, o Vašingtono katalikų universi
tete studijas tęsia Antanas Lapė ir 
Sigitas Žilys.

Bostono lituanistinė mokykla 
mokslo metus užbaigė gegužės 23 
d. atsisveikinimu su mokyklą baigu
siais mokiniais, pažymėjimų įteiki
mu bei mokytojų pagerbimu. Mo
kyklą (10 skyrių) baigė šie moki
niai: Gintas Adomaitis, Aleksas 
Hauser, Alvydas Knašas, Loreta 
Kazakaitytė, Martynas Limantas, 
Simas Phillips, Aliukas Wolosenko 
ir Daina Žiaugraitė. Užbaigimo iš
kilmės pradėtos Šv. Petro šventovė
je pamaldomis, kuriose dalyvavo 
mokyklos mokiniai, mokytojai, tė
vai ir svečiai. Abiturientės buvo pa
sipuošusios tautiniais drabužiais, o 
abiturientai - persijuosę tautinėmis 
juostelėmis. Prieš Mišias parapijos 
klebonas kun. Žukas pasveikino 
mokyklą baigusiuosius mokinius, 
kurie dalyvavo ir pamaldų apei
gose. Po pamaldų visi rinkosi j pa
rapijos salę. Mokslo metų užbaig- 
tuvės pradėtos JAV ir Lietuvos 
himnais. Mokyklos vedėja Daina 
Navickienė pasveikino visus susi
rinkusius ir supažindino juos su 
kiekvienu abiturientu. Taipgi ji 
jiems įteikė ir pažymėjimus. Tėvų 
komiteto vardu Rita Štuopienė įtei
kė kiekvienam baigusiam mokyklą 
dovaną - Kazio Daugėlos albuminį 
fotografijų rinkinį “Išeiviai iš Lietu
vos”, Leonardas Bacevičius kredito 
kooperatyvo “Taupa” vardu kiek
vieną abiturientą apdovanojo 50 
dol. sąskaita primindamas, kad 
jiems atėjo laikas skaityti ir banko 
knygutes. Baigusiųjų vardu Gintas 
Adomaitis ir Aliukas Wolosenko 
padėkojo mokytojams ir tėvams už 
jų pasiaukojimą. Buvo taipgi pa
gerbtos dvi pasižymėjusios mokyk
los mokytojos Aldona Dabrilienė ir 
Liuda Senutiepė, išdirbusios mo
kykloje 25-rius metus. Iškilmės 
baigtos IX klasės mokinių vaidini
mu - tautosakos pasaka “Kvailutė 
sesuo”.

Brazilija
Brazilijos lietuvių sąjungos 

metinis susirinkimas įvyko liepos 4 
d. šios organizacijos patalpose Sao 
Paulo mieste. Susirinkimą pradėjo 
pirm. A. Saldys, pakviesdamas susi
rinkusius tylos minute pagerbti or
ganizacijos mirusius narius. Pasku
tiniu metu Lietuvių sąjunga neteko 
šių narių: F. Garškienės, M. Butvi- 
dienės, M. Jovaišienės ir A. Sima- 
navičienės. Buvo padaryti valdybos 
pranešimai ir išrinkta valdyba bei 
taryba. Naujai kadencijai valdybą 
sudaro: pirm. A. Saldys, vicepirm. 
R. Bratkauskas, sekr. J. Satkūnas, 
padėjėjas J. Prokopas, ižd. P. Bara
nauskas, padėjėjas V. Ambrazevi
čius, reikalų vedėjas R. Braslaus- 
kas, knygvedyba - L. Medveder, C. 
Galeckas ir St. Gervetauskas, nuo
savybės direktorius R. Toth. Tary
bą papildė: A. Saldienė, A. Ambra

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONU DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 2.25%
santaupas..................................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius...................... 3.50%
180 dienų indėlius....................3.50%
1 m. term, indėlius................. 4.50%
2 m. term, indėlius................. 4.80%
3 m. term, indėlius................. 5.00%
4 m. term, indėlius................. 5.10%
5 m. term, indėlius................. 5.50%
RRSP ir RRIF
(Variable)...................................2.50%
1 m. ind...................................... 4.50%
2 m. ind...................................... 4.80%
3 m. ind...................................... 5.00%
4 m. ind...................................... 5.10%
5 m. ind...................................... 5.50% 

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

INTERAC KORTELĖ

zevičienė, N. Ambrazevičius ir H. 
Colella.

Imigracijos muziejuje, Sao 
Paulo mieste, birželio mėn. vyko 
imigrantų mokyklų dokumentinė 
paroda. Joje dalyvavo įvairių tau
tybių dabartinės ir buvusios mokyk
los. Prieškariniu laikotarpiu lietu
viai turėjo penkias mokyklas. A. 
Tatarūnienė parūpino parodai lie
tuviškų mokyklų rūdinius: nuotrau
kų, vartotų vadovėlių, sąsiuvinių, 
pažymėjimų.

Britanija
Bradforde liepos 11 d. mirė 

a.a. Algis Gerdžiūnas, 68 metų am
žiaus. Velionis gimė 1930 m. rug
pjūčio 30 d. Suvalkų Kalvarijoje. 
Šeimoje augo trys seserys ir du 
broliai. Sovietams artėjant, 1944 m. 
visa šeima pasitraukė į Vokietiją. 
Čia Algis lankė jūrininkystės mo
kyklą. Į Angliją Gerdžiūnų šeima 
atvyko 1947 m. Po dvejų metų 
Algis tampa prekybos laivyno jūrei
viu, aplanko daugelį pasaulio .vieto
vių. Pasitraukęs iš laivyno, įsidarbi
na tekstilės pramonėje, kurioje iš
būna iki pensijos. A. Gerdžiūnas 
aktyviai dalyvavo lietuviškoje veik
loje, ypač skautuose ir Didžiosios 
Britanijos lietuvių sąjungoje (DBLS). 
Buvo pastarosios organizacijos 
Bradfordo skyriaus valdybos pirmi
ninkas. Taipgi veikliai darbavosi ir 
“Vyčio” klubo valdyboje. Šermenys 
buvo surengti “Vyčio” klubo patal
pose. Atsisveikinimo žodžius tarė 
“Vyčio” klubo pirm. R. Vaičekaus
kaitė, DBLS centro valdybos vardu 
A. Blinstrubas ir skautų sąjungos 
vardu V. O’Brien. Gedulines Mi
šias atnašavo St. Patrick šventovėje 
šios šventovės klebonas kan. V. 
Kamaitis ir Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos Londone klebonas kun. 
P. Tverijonas. Velionis palaidotas 
Huddersfield’o kapinėse.

Lenkija
Punsko lietuviai gyvena naujo

mis viltimis. Po jų kreipimosi išsa
miu laišku į Lenkijos minister} pir
mininką J. Buzek, Lenkijos pasie
nio apsaugos vyriausias komendan
tas M. Bienkowski pasiūlė pasienio 
dalinį perkelti į Punsko valsčiaus 
pakraštį, kaip skelbia BNS žinių 
agentūra. Anksčiau jis kiečiausiai 
laikęsis dalinį palikti Punske. Puns
ko viršaitis V. Liškauskas spaudai 
pareiškė, kad pasienio dalinį siūlo
ma perkelti į vieną valsčiaus kaimą 
netoli Punsko. Ar bus priimtas siū
lymas, paaiškės po valsčiaus tarybos 
posėdžio. Lenkijos žmogaus teisių 
gynėjas A, Zielinski pasienio dali
nio įkurdinimą Punske buvo ap
skundęs Balstogės administraci
niam teismui dėl lietuvių teisių 
pažeidimo. Teismas skundą atmetė, 
pažymėdamas, kad nėra pažeistos 
lietuvių teisės ir nesukelia pavojų 
bendruomenės savimonei, j Andr

gjffilTOM °FFORDREALTY LTD.
Member Broker, 1531 Mosley St, 

Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0
Parduodant, perkant ■ 

lik dėl informacijos 
apie namus, vasarna- 
mius, ūkius, žemes 'PJ®
Wasagos, Slayncrio ir 
Collingwoodo apy- 
linkėse kreipkitės į

Angelę ,
Šal vaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. 705-429-2121
Elektroninis paštas: salvaiti@lynx.org 

Tinklavietė: www.fourseasonproperties.com

PASKOLAS
Asmenines nuo..........11.50%
nekiln. turto 1 m...........7.00%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. ir Kanados 
valdžios Iki $60,000 
sumos draudimu

mailto:salvaiti@lynx.org
http://www.fourseasonproperties.com


Diana
(Atkelta iš 4-to psl.) 

Taip broleliai, palydėkit 
Samanėlių takučiu! 
Likt sveikas, vyre - tėti! 
Aš netrukus sugrįšiu 
Į brolelių - sesių būrį. 
Kūdikėliu nešina... 
Ką giria mudviem išbūrė!? 
Slegia širdį nežinia...

5
O Vieninteli!.. Brangusis! 
Mano Meile amžina! 
Gelia širdį vėjo gūsiai. 
Miesto mūruos vieniša 
Sėdžiu ir rašau Tau laišką. 
Krūpčioja danguj žvaigždė... 
Jei Tu šią minutę laisvas, 
Sakalėliu gal atlėk! 
Tavo tvirtas, šiltas sparnas 
Ak, kaip reikalingas jisai mums! 
Nors baisingai šauktų varpas, 
Laimės niekas nesudrums!..
Štai ir vėl gyvybė beldžias 
Po nerimstančia širdim... 
Tartum prašo, tartum meldžia ”: 
“Mus, Tėveli, pasiimk!.. 
Gal ką nors labai negero, 
Mylimasis, aš jaučiu?!..
Ak! Damoklo kardas kabo... 
Ruošias kirst vienu kirčiu!..

Ne! Ne! Ne! Šalin tos mintys! 
Aš svajosiu vien Tave!.. 
Ak, kaip gera prisiminti 
Meilės pasaką miške!..
Kai miškų - medžioklės deivė 
Su eikliąja stirnele 
Gal šimtus miškų išbraidė, 
Kol surado man Tave!..

Pirmąsyk kai susitikom, 
Išsigando man širdis... 
Buvo pasakiškas rytas! 
Regis, štai visi išgirs, 
Ką ji kalba Tau, Mielasis! 
Bet ištiesi Tu rankas. 
Į akis žvelgi nedrąsiai 
Ir sakai: “Mieloji! Kas 
Iš Dangaus tave man siunčia 
Meilės aura taip žydra!?.. 
Danguje kregždutės krykščia - 
Tai - laiminga valanda!
Bet tų valandų taip maža!.. 
Susitikdavom retai.
Gal ši meilė tik miražas!? 
Gal jaunystės tik sapnai!?
Ne sapnai! Kovot išėjom 
Už Tėvynės Laisvę mūs! 
Pasiryžom vyt engėjus, 
Kovoje laimėt ar žūt...
Ar meni Gurklių sodybą? 
Ten planavom susituokt. 
Tos dienos paveikslą gyvą 
Dar regiu sapnuos.

Partizanė DIANA GLEMŽAITĖ 1948 m.Laukminiškiuose, Gurklių sody
boje, kur turėjo įvykti jos sutuoktuvės (greta - Irena Gurklytė ir jos mama)

Atsiųsta paminėti
REQUIEM - kunigas kanau

ninkas Antanas Kiela. Sudarytoja 
ir leidėja - Eugenija Urbaitienė. 
Redaktorius - Kęstutis Kasparas. 
Leidykla - “Naujasis lankas”, 
spaustuvė - Morkūnas ir Ko” (Stu
dentų g. 54, Kaunas 3031). įvadinis 
žodis - Telšių vyskupo Antano Vai
čiaus. Tiražas - 1200. Kaunas, 1999 
m., 56 psl.

