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Buvęs idealas-žala?
Išskyrus negausias išimtis, dauguma lietuvių išei

vijoje tautiškumo klausimu buvo ir yra vieningi. Per pen
kiasdešimt metų visa organizuota užsienio lietuvija įvai
riais įmanomais būdais kovojo dėl savo tapatumo. Jei to 
nebūtų buvę, greičiausiai, jau visi būtume sutirpę tauty
bių maišymo katile ir pasivadinę pagal priimtas ar gimi
mu įsigytas pilietybes.

KAIP per tą patį laiką tautiniai reikalai klostėsi 
okupuotoje tėvynėje, išeivija per daug nežinojo. 
Gal į tai per daug ir nesigilino, nes kam gi būtų 
atėję į galvą, kad tautiškumas, suprantamas pirmiausia 

kaip lietuvybė, gali Lietuvoje kelti kokių nors klausimų ar 
abejonių, juoba, kad vaizdi išorinė tautinė raiška (dainos, 
šokiai, liaudies muzika ir t.t.] visada buvo tvirta ir įspū
dinga, išspaudusi tėvynės pasiilgusiems ne vieną ašarą. 
Stiprinančiai veikė ir tai, kad ne vienas Lietuvos rašytojas 
gabiai sugebėjo ir tarp eilučių išreikšti savo slaptą patrio
tinę laikyseną. Nestokodavo nė įvairių privačių ryšių, ku
rie padėdavo suprasti ir tikėti, kaip tvirtai ir principingai 
laikosi rusų okupuota tauta. Nebuvo abejonės, kad per 
penkiasdešimt metų susitelkė stipri tautinė dvasinė jėga, 
prasiveržusi nuostabia “Baltijos kelio” demonstracija, pri
vertusią visą pasaulį žvilgtelti į Lietuvą ir jos šiaurės kai
mynus. Šiandien, praėjus dešimčiai metų nuo to istorinio 
įvykio, kažkas negero pasidarė. Daugelis pradėjo jaustis 
lyg būtų kažką praradę ar pametę, likę be žinios ir nusi
statymo, kuriuo keliu pasukti, ko iš tikrųjų klausyti? 
Užuot ištvėrę išlaikyti bei puoselėti pradėtą ir parodytą 
vienybę, kai kurie jau ieško kažko kito, nebesutaria pa
grindiniais vadovavimo klausimais. Darosi net nebeaišku, 
kokią tą dabartinę Lietuvą norime statyti?

YRA pagrindo tvirtinti, kad daugumai išeivių toks 
klausimas gali atrodyti absurdiškas. Kaip ir kam iš 
viso jis galėtų kilti? O jei jis kyla, reiškia - tėvynėje 
vyksta kažkokie nebeaiškūs, nelaukti ir netikėti dalykai. 

Buvo įprasta į Lietuvą žiūrėti kaip į stipriausią lietuvybės 
židinį, labai padedantį išeiviams savo šviesa ir kaitra ko
voti su kasdien gresiančiu nutautėjimu. Negi galėtų būti 
kitaip, negi dingtų toji didžioji atrama? Klausimas atsi
randa, kai girdimos stiprios užuominos apie tautiškumo, 
taigi ir pačios lietuvybės, pakaitalą. Nebe paslaptis, kad 
tautai vietoj tautiškumo uoliai peršamas pilietiškumas, 
nors tų dalykų sugretinimas - tai bulvės pavertimas obuo
liu. Kas atidžiau seka nepriklausomybės raidą Lietuvoje, 
stebi mokyklas, vadovų pasaulėžiūras, klauso jų kalbų, 
skaito įvairiausius išvedžiojimus spaudoje, - gali nesun
kiai susidaryti vaizdą, kad tenai iš tikrųjų kažkas “verda
ma”, tik to viralo kiekis dar nežinomas, nors kvapas jau 
šiek tiek jaučiamas. Ir drauge su tuo kartais paskelbiama 
stačiai neįtikėtinų ir liūdnų teiginių. Štai skaitome: “Kad 
Prezidentas yra abejingas tautiškam auklėjimui, aš jau 
prie to pripratau. Kitaip būti ir negali” (“Varpas, nr. 33, 
1999, iš vienos mokytojos laiško). Toliau: “Už tautišku
mo, dvasingumo, patriotiškumo idėjų puoselėjimą šian
dien Lietuvoje reikia atkakliai grumtis su tais, kuriems la
biausiai tai turėtų rūpėti”... Tai Lietuvos jaunimo auklėji
mu besirūpinančios mokytojos balsas. Nėra abejonės, kad 
tenai yra ir priešingų balsų. Tas sankirtis labiausiai ir ke
lia nerimą - kur einame, kur nueisime, kas laimės? O kai 
aiškiai ir vos ne įsakmiai siūloma, kad vietoj tautinio mąs
tymo jaunimo tarpe turi atsirasti kažkoks europinis mąs
tymas - lenda yla iš maišo. Buvęs idealas - tautinis sąmo
ningumas - švietimo tvarkytojų paverčiamas kažkuo ne- 
bepriimtinu, gal net žalingu. Ir tas posūkis matomas vos 
dešimčiai metų prabėgus nuo to garsaus “Baltijos kelio”, 
kuriame stovėjo tauta, nors dar visi buvo Sovietų Sąjun
gos piliečiai. Kokiame kelyje būtų reikėję stovėti pripažįs
tant vien tik pilietiškumą? Č.S.

Savaitė Lietuvoje

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

KANADOS ĮVYKIAI
Prancūzakalbių suvažiavimas

Prancūziškai kalbančių (“La 
Francophonie”) valstybių gru
pės, kuriai iš dalies priklauso 
ir Kvebekas bei New Brunswick 
(kai sprendžiami klausimai pro
vincijų sprendimo ribose), va
dovų suvažiavimas neseniai įvy
ko Moncton’o mieste, New 
Brunswick. Dalyvavo delegatai 
iš 47 šalių, pradedant Prancūzi
ja ir baigiant Demokratine 
Kongo respublika. Buvo svars
tyti kultūriniai bei ekonominiai 
klausimai, bet į darbotvarkę pa
teko ir politinės temos, kaip 
žmogaus teisių pažeidimo klau
simai. Neapsieita ir be de
monstracijų, kuriose dalyvavo 
dabar Kanadoje gyveną pabėgė
liai iš Afrikos valstybių, kaip 
Ruandos, Burundi bei Kongo. 
Demonstracijose prieš Kongo 
prezidentą Laurent Kabilą, kal
tinamą žiauriu elgesiu ir nepa
klusnių savo piliečių žudymu, 
turėjo įsiterpti ir policija. Buvo 
suimti trys žmonės: vienas dip
lomatas, kuris dalyvavo kongie- 
čių delegacijos suorganizuotoje 
kontra-demonstracijoje, ir du 
demonstrantai. Diplomatas ne
trukus buvo paleistas. “Amnes
ty International”, organizacija, 
kuri tiria žmogaus teisių nusi

kaltimus visame pasaulyje, tei
gia kad 32-jose iš 47 dalyvavusių 
valstybių būna nusikaltimų 
prieš žmogaus teises. Kanados 
min. pirmininkas suvažiavimui 
pasibaigus džiaugėsi, kad žmo
gaus teisių klausimas buvo iš vi
so paliestas, ir išleista tuo klau
simu rezoliucija (kuri gražiai 
skambėjo, bet nė vieno niekuo 
neįpareigojo).

Pavojingasis 401 kelio ruo
žas rugsėjo 3 vėl pareikalavo 
aukų. Net 63 automobiliai bei 
sunkvežimiai susidūrė, netoli 
Windsor’o įvažiavę į tirštą ūka
ną. Septyni žmonės žuvo, 34 at
sidūrė ligoninėse. Dalis susidū
rusių autovežimių užsidegė, su
gadino kelio dangą. Kelio ruo
žas buvo uždarytas porai dienų, 
kol vyko valymas, remontas ir 
policijos tyrimai. Atrodo, kad 
nelaimės kaltininkai buvo ne tik 
tiršta ūkana, bet ir beatodairiš
kas vairavimas. Po pirmos sva
resnės greitkelio saugumo kriti
kos žiniasklaidoje, specialistų ir 
CAA (“Canadian Automobile 
Association”) vertinimo, Onta
rio susisiekimo ministeris David 
Turnbull su grupe savo departa
mento inžinierių rugpjūčio pa
baigoje pravažiavo šį 66 km.