Juozapas Romualdas Bagu- 
šauskas, LIETUVOS JAUNIMO 
PASIPRIEŠINIMAS SOVIETI
NIAM REŽIMUI IR JO SLOPINI
MAS. Redaktorė - Rima Dulkinie-

Dienraščio “Draugas” redakcijos 
naujausioji narė - EMILIJA 
ANDRIULYTĖ - neseniai atvy
kusi iš Lietuvos Ntr. Ed. Šulaičio

IRENA VAIČIKAUSKAITĖ

Altaristas Matas Nakas 
Su Stase - Elenute 
Spėjo dar pasukt iš tako 
Ir pasprukt iš čia lėkte. 
Kai pradėjo baisiai šaudyt 
Tie apylinkių stribai!.. 
Jie visai nesusigaudė, 
Pliekės tarp savų ilgai.
Gynei Tu mane, Brangusis! 
Išvedei Lėvens upe...
O galvojau, kad jau žūsim 
Tų žvėrių apsupime...

Suvirpėjo vėlei įsčios.. 
Sūnaitėlis?! Gal dukra?!
Baik, žvaigždute, baugiai 

blyksčiot!
Ką skiri, Dievuli! Ką!?..

Vis dažniau gyvybė beldžia! 
Laišką užbaigsiu vėliau,.. 
Vyki juodą varną, berže!
Ko jis krankia!? Aš bijau!..
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Grįžta Diana namolio.
Stebis pušys: “Ji viena"!.. ” 
Gimė jai dukrelė Jonė. 
Tik nelaimė... Negyva!..
Verkė vyras ją sutikęs: 
“Ačiū Dievui! Tu gyva! 
Mylimoji mano Nike! 
Mano Paukšte Diana!.. ”
Įsijungė vėl į kovą. 
Bėgo dienos sielvarte. 
Nors ir širdį gelia, sopa, 
Su Brangiausiu vėl drauge. 
Ją visi broleliai myli. 
Kuria žaibiškai eiles.
Ją Pegasas šimtamyliais 
Į Olimpą greit nuneš!

Diana, matyt, nujaučia, 
Mirtį sėlinant laukais, 
Nes ji skirtis su Brangiausiu 
Niekada sau nebeleis...
Iš širdies šaltinio žydro 
Trykšta eilės sidabni... 
Išsvajotą Laisvės rytą 
Ar išvysim, o Brangus!?
Nerimauja partizanai: 
Pūkas, Iksas, Diana... 
Vakarai padėt tik žada. 
Jiems nė motais Lietuva! 
Pergale anksti dar džiaugtis: 
Brolių kūnai patvoriuos...
Ir šešėliai - juodos paukštės 
Skraido jų veiduos tauriuos...
Jie šešiese pasiryžta 
Peržiemot Plunksnočiuos. 
Paslaptingai ošia miškas. 
Virpa širdys nejučia, 
Kam jie priėmė septintą 
Brolį pravarde “Maskva ”,

nė. Viršelio dailininkas - Alfonsas 
Žvilius. Leidėjas - Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos tyri
mo centras (Didžioji g. 17/1), Vil
nius 2001). Vilnius, 1999 m., 448 psl.

Vida Rudaitienė ir Vytautas 
Vitkauskas, VAKARŲ KALBŲ 
NAUJIEJI SKOLINIAI. Dailinin
kas - Algimantas Dapšys. Svetimų 
kalbų žodžius peržiūrėjo dr. Bro
nius Piesarskas. Išleista Tautos fon
do lėšomis. Vilnius, “Enciklopedi
ja”, (Žvaigždžių 8-307, Vilnius 
2050) 1998 m., 200 psl. Knygoje su
žymėti Vakarų kalbų skoliniai da
bartinėje lietuvių kalboje, teikiami 
lietuviški jų atitikmenys.

LAISVĖS KOVOS PRISIKĖ
LIMO APYGARDOJE. Sudarytoja 
- Eurelija Malinauskaitė. Redakto
rė - Rima Mekaitė. Dailininkas - 
Rimas Dubonis. Leidėjai - Lietu
vos gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centras (Didžioji g. 
17/1, Vilnius 2001) ir Šiaulių “Auš
ros” muziejus (Aušros alėja 47, 
Šiauliai 5400). Vilnius, 1999 m., 
344 psl.

VARPAS, žurnalas Tautos bei 
žmogaus laisvei, tautinei kultūrai 
ir lietuvybei. 1999 m. 33 nr. Redak
torius - Antanas Kučys, administ
ratorius Gražvydas Lazauskas. (208 
W. Natoma Ave., Addison, IL 
60101, USA). Leidėjas - Varpinin
kų filisterių draugija. Numerio kai
na - $7.00 JAV.

Kai žinių jiems vis dar stinga, 
Kur jis bastos per dienas?!

Neprikalbino Dianos 
Pasilikti, neit su jais drauge. 
“Su Tavim aš, Meile mano, 
Kovoje, kančioj, varge! 
Sibire mama ir tėtis, 
Ir broliukai, ir sesuo. 
Skleidžiasi širdy erškėtis. 
Žaizdos dar ilgai kraujuos, 
Kol sugrįš visi Tėvynėn, 
Kol apginsim Laisvę mes. 
Bet tikėkim, Baltas Vytis 
Jau skrenda per erdves!
7
Lapkritis. Plieniniai vėjai 
Taršo garbanas pušų... 
Tartum šaukia kas, įspėja? 
Broliai, slėpkitės! A -ū!?
Žaibo kryžiai virš giružės. 
Žaibo šūviai bunkery... 
Liepa, ąžuolai palūžę... 
Hidra! Kraują vėl geri!? 
Lietuvos sūnų tauriųjų 
Ir Dianos jos dukters!.. 
Sudarkyti guli kūnai 
Vėjuos šėlstančio rudens...
Samanėlėm kraujo rasos 
Sielvartą ilgai ridens... 
Džiūgaus tik eiklus Pegasas 
Skaisčią Gėlę nuo Lėvens 
Iš miškų - medžioklės deivės 
Pasigrobęs paslapčia... 
Į Olimpą renkas žvaigždės. 
Jų būry ir Diana!

Dailės lobiai į Lietuvą
Dailininkų Antano ir Anastazijos sukurti ir sutelkti dailės lobiai per ilgus 
dešimtmečius Kanadoje, iškeliavo į Vilnių, kur jų laukia speciali galerija
KUN, K. J, AMBRASAS, SJ

Gananoque, Ont. miestelis, 
šiandien rengiąs įvairias šven
tes, parodas, festivalius, pramo
gas, sutraukia nemaža lankytojų 
ne tik iš Kanados ir Amerikos, 
bet ir Italijos, Vokietijos, Rusi
jos ir kitų Europps šalių bei kitų 
žemynų.

Ši vieta brangi ir Lietuvai. 
Čia kelis dešimtmečius gyveno 
garsieji mūsų tautodailės gar
sintojai, pradininkai ir platinto
jai - Anastazija ir Antanas Ta
mošaičiai, kurie tiesiogiai yra 
susiję su Rasos ir Lino Veselkų 
šeima, nūnai Kanadoje tebepla- 
tinančia ir tebetęsiančia lietuvių 
tautodailės tradicijas. Jų na
muose kasmet vyksta Lietuvių 
tautodailės instituto suvažiavi
mai, kurios galva - Aldona Ve- 
selkienė - yra velionės Anasta
zijos sesuo, naujosios “Ramby- 
no” sodybos šeimininko Lino 
Veselkos motina.

Štai į jos namus suplūdęs šis 
šeimyninis sambūris, kas sau iš- 
siskirstęs po visus kambarius, 
ant kurių sienų tebekabo tiek 
Anastazijos, tiek prof. Antano 
Tamošaičio ir kitų šios šeimos 
narių tapybos, audimo ir kitų

Ir mirę gyvena...
Stasys Santvaras, poetas, 

libretų vertėjas, redaktorius, 
nors jau amžinybėje, dar vis gy
vas spaudos puslapiuose ir kny
gose. Štai šią vasarą gaunu iš 
Šiaulių įdomią Leono Peleckio- 
Kaktavičiaus knygą; tarp kitų 
rašytojų yra atsiminimų ir apie 
Santvarą, kur poeto mintys - 
“nuo jaunatviškos svajonės iki 
filosofo kančios”.

Kalbininko Prano Skar
džiaus šimtojo gimtadienio pro
ga Vytauto Didžiojo universite
to Kaune leidykla (1999) išleido 
nestorą knygelę: “Prano Skar
džiaus laiškai Stasiui Santva
rai”. Tai abiejų šių didžių vyrų 
susirašinėjimas išeivijoje “En

Vilniaus miesto dalis - Užupis, labai mėgstamas dailės studentų
Nuotr. V. Kapočiaus

Dailininkė a.a. ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ Nuotr. Vyt. Maželio

sričių Lietuvos menininkų darbų.
Tarp daugelio jaunų ir jau 

šiek tiek pagyvenusių svečių vie
name krėsle įsitaisęs žiūri kažin 
kokį senovinį filmą prof. Anta
nas Tamošaitis, kuris, paklaus
tas apie paskutinius jo rūpes
čius, pradeda pasakoti, kiek 
triūso, organizacijos ir tiesiog 
prakaito reikėjo išlieti per pas
kutines dienas, kolei Aldona 
Veselkienė su seserėčia biblio
tekininke, busimosios galerijos 
vedėja Laima Lukoševičiene ir 
kitų padedama, peržiūrėjo iš 
įvairių pasaulio šalių, įvairiau
siomis progomis prof. Antano 
surinktus piešinius, dovanas, 
skulptūras, drožinius, audinius 
ir kitokius rinkinius, sukrovė į 
dėžes ir išvežė tą visą didžiulį 
turtą. Jis netrukus turėtų pa
siekti Lietuvą ir būti patalpintas 
tame name, kurį savo lėšomis ir 
dideliu savo rūpesčiu suremon
tavo ištikimas gimtajai Nemuno 
žemei prof. Antanas Tamošai
tis, ligi šios dienos tebesisielojąs 
jos menu, tautodaile, jaunųjų 
menininkų likimu, jų parengi
mu, programomis ir visa tautos 
dvasia, kurios kryptimi ne visa
da patenkintas.

Iš vieno į kitą kambarį 

ciklopedijos redagavimo (kalbi
nio skyriaus) reikalais.

Štai gražiai iliustruotas žur
nalas “Gabija”, leidžiamas Lie
tuvoje, spausdina žurnalistės- 
muziejininkės (Maironio litera
tūros muziejuje Kaune) Virgini
jos Paplauskienės įdomų straips
nį “Meilė nušviečia visą gyveni
mą” (tai Alės Santvarienės žo
džiai). Čia daug įdomių minčių 
apie poetą Santvarą. Ir dvi gra
žios nuotraukos: abiejų Santva
rų ir antroji - su jų seniai miru
siu sūneliu Andrium-Algimantu 
(Aga).

Taip, meilė nušviečia... Ir 
darbai atsišviečia, nors autoriui 
ir mirus. A.R. 

vaikščiojame su profesoriumi po 
tuos namus, kur atrodo dar taip 
neseniai skambėjo abiejų Ta
mošaičių žingsniai, o jau kelioli
ka metų ji profesorių palikusi 
vieną tarp šių sienų, kur tiek 
daug buvo kurta, planuota, pa
daryta ir tiek godų išausta ne tik 
kilimuose, drobėse, bet ir jų 
protuose gimusių sumanymų, 
užmojų.