ISTORINĖS KERNAVĖS VAIZDAS, kuriame matyti kapinės, piliakalniai, Neris. Senovės Lietuvoje Kernavė 
buvo valdovų centras, tarnavęs ir krašto gynybai. Kai kurie istorikai mano, kad tai buvusi Mindaugo pilis 
Voruta Nuotr. V. Kapočiaus

Vilniaus katedra jaudina lankytojus
HENRIKAS KUDREIKIS

Po ilgų klaidžiojimų, pali
kęs tolimą kontinentą, po 57 
metų vėl stoviu Vilniaus kated
ros aikštėje. Man vaidenasi 1940 
metų ruduo. Su būriais 29-to 
šaulių korpo karių, dar žaliomis 
lietuviškomis uniformomis, žen
giau į Vilniaus katedros pamal
das. Be pavienių karių, vienas 
drąsus prieštankinio dalinio vir
šila atsivedė būrį vyrų rikiuotė
je. Jis nekreipė dėmesio į oku
pantų grasinimus. Nors nežino
jome nieko apie savo ateitį, bet 
aplinkoje jautėsi ginklų žvangė
jimas. Mes greitam stojome į 
mirti pasmerktųjų kolonas. Kor
po kariams: mirtis, kankinimai, 
išdavystės ir tremtis. Išeisime 
pilkai melsvomis ar rusvomis 
uniformomis vieni prieš kitus - 
brolis prieš brolį.

Sunkios mintys vis dar ver
žėsi į mano galvą. Bet, šalin pri
siminimai. Dabar aš įžengiau 
katedron. Tik pasibaigė votyva 
ir minios maldininkų veržėsi iš 
katedros. Nustebęs mačiau daug 
jaunimo, ypač mergaičių. Gal 
neteisingai dabartinė Lietuvos 

kelio ruožą. Jo komentaras: 
“Savo gyvenime esu išvažinėjęs 
daug kelių ir šis kelias atrodo 
labai gerai”. Įdomu ir tai, kad 
tik ką atidarius sutaisytą kelią 
policininkai “išdalino” penkias 
baudas už važiavimą greičiau 
negu 150 km./val. 100 km grei
čio zonoje...

Benzino kainos, pradėjusios 
staiga kilti liepos mėnesį, pastū
mėjo ir metinį Kanados inflia
cijos vidurkį viena dešimtąja 
nuošimčio iki 1.8 (naujas To
ronto vidurkis 2.2%). Pasipikti
nę vairuotojai ir CAA skundėsi 
atitinkamoms valdžios įstai
goms, tačiau tie skundai lauktų 
rezultatų nedavė. Federacinės 
valdžios pramonės ministeris 
John Manley sakėsi nieko 
negalįs padaryti, nes benzino 
kainų tvarkymas yra provincijos 
reikalas. Ontario premjeras at
sisakė nustatyti benzino kainos 
ribą, nes tuo atveju “vairuotojai 
visą laiką turės mokėti aukš
tesnę kainą”, kai dabar kainos 
kartais krinta ir žemyn. Kaip 
pavyzdį nurodė Kvebeką, kur 
provincija kontroliuoja kainas ir 
jos visą laiką būna aukštesnės 
už Ontario. CAA pasiūlė pro
vincijai įstatymu priversti naftos 
apdirbimo bendroves paskelbti 
kainų pakėlimą bent 24 vai. 
prieš tai. Kol kas niekas į tai ne- 
rCagaV°- (Nukelta į 6 psl.) 

spauda aprašydavo Lietuvos 
jaunimą.

Pradedu įsijausti į šventovės 
pakilią aplinką. Aukštos kolo
nos, į mane žvelgia žymių daili
ninkų tapyti šventųjų paveikslai. 
Čia šv. Kazimiero sarkofagas, 
čia palaidotas didysis kunigaikš
tis Vytautas ir eilė kitų mūsų 
senolių. Po daugelio metų Vil
nius ir katedra grįžo mūsų tau
tai. Jaučiu vidinį džiaugsmą.

Šv. Mišias - sumą pradeda 
kun. Vaclovas Aliulis. Visi gie
da “Pulkim ant kelių”. Katedra 
užpildyta sausakimšai, daug sto
vinčių, dauguma - vidurinės 
kartos žmonės.

Šiandien gieda didysis ka
tedros choras. Mano gyvena
muose Amerikos vakaruose 
amerikiečių šventovėse religinė 
muzika beveik mirusi. Džiau
giausi, kad nedidelės Lietuvos 
parapijose gyvuoja puikūs cho
rai. Bet didžiojo katedros choro 
“Gloria” - kažkas nežemiško. 
Sopranų balsai tiesiog serafiški. 
Su jais vos neišskrenda į aukšty
bes mano dvasia. Visos giesmės, 
ypač lotyniška “Agnus Dei” - 
religinės muzikos šedevras. Ka

Vilniaus miesto vaizdas 1999 metų vasarą. Priekyje - Aušros Vartų 
koplyčia Nuotr. V. Kapočiaus

daise turėjau progą išgirsti Vie
nos, Salzburgo ir Romos kated
rų chorus. Bet Vilniaus kated
ros didysis choras pasiekia dva
sines gelmes. Garbė jam!

Gilūs kun. V. Aliulio pa
mokslo žodžiai. Jis kalbėjo apie 
artimo meilę. Jokių juokų 
(jokes), kaip mėgsta pamoks
luose įpinti Amerikos dvasinin
kai. Maldininkai išklausė šventų 
žodžių su rimtumu. Pamokslas 
tik truputį ilgesnis negu Ameri
kos katalikų šventovėse.

Procesija su Švč. Sakramen
tu vyko katedros viduję. Vyres
nio amžiaus aukšti vyrai nešė 
bažnytines vėliavas su Šventųjų 
paveikslais, jaunos mergaitės, 
pasipuošusios tautiniais drabu
žiais, laikė vėliavų juosteles. 
Procesijon įsijungė didelė mal
dininkų dalis.

Prie šv. stalo - truputį mažes
nė maldininkų dalis negu Ame
rikos katalikų šventovėse. Čia irgi 
moterys sudarė didesnę pusę. Po 
šv. Mišių - Švč. Sakramento pa
garbinimas. Pamaldos truko maž
daug pusantros valandos.

Dalyvavimas Vilniaus ka
tedros Mišiose - vienas iš gi
liausių mano išgyvenimų.

Lankėsi Latvijos prezidentė
Rugsėjo 6 d. Lietuvoje vizi

tą pradėjo naujoji Latvijos pre
zidentė Vaira Vykė-Freiberga. 
Ji lankėsi senajame Vilniaus 
universitete ir jo bibliotekoje. 
Martyno Mažvydo bibliotekoje 
su prezidentu Valdu Adamku
mi atidarė parodą “Lietuva- 
Latvija tarp dviejų karų 1920- 
1940”.

Prezidentai aptarė įsijungi
mo į ŠAS (NATO) bei Europos 
sąjungą klausimus ir jūros sie
nos sutarties patvirtinimo gali
mybes jų valstybių seimuose. 
Latvijos seimo komisija rugsėjo 
7 d. nepritarė tai sutarčiai teig
dama, jog sutartis neatitinka 
Latvijos valstybės interesų. Lat
vijos prezidentės nuomone, 
sprendimas galėjo būti susijęs 
su “tam tikrais latvių žvejybos 
interesais”. Ji pareiškė viltį, kad 
bus galima šią problemą iš
spręsti demokratiškai, nes su
tarties pasirašymas itin svarbus 
dvišaliuose Lietuvos ir Latvijos 
santykiuose.

Airijos pareigūnas Vilniuje
Vilniuje rugsėjo 6 d. lankėsi 

Airijos užsienio reikalų minis
teris David Andrews. Lietuva ir 
Airija pasikeitė diplomatinėmis 
notomis, kuriose pareikštas abie
jų kraštų įsipareigojimas remti 
viena kitos kandidatūras arti
miausiais metais siekiant ne
nuolatinės narystės Jungtinių 
Tautų Saugumo taryboje. Airija 
siūlys savo kandidatūrą jau 2000 
m. spalio mėnesį įvyksiančiuose 
rinkimuose 2001-2002 m. ka
dencijai. Lietuva kandidatuos 
vėliau, 2004-2005 m. kadencijai.

Svečias susitiko su prezi
dentu Valdu Adamkumi, užsie
nio reikalų ministeriu Algirdu 
Saudargu, seimo pirmininko 
pirmuoju pavaduotoju Andriu
mi Kubiliumi. Kaip rašo ELTA, 
su prezidentu buvo kalbėta ir 
apie kultūrinį bendradarbiavi
mą. Artimiausiu laiku Vilniaus 
universiteto 420 jubiliejaus ren
giniuose dalyvaus 1995 m. No
belio premiją laimėjęs airių ra
šytojas Seamus Heaney.