Kokios kūrybinės jėgos bū
ta ir esama šios giminės genuo
se! Kiek lakumo šių darbščių ir 
išradingų, kupinų fantazijos ir 
išradingumo galvose! Kiek rei
kėjo įdėti vargo, lėšų, kad tos 
didžios meno vertybės atsirastų 
štai tose lentynose ir stalčiuose, 
kambariuose ir salėse. Jos da
bar, išvežus tuos visus gausius 
rinkinius, atrodo tokios nykios, 
graudžios ir skurdžios. Vardan 
tos Lietuvos.

Tikrai šių žmonių gyveni
mas praėjo Lietuvos labui. Jos 
sielos virpesiu aidėjo jų sielos. 
Jos gėla ir aimana spindėjo jų 
sukurtose drobėse ir džiaugsmo 
atšvaitų pėdsakai liko juostose, 
audiniuose, kilimuose, ofortuo
se, piešiniuose, kurie, jau visi 
sukrauti į talpintuvą, laukia die
nos, kada bus išdėlioti salėse tų 
namų, kurie priims tūkstančius 
senosios ir naujosios kartos lie
tuvių, kad galėtų sužinoti bent 
dalelę to, kas per tiek dešimt
mečių su atida ir dalykiška nuo
voka rinkta, dėta, saugota ir ko
kia didele kaina vėlei pargaben
ta namo, prie Nemuno, prie 
Neries, į pačią Lietuvos širdį - 
Vilnių. Tikrai, apie ką ne ką, 
bet apie šiuos žmones, kurie 
taip atsidėję visą gyvenimą kau
pė meno lobius ir dabar, gyveni
mo saulėlydžiui artėjant, nepali
ko jų svetimiesiems. Nepasinau
dojo proga gauti kokią nors sve
timą premiją, išgirsti vieną kitą 
pagyrimą ar gauti geležėlę - ap
dovanojimą. Jie, nepaisydami 
vargo, sunkumų ir didžiulių do
lerio sumų, stropiai parengė tą 
didžiulę siuntą ilgai kelionei per 
Atlantą.

Linkėtume, kad į šią kelio
nę dar pačiu laiku išsirengtų ir 
pats didysis mūsų dailininkas ir 
tautodailės šulas, mūsų žemės 
gerbėjas, mylėtojas ir visoms 
mūsų kartoms akivaizdžiausias 
pavyzdys, kaip reikia žygiais, o 
ne žodžiais mylėti gimtąją že
mę, kurioje atsidūręs savo ži
niomis ir patirtimi dar būtų 
naudingas Domininkonų gatvė
je 15/1 kuriamai Anastazijos ir 
Antano Tamošaičių galerijai 
kaip patarėjas ir vadovas, žinąs 
tikrąją kiekvieno rodinio vertę, 
vietą ir reikšmę.

Juk tiktai jis vienas galėtų 
duoti šiam kultūros židiniui tik
rąją kryptį ir nustatyti teisin
giausią linkmę. Tikimės jį patį 
kuo greičiau pamatyti Vilniaus 
gatvėse, vis dar skubiai bežen
giantį ir atidžiai bežvelgiantį į 
kiekvieną vertybę, tikrąją tautos 
dvasią.
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□ KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Lietuvos rašytojų sąjungos 

valdybos posėdyje š.m. birželio 29 
d., kaip praneša “Literatūra ir 
menas" (1999.VII.3), aptarti nu
veikti darbai, pabrėžta blogėjanti 
finansinė būklė, apsvarstytos sa
vaitraščio “Literatūra ir menas” 
problemos, patvirtintas naujas šio 
leidinio vyr. redaktorius poetas 
Gintaras Bleizgys, kuris darbą 
pradėjo liepos 19 d. Į Sąjungą pri
imti nauji nariai: Aldona Veščiū- 
naitė, Bernardas Brazdžionis, 
Marija Jurgelevičienė ir Vidman
tas Kiaušas-Elmiškis. Numatoma 
išleisti almanachą “Poezijos pava
saris 2000”.

Lietuvos valstybinę M. Maž
vydo biblioteką parėmė Japonijos 
vyriausybė, paskirdama 46.5 mili
jono jenų (apie pusantro milijono 
litų). Už šią sumą bus perkama 
garso ir vaizdo įranga, kokią, 
taipgi Japonijos pagalba, pernai 
įsigijo M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus M. Žilinsko dailės ga
lerija Kaune. Kaip ELTA rašo 
(1999.VII.28), įranga lankytojams 
padeda netiesiogiai pažvelgti į 
muziejaus fonduose saugomus 
kūrinius, primena apie parodas. 
Dėl skiriamos paramos techninės 
pagalbos dokumentus pasirašė 
Lietuvos užsienio reikalų ministe- 
ris A. Saudargas ir Japonijos am
basadorius M. Orita.

Lietuvos kultūros istorijos 
leidinius šiemet papildė Bernar
do Aleknavičiaus paruoštas ir 
“Minties” leidyklos išleistas foto- 
albumas “Vydūnas”. Kaip “Lietu
vos aide” (1999.VII.30) rašoma, 
naujasis leidinys - tai savotiška 
enciklopedija, nušviečianti Vil
helmo Storastos-Vydūno gyveni
mą, jo darbus bei visuomeninę 
veiklą, apie kurią didelė Lietuvos 
inteligentijos dalis mažai žino. 
Aštuoni šimtai fotografijų, iš
spausdintų albume, visiškai pa
kanka arčiau susipažinti su Vy
dūnu ir vietovėmis, kuriose jis 
gyveno, dirbo ar lankėsi. Leidinio 
autorius tarp kitko primena, kad 
Vydūnas nebuvęs nei genijus, nei 
pranašas, o tik savotiškas tautos 
žadintojas, tautą ugdantis protė
vių dvasia, raginąs siekti gėrio bei 
dvasingumo. Pastebėta, kad “vy- 
dūnizmą” tyrinėjančių žmonių 
Lietuvoje daugėja. Nemažai Vy
dūno draugijos narių talkino ir 
čia minimą fotoalbumą leidžiant.

Dailininkas ANTANAS TAMOŠAITIS Nuotr. Vyt. Maželio

Dešimtmečio vizija
Man Lietuva visada siejosi 

su Vyčiu. Tai mano Baltasis žir
gas, Baltijos krašto šventoji le
genda. Ilgus metus jis buvo ma
no sielos skausmas ir vilties ki
birkštis.

Girdėjau jo gailų žvengimą 
lyg ir gūdžioje girioje, lyg su
pančiotą, skęstantį liūnuose, tai 
vėl tartum dusliai prunkščiantį, 
užkaltą tarp sienojų.

Ir tada, kai atplėšę užkalus 
parvedėm jį, lyg gerą draugą, į 
namus, ašarom nuplovę dulkes, 
paskyrėm pačią garbingiausią 
vietą tėvų seklyčioje.

Laikantis rankomis Baltijos 
kelyje, vėl tartum iš dūmų paky
la milžiniškas žirgo siluetas. Jis 
lekia viesulu. Žvengia žirgas,

Istorinės Lietuvos vėliavos 
buvo išstatytos Vilniaus paveikslų 
galerijoje š.m. liepos 5-15 d.d. Ta 
proga Lietuvos dailės muziejaus 
(1999.VII.6) išleistoje sąlankoje 
išspausdintas nuotraukomis pa
iliustruotas straipsnis “Senųjų vė
liavų dabarties gyvenimas”. 
Trumpai apžvelgus istorinę raidą, 
apibūdinus kai kurias išlikusias 
autentiškas vėliavas, tariama, kad 
stokojant duomenų vėliavų apta
rimas istoriniu lygiu neįmanomas, 
tačiau kraštotyriniu - naudingas, 
ypač jaunimo tautiniam auklėji
mui. Rašoma, kad tam darbui 20 
metų “pasišventė Amerikos lietu- 
vių-skautų ir ateitininkų, dirban
čių jaunimo stovyklose”. Paskata 
buvusi, kad darbas reikalingas. 
Pradėta 1977 m. ir norėta pasiūti 
bent 7 ar 14 vėliavų. Darbas išsi
plėtė, ir dabar rinkinį sudaro 50 
vėliavų. Vėliavų kūrimo darbui 
vadovavo kun. A. Saulaitis, SJ. 
Vėliavos buvo vežiojamos po jau
nimo stovyklas JAV-bėse, Kana
doje, Australijoje, jomis buvo 
puošiamos didžiųjų suvažiavimų 
salės. Jos saugomos Lietuvių skau
tų s-gos archyve Lemonte, IL.

“Lietuva, valstybės ir tautos 
istorija” - tokiu pavadinimu ne
seniai pasirodė lenkų istoriko 
prof. Henriko Wisnerio knyga, 
jau trečioji, skirta Lietuvai. Pir
mosios dvi - “Unija” ir “Lietuva 
ir lietuviai” - susilaukė ne tik di
delio dėmesio, bet ir kritikos, kai 
simpatizavimas lietuviams Lenki
joje buvo laikomas nepriimtinu. 
Kaip E. Degutienė “Lietuvos ai
de” (1999.VII.13) rašo, naujoji 
knyga apima labai platų Lietuvos 
laikotarpį - nuo jos vardo pami
nėjimo iki 1998 metų. Chronolo
gine tvarka išdėstyti faktai be kita 
ko rodo, kokie sudėtingi lietuvių 
ir lenkų santykiai buvę. Veikalo 
autorius, dažnai Vilnių lankantis, 
spaudai papasakojęs, jog Lietuvos 
istorija pradėjęs domėtis vaikystė
je, kai močiutė šeimai garsiai 
skaitydavo klasikus, ypač H. Sien- 
kiewicz’iaus “Tvaną”, kuriame ra
šoma apie didikus Radvilas ir ki
tus lietuvius. Vėliau profesorius 
savo disertacijai pasirinkęs Kris
tupo Radvilos biografiją. H. Wis- 
neris yra gerai išmokęs lietuvių 
kalbą, palaiko glaudžius ryšius su 
Lietuvos mokslininkais. Snk.

žvanga pasagos. Karžygio kar
das kerta debesis, iš dausų byra 
gėlės. Metalo žvangesys ir žie
dai - tikra palaima, rodanti dva
sinę jėgą.

Tas jausmas galėjo prišauk
ti milžinkapių didžiavyrius. Rin
kosi prabočių vėlės. Kėlėsi iš 
amžino įšalo, bildėjo trauki
niais, lėkė, skubėjo padangių 
paukščiai tremtiniai. Rinkosi iš 
raistų partizanai. Ir visi, visi ta
da buvome kartu.

Lai šiandien nemirtingojo 
Karžygio iškeltas kardas būna 
teisingumo, gėrio, narsumo ir 
didvyriškumo simboliu.

Julija Klišonytė-Šelmienė,
Marijampolė
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999 College St., Toronto, Ontario M6I1 IA8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

SIKELIMO
ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

AKTYVAI per 60 milijonų doleriu
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind...... .
180-364 d. term.ind.....
1 metų term. Indėlius...
2 metų term, indėlius...
3 metų term, indėlius...
4 metų term. Indėlius...
5 metų term, indėlius... 
1 metų GlC-mėn.palūk.
1 metų GlC-met. palūk.
2 metų GlC-met. palūk.
3 metų GlC-met. palūk.
4 metų GlC-met. palūk.
5 metų GlC-met. palūk. 
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”...........................3.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.....4.70%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.....5.05%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.....5.25%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind.....5.40%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind.....5.65%
Taupomąją sąskaitą iki...........2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk......................2.50%

3.15%
3.80%
4.45%
4.80%
5.00%
5.15%
5.40%
4.45%
4.70%
5.05%
5.25%
5.40%
5.65%

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.