Tarėsi dėl ES narystės
Rugsėjo 3 d. Lietuvos užsie

nio reikalų ministeris Algirdas 
Saudargas, kartu su Latvijos ir 
Estijos diplomatijos vadovais, 
Taline susitiko su Vokietijos už
sienio reikalų ministeriu Josch
ka Fischer. Pastarasis pareiškė 
remiantis Baltijos kraštų įsijun
gimą į Europos sąjungą, bet pa
žymėjo, kad plečiant tą organi
zaciją būtina atsižvelgti į objek
tyvius kriterijus ir kiekvienos 
valstybės nuopelnus, rašo EL
TA. A. Saudargas tvirtino, kad 
Lietuva yra pasirengusi dery
boms su ES ir laukia “aiškaus 
signalo” iš Europos sąjungos va
dovų susitikime, kuris įvyks Hel
sinkyje š.m. gruodžio mėnesį.

Taline ketvirtajame Vokie
tijos ir Baltijos kraštų užsienio 
reikalų ministeriu susitikime 
taip pat buvo aptarti šios srities 
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bendradarbiavimo ir saugumo 
klausimai.

Rugsėjo 7 d. A. Saudargas 
su Europos komisijos delegaci
jos Lietuvoje vadovu Henrik 
Schmiegelow pasirašė finansinį 
memorandumą, pagal kurį iš 
PHARE didelės apimties įvai
rių žinybų projektų finansavi
mo fondo Lietuvai skiriama 2.2 
mln. eurų (apie 9.4 mln. litų). 
Europos sąjunga skiria šias lė
šas Lietuvai, kad ji geriau pasi
rengtų dalyvauti ISPA progra
moje, kurion Lietuva įstos kitais 
metais. Programa yra skirta in
vesticijoms į transporto ir aplin
kos apsaugos žinybas.

Rūpi lietuviškos mokyklos
Rugsėjo 2 d. Lietuvoje lan

kėsi ir su prezidentu Valdu 
Adamkumi susitiko Lenkijos 
lietuvių bendruomenės krašto 
valdybos pirmininkė Irena Gas- 
peravičiūtė. Jam buvo pareikš
tas susirūpinimas dėl lietuviškų 
mokyklų ateities Lenkijoje, kur 
jos jau nukentėjo dėl Lenkijoje 
atliktos švietimo reformos ir lė
šų trūkumo. Seinuose šiemet 
atidaryta viena lietuviška gim
nazijos klasė, kurioje mokosi 17 
moksleivių - pirmoji lietuviška 
moksleivių klhsė po 80 metų 
pertraukos.

Lenkijos lietuvių bendruo
menės atstovai pateikė prezi
dentui pageidavimą, kad į am
basadą Varšuvoje būtų paskir
tas kultūros atstovas. ELTOS 
žiniomis, jie taip pat susitiko su 
seimo pirmininku Vytautu 
Landsbergiu, su juo aptarė 
šiuos klausimus.

Politinių partijų statistika
“Respublikos” apklausos duo

menimis, Centro sąjunga yra 
populiariausia politinė partija. 
Ją remia 14.6% apklaustųjų, so
cialdemokratus - 7.6%, Tėvy
nės sąjungą (Lietuvos konserva
torius) (TSLK) - 7.4%, Lietu
vos demokratinę darbo partiją 
(LDDP) - 6.8%, Krikščionių 
demokratų partiją - 5.1%. Jei 
dabar vyktų seimo rinkimai, tos 
partijos gautų atitinkamai 51, 
27, 24, 24 ir 17 vietų.

Lankėsi Vokietijos pareigūnas
Vokietijos seimo (Bundes

tago) užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas Hans Ulrich Klose 
rugsėjo 1 d. lankėsi Vilniuje. 
Susitikime su prezidentu Valdu 
Adamkumi jis patvirtino, kad jo 
atstovaujamos valstybės nuo
mone, Lietuva turėtų būti pa
kviesta pradėti derybas dėl na
rystės Europos sąjungoje jau šių 
metų gruodžio mėnesį, ES kraš
tų vadovų susitikime Helsinky
je. Jo teigimu, net 95% Vokieti
jos parlamentarų remia Lietu
vos pakvietimą deryboms, skel
bia “Lietuvos rytas”. Svečias taip 
pat susitiko su seimo pirminin
ku Vytautu Landsbergiu, Užsie
nio reikalų komiteto vicepirmi
ninku R. Dagiu, Europos komi
teto generaliniu direktoriumi P. 
Auštrevičiumi bei užsienio rei
kalų viceministeriu J. Rudalevi- 
čiumi. RSJ
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Q RELIGINIAME GYVENIME

IS GYDYTOJOS PATIRTIES

Dėkingas rusų karininkas

Arkivyskupas A. J. Bačkis š. 
m. birželio 22 d. gavo Lenkijos 
kardinolo J. Glemp laišką, kuria
me dėkojama Lietuvos vysku
pams ir džiaugiamasi, kad lietu
viai paremia Mykolo Giedraičio 
kanonizacijos procesą. Mykolas 
Giedraitis, Šv. Morkaus šventovės 
zakristijonas Krokuvoje, gimęs 
Vilniaus krašte, jau nuo XV šimt
mečio lietuvių ir lenkų gerbiamas 
ir vadinamas zakristijonų globėju. 
Kardinolo laiške Lietuvos vysku
pams rašoma, kad M. Giedraitis 
yra lietuvis, kilęs iš kilmingos šei
mos, buvęs augustionų vienuolis, 
miręs 1486 m. Dar sovietmečiu, 
minint jo 500 metų mirties sukak
tį, apie M. Giedraitį daug rašė 
pogrindžio spauda, buvo rengtos 
iškilmės Giedraičių šventovėje. 
Apie jį taipgi nemažai yra rašęs 
vysk. M. Valančius, o popiežius 
Jonas Paulius II dažnai melsdavę- 
sis prie M. Giedraičio kapo.

Kauno aukštesniosios kate
chetų mokyklos direktoriumi nuo 
š. m. liepos 6 d. paskirtas kun. 
Vidmantas Balčaitis. Vyskupas 
Vladas Michelevičius, jam pa
čiam prašant, atleistas iš Kauno 
arkivyskupijos generalvikaro pa
reigų. Jį pakeitė vysk. Rimantas 
Norvilą.

Arkivyskupo Mečislovo Rei
nio, arkivyskupo Teofiliaus Matu
lionio ir vyskupo Vincento Bori- 
sevičiaus kanonizacijos bylų pe
rengimo reikalu tartasi Kaišiado
rių vyskupijos kurijoje š.m. liepos 
9 d. Posėdyje dalyvavo vyskupai J. 
Boruta, SJ, J. Tunaitis, kunigai R. 
Rumšas, A. Genutis. Nustatyta, 
kad bylas reikia parengti iki Lie
tuvos vyskupų vizito Romoje.

Jėzuitų naujokynas Šiauliuo
se atidarytas š.m. liepos 31d. per 
Šv. Ignaco atlaidus. Naujokynas 
pastatytas šalia Jėzuitų namų. Jo 
magistras - kun. Aldonas Gudai
tis, SJ, padėjėjas - kun. Vidman
tas Šimkūnas, SJ. Naujokyne bus 
rengiami kandidatai iš Lietuvos ir 
Latvijos. Nuo rugsėjo pradžios 
naujokyne apsigyveno trys jau
nuoliai, kurie vykdys jiems nusta
tytą programą.