7.00%
7.35%
7.55%
7.70%
7.80%

5.95%

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės (iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 
(money orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Nelmame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

AIR CONDITIONING & HEATING
Taisau ir įvedu

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

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

Skambinti R. Jareckui 
tel. 416 370-3539 arba 905 502-9614

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

BPL Import/Export

SIUNTINIAI į LIETUVĄ ir LENKIJĄ
$1.99 už kilogramą + $20 už pristatymą 

SKAMBINTI
905 545-8868 - Asta arba Beatas Brasai
Siuntiniai paimami iš namų nemokamai. Perduodame pinigus.
Adresas: 23 Springer Ave., Hamilton, Ont. L8M 2W7

i lllllllllII Illillllll

iiiiimiiii mu mu

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

VISAIS NEKILNOJAMO TURTO KLAUSIMAIS
- PARDAVIMU AR PIRKIMU -

sąžiningai patarnausiu.
PIRMIAUSIA PRAŠAU SKAMBINTI

TEODORUI STANULIUI, B.A.
Associate Broker

Tel. 416 769-1616; faksas 416 769-1524.
RE/MAX WEST REALTY Inc., 1678 Bloor Street West, 

Toronto, Ont. M6P 1A9

Karaliaučiaus krašte 1999.VL MARIJA PURVINIENĖ vairuoja 
ekspedicijos laivą Nuotr. M. Purvino

vadinamas 
nemalonų

oro linijų

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
vimas bei kainos tarp jų būna 
gana skirtingos. 250 iš tų apie 
600 netvarkomų senelynų sava
noriškai priklauso nepelno sie
kiančiai organizacijai “Ontario 
Residential Care Association” 
ir laikosi tos organizacijos nu
statytų lygių. Toronto miesto 
savivaldybė, patyrusi, kad kai 
kurie iš netvarkomų senelynų 
blogai aprūpina bei išnaudoja 
savo įnamius, nutarė sudaryti 
tyrimo komisiją bei siųsti į juos 
sveikatos inspektorius. Tikėki
mės, kad artimoje ateityje tie 
dabar netvarkomi senelynai tu
rės nors minimalius reikalavi
mus jų tvarkymui ir senelių 
priežiūrai. Taip pat Ontario 
sveikatos ministerė jau pernai 
pažadėjo 20,000 naujų vietų iki 
2004 metų valdžios tvarkomuo
se senelynuose.

Dvokiančio vandens Toron
te aprašyme “TŽ” 35 nr. įsibro
vė klaida. Turėtų būti ‘’kada 
Ontario ežero temperatūra staiga 
pašoka keliais laipsniais šiltyn, 
dumblių (“Algae”) ir tam tikrų 
bakterijų junginys, 

‘geosmin ’, sukelia 
kvapą ”.

Abi Kanados
bendroves “Onex Corporation” 
siūlosi nupirkti už $5.7 bilijonus 
ir sujungti į vieną. “Onex” pir
mininkas, to pasiūlymo auto
rius, Gerald Schwartz yra laiko
mas gabiu bendrovių manipu
liatoriumi ir jau yra nemažai 
bendrovių sėkmingai atstatęs į 
pelningą kelią. Viena iš oro lini
jų bendrovių, “Canadian Airli
nes”, kuri paskutiniu metu fi
nansiškai negaluoja, labai grei
tai tam pasiūlymui pritarė. Ta
čiau didesnė savo apimtimi ir 
geresnėje padėtyje esanti “Air 
Canada” kol kas to pasiūlyto 
susijungimo nenori nė svarstyti. 
Pasiūlymui akstiną davė federa
cinio transporto ministerio D. 
Collenette suspendavimas ku
riam laikui įstatymo, tvarkančio 
bendrovių monopolį. Tuo jis 
pirmiausia norėjo paraginti abi 
oro linijų bendroves derėtis, 
kad išgelbėtų “Canadian Airli
nes” nuo bankrotavimo. “Air 
Canada”, pasinaudodama ta 
proga, pareikalavo perleisti jai 
pelningus Ramiojo vandenyno 
skrydžius. Derybos tuo ir nu
trūko. “Onex” sujungimo idėją 
paremia tuo, kad dauguma vals
tybių turi tik vieną tarptautinę 
oro linijų bendrovę ir kelias ma
žesnes, tenkinančias vietinio vi
daus susisiekimo reikalavimus. 
Konkurencija tarptautinėje erd-

vėje būna su kitų valstybių oro 
linijomis. Tų dviejų Kanados 
oro linijų bendrovių susijungi
mo atveju būtų atleista apie 
5000 darbininkų. Taip pat truk
do nuostata, kad nė vienas “Air 
Canada” investitorius negali lai
kyti daugiau, kaip 10% jos akci
jų. Šiuo metu derybos sustojo, 
nes “Air Canada” labai prieši
nasi susijungimo idėjai, nes ji ir 
viena pati sėkmingai veikia.

Aklas žmogus įmušė golfo 
sviedinuką į duobutę už 184 jar
dų vienu smūgiu. Northridge 
golfo lauke netoli Brantford, 
Ontario, 44 metų Gord Paynter, 
padedamas jo trylikametės duk
terėčios, kuri jam nurodė kryptį 
kurion mušti sviedinuką, ne
norėjo tikėti savo laime. Prieš 
22 metus apakęs nuo cukrinės 
ligos, Paynter vėl pradėjo žaisti 
golfą 1994 metais. Prieš apaki
mą jis niekad nebuvo toks sėk
mingas, vis numušdavo sviedi
nuką j šalį arba per arti. Pasku
tiniu metu jis taip pat pradėjo 
garsėti Toronte kaip komikas.

Tarptautinėse geografijos 
žinių varžybose Kanados jau
nuoliai laimėjo Sidabro meda
lius. Šešiolikametis Mark Lau
ric iš North Toronto Collegiate, 
keturiolikametis Alexander Schull 
iš Penbroke ir trylikametis 
Bryan Jensens iš Kalgario var
žėsi su 10 kitų tautų jaunuolių 
Toronto “Science Center” pa
talpose. Varžybas organizavo 
JAV “National Geographic So
ciety”, jas pravedė “Jeopardy” 
vedėjas, kanadietis iš Sudbury 
Alex Trebek. Pirmą vietą šie
met laimėjo JAV, trečioje liko 
Rusija. Prieš dvejus metus geo
grafijos varžybos vyko Vašing
tone, DC, ir kanadiečiai tada 
laimėjo aukso medalius. G.K.

Žinios is Lietuvos
- Tarptautiniame lengvosios 

atletikos federacijos (IAAF) “Auk
sinės lygos” ir “Grand Prix” varžy
bų tarpsnyje Briuselyje (Belgija) 
Lietuvos atstovas Virgilijus Alekna 
užėmė trečiąją vietą. 27 metų atle
tas nusviedė diską 64 m 38 cm. Ki
tas Lietuvos atletas Vaclovas Kidy
kas nusviedė diską 62 m 93 cm ir 
užėmė penktąją vietą.

- Pasaulio baidarių ir kanojų 
irklavimo čempionate Milane (Ita
lija) vienviečių baidarių varžybose 
500 m nuotolyje Lietuvos atstovas 
Alvydas Duonela užėmė aštuntąją 
vietą.

- Tarptautinėse Vroclovo uni
versiteto rektoriaus taurės moterų 
krepšinio varžybose Lenkijoje Lie
tuvos čempionė Kauno “Laisvė” 
užėmė trečiąją vietą.

- Aurelijus Simaška tapo Eu
ropos “autokroso” čempionu. Jis 
dar turi dalyvauti devintame pirme
nybių tarpsnyje Italijoje, bet jo jau 
niekas negali pralenkti.

- Panevėžio “El-Eko-Sport” 
dviračių sporto klubo atstovė dvi
dešimtmetė Gitana Gruodytė lai
mėjo Europos jaunimo (iki 23 me
tų) čempionatą. Netoli Milano (Ita
lija) įvykusiose pirmenybėse ji iško
vojo apdovanojimą trijų kilometrų 
persekiojimo lenktynėse. Kita “El- 
Eko-Sport” klubo narė aštuoniolik
metė Neringa Raudonytė užėmė 
ketvirtąją vietą.

- Lietuvos jaunių merginų 
(1982 metų gimimo ir jaunesnės) 
krepšinio rinktinė Europos jaunių 
Čempionato pirmojo atrankos 
tarpsnio varžybose Italijoje iškovo
jo pirmąją vietą nugalėdamos Itali
ją 75:45.

- Kelne (Vokietija) vykusiame 
Europos moterų žolės riedulio 
čempionate Lietuvos rinktinė už
ėmė aštuntąją vietą ir prarado teisę 
dalyvauti olimpiadoje.

- Garsusis Lietuvos ir pasaulio 
triatlonininkas panevėžietis Vid
mantas Urbonas, kuris praėjusiais 
metais Meksikoje iškovojo pasaulio 
meisterystę, šiemet nuplaukė Ne
munu 460 km, gana rimtai susirgo 
ir buvo paguldytas ligoninėje. Gy
dytojai nustatę, kad jis susirgo nuo 
persitempimo. Apie jį žinutę pa
skelbė “Toronto Star” rugsėjo 5 d. 
laidoje. Ten nurodoma, kad 41 m. 
amžiaus Lietuvos atletas sunegala
vo dėl širdies, plaučių ir kepenų su
trikimo. Čempionas blogai pasiju
tęs po 83 kilometrų bėgimo. V.P.

Centuos

LIETUVIŲ
KREDITO TTTT
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 115 milijonų dolerių
MOKA:

3.05% už 30-89 dienų term. Indėlius 
3.15% už 90-179 dienų term. Indėlius 
3.80% už 180-364 dienų term, indėlius 
4.45% už 1 m. term, indėlius 
4.80% už 2 m. term, indėlius 
5.00% už 3 m. term, indėlius 
5.15% už 4 m. term, indėlius 
5.40% už 5 m. term, indėlius 
4.45% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.70% už 1 m. GIC invest, pažym. 
5.05%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
5.25% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.40% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.65% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.00% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
4.70% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
5.05% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
5.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
5.40% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
5.65% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk 

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 7.75%
už nekilnojamo
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų................... 7.00%
2 metų....................7.35%
3 metų....................7.55%
4 metų....................7.70%
5 metų....................7.80%

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgičius iki 95% 

Įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard} TtPLUS
Lietuvos banko proginių monetų pardavimas.
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

SuHmt
GROUP

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

Skautų veikla
• A.a. v.s. Vytautas Skrinskas 

mirė š.m. rugpjūčio 28 d. Buvo pa
šarvotas Turner & Porter laidotu
vių koplyčioje, kur rugpjūčio 31d. 
vyko atsisvekinimas su velioniu. 
Prie karsto budint skautininkų gar
bės sargybai, maldas atliko Prisi
kėlimo parapijos klebonas s. kun. 
Aug. Simanavičius, OFM, atsisvei
kino šeimos vardu vaikaitė Indrė 
Viskontaitė, sūnus ps. dr. Gailius 
Skrinskas, skautų vardu - v.s. F. 
Mockus, pakvietęs skautus į ratą, 
kuriame buvo sugiedota “Ateina 
naktis” ir “Lietuva brangi”. Daly
vaujant gausiam būriui tautiečių ir 
uniformuotų skautininkų-kių, velio
nis palaidotas Sv. Jono lietuvių ka
pinėse rugsėjo 1 d.

• Rugpjūčio 29 d. Toronto 
skautija atsisveikino ir su a.a. Justi
na Sriubiškiene bei jos seserimi a.a. 
Aldona Stadiene. Abi jos nuliūdi
me paliko skautų rėmėjų šeimas, 
sūnų s. Rimą Sriubiškį, “Romuvos” 
valdybos pirmininką. Velionės palai
dotos rugpjūčio 30 d. Šv. Jono lie
tuvių kapinėse. Mississaugoje, Ont.