Europos jaunimo susitikime 
Ispanijoje š.m. rugpjūčio 4-8 d.d. 
dalyvavo ir 115 jaunuolių iš Lie

MUSŲ MIELAI NAREI

a.a. VALENTINAI DALINDIENEI 
mirus, jos vyrą PAULIŲ, mamytę, dukrą DAIVĄ, sū
nus - GINTARĄ ir ANDRIŲ bei jų šeimas, visus gi
mines, draugus ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime -

KLK moterų dr-jos Lietuvos kankinių 
parapijos skyrius

A+A
VYTAUTUI SKRINSKUI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną FELICIJĄ, dukrą 
muz. DALIĄ, sūnų dr. GAILIŲ ir jų šeimas -

Toronto Prisikėlimo parapijos choras

AtA
JUOZUI SKILANDŽIUNUI 
iškeliavus į dangiškąją karalystę, 

broliui kun. VIKTORUI, Otavos lietuvių misijos kape
lionui ir broliui PRANUI su šeima bei artimiesiems 
gilią užuojautą reiškia -

KLB Otavos apylinkės lietuviai

A+A
STASEI ROČIENEI 

mirus,
jos vyrą PRANĄ, dukrą RITĄ, sūnų STASĮ su šeima 
ir visus gimines Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiu -

Delfiną Zulonienė

tuvos. Šimtatūkstantinė jaunimo 
minia meldėsi už Europos atsi
naujinimą, buvo rodoma meninė 
programa, vyko muzikos bei teat
ro festivaliai. Konferencijose kal
bėjo Europos pokyčiais besirūpi
nantys žinovai. Pranešimą “Tėvy
nių Europa” padarė Lietuvos sei
mo pirm. V. Landsbergis. Euro
pos jaunimo susitikimui buvo pa
sirinktas miestas Santiago de 
Compostella, nes jis jau IX šimt. 
tapo svarbiausiu piligrimų centru. 
Jaunimo grupę į šį susitikimą lie
pos 24 d. išlydėjo arkivyskupas A. 
J. Bačkis. Grupė, vėliau prisijun
gusi prie Madrido vyskupijos jau
nimo, pėsčiomis iš miesto Coruna 
į Santiago de Compostella atliko 
piligriminę kelionę.

Šv. Arkangelo Mykolo bazili
koje, Marijampolėje, š. m. liepos 
11-18 d.d. vyko Pal. arkivyskupo 
J. Matulaičio atlaidų aštuondie- 
nis. Susirinko maldininkų iš Lie
tuvos, o 500 pėsčiomis atėję iš 
Lenkijos Varmijos vyskupijos, vė
liau jie nužygiavo j Aušros Var
tus. Atlaidų dienomis lankydavosi 
kunigai iš Vilkaviškio vyskupijos 
ir kartu su vysk. J. Žemaičiu au
kodavo Mišias. Buvo specialių 
dienų, skirtų invalidams bei jauni
mui. Kaip kasmet, pastarasis lan
kė Palaimintojo tėviškę Lūginę, 
kur Mišias aukojo ir pamokslą 
jaunimui pasakė kun. R. Repšys. 
Vyko agapė ir vakaronė. Pagrin
dinę atlaidų dieną, liepos 18, iš
kilmėse dalyvavo daugiau vysku
pų bei kunigų iš Lietuvos, Lenki
jos ir Vokietijos. Pamokslą pasa
kė arkivyskupas S. Tamkevčius. 
Visiems dėkodamas vysk. J. Že
maitis, MIC, priminė, kad kiek
vieno mėnesio 12 d. 12 vai. Mari
jampolės marijonų bazilikoje prie 
Pal. Jurgio Matulaičio sarkofago 
yra aukojamos Mišios.

Religijos mokslo žurnalas 
“Soter” po ilgos pertraukos vėl 
pradėtas leisti. Pasirodė jo pirma
sis numeris. Tai Vytauto Didžiojo 
universiteto Teologijos-filosofijos 
fakulteto leidinys. Iki 1940 metų 
jo buvo išleista 28 numeriai. Po to 
jis buvo okupantų likviduotas 
kartu su fakulteto uždarymu. 
Žurnalo atsteigimas siejamas su 
VD universiteto atsteigimo de
šimtmečio minėjimu.
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Rainių kankiniams skirta paminklinė koplyčia su vardiniais įrašais. Apačioje: “Visoms raudonojo teroro 
aukoms - Lietuvos sūnums ir dukroms - ištremtiems, nužudytiems, negrįžusiems. Jų garbė negali mirti”

Partizanai Seinijos krašte
Išgyvenimai buvusios Lietuvos partizanų ryšininkės, talkinusios partizanams, slaptai 

keliaujantiems iš sovietų okupuotos Lietuvos į laisvus Vakarus per Lenkiją

TEKLĖ PAULIUKONYTĖ- 
KALVINSKIENE

Šiame aprašyme minima Smil- 
gutė yra pati autorė. Jos draugai 
partizanai - Rimvydas yra Jurgis 
Krikščiūnas, Žaibas - Vitas Prabu- 
lis. Autorės tėvas - Pauliukonis. 
Tekste autorė šių pavardžių nemi
ni, bet ir neslepia. RED.

Laikrodis išmušė septynias. 
Smilgutė iššoko iš lovos, pra
skleidė užuolaidą - kiemas bu
vo tuščias, namiškiai išvarė gy
vulius į ganyklą. Smilgutės prie 
ūkio darbų nespaudė, nes iš ma
žens buvo silpna. Per karą mo
kėsi mieste, pervargo, pavojin
gai susirgo. Tėvas negailėjo gy
dymui lėšų, kaip galėdami lepi
no, -ji pasveiko.

Partizanų slėptuvėje
Apsirengus nuskubėjo į par

tizanų slėptuvę jos tėviškės lau
kuose. Jau mėnuo kaip išeidami 
partizanai žadėjo sugrįžti iš Lie
tuvos. Buvo nerami. Kai ateida
vo partizanai į slėptuvę, palik
davo tik jai žinomą ženklą. Da
bar jo nebuvo. Neiškentusi ati
darė slėptuvės angą. Iš apačios 
sklido drėgmė ir pelėsių kvapas. 
Apsidairiusi ar nieko įtartino 
nesimato, įropojo į tamsų vidų. 
Prisilaikydama sienos, ėjo tolyn, 
Siena buvo šlapia. Apgraibom 
suradusi suolą atsisėdo. Galvoje 
skambėjo, trūko oro. Oro skylės 
buvo užžėlusios. Kai akys apsi
prato su tamsa, ant stalo surado 
degtukus ir žibalinę, bandė už
žiebti, bet degtukai buvo sušla
pę, nedegė.

Kilo prisiminimai. Čia mėg
davo sėdėti Antanas. Atėjęs iš 
Lietuvos buvo tylus. Prieš eida
mas į Lenkiją gavo žinią, kad Si
bire mirė jo mylima žmona. Ne
trukus grįžo Lietuvon ir dau
giau į Trikampį neatėjo - žuvo. 
Ir daugiau čia gyvenusių parti
zanų nebebuvo gyvųjų tarpe.

Apėmė Smilgutę skaudus 
liūdesys ir baimė, pasijuto lyg 
kape; greit išropojo atgal. Pali
kusi atvirą slėptuvės angą, kad 
išsivėdintų, bėgte pasileido į namus.

Susitikimas
Partizanų mėgstamos dai

nos žodžiai “partizano šautuvas 
- brolis, ateitis jo - šalti kapai”. 
Meilė gimtajai žemei, Kūrėjo 
žmogui įdiegtas troškimas būti 
laisvam - buvo ištvermės pa
slaptis. Taip galvojo Smilgutė.

Aplinkui plasnojo pavasa
ris, paukščių čiulbėjimu sutirš- 
tėjo oras. Žemė, rodos, sprogs, 
neišlaikys augimo, žydėjimo, 
pavasario džiaugsmo. Smilgutei 
atrodė nekuomet pavasaris ne
buvo taip beviltiškai liūdnas. 
Pažiūrėjo į laikrodį, - buvo lai
kas namo.

psAMocnwj-i Knygų rišykla
ĮtįtJ “SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

Grįžusi prie slėptuvės užda
rė angą, patikrino ar nepaliko 
pėdsakų, brido per purvą į na
mus. Jos laukė netikėtumas. 
Kambaryje buvo tėvelis ir du iš 
Lietuvos atėję partizanai. Vie
nas buvo senas pažįstamas - 
Žaibas. Per jį palaikė ryšius su 
kitais partizanais, buvo susigy
venę. Kito nepažino - buvo jau
nas, veide kaupėsi inteligencija, 
drąsa, linksmumas. Galvą den
gė per anksti pražilę plaukai. 
Priėjusi padavė ranką, akys su
sitiko, atrodė, kad kiaurai ją 
permatė. Pavalgę kartu pusry
čius, susitarė kur susitiks (na
muose buvo nesaugu).

Smilgutė išėjo į pamaldas. 
Visu keliu galvojo apie nepažįs
tamą. Šventovė buvo dar apy
tuštė, choras giedojo Rožinį. Jo 
žodžiai nuteikė liūdnai, priminė 
laidotuves. Staiga užgrojus var
gonams Smilgutė net krūptelė
jo, pabudo iš nuklydusių nuo 
maldos minčių, bet ir toliau su
sikoncentruoti maldai nepajėgė 
- mintys sukosi apie aną nepa
žįstamąjį partizaną.

Grįždama iš šventovės už
suko į sutartą vietą. Įdomu bu
vo sužinoti, kas dedasi anapus 
geležinės sienos. Pati sau neno
rėjo prisipažinti, kad traukė ne
pažįstamas partizanas.

Nelinksmos žinios
Žinios, parneštos iš Lietu

vos, buvo nelinksmos, - partiza
nų eilės retėjo, kovojo su daug 
gausesniu priešu, gerai ginkluo
tu. NKVD savo nuostolius greit 
papildydavo . naujais daliniais. 
Daug žalos partizanams padary- 
davojšdavystės.

Žaibas pasakojo: partizanai 
pas ūkininką klojime turėjo 
bunkerį. Užėję kartais pasilik
davo keletą dienų. Apie bunke
rį sužinojo NKVD. Kartą, ten 
būnant partizanams, prigužėjo 
pilnas kiemas stribų ir enkave
distų. Darė kratą. Iš klojimo iš
vežė šiaudus, šieną išbadė, bet 
bunkerio negalėjo surasti. Na
muose buvo tik senelis ir 6 me
tų vaikaitis. Įsiutę ankavedistai 
mušė senelį, grasino nušauti, 
jeigu nepasakys, kur slėpėsi 
partizanai. Bet nieko nepešė. 
Ėmė mušti berniuką, kuris šau
kė nieko nežinąs.

Išvažiavo NKVD, partiza
nai sužinojo, kas buvo nutikę. 
Puolė dėkoti seneliui. Jis tik nu
mojo ranka: “Atlikau lietuvio 
pareigą; didelis čia daiktas, jei 
būtų nušovę; anksčiau ar vėliau 
Kremlius visus lietuvius išnai
kins. Bijojau tik, kad kankina
mas vaikaitis neišlaikys - pasa
kys kur slėpėsi partizanai - bun
kerį žinojo, nunešdavo partiza
nams maistą”.

Per susitikimą Smilgutė su
žinojo, kad nepažįstamasis par
tizanas yra Rimvydas. Kalba ne
sirišo. Greit atsisveikino, paža
dėjo sugrįžti. Smilgutė sekė aki
mis, kol tas pradingo kalvos 
medžiuose. Skubėjo ir ji namo.

Smilgutė buvo pavargus, iš
siblaškius - per daug įspūdžių. 
Anksti atsigulė, vartėsi lovoj, 
miegas neėmė, galvojo ar pasi

sekė partizanams nepastebė
tiems nueiti į Verutės tėviškę, 
kur buvo apsigyvenę. Nebuvo 
saugios vietos nei vienoj, nei ki
toj pusėj sienos, - tas pats stali
nizmo raudonasis mėšlynas.

Pasibeldimas į langą
Anksti rytą Smilgutę išbudi

no trys lengvi barškinimai j lan
gą. Po pertraukos - ketvirtas, 
sutartas ženklas partizanų. Ji 
greitai iššoko iš lovos. Už lango 
buvo Žaibas su Rimvydu. Pasa
kė, kad eina į slėptuvę. Smilgu
tė jau neužmigo, rūpinos kur 
surasti saugią vietą, kad per 
dienas nereikėtų partizanams 
lindėti slėptuvėje. Anksti atsikė
lė. Rytas buvo gražus, balti de
besys, išsidriekę padangėje pra
našavo šiltą dieną.

Smilgutės mamytė paruošė 
pusryčius slėptuvės gyvento
jams. Kad nebūtų įtarimo, Smil
gutė nuvarė gyvulius prie slėp
tuvės, patikrino ar niekas nema
to, perdavė maistą. Lietuvos 
partizanai be paramos vietinių 
gyventojų Trikampyje būtų ne
išsilaikę, nes pinigų neturėjo. 
Įsakyti, kad kas duotų maistą, 
negalėjo. Čia buvo svetimos 
valstybės Lenkijos teritorija. 
Apie Rimvydo atsiradimą Tri
kampyje greit sužinojo NKVD 
ir UB. Smilgutei apie tai prane
šė per prievartą užverbuotas as
muo. Rimvydo ieškojimas ėjo 
nuo Maskvos per Varšuvą į Tri
kampį. Daumantui išvykus į už
sienį, Rimvydas toliau palaikė 
ryšius su Vakarais. NKVD ir 
ŪB stengėsi sugauti, t.y. likvi
duoti partizanų ryšius per Len
kiją su Vakarais.

Slėptuvė durpyne ir kelionės
Slėptuvė, kur užeidavo miš

ko broliai, buvo netoli trobesių. 
Ten gyventi buvo nesaugu, ir 
vasarą gamtoj geriau negu že
minėje. Netoli buvo apleistas 
durpynas. Jis traukė maloniu 
mėtų, žolių, gėlių kvapu. Nuo 
žmonių akių slėpė tankiai suau
gę, susisukę krūmai bei mede
liai. Ten patogiai gyveno Žaibas 
su Rimvydu. Iš lentos pasidarė 
stalą. Kėdės buvo kelmai. Rim
vydas tvarkė dokumentus, rašė 
partizanų kroniką.

Laikas bėgo, miško brolių 
veidai papilkėjo, paraudo. Pa
dėkoję laikinai paliko gyvenvie
tę. Rimvydas išvyko į Varšuvą - 
surinktų Lietuvoje žinių apie 
niekšiškus sovietų darbus per
duoti laisvajam pasauliui. Kelio
nės traukiniais buvo nesaugios, 
bet Rimvydui drąsos netrūko, 
laimė jį lydėjo. Kartą nuvažia
vęs į Varšuvą pastebėjo, kad jo 
batai purvini. “Negi eisi su pur
vinais batais į susitikimą su po
nais - davė išvalyti. Valytojas 
pastebėjęs už kelnių lenkimo 
eglės spiglius, paklausė: “Ar po
nas iš miško?” “Esu girininkas”, 
pasakė Rimvydas (jis silpnai 
kalbėjo lenkiškai). Supratęs va
lytojas už batų išvalymą pinigų 
neėmė. Stalinizmo laikais Len
kijos žmonės, kad išvengtų kalė
jimo, keitė vietoves ir profesijas.

Smilgutės tėvelis buvo pat
riotas - jaunystėje caro laikais 
už lietuvišką veiklą buvo paskir
tas ištrėmimui į Sibirą. Laiku 
apie tai sužinojęs pabėgo į 
Ameriką. Jis ir visa jo šeima, 
kiek galėdama rėmė Lietuvos 
partizanus. Kaip visur taip ir 
Trikampyje parsidavėlių, šnipų 
netrūko. NKVD ir UB žinojo, 
kad jų namuose lankosi kartu 
Lenkijos ir Lietuvos partizanai. 
Dažnai buvo daromos kratos.

(Bus daugiau)

DR. GIEDRĖ MILUKAI! Ė
Rusų karininkų, grįžusių iš 

Afganistano, išvaduotojiškas mi
tas jų smegeninėse buvo gero
kai apiręs ir bendrauti su jais 
man buvo kur kas paprasčiau, 
be to, jie buvo mano ligoniai, iš 
kurių juoktis negalima, nes jų 
psichinė būklė dažnai būdavo 
kritiška. Komunistinė ideologija 
ir karo žudynės temdė jų sme
genis. Mano užduotis buvo - 
keisti jų mąstymą, pasaulėžiūrą.

Iš savo ilgametės gydytojos 
psichiatrės praktikos žinau, 
kaip sunku keisti žmonėms pa
saulėžiūrą ir koks tai skausmin
gas procesas, jei tai daroma iš 
esmės, iš pačių gelmių.

Vienas mano pacientas bu
vo aukštas, liesas šviesiaplaukis 
rusų karininkas, neseniai grįžęs 
iš Afganistano. Jam galėjo būti 
nedaugiau kaip 32 metai.

Baisūs košmarai, buvusių 
žudynių vaizdai kamuodavo jį 
naktimis. Jis buvo aukšto Mask
vos pareigūno sūnus, gavęs gerą 
išsilavinimą, pramokęs užsienio 
kalbų.

Tuo metu, kai jis j mane 
kreipėsi, jo psichinė būklė buvo 
kritiška - gili depresija lyg juo
das debesis gaubė jo sielą. Iš 
prigimties jautri, meniška asme
nybė buvo paversta griuvėsiais. 
Jo laimei, jis buvo vienas iš ne
daugelio tų rusų kariškių, ku
riems pavyko didelių sukrėtimų 
metu praregėti Dievą ir rasti Ja
me ramybę. Tuo aš labai džiau
giausi - mano gydymo pastan
gos nenuėjo veltui.

Vieną dieną į darbo pabai
gą jis atėjo į mano kabinetą su 
didelė gėlių puokšte.