Best Sellers Ltd.
Member Broker

Robert Speck Parkway Suite 150.
Mississauga. Ont L4Z 1S1

IRENA RENTELIENĖ
Pirkimo-pardavimo atstovė

Tel. (905) 273-4211-įstaigos 
(905) 507-6608 - namų 

. Prašau kreiptis visais narni; pirkimo-pardavimo 
klausimais. Mielai ir sąžiningai patarnausiu.

WALTER V. DAUGINIS
iivsii itiivci: IHIUIIHMI!-

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 QO. 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

PERSIKĖLĖ I NAUJAS PATALPAS NUO 1998 M. LAPKRIČIO 7 D.
KEN GIBB REAL ESTATE & INSURANCE 

300 North Queen St., Suite 105N 
Etobicoke, Ont. M9C 5K4

(šiaurinėj pusėj Queensway; prieš Sherway Gardens)
Tel. 416 622-5305 arba 1-800-463-5305

Faksas 416 620-7584

ZlllqtatP® DRAUDIMAS." IIIVlUlw 4555 Hurontario St., Mississauga, >•
You’re in good hands. Ont. L4Z 3M1

aooo

RAMŪNAS (RON) VANAGAS
“Take Two Advantage”

planas sujungia namo ir automobilio
draudimą, sumažina Jūsų įmokas

NAMO-AUTOMOBILIO-GYVYBĖS-TURTO DRAUDIMAI BEI “RRSP” PLANAI

Darbo tel.: 905 502-6297 
Namų tel.: 416 621-1261 

“Cell”: 416 825-4503

e
 'Queen (į^^o/ve/ ALGIS

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

KELIONĖS I VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!
I LIETUVĄ KELIONES paruošiu geriausiomis kainomis ne tik iš To

ronto, bet ir iš kitų, kad ir tolimiausių Kanados vietovių.
SKRENDAM ĮVAIRIOMIS TRASOMIS.

Skrydžiams po 1 spalio galioja jau nupigintos žiemos sezono kainos. Tarp 13 ir 
25 gruodžio yra vadinamas PEAK arba HIGH SEASON - kainos aukštesnės.

UŽSISAKYKIT REIKIAMUS BILIETUS JA U DABAR!
Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus tele

fonu. Bilietus pristatau X-PRESS paštu. Toronto įstaigoje būnu trečiadie
niais tarp 11 ir 17 valandos.

ALGIS MEDELIS
Tarp 28 rugsėjo ir 22 spalio Medeliai atostogauja. Jei Įmanoma, 

užsisakykite bilietus prieš tą laiką, arba, man nesant, kreipkitės 
įstaigoje į MARIJĄ ir pasakykite, kad esate A. Medelio klientai.

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

Tel. 1-905-666-9086 FAX 1-905-666-9183
___________ ALGIS ar STEFA MEDELIAI___________
Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į 
Lietuvą. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
PER 7 DARBO DIENAS JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!



A+A
VYTAUTUI SKRINSKUI, 

buvusiam parapijos komiteto pirmininkui mirus, ne
tekties valandą nuoširdžiai užjaučiame parapijos tary
bos narę - dukterį DALIĄ V1SKONTIENĘ, žmoną 
FELICIJĄ, sūnų dr. GAILIŲ su žmona ir vaikaičius - 
INDRĘ, DARIŲ, ALENUTĘ ir TOMĄ. Amžiną 
ramybę suteik jam Viešpatie -

Prisikėlimo parapijos taryba

AtA
VYTAUTUI SKRINSKUI 

iškeliavus amžinybėn,
liūdesyje likusią jo žmoną FELICIJĄ, dukrą 
DALIĄ, sūnų GAILIŲ su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

Skautininkų-kių draugovės ir visa 
Toronto skautija

VYR. SKAUTININKUI

AtA
VYTAUTUI SKRINSKUI

iškeliavus į amžino poilsio vietą, jo šeimai ir
artimiesiems gilią užuojautą reiškia bei kartu liūdi -

Hamiltono skautininkių “Šatrijos Raganos”
būrelis

Dainavos stovyklavietėje JAV š.m. rugpjūčio 15-21 d.d. įvykusiuose Lietuvių tautinių šokių instituto rengia
muose šokių mokytojų kursuose. Iš k.: KLB pirm. Algis Vaičiūnas, XI LTŠŠ kopirmininkas Vincas Piečaitis, 
LTŠI pirm. Nyoiė Pupienė, XI LTŠŠ meno vadovai - Rita ir Juozas Karasiejai Nuotr. S. Piečaitienės
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Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

Wot*t Realty Ine.

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

Nemokamas namų įvertinimas

Svetimžodžių “zacirką”peržvelgus
Algimanto Taškūno “Nereikalingų svetimžodžių rinkinys”

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

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

Tel.: 416 530-1070

VYR. SKAUTININKUI

AtA
VYTAUTUI SKRINSKUI 

mirus,
jo žmonai FELICIJAI, dukrai DALIAI VISKON- 
TIENEI, sūnui dr. GAILIUI SKRINSKUI bei jų šei
moms ir visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą -

LSS brolijos vyriausiasis skautininkas
A. Sekas ir visi brolijos nariai

A+A
v.s. VYTAUTUI SKRINSKUI 

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai FELICIJAI, 
dukteriai ps. DALIAI VISKONTIENEI, sūnui s.v. dr. 
GAILIUI SKRINSKUI, vaikaičiams s.v. DARIUI VIS- 
KONTUI, vyr.sk. INDREI VISKONTAITEI, vyr. sk. 
ALENUTEI SKRINSKAITEI, s.v. TOMUI SKRINS
KUI ir visiems giminėms bei artimiesiems.

Brolis VYTAUTAS buvo vienas iš uoliausių 
skautijos narių. Už ilgametį įdėtą darbą ir vadovavimą 
sąjunga įvertino velionį ir buvo apdovanotas aukščiausiu 
LSS garbės ženklu, Geležinio Vilko ordinu.

Lietuvių skautų sąjunga kartu su Jumis skausmu 
ir liūdesiu dalinasi -

v.s. Birutė Banaitienė, 
LSS tarybos pirmijos pirmininkė

Tautinių šokių kursai Dainavoje
XI Lietuvių tautinių šokių 

šventės kopirmininkui Vincui 
Piečaičiui teko aplankyti Daina
vos stovykloje (JAV, Michigan 
valstijoje), rugpjūčio 15-21 d.d. 
vykusius Lietuvių tautinių šokių 
instituto surengtus kursus. Ta 
proga jis šnektelėjo su instituto 
pirmininke Nijole Pupiene.

- Kas organizuoja kursus ir 
kas padengia jų išlaidas?

- Kursus organizuoja Lietu
vių tautinių šokių institutas, ku
rio aš esu pirmininkė. Visą dar
bą atlieka valdyba. Kursus jau 
eilę metų finansuoja “Lithua
nian Folk Dance Festivals, Inc”. 
Šiemet taip pat parėmė ir Ame
rikos lietuvių fondas. Šiom abiem 
finansinėm institucijom esame 
labai dėkingi. Kelionės išlaidas 
apsimoka patys kursantai.

- Kaip dažnai ir kuriam tiks
lui šie kursai rengiami?

- Kursai rengiami kas antri 
metai naujiems, o taip pat ir pa
tyrusioms tautinių šokių moky
tojams. Šiemet ypatingai reikia 
pasitempti, nes artėja XI-ji Lie
tuvių tautinių šokių šventė, tad 
visus mokytojus reika dar ir su
pažindinti su šventės repertuaru 
ir juos paruošti, kad grįžę galėtų 
tinkamai mokyti savo grupes.

- Kiek mokytojų dirba su 
kursantais?

- Šiuose kursuose dirba 12 
mokytojų su vyriausia mokytoja 
Rita Karasiejiene, kuri yra ir vy
riausia XI LTŠŠ meno vadovė.

- Kiek kursantų dalyvauja ?
- Iš viso yra atvažiavę dau

giau kaip 80, iš kurių 60 moky- 
tojai-vadovai, atstovaują 40-čiai 
tautinių šokių grupių. Daugiau
sia, žinoma, tai iš Amerikos ir 
Kanados, bet taip pat turime at
stovų iš Argentinos ir Brazilijos.

- Kaip sekasi darbas? Kuo 
šie kursai skiriasi nuo kitų?

- Darbas eina puikiai. Visų 
kursantų ir mokytojų nuotaika 
labai gera, nors dirbame nuo 8 
v.r. iki 10 v.v. Reikia visus supa
žindinti su naujais šokiais. Ir, 
kaip anksčiau minėjau, artėja ir 
XI LTŠŠ su plačiu repertuaru, 
tai reikia ir jam ruoštis.

- Ką galėtumėte dar pasakyti 
apie kursus?

- Rengėjai labai džiaugiasi 
palankiu oru. Nebuvo per karš
ta, kaip yra pasitaikę anksčiau, 
kas labai išvargina šokėjus. Da
lyvių skaičius gausus. Malonu 
matyti daug jaunų mokytojų, 
kurie atvyko net su savo mažais 
vaikučiais. Smagu girdėti tėvus, 
kalbančius su jais lietuviškai. 
Puiki nuotaika, jaunatviška ener
gija neatslūgsta dieną iš dienos. 
Mano kvietimu kursus aplankė 
KLB pirmininkas Alg. Vaičiū
nas ir XI LTŠŠ kopirmininkas 
Vincas Piečaitis su žmona Silvi
ja Piečaitiene. Jie kursantus pa
sveikino ir atsakinėjo jų klausi
mus apie XI LTŠŠ. Buvo malo
nus pabendravimas.

-Ačiū už pokalbį.

GEDIMINAS KURPIS

Zarasai, tas rojaus kampe
lis, kuriame gimiau ir net trylika 
metų augau, nepasižymėjo lie
tuvių kalbos švarumu. Beveik 
nuo pat lopšio girdėjau svetim
žodžius, kurių tada net nelai
kiau svetimžodžiais, barbariz
mus, jau nekalbant apie aukš
taitiško liežuvio “perkrikštytus” 
gerus lietuviškus žodžius. Mat 
aukštaičiui “koja” pavirsta “ka- 
ja”, “ranka” pasidaro “runka”, 
“tėvas” būna “totą”, “mama” - 
“močia” ir taip be galo. Ilgą lai
ką stengiausi atskirti, katras yra 
“abcocas”, katras “padnackas” 
(kulnis ir puspadis), kada žmo
gus “talkuja”, kada “uturaja” 
(sako ir kalba/plepa).

Kai į mano rankas pakliuvo 
A. Taškūno “Nereikalingų sve
timžodžių rinkinys”, apsidžiau
giau. Sakau, dabar tai pagyven
siu jaunystės prisiminimais. Bet 
šiek tiek nusivyliau. Ieškodamas 
pažįstamų žodžių, suradau ab- 
rūsą, bet neradau abcoco, sura
dau padušką, bet neradau pad- 
nacko. O kur dar chebra, spa- 
viednė, kamurka, pakūta, ba- 
charkė, škliankyti, padlyza, zacir- 
ka, firanka, promachas, zajadlas, 
prabaščius, reveransas, Susiedas, 
šaika, atažerka, špijonas, gra- 
matnas, zeksas ir daug kitų, kas
dien vartotų svetimybių.