- Daktare, aš noriu širdin
gai jums padėkoti už gydymą, 
nes netrukus išvykstu į Maskvą 
dirbti. Atėjau atsisveikinti. Ten 
vykstu jau visai kitas žmogus. 
Mano situacija labai sudėtin
ga... Net galvoju keisti profesi
ją... Tačiau aš laimingas, nes 
pasveikau, ir už tai Jums esu 
labai dėkingas.

Man buvo malonus jo vizi
tas. Jaučiau, kad jis nori kažką 
daugiau pasakyti, pakalbėti, bet 
mano užimtumas ir darbo ap
linka neleido.

Paprastai po darbo Kauno 
senamiesčiu iki centrinio pašto 
eidavau pėsčia. Kažkaip rami
nančiai nuteikdavo senieji stati
niai, siauros, jaukios gatvelės.

Staiga pajutau, kad žmogus, 
einantis užpakaly manęs, nori į 
mane kreiptis. Taip, tarp būrio 
skubančių šaligatviu kažkas su
sirado minioje mane!

Atsisuku... tai jis, ką tik ka
binete su gėlėmis apsilankęs ka
rininkas.

- Daktare, noriu su Jumis 
pakalbėti. Kažkaip kabinete ne
patogu apie politiką kalbėti, ta
čiau išvažiuodamas noriu pasa
kyti Jums kai ką svarbaus: greit 
bus didelės permainos. Pasaulis 
laisvės... bet tik iš paviršiaus.

- Jūs kariškiai permainomis 
tik ir kvėpuojat, - nusijuokiau. 
- Mano darbas liečia žmogų, 
kuris savo gelmėje trokšta tik 
vieno - būti laimingas.

- Daktare, aš žinau - Jūs 
poetė, mėgstate filosofiją, bet 
dabar ne laikas svajoti. Jums 
gresia pavojus tuose pokyčių 
verpetuose. Jūs nebūsit palikta 
ramybėje... Galbūt Jums reika
linga bus pagalba... Ar nenorė
tumėt įsiminti mano adresą 
Maskvoje, ar bent telefoną, nes 
užrašuose ne visada patartina 
adresus ar telefonų numerius 
palikti.

Atidžiai žvilgtelėjau j jo akis, 
veidą ir supratau, kad jis giliai 
susijaudinęs sako tiesą. Tačiau 
niekad aš pacientų paslaugomis 
nesinaudojau. Daugybę adresų, 
telefonų man buvo iš dėkingu
mo davę net kaliniai bedirbant 
kalėjime gyd. psichiatre, prira
šę, girdamiesi, kad išėję į laisvę, 
turės didelį svorį savų rate ir ga
lėtų man būti naudingi saugu
mo tikslais. Tačiau aš tuos visus 
adresus ir telefonus mesdavau į 
ugnį, nes ką padariau dėl jų - 
savo pacientų, tai padariau ir 
dėl savęs - taip, kaip liepė ma
no gydytojos sąžinė. Todėl ir 
dabar atsakiau.

- Nesijaudinkite, aš kaip 
nors išsisuksiu per tų pokyčių 
laiką. Jums pakaks savų proble
mų. Tačiau man įdomu kas gi 
ištikrųjų tokio bus, nes esu gir
dėjusi, kad tikrai Maskva ruošia 
grandiozinę “perestroiką”.

Jis sutiko kiek plačiau pa
kalbėti ta tema ir pasiūlė pri
sėsti ant netoli esančio suolelio 
prie katedros. Suolelis kaip tik 

buvo atokioje vietoje ir pašalie
čių ausų nebuvo.

Prisėdome. Karininkas mi
nutėlę tylėjo. Matyt, rinko žo
džius savo kalbai, kuri turėjo at
verti man akis ateities poky
čiams.

- Jūs daug ko nežinot, - ta
rė jis pagaliau. - Aš noriu pra
skleisti jums kraštelį politikos 
užkulisių. Mes esame naujo po
litinio “Nepo” išvakarėse. Tary
bų Sąjunga keičia politiką... 
Jau geras dešimtmetis karšligiš- 
kai gaminamas naujos politikos 
modelis. Dezinformacijos tarny
bos dirba vos nesprogdamos. 
Jūs gausite laisvę, tačiau laisvi 
nebūsite, - užbaigė jis kažkokia 
skausminga veido išraiška.

- Kaip tai?... O kad bent 
laisvę turėtume! Bet Tarybų Są
junga kaip lydeka... į jos nasrus 
kai jau patenki, ištraukti niekas 
nepajėgs.

- Jūsų teisybė, - tarė kariš
kis. - Lydekos nasrai taps ne
matomi, todėl vadinsitės lais
vais. Taigi bus ardoma Tarybų 
Sąjunga, komunizmas subyrės 
su visais savo griaučiais. Tačiau 
viena sistema - KGB jau dabar 
yra nuolat plečiama ir stiprina
ma. Ji tik bus užtušuota. KGB 
griaučiai bus išplėsti ir sustip
rinti, pasinėrę į naujas struktū
ras; klausydami komandinio 
valdymo iš centro, kontroliuos 
visą savo buvusią sąjunginę teri
toriją ir dar daugiau...

Tokius žmones kaip Jūs bus 
siekiama užverbuoti į KGB gre
tas arba sunaikinti. Bus labai 
sekama, kad visas kolosalinis 
vaidinimas nenukryptų nuo nu
matytos eigos. Galimas ir krau
jas... Bet viskas turi neišeiti iš 
centro kontrolės ribų, nes kraš
tutiniu atveju su jokiu žmoniš
kumu nebus skaitomasi, - kal
bėjo kariškis ir atsikvėpęs tęsė:
- Gaila, kad Jūs nesutinkate tu
rėti atsargai mano adresą savo 
galvoje. Jei kartą KGB padėjo 
prie jūsų pavardės tašką, tai ne
sitikėkite, kad paliks jus ramy
bėje. Mano šeima pamaskvėj 
turi didelę vilą. Vietos Jūsų šei
mai pakaktų, jei pasidarytų neį
manomai sunku Jums dirbti ir 
gyventi per tuos KGB persekio
jimus...

Taip ir atsisveikino kariškis, 
neprikalbėjęs manęs įsiminti jo 
adresą arba bent telefoną Mask
voje.

Savo pokalbį su juo papasa
kojau buvusiai bendradarbei Ge
nutei, kuria galėjau pasikliauti.

- Aš visada bijojau, kad be
gydydama tuos karininkus tu 
gali pakliūti, - tarė ji. Tačiau 
ačiū Dievui, tau sekasi. Manau, 
kad karininkas tau sakė tiesą. 
Kažkokie pasikeitimai jaučiami 
jau dabar. Visi žydai sprunka iš 
visų Tarybų Sąjungos kampų į 
Baltijos kraštus, o iš čia - Izrae
liu. Jeigu jau žydai bėga, tai 
žinok bus nekaip... Aš tarp jų 
turiu bičiulių. Jie irgi sako bus 
didelės permainos... mums ne
gerai likti... O kad neėmei to 
adreso ir telefono numerio, ge
rai padarei. Jei reikės, aš tau 
padėsiu. Turiu Vidurinėje Azi
joje gerų bičiulių, nesijaudinu...

- Vidurinėje Azijoje... Man 
šiurpas per kūną nuėjo. Su to
kia šeima kažkur bastytis...

- Nieko nepadarysi. Ne vie
niems pagelbėjau pasprukti nuo 
saugumiečių. Jų metodai negai
lestingi. Kai kitos išeities nelie
ka, atstumų problemos išnyksta
- pasakė Genutė.

Tai buvo šventa tiesa. Po 
metų aš su visa šeima sukruvin
ta negandų širdimi jau “grožė
jausi” didinga Vid. Azijos kalnų 
panorama, tokiame svetimame 
spalvingame gamtovaizdžio fo
ne. Kažkur toli toli rodėsi mig
lose keliasi gimtos šalies vaiz
dai, taip netikėtai palikti namai. 
Pasaulis iš tiesų pasidarė visai 
mažas ir atstumų problemos iš
tirpo.
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lietuviu Andrium Valkausku

rėš: Audronė Elvikienė, Jūratė Kuraitė-Harris, Eglė Novak, Renata Bu- 
tauskienė, Jūratė Dovilienė

Mokytojų studijų savaitė
RENATA BUTAUSKIENĖ

Rugpjūčio 1-8 d.d. Daina
voje (Manchester, MI) įvyko 
32-oji Mokytojų studijų savaitė 
(MSS). Atvyko nemažas pulkas 
mokytojų ir svečių iš įvairių 
Amerikos vietovių. Dalyvavo 
atstovai iš 5 lituanistinių mo
kyklų.

Visų mokyklų atstovai su
pažindino dalyvius su savo mo
kyklų sudėtimi, veikla, pasikeitė 
metraščiais, vaikų kūrybos laik
raštėliais. Mokytojos atvyko su 
savo vaikais, kurie buvo ati
džiai prižiūrėti rūpestingų vado
vų - Rasos ir Linos Dovilaičių, 
Ingos ir Aleksos Janušaičių, 
Aro ir Pauliaus Elvikių, Jono 
Grigaliūno, kai mamos dirbo ar 
klausė paskaitų.

Jau keletas metų mokytojus 
ir svečius įvairiai ir labai skaniai 
vaišino Aldona Šoliūnienė ir 
Nijolė Motiejūnienė.

Kiekvienais metais MSS su
sirenka gausi besimokančiųjų 
grupė. Jai vadovauja mokytojas 
Jonas Jonaitis su pagalbininke 
mokytoja Aušrele Sakalaite. Ši 
grupė ne tik mokėsi lietuvų kal
bos, bet ir aktyviai dalyvavo sto
vyklos programose.

MŠS atsilankė visa eilė gar
bių svečių, kurie skaitė paskai
tas ar ruošė pamokėles (iš viso 
17 paskaitų). PLB pirmininkas 
Vytautas Kamantas skaitė pa
skaitą “PLB ir Lietuvių charta”; 
Jonas Kavaliūnas padarė prane
šimą “Mokytojų studijų savaitės 
tikslas” ir davė dvi paskaitas: 
“Kodėl svarbu išlaikyti lietuvy
bę?” ir “Gramatikos pamoka 
šeštadieninėje mokykloje”. Ligi
ja Tautkuvienė supažindino su 
M. K. Čiurlionio bei Salomėjos 
Nėries menu bei kūryba ir skai
tė paskaitą “Poezija ir rašinys 
mokykloje”. Dr. Vita Aukštuo- 
lienė supažindino su mokinių 
elgesio problemomis mokyklose 
ir jų sprendimo būdais. Dr. Joli
ta Kavaliūnaitė mokytojoms 
kalbėjo apie du vaikų kūrybos 
atstovus - Vytą Tamulaitį ir 
Jurgį Jankų. Doktorantė Rima 
Kašubaitė-Binder skaitė paskai
tą “Didvyriška mokytojų kelio
nė per mokslo sistemos keitimų 
pasaulį”. Doktorantė Karilė 
Vaitkutė surengė visą eilę lietu
vių kalbos pamokėlių tema 
“Lietuvių kalboje daromos klai
dos ir jų taisymas”. PLB švieti
mo tarybos pirm. Regina Kučie- 
nė padarė pranešimą “Švietimo 
veikla už Lietuvos ribų”.

Kiekvieną MS savaitės die
ną vyko mokytojų pasidalijimas 
patirtimi, projektų, parodomųjų 
pamokėlių demonstravimas, dis
kusijos. Zita Dubauskaitė (Či
kagos mokyklos V sk. mokyto
ja) dalyviams parodė senoviškos 
lietuviškos sodybos maketą, ku
rį V sk. mokiniai padarė dirbda
mi grupėse. Lemonto Maironio 
lit. mokyklos geografijos moky
toja Danutė Grigaliūnienė pa
demonstravo pamokėlę “Geo
grafijos mokymas aukštesniojo
je mokykloje”. Ji siūlė vaikams 
duoti tokius darbus, kurie pri
verstų juos prisiminti tėvų ir se
nelių gimtąsias vietas.

Audronė Elvikienė (Le
monto Maironio lit. mokyklos 
III sk. mokytoja) pasidalino sa
vo sukurta metodika pasinau
dodama “Pasaka apie mergaitę 
Ričoliną ir tris meškiukus”. Ji 
pateikė visą eilę skirtingų užsi
ėmimų: pokalbius, kryžiažo
džius, įvairias užduotis, skaity
mą pavieniui ir grupėmis, žaidi
mus ir pan. Kristina Bandžiulie- 
nė (Los Angeles Šv. Kazimiero 
lit. mokyklos priešdarželinio sk. 
mokytoja) suruošė ir pateikė 
mokytojoms bendrą mokymo 
planą priešdarželinei klasei, pa
rodė kaip mažiukus supažindin
ti su vaisiais ir daržovėmis, nau
dojant knygelę “Labai alkanas 
vikšras”.

Mokytoja Kristina visiems 
pristatė Kiškį Morkaitį ir jo 
krepšelį su knygelėmis. Kiškis 
Morkaitis visur keliauja ir sku
ba parvežti nuotraukas bei nau
jienas mažiesiems į Los Ange
les. Nomeda Vucianienė (Klyv- 
lando Šv. Kazimiero darželio 
mokytoja) parodė keletą darbe
lių, projektų, knygų, papasakojo 
apie kai kuriuos įdomesnius 
mokymo metodus, naudojamus 
jų mokykloje.

Kiekvieną vakarą vyko va
karinės programos: dainos ir 
vaidinimai prie laužo, talentų 
vakaras, poezijos ir tautosakos 
vakaras, susipažinimo vakaras, 
baigiamasis koncertas. Dalyva
vo visi - dideli ir maži, jauni ir 
seni. Visus išjudino ir organiza
vo vakarėliuose muzikos moky
toja iš Čikagos lit. mokyklos 
Dalia Gedvilienė. Jai talkino vi
sos mokytojos ir vaikai. Prie va
karinių programų bei vaidinimų 
ruošos ypač prisidėjo Ligija 
Tautkuvienė.

Paskutiniąją MS stovyklos 
dieną buvo susumuoti rezulta
tai, vienbalsiai balsuota už kitų 
metų MSS ruošimą, patvirtintas 
MSS organizacinis komitetas, 
užrašyta visa eilė klausimų ir 
pasiūlymų kitiems metams.

Stovyklos metu darbas ėjo 
sklandžiai ir organizuotai, mo
kytojai ir svečiai buvo darbingai 
ir geranoriškai nusiteikę. Buvo 
plačiai diskutuojama apie Lie
tuvių chartą, šiemet švenčiančią 
50-metį. MŠ savaitės credo tapo 
septintasis Lietuvių chartos 
punktas: “Mokykla yra tautinės 
dvasios židinys. Kiekvieno lietu
vio kilniausioji pareiga būti lie
tuvių mokyklos rėmėju”.

Buvo įdomu tai, kad ir po 
50-ties metų dauguma chartos 
punktų yra ypač aktualūs. Atei
nantys metai - jubiliejiniai 50- 
ieji lietuviškų mokyklų gyvavi
mo metai. Kaip juos sutiksime, 
yra kiekvieno lietuvio, kiekvie
nos bendruomenės, kiekvienos 
lituanistinės mokyklos garbės 
reikalas.

Žymusis kauniečių choras Amerikoje
EDVARDAS ŠULAITIS

Pernai vasarą, besisvečiuo
jant Kaune, teko bendrauti su 
vietos mišriu choru “Kamerto
nu” - dalyvauti jo repeticijose, 
kalbėtis su šio pasižymėjusio 
vieneto vadovais. Jis man pada
rė gerą įspūdį. Grįžęs į namus 
parašiau straipsnius apie “Ka
mertoną” “Tėviškės žiburiams” 
ir “Draugui”.

Iš šio choro vadovybės jau 
tada teko išgirsti pageidavimą: 
choras, koncertavęs Lietuvoje ir 
kitose Europos valstybėse, no
rėtų atvykti ir į Dėdės Šamo že
mę. Tą mintį teko plėtoti, ir ji 
dabar jau realizuojama. Tai įvy
ko šią vasarą, kai Lietuvoje lan
kėsi veikli čikagietė, įvairių or
ganizacijų darbuotoja Marija 
Remienė. Ji įsipareigojo kau
niečiams surengti gastroles šių 
metų rudenį Amerikoje.

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

KLF kapitalas daugiau kaip 2.3 milijonai - tai Kanados lietu
vių įnašas! Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100,000) 
skirstomas lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei 
jaunimo organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų 
prieglaudoms, tremtinių reikalams, jaunimui).

Atsiminkime ir remkime Kanados lietuvių fondą 
per savo aukas bei testamentus.

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių._______

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

Kanadoje ir kituose kraš
tuose įvairios organizacijos ren
gia irkluotojų varžybas. Jos daž
nai vyksta plačiu tarptautiniu 
mastu, tad gali dalyvauti gana 
daug sportininkų. Šįsyk tokiose 
varžybose dalyvavo ir Montrea
lyje gyvenąs lietuvis Andrius 
Valkauskas.