Aha, sakau, gal čia stengia
masi surinkti daugiau dabarti
nėje Lietuvos spaudoje randa
mų svetimžodžių. Glėbį jų ra
dau: alijansą, ažiotažą, ralį, aut
saiderį, biznesmeną, bryfingą, 
funkcijonierių, menedžementą, 
paritetą, finišuoti, reketą, rentabi
lumą ir panašiai, bet toli gražu 
neužtenkamai daug. Kai kurių 
paaiškinimai keistoki, pvz. strip- 
tyzas (eržilavimasis...), kniksas 
(tūpsnis), prezervatyvas (sargis). 
Kai kurių žodžių nesu matęs ar 
girdėjęs, kaip nacionalybė, oka- 
zija, olas (menė, salė), fri (kep- 
tukai, kepti bulvių pirštukai), 
multikas (pieštas filmas), bičas 
(bičiulis). Kai kuriuos esu kitaip 
girdėjęs, kaip strofa (pastraipa), 
ne strofa; abeūgos (replės), ne 
abeūgas, taip pat byčius (paplū
dimys), ne bičas. Bet kur fekali
nis dvokas (išmatų smarvė), lo- 
sijonas (odos kremas) ir kiti 
įmantrūs svetimkalbės perliu
kai?

Nesiskųsčiau, kad svetimžo
džių rinkinys ne pilnas - iš visų 
kampų po truputį surinkta, - jei 
nebūčiau pastebėjęs gana ilgo 
bendradarbių sąrašo iš visų pa
saulio kraštų. Iš viso net 28 ži
nomesni ar negirdėti specialis
tai (tarp kitko, Aurelija M. Ba- 
lašauskienė ar nebus tik klyv- 
landietė A. Balašaitienė?). Šal
tinių sąraše 7 moksliniai veika
lai. Išleido Lietuvos studijų 
sambūris Tasmanijos universi
tete. Su tokiais “kredencialais” 
ar negalima buvo surinkti pil- 
nesnio rinkinio?

Mano akimis žiūrint, sve
timžodžius galima būtų suskirs
tyti pagal jų kilmę arba “įsikūni-

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

Ont. M9N 1J4

♦ MLS 
skelbimas

♦ Komisas 372%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829 

jimo laikotarpį” į kelias dides
nes grupes. Seniausios gal būtų 
gudų kilmės svetimybės, kurios 
įsibrovė dar kunigaikščių lai
kais, bent tų laikų kanceliarinė 
kalba, net iš dalies, buvo gudų. 
Tų svetimybių mažai liko, ne
bent Gudijos pasienyje ir Dzū
kijoje. Kiek vėliau, Vytauto ir 
Jogailos laikais, su Lietuvos 
krikštu atkeliavo ir lenkiški žo
džiai, daugiausia religiniai ter
minai, kurių šiek tiek pasiliko 
iki mūsų laikų. Vėliau, Rusijos 
carų priespaudos laikais, brovė
si rusiški žodžiai, kurių dar dau
giau priviso sovietinės okupaci
jos metais. Nuo Gedimino lai
kų, kai buvo atkviesti į Lietuvą 
žydai, o gal daugiausia nepri
klausomybės laikais, buvo pri
imti kai kurie “jidiš” žodžiai. 
Sporte, versluose, jūrininkystė
je, kol nebuvo nukalta lietuviš
kų terminų, buvo vartojami ap- 
lietuvinti vakariečių žodžiai 
angliški, vokiški, prancūziški. 
Daug tų žodžių jau dingo iš kas
dieninės kalbos,, ypač tremtyje. 
Jaunesnioji karta ir net kadaise 
vadinta “vidurinioji karta” (da
bar 60-70 metų amžiaus) jų jau 
beveik visai nevartoja. Kaip jau 
minėjau, man; viduriniosios 
kartos atstovui, tai buvo savotiš
kas prisiminimas jaunystės lai
kų, kada tuos svetimžodžius gir
dėdavau beveik kasdien. Ar ver
tėtų tų žodžių pilnesnį rinkinį 
spausdinti? Kažin - nebent no
rėtųsi palikti įrašą kalbos istori

joje, nes daug tų žodžių buvo 
gana “spalvingi” ir gal netrukus 
mirs natūralia mirtimi.

Tremtyje, kol gyvenome 
Vokietijoje, vartojome daug vo
kiškų žodžių (štrasenbanas, 
banhofas, šnelcūgas ir t.t.), ku
rie emigravus iš Vokietijos tuo
jau dingo iš mūsų žodynų. Atvy
kę į JAV ar Kanadą, suradome 
senųjų ateivių sulietuvintus an
gliškus žodžius (stepsai, šiušiai, 
karas, apartmentas, laitas, kou- 
tas, draiveris ir daug daug kitų), 
kuriuos gal daugiausia juokau

Su pacientais rusų...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

daro. Jeigu jai kmynai būtų ne
skanūs, tai ji taip kruopščiai jų 
nesirinktų ir nedėtų į tą skarelę. 
Maskoliškai šiek tiek mokėjau 
ir paklausiau:

- Kam Jums tos sėklos?

O rusė, suvalgiusi daugiau 
nei pusę sūrio, laižėsi ir surink
tas iš sūrio kmynų sėklas tvirtai 
rišo mazgu į savo gėlėtos skare
lės kampą, man sakydama:

- Tas baltas daiktas labai 
skanus. Aš taip pat noriu išsiau
ginti tokių... Tai pasisėsiu, kad 
galėčiau kiekvieną dieną tokį 
nusiskinti kaip agurką ir suval
gyti-

- Tai sūris, sūris! - vos ne- 
plyšdama iš juoko sakau suglu
musiai rusei. - Jis neauginamas 
kaip agurkai! Jį reikia padaryti 
iš pieno!

- Kaip tai padaryti? Juk jis 
turi sėklas, tai kodėl negalima 
pasisėti ir užsiauginti jį? Tai kas 
iš tų sėklų auga?! - jau piktai, 
lyg man grūmodama tarė pykte
lėjus nekviesta viešnia.

- Kmynai auga tokie balz
ganai žydintys, paskui nužydėjus 
sėklos būna, - sakau.

METINĖ TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 135 dol. vi
suose pasaulio kraštuose, įskaitant 
ir Lietuvą. 

dami vartojome, bet kai kurie 
prigijo ir “dypukų” žodynuose. 
Vertėtų juos surinkti.

Paskutinė kategorija yra 
bent man visiškai nesuprantama 
mada Lietuvos žiniasklaidoje (ir 
Internete) vartoti iškraipytus 
vakarietiškus žodžius, kuriems 
yra užtenkamai gražių lietuviš
kų atitikmenų. Tuos gal vertėtų 
labiausiai iškelti kaipo nevarto
tinus svetimžodžius nei žinias
klaidoje, nei kanceliarinėje kal
boje. Jų mažiau randame lietu
viškoje tremties spaudoje. Kuo 
daugiausia tų žodžių reikėjo su
rinkti į šį leidinį, iškelti į viešu
mą, pabarti jų vartotojus. Pa- 
nardžius po lietuviškas Interne
to svetaines, tų keistų svetim
žodžių pririnktumėte gana daug 
net ir per trumpą laiką.

Minėtame A. Taškūno lei
dinyje, kai kurie paaiškinimai 
nelabai tikslūs. Kad ir striptyzas 
- kadangi kumelės juo neužsi
iminėja, netikslu aiškinti eržila- 
vimusi. Kodėl nepaaiškinti, kad 
tai “sceninis apsinuoginimas (su 
muzikos palyda)”, palikti sve
timžodį nepakeistą. Prezervaty
vą, tą maisto priemaišą, varto
jamą, kad ilgiau išliktų nesu- 
gedęs, vadinti sargiu (kadaise 
labai populiarus šuns vardas)? 
Kniksą keisti tūpsniu? Niekad 
nebuvau girdėjęs ką nors varto
jant tūpsnį, bet žodyne radau 
(kažkodėl tame pačiame žodyne 
neradau purvabridžių).

Mano manymu, ir tikriau
siai daug karo veteranų su ma
nim sutiks, armija nėra kariuo
menė, o tik sausumos karo pa
jėgos.

Red. pastaba. Lietuvoje yra 
išleista V. Rudaitienės ir V. 
Vitkausko knyga “Vakarų kalbų 
naujieji skoliniai”. Joje patei
kiami skoliniai ir lietuviški jų 
atitikmenys, kad spaudos žmo
nės vartotų pastaruosius. Deja, 
rinkinys toli gražu nepilnas. 
Trūksta dar daug be reikalo 
vartojamų-skolinių atitikmenų.

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

Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.
Dr. O. ELVIKIS, d.d.s.
Dr. R. KARKA, D.D.S. M.S. Dip. Orth.

(Orthodontist)
Telefonas

2373 Bloor Street West 4^ g 763-5677

Advokatas

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

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

Lengvai pasiekiamas autobusu 
nr. 79 (Scarlett Road) nuo 

Runnymede požeminio stoties.

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

str a Travel
& Services Inc.

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

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

Bilietus atvykstantiems iš Lietuvos (pristatymas į namus per vieną parą) *

* Dokumentų vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą *
* Dideles nuolaidas dažnai keliaujantiems *

* Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas *

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

Bet matau, kad “didžioji se
suo” manimi netiki; pikta paky
la nuo stalo ir prieš išeidama 
sako:

- Aš patikrinsiu. Jeigu tu 
sakai netiesą, iš manęs juokiesi, 
būsi sušaudyta. Suspaudusi ran
koje skarelės kampą su sėklų 
mazgu trinktelėjusi durim išėjo.

Lieku kiek sumišus, išgąs
dinta, bet negaliu nustoti kvato
jusi. Ką jūs pasakysit - rusė sūrį 
norėjo iš kmyno sėklos išsiau
ginti!

Dar savo arsenale turėjau 
daugiau linksmų nutikimų. Pa
pasakodavau “vyresniems bro
liams” kaip Sibire lietuviai mo
kindavo rusus dešras daryti. 
Ten taip pat neapseita be 
anekdotų.

Tokie mano pasakojimai 
juos veikdavo kaip šaltas dušas 
ir pasijutę pažeminti, supliukš- 
davo tarsi pradurti balionai.

MARGUTIS______
PYSANKA- V.I.M. Ine. 
4134 Dundas St. West, Etobicoke, ON, M8X 1X3

Tel. (416) 233-4601 Fax (416) 233-3042

Siuntiniai laivu ir lėktuvu
TIESIOG į VILNIŲ

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5161 

Fax: 416 763-5097
Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patarnauju lietuvių visuomenei 12 metų

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

Pristatymo kaina $15 už siuntinį

Tel. (416) 233-4601
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TO RO N T O M MONTREAL
Anapilio žinios

- Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje ateinančius du sekma
dienius Mišias aukos kun. Liudas 
Januška, OFM.

- Ateinantį sekmadienį, rugsė
jo 12, Lietuvos kankinių šventovėje 
bus renkama arkivyskupijos įsakyta 
antroji rinkliava Kanados vyskupų 
reikalams.

- Ateinantį sekmadienį, rugsė
jo 12, Delhi Šv. Kazimiero švento
vėje bus renkama vyskupijos įsaky
ta antroji rinkliava Kanados vysku
pų reikalams.

- Rugsėjo 7, antradienį, palai
dota a.a. Birutė Niunevienė, 77 m. 
amžiaus. Taipgi tą pačią dieną pa
laidota a.a. Valentina Dalindienė, 
68 m. amžiaus.

- Lietuvoje yra miręs mūsų 
nuoširdaus parapijiečio ir choristo 
Vlado Kazlausko brolis Bronius.

- Lietuvos kankinių šventovės 
choras po vasaros atostogų renkasi 
savo pirmajai repeticijai rugsėjo 12, 
sekmadienį, 10 v. ryto įprastame 
repeticijų kambaryje. Anapilio sa
lės antrame aukšte. Visi buvusieji 
nariai ir nauji asmenys skatinami 
įsijungi į choro eiles ir kuo iškilmin
giau garbinti Dievą giesmėmis.

-Rugsėjo 12, ateinantį sekma
dienį, Delhi lietuvių bendruomenė 
švenčia Tautos šventę. Tuoj po 3 
v.p.p. Mišių visi renkasi minėjimui į 
Šv. Kazimerio šventovės salę.

- Mišios rugsėjo 12, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Bernardą Petke
vičių; 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje 10 v.r. 
už a.a. Justiną Hiršą; Delhi Šv. Ka
zimiero šventovėje 3 v.p.p. už Lu
košių ir Svilų mirusius.

Išeivijos lietuvių klierikų fon
dui $200 aukojo O. Raubienė.

Keltuvo vajui $100 aukojo 
D. Zulonienė.

Vysk. Paltaroko vidurinei 
mokyklai Panevėžyje J. Staške
vičius aukojo $50.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - J. Bernatavičie- 
nė (savo vyro a.a. Jono ir moti
nos a.a. Barboros Dūdienės at
minimui); $50 - B. Vaičiūnienė, 
D. Radzevičienė.

A. a. Valentinai Dalindienei 
mirus, užjausdami vyrą Povilą, 
visą šeimą, motiną A. Burdulie- 
nę ir visus artimuosius, Alvina 
ir Vladas Ramanauskai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $30.

A. a. Pijui Januškai mirus, 
užjausdami seserį Anelę Kun- 
caitienę, jos vyrą Jaunutį ir visą 
šeimą, Alvina ir Vladas Rama
nauskai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $30.

A. a. Pranui Žymantui mi
rus, užjausdama jo šeimą Zita 
Didžbalienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame vi

siems, kurie prisidėjo prie sėk
mingai praėjusios Anapilio vai
kų darželio gegužinės Vasagoje, 
o ypač Aldonai Vaškevičienei 
už loterijos ir “Fashion Show” 
pravedimą, A. Ulbinui ir A. Ku
činskui už muziką, Vandai Ulbi- 
nienei ir Magdutei Juozaitienei 
už maisto paruošimą.

Anapilio vaikų darželio mo
kytojos - Loreta Ir Ramunė

Esu Ontario provincijos akredi
tuota vertėja prie Teisingumo 
ministerijos (Ministry of the 
Attorney General).

Genovaitė Bijūnas, Ph.D. 
tel. 416 621-1638, fax 416 621-8479 
Adresas: 106 Meadowbank Road,

Etobicoke, Ontario M9B 5C9

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

Prisikėlimo parapijos žinios
- “Atgaivink” programos va

dovų posėdis įvyks rugsėjo 8 d., 7 
v.v. parapijos patalpose. Šios pro
gramos trečiojo ciklo pirmas sek
madienis bus spalio 3 d.

- Šv. Pranciškaus Trečiojo or
dino narių Mišios ir susirinkimas 
įvyks šį ketvirtadienį rugsėjo 9, 10 
v.r.

- Parapijos tarybos jaunimo 
sekcijai vadovauja Ilona Turczyn 
(905 238-1564) ir Gintas Neimanas, 
jn. (231-8350). Jie kviečia jaunimą 
prisidėti prie jų organizuojamų įvy
kių. Lapkričio 21 d. rengiama jau
nimo meno paroda parapijos patal
pose, o rugsėjo 25 d. - “Kretingos” 
stovyklų ir parapijos jaunimo vasa
ros prisiminimų šokiai.

- Parapijos jaunimo choras 
šventovėje giedos sykį per mėnesį, 
rugsėjo 19, spalio 17, lapkričio 21 ir 
gruodžio 12 d.d. po vienos valandos 
repeticijų prieš Mišias. Kviečiami 
jaunuoliai ir jaunuolės įsijungti į šį 
vienetą.

- Pakrikštytas Lucas-Eric, Linos 
(Totoraitytės) ir Eric Taylor sūnus.

- Parapijos biblioteka veikia sek
madieniais nuo 9.30 v. iki 11.30 v.r.

- Rugsėjo 1 d. palaidoti - a.a. 
Vytautas Skrinskas, 85 m. amžiaus. 
Paliko žmoną Feliciją, dukrą Dalią 
Viskontienę ir sūnų dr. Gailių su 
šeimomis ir a.a. Petras Gaidelis, 84 
m., kuris Kanadoj giminių neturėjo. 
Rugsėjo 3 d. palaidoti - Antanas 
Diržys, 80 m. ir a.a. Jonas Paškevi
čius, 86 m., kurie Kanadoj giminių 
neturėjo; rugsėjo 4 d. palaidoti - 
a.a. Kazys Simbelis, 79 m. ir a.a. 
Stasė Ročienė, 81 m., kuri paliko 
vyrą Praną, sūnų Stasį su šeima ir 
dukrą Ritą, o Lietuvoje seserį 
Konstanciją ir brolį Kostą.

- Mišios sekmadienį, rugsėjo 
12: 8.15 v.r. už a.a. Stasį Dačkų; 
9.15 v.r. už a.a. Aldoną ir Liną Šeš
kus; 10.15 v.r. už a.a. kun. Antaną 
Prakapą, OFM, už a.a. Juozą ir 
Magdaleną Barščiauskus, už Zulo- 
nų šeimos mirusius; 11.30 v.r. už 
gyvus ir mirusius parapijiečius.

Muziejaus-archyvo žinios
- Muziejuje paruošta nauja pa

rodėlė apie lakūnus Darių ir Girė
ną. Kapinių lankymo dienos proga 
bus didelė nauja paroda.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio popietėje, rug

sėjo 5, dalyvavo 170 asmenų. Pra
nešimus padarė ir su svečiais supa
žindino A. Skilandžiūnienė.

- LN moterų būrelio susirinki
mas įvyks rugsėjo 8, trečiadienį, 11 
vai. ryto.

- Slaugos namams aukos pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog Labdaros fondas. Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

A. a. Vytauto J. Skrinsko atmi
nimui pagerbti D. Mitalienė paau
kojo $20 vaikų kaimui “Vaiko tė
viškės namai” Lietuvoje.

Mylimai draugei a.a. Elzei 
Linkienei staiga mirus Midlande, 
Ont., užjausdami vyrą Kajetoną, 
vaikus ir vaikaičius, vaikų kaimui 
“Vaiko tėviškės namai” Lietuvoje 
$100 paaukojo: P. V. Jankaičiai, D. 
V. Stanaičiai, N. Pečiulytė ir V. V. 
Rasiuliai.

A. a. Justinai Sriubiškienei mi
rus, užjausdami vyrą Bonifacą Sriu- 
biškį ir brolį Praną Kavaliauską su 
šeimomis, V. V. Rasiuliai paaukojo 
$25 vaikų kaimui “Vaiko tėviškės 
namai” Lietuvoje.
KLK moterų dr-jos centro valdyba

A. a. Stasei Kanopienei mi
rus, užjausdama vyrą Povilą Ka
nopą ir seseris, velionės atmini
mui pagerbti Lyda Kažemėkie- 
nė “Tėviškės žiburiams” aukojo 
$25.

NAMŲ REMONTO, tvarkymo bei 
papuošimo klausimus jums padės 
išspręsti patyrę specialistai. Skam
binti Zeniui bet kuriuo metu tel. 
905 301-7513 arba 905 301-3729.

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.

KLB krašto valdybos susitikime (1999.VIII.30) su naujai paskirtu Kanados ambasadoriumi Lietuvai. Sėdi iš 
k. KLB pirmininkas ALG. VAIČIŪNAS, ambasadorius PETER McKELLAR, RŪTA ŽILINSKIENĖ- stovi 
SILVIJA PIEČAITIENĖ, IRENA ROSS, MARYTĖ VASILIAUSKIENĖ, NATALIJA LIAČIENĖ MATAS 
STANEVIČIUS, JOLANTA STASIULEVIČIENĖ, VIDA STANEVIČIENĖ

“ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRO” ir HAMILTONO nJ 
“AUKURO” AKTORIAI (

pasirodys kartu Stasio Lauciaus 4 veiksmų vaidinime

“PONIOS ZYDRIENES BENDRABUTIS”
kuris įvyks rugsėjo 19 d., sekmadienį, 4 v.p.p.

Prisikėlimo parapijos salėje, 1011 College St.
Spektaklį rengia ir maloniai visus kviečia “Aukuras

LIETUVOS KANKINIŲ ŠVENTE I

O

Programoje:
3 v.p.p. Lietuvos kankinių šventės

I.

Mišios ir po jų vaišės Anapilio salėje

Lituanistinių mokyklų mo
kytojų suvažiavimas šaukiamas 
šį šeštadienį, rugsėjo 11, 10 vai. 
ryto. Adresas: 150 East 5th St., 
Hamilton, Ont. Tel. 575-5202. 
Važiuojantiems iš Toronto pa
tariama: iš QEW sukti į 403, į 
Hamiltoną, išvažiuoti East 
Main St., sukti dešinėn Welling
ton So. (Mountain access), tada 
į kairę Fennell g., vėl į kairę 
East 5lh g. Daugiau informaci
jos teikia Vida Stanevičienė, tel. 
905 331-0303.

Toronto vyrų choras 
“Aras”, vad. Lilijos Turūtaitės, 
pradeda repeticijas rugsėjo 15, 
trečiadienį, 6.30 v.v. Toronto 
Lietuvių Namuose. Visi choris
tai kviečiami sugrįžti ir laukia
ma naujų, galinčių dainavimu 
padėti chorui išsilaikyti ir tobu
lėti. Choro valdyba

Toronto “Gintaro” ansam
blis po vasaros atostogų pra
deda naują darbo sezoną. Pa
grindinis ateinančių metų darbo 
tikslas - pasiruošimas XI-jai 
tautinių šokių šventei, kurioje 
ansamblis dalyvaus su 200 šo
kėjų. Pirmoji vaikų ir jaunių 
grupių repeticija įvyks rugsėjo 
16, ketvirtadienį 6.30 v.v. Ana
pilio salėse. Yra priimami nauji 
šokėjai - mergaitės ir berniukai 
- nuo 7 metų amžiaus. Jei kas 
norėtų įsijungti į “Gintaro” ei
les, turi atvykti į pirmąją repe
ticiją. Studentų grupė repetuoja 
sekmadieniais 6.30 v.v. Lietuvių 
Namuose. Veteranų šokėjų gru
pės pradės repetuoti spalio mė
nesį. Daugiau informacijos ga
lima gauti iš “Gintaro” ansamb
lio globėjų Ritos ir Juozo Kara- 
siejų tel. 905 896-7239. K.

A. a. Aldonai Stadienei mi
rus, nuoširdžiai užjausdama 
dukras Audrę ir Daivą bei arti
muosius, Ona Juodikienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

A. a. Justinai Sriubiškienei 
mirus, nuoširdžiai užjausdama 
skausme likusį vyrą Bonifacą, 
dukrą Jūratę, sūnų Rimą bei 
artimuosius, Ona Juodikienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $25.

IEŠKOME moters, kuri padėtų pri
žiūrėti senyvų motiną kiekvienų die
nų. Gyvename Mississaugoje. Skam
binkite 905 863-4553 iki 5 v.p.p.

REIKALINGA MOTERIS, 30-40 
m. amžiaus, prižiūrėti 2 vaikus ir 
atlikti namų ruošos darbus 6 die
nas per savaitę. Tel. 416 879-4389.

Bilietai į vaišes gaunami (sekmadieniais po Mišių Anapilyje 
ir pas R. Celejfewska tel. 416 231-8832.

Maloniai kviečia visus dalyvauti — Anapilio parapijos taryba

A 1
KLK moterlį draugijos centro valdyba ir pirmasis Kanadoje 
įsisteigęs Šv. Jono Krikštytojo, vėliau - Lietuvos kankinių 

parapijos skyrius rengia savo veiklos 5O metų

SUKAKTIES MIN€JIMf|
1999 m. rugsėjo 19, sekmadienį.

Iškilmės prasidės 11 v.r. Mišiomis Lietuvos kankinių šventovėje, 
po jų įvyks akademinė bei meninė dalis didžiojoje Anapilio 
salėje. Minėjimas baigsis vaišėmis (karštais pietumis ir vynu).

Kviečiame visus gausiai dalyvauti. įėjimas - auka 
Apie dalyvavimą prašome pranešti

A. Augaitienei tel. 416 231-7416 iki rugsėjo 16 d.

“Music at Humbercrest” 
klasikinės muzikos serijai vado
vauja vienetas, pasivadinęs “Ca
lyx”. Jame dalyvauja sopranas 
Narelle Martinez, fleitistė Su
san Kutertan ir pianistė Ilona 
Beresnevičienė (Beres). Šiais 
metais koncertai vėl vyks Hum
bercrest United Church patal
pose, Baby Point gatvėje, netoli 
Jane g. Pirmajame, šeštadienį, 
rugsėjo 18, 7.30 v.v., arijas ir 
duetus iš “Madame Butterfly” 
ir kitų operų dainuos sopranas 
Narelle Martinez ir tenoras Le
nard Whiting, akompanuos pia
nistė Ilona Beresnevičienė. Sek
madienį, lapkričio 21, 2.30 v.p. 
p. fleita gros Susan Kutertan, 
arfa - Sharlerre Wallance. Atei
nančių metų kovo 5, sekmadie
nį, 2.30 v.p.p. pasirodys smuiki
ninkas Atis. Bankas ir pianistė 
Ilona Beresnevičienė. Norintys 
iš anksto užsisakyti bilietus (visi 
trys koncertai $40) prašomi 
skambinti tel. 4165 536-6033.
REIKALINGA auklė vienam vaiku
čiui 6 dienom per savaitę, kuri gy
ventų su mumis Toronto centre. 
Turi mokėti rusų kalbų. Skambinti 
vakarais tel. 416 482-2330.

MOTERIS IŠ LIETUVOS, turinti 
patyrimo ligonių slaugyme, gali 
slaugyti ligonius ar prižiūrėti vy
resnio amžiaus asmenis. Skambinti 
tel. 416 233-5996.

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.

5

įvyks 1999 m. 
rugsėjo 26, 
sekmadienį, 
ANAPILYJE

HAMILTONO pensininkų namuo
se “Rambyne” yra laisvų butų. Kai
na $543 ir aukščiau įskaitant šildy
mų ir elektrų. Teirautis tel. 905 
526-8281.

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.

SKAMBINKITE į LIETUVĄ PIGIAU!

JAV centai 
(nėra ,,tax" mokesčių)

Ta pati kaina visą parą. 
Žemos tarptautinių skambučių 

kainos į kitas šalis.

Užsisa^l^ta šiandien!
S kanaiitiBKite, dabar!

MAXITEL 630-323-3785 • 888-606-3427

Trys Lietuvos karininkai rug
pjūčio pradžioje atvyko j St. Jean- 
sur-Richelicu Kanados kariuome
nės bazę mokytis jjrancūzų kalbos. 
Tai Itn. Akvilė Šidlauskaitė, vyr. 
Itn. Ramūnas Narbutis ir kpt. Ra
mūnas Titenis. Jų kursas tęsis iki 
Kalėdų. Po to jie grįš į Lietuvą. 
Šioje bazėje pavasarį buvo pradėti 
ir anglų kalbos kursai, todėl iš bu
vusių pavasarį penkių Lietuvos ka
rininkų vienas mokėsi anglų, o kiti 
prancūzų kalbos. Šiuo kartu visi 
trys karininkai mokosi prancūzų 
kalbos.

Tarptautinės kooperatyvų są
jungos (International Cooperative 
Alliance - ICA) kad dveji metai 
įvykstantis suvažiavimas šiais me
tais buvo Kvebeko mieste nuo rug
pjūčio 29 d. iki rugsėjo 1 d. Šiai są
jungai priklauso įvairių sričių ko
operatyvai: žemės ūkio, vartotojų, 
turizmo, bankininkystės. Sąjunga 
turi 760,000 narių. Lietuvos koope
ratinėms organizacijoms atstovavo 
Valentinas Sakolnikas, Petras Ši
manskis, Ona Šimanskienė ir Stasys 
Šimkus. Atskirai atskrido jaunimo 
atstovai - Lietuvos kredito unijų 
draugijos direktorius Ramūnas 
Stankevičius ir finansų direktorius 
Sigitas Bubnys. Pastarieji du rug
pjūčio 27 d. atskrido į Montrealį. 
Kitą dieną jie pasiekė Kvebeko 
miestą ir ten pasiliko iki rugsėjo 6 d.

A.a. Juozas Adomaitis, (Adam), 
85 m. amžiaus, staiga mirė rugpjū
čio 11 d. Liko žmona bei giminės 
čia ir Lietuvoje. B.S.

Vedybinė sukaktis. Rugpjūčio 
4 d. Montrealio Aušros Vartų šven
tovėje buvo atšvęsta iškili šventė - 
Danutės ir Broniaus Staškevičių 50 
metų santuokinio gyvenimo sukak
tis. Danutė ir Bronius yra ilgame
čiai Montrealio apylinkės lietuvių 
bendruomenės ir AV parapijos vei
kėjai. Jų penki vaikai su šeimomis 
tęsia jų darbą panašiu pasišventi
mu. Šventė pradėta Mišiomis. Mi
šių procesijoje prie altoriaus po gė
lytę nešė dvylika vaikaičių. Mišias 
koncelebravo prel. J. Staškevičius iš 
Mississaugos kartu su Aušros Var

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AUTOMOBILIAMS, 

kurių vairuotojai yra 55 metų 
amžiaus ar daugiau, 

neturėję nelaimių.

AP AMONIS INSURANCE AGENCY INC
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1L7

Tel. 722-3545 Fax: 722-3546

Naujas ambasadorius Lietuvai
Nauju ambasadoriumi Lie

tuvai Kanada paskyrė Peter
McKellar. Jo paties pageidavi
mu, jis norėjo susisiekti su Ka
nados lietuvių bendruomenės 
atstovais. Tai įvyko rugpjūčio 30 
d. Prisikėlimo parapijos patal
pose. Susitikime su ambasado
riumi dalyvavo KLB pirm. A. 
Vaičiūnas su valdyba ir Lietuvių 
tautinių šokių šventės rengimo 
komiteto kopirm. V. Piečaitis. 
Susitikimo metu naujasis amba
sadorius pasisakė, kad Lietuvą 
yra aplankęs prieš trejus metus, 
apibūdino savo naujas pareigas 
ir atsakinėjo į klausimus.

Ambasadoriaus pareigas pra
dės eiti po susitikimo su Lietu
vos respublikos prez. V. Adam
kumi spalio mėn. pradžioje. Jis 
atstovaus visoms trims Baltijos 
valstybėms. Oficialioji jo rezi
dencija bus Rygoje, bet kas 
penktą ar šeštą savaitę praleis 

tų parapijos klebonu kun. K. J. 
Ambrasu, SJ, ir svečiu iš Lietuvos 
kun. A. Kildušiu. Mišioms patarna-: 
vo vaikaičiai Danielius ir Antanas 
Staškevičiai, aukas nešė vaikaičiai 
Adomas ir Maika Drešeriai, Mišių 
skaitinius atliko vaikaičiai Alma 
Staškevičiūtė ir Juozas Piečaitis. Po 
prel. J. Staškevičiaus pamokslo 
apie meilę ir jos reikšmę vyko san
tuokos sukaktuvinės apeigos. Į šias 
apeigas buvo įtraukta ir antra pora 
- sukaktuvininkų dukra Alma ir 
Petras Drešeriai, kurie gražiu suta
pimu šventė savo 25 metų santuoki
nio gyvenimo sukaktį. Mišių pa
baigoje Danutei ir Broniui buvo 
įteiktos tradicinės kryžiumi paženk
lintos lazdos pasiremti senatvėje.

Tolimesnė šventės programa 
vyko parapijos salėje prie vaišių 
stalų, kurie buvo paruošti sukaktu
vininkų vaikų bei jų šeimų. Progra
mai sklandžiai vadovavo sūnus Li
nas Staškevičius. Pagrindinę sveiki
nimo kalbą šeimos vardu pasakė 
vyriausias sūnus Arūnas Staškevi
čius. Buvo nemaža sveikinimų raš
tu, kurių tarpe buvo laiškas iš Ka
nados ministerio pirmininko Jean 
Chretien, finansų ministerio Paul 
Martin ir Broniaus vyriausiojo bro
lio Juozo, kuris dėl senatvės nebe
galėjo atvykti iš Toronto. Genovai
tė Kudžmienė sveikino katalikių 
moterų draugijos vardu, nes Danu
tė yra veikli organizacijos narė. 
Prel. Jonas perdavė “TŽ” redakto
riaus prel. Pr. Gaidos sveikinimus, 
nes Bronius yra “TŽ” bendradar
bis. Programą paįvairino ir visus 
pralinksmino savo kupletais Jonas 
Adomonis. Paskui abiem sukaktu
vininkų porom Šv. Tėvo palaimini
mus įteikė Broniaus vyriausiojo 
brolio Juozo vaikai iš Toronto: 
klierikas Vytautas Staškevičius ir 
Valentina Baliūnienė. Gale vaišių 
padėkos žodžius tarė abu: pirma - 
Bronius, paskui - Danutė, kuri su 
humoru nupasakojo kai kuriuos jų 
gyvenimo įvykius. Šventėje dalyva
vo giminių ir svečių iš arti ir toli, 
net iš Paryžiaus. Visi linkėjo sukak
tuvininkams sveikatos ir ryžto toli
mesniam gyvenimui bei veiklai lie
tuvių bendruomenėje. V.S.

NAMAMS, 
naujiems ir atnaujintiems, gerai 

išlaikytiems, savininko 
gyvenamiems arba nuomojamiems.

Kanados ambasados būstinėje 
(Office of the Canadian Embas-
sy) Vilniuje. Raštinės vedėja su 
pavaduotojais aptarnaus intere
santus. Paklaustas apie vizų iš
davimą, atsakė, kad tai yra Imi
gracijos departamento atsako
mybė. Jo įstaiga yra Londone, 
Anglijoje. Ambasados tarnauto
jai tik perima užpildytus prašy
mus ir juos persiunčia j Londo
ną. Painformuotas, kad į Tauti
nių šokių šventę, įvyksiančią 
2000-aisiais Toronte nori atvyk
ti apie 12 šokių grupių iš Lietu
vos, jis patarė iš anksto kreiptis 
į Jean Roberse (Director Gene
ral, International Region, Dept, 
of Citizenship and Immigration, 
365 Laurier Ave. West, Ottawa, 
Ont.), o kopiją pasiųsti jam. Bet 
kokiais klausimais ambasado
rius prašė kreiptis tiesioginiai į 
jį. Jis prižadėjo, kiek sąlygos 
leis, padėti. Apgailestavo, kad į 
visus klausimus atsakymų dar 
dabar neturi. Nuvykęs Vilniun 
tikisi būti naudingas ir Kanadai, 
ir Lietuvai, plečiant bendradar
biavimą ekonomijos, verslo ir 
kultūros srityse.

Praleidęs porą valandų lie
tuvių tarpe, naujasis ambasado
rius padėkojo už gražų priėmi
mą bei vaišes ir nusifotografavo 
su KLB valdyba. Dlv.

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).