- Kokioje srityje dirbi ir ar 
dar mokaisi, Andriau?

- Jau pusantrų metų dirb
damas konstravimo inžinieriu
mi (Development Engineer) 
kompiuterių bendrovėje, toliau 
mokausi ir po dvejų metų 
turėčiau gauti kompiuterių 
mokslo magistrą.

- Kiek tau metų? Iš kokios 
šeimos kilęs? Kokie tavo šeimos 
nariai?

- Šiemet man sukaks 26 
metai. Gimiau Kanadoje, esu 
lietuvis, nes abudu tėvai lietu
viai. Gyvenu su mama Irena 
Dragūnaite-Valkauskiene ir mo
čiute Jadvyga Dragūniene. Tė
velis yra miręs. Esu baigęs 
Montrealio lituanistinę mokyklą.

- Kada ir kodėl susidomėjai 
irklavimu? Ar dažnai ir ilgai 
treniravaisi?

- Praėjusį pavasarį sužino
jau apie “Slibino valtis” (Dra
gon Boat). Keli mano draugai 
irgi norėjo pamėginti šią sporto 
šaką, todėl užsirašėme į Wong’s 
draugijos komandą. Treniravo- 
mės tikrai daug, ypatingai tris 
mėnesius prieš varžybas. Kas 
savaitę visi irkluotojai kilnoda
vome sunkumus. Kai dar buvo 
šalta, gimnastikuodavomės salė
je. Atšilus orams, pradėjome 
irkluoti plaukdami valtimis.

- Kokia yra vadinamos 
“Dragon Boat” (“Slibino valties”) 
irklavimo istorija? Kas jai vado
vauja dabar? Ar ši sporto šaka 
populiari?

- Šios sporto šakos istorija 
yra labai ilga ir turininga. 278

ANDRIUS VALKAUSKAS, su irkluotojų grupe laimėjęs aukso medalį 
tarptautinėse varžybose

Jau suplanuotas kauniečių 
viešnagės Amerikoje tvarkaraš
tis, nors dar yra likęs neaišku
mas su viena vietove.

Kauno “Kamertono” cho
ristai su vadovais ir palydovais 
turėtų atsirasti Niujorke spalio 
7 d., o spalio 8 jau koncertuoti 
Bruklyne. Dar neaišku, kur bus 
koncertuojama spalio 9 ar 10 d., 
nes planuotas koncertas Eliza
beth, NJ, iširo.

Tolimesnė programa jau 
tvirtai suplanuota: spalio 13 
(trečiadienį) kauniečiai pasiro
dys Putname, CT, spalio 15 
(penktadienį) - Klyvlande. Spa
lio 16 (šeštadienį) Detroite 
įvyks religinis koncertas, kurį 
rengia vietos parapijos klebonas 
kun. Aloyzas Volskis.

Spalio 17 d., 3 v.p.p. Čika
gos centre įvyks “Margučio II” 
radijo programos rengiamas 
koncertas Čikagos lietuviams. 

m. prieš Kristaus gimimą kinų 
poetas Ciu Yuan nuskendo 
upėje. “Slibino valčių” irkluoto
jai, plaukdami upe, mušė būg
nus, kad išvaikytų piktąsias dva
sias. Taip valčių varžybomis bu
vo pagerbtas poetas ir prisimin
ta jo kūryba. “Slibino valtys” jau 
žinomos apie 2400 metų. Jose, 
padarytose iš tiko (teak) medžio 
ir sveriančiose 590 kg., irkluoja 
po 20-48 irkluotojus. Slibino gal
vos yra valties priekyje ir gale;

- Kaip atsitiko, kad atsidūrei 
kinų sportininkų tarpe?

- Iš universiteto pažinojau 
tris kinus, kurie man papasako
jo apie šį sportą. Mūsų didmies
tyje esama ir kitų “Slibino val
čių”, bet girdėjome, kad užper
nai Wong draugijos komanda 
buvo gana stipri. Taigi pasitaikė 
puiki proga išmėginti savo jėgas 
su šia komanda.

- Ar kitų tautybių šioje kinų 
sporto šakoje dalyvauja? Ar čia 
esi vienintelis lietuvis?

v V

- Čia esu tiktai vienas lie
tuvis, bet kitų - graikų, indų, an
glų - pasitaiko. Apie 80% šios 
komandos, manyčiau, yra kinai. 
Jų šiemet buvo apie 50 irkluoto
jų. Mes plaukėme dviem valtim 
- “Slibino žudikai” (Dragon 
Slayers) ir “Slibino širdis” (Dra
gon Heart).

Kokiu pagrindu yra sudaro
ma ši daugiavietės valties ko
manda? Kokie yra reikalavimai 
kiekvienam šios komandos na
riui?

- Mūsų komandos yra miš
rios - laive mažiausiai turi būti 
po aštuonis vyrus ir po aštuo- 
nias moteris. Nors dažniausiai 
sunkiausi žmonės yra patys stip
riausi, bet mums nėra paranku, 
jeigu irkluotojai yra labai sun
kūs. Geriausia, kai tarp stipru
mo ir pajėgumo išlaikoma pu
siausvyra. Todėl buvo surengti 
tam tikri bandymai, patikrini
mai, kurie mūsų komandos irk-

Iš Čikagos kauniečiai ke
liaus autobusu Vašingtonan, 
kur koncertuos spalio 19 (ant
radienį). Čia kartu bus ir Vinco 
Kudirkos minėjimas.

Priešpaskutinis koncertas 
JAV įvyks Filadelfijos mieste 
spalio 23 d., kur yra numatytas 
religinis koncertas, o paskutinis 
- sekančią dieną - spalio 24 
Baltimorėje.

Amerikon sparnus pakėlęs 
choras yra įsteigtas 1995 m. va
sarą, taigi dar naujas kolekty
vas. Jį sudaro įvairių profesijų 
dainininkai iš viso Kauno mies
to. “Kamertonas” specializuoja
si senoviškoje bažnytinėje muzi
koje, tačiau nevengia ir kitų kū
rinių. 1996 m. choras dalyvavo 
XIII tarptautiniame F. Schu- 
bert’o vardo konkurse Vienoje 
(Austrijoje) ir ten gerai pasiro
dė. Taip pat yra koncertavęs Vo
kietijoje, Prancūzijoje ir kitur.

“Kamertono” choro meno 
vadovas bei dirigentas yra jau
nas, bet patyręs muzikas Algir
das Viesulas. Choro valdybos 
pirmininkas - Vytautas Nor
mantas.

Choras atvyksta savo lėšo
mis, apsimokėdamas ir keliones 
Amerikoje bei viešbučių išlai
das. Net ir specialių honorarų iš 
rengėjų neprašo, visa tai palik
damas vietinių organizatorių 
nuožiūrai. Kelionės išlaidas 
choristai apsimoka patys su me
cenatų talka.

Taigi laukiame tolimųjų 
svečių iš Kauno aukšto lygio 
koncertų Amerikoje. Tikimės, 
jog kauniečių pastangas įvertins 
mūsų tautiečiai, gausiai atsilan
kydami į jų koncertus. 

luotojai yra pajėgiausi. Mes 
kiekvienas turėjome 500 metrų 
irkluoti valtimi, o mūsų treneris 
tikrino laiką. Lygiai taip pat bu
vome visi išmėginti ir bėgime, 
kieksyk atsistumsime nuo lente
lės, pritūpsime ir kitose rungty
se. Tačiau tokios rūšies irkluo
tojams svarbu ne tik stiprumas, 
bet ir ištvermė.

- Ar anksčiau esi dalyvavęs 
tokio pobūdžio varžybose, ar tik
tai šiemet pirmąsyk?

- Su šia komanda jau pernai 
galynėjomės varžybose. Taip pat 
dviem valtimis plaukėme Ota
voje ir Montrealyje. Kanados 
sostinėje laimėjome aukso, o 
Montrealyje - sidabro medalį.

- Ką gali papasakoti apie 
šiemetines Montrealio varžybas?

- Orai šįkart Montrealyje 
buvo ne itin palankūs mūsų var
žyboms. Tą dieną lijo, bet vis 
viena varžybų pasižiūrėti suva
žiavo daug žmonių. Montrealis 
parengė labai daug gerų ko
mandų. Kadangi buvo gana aps
tu visokių komandų, todėl mes 
varžėmės mišrioje - vyrų ir mo
terų grupėje.

- Iš kokių šalių ir kiek iš viso 
dalyvavo komandų Kanados sos
tinėje Otavoje?

- Kiek komandų buvo 
Montrealyje, tiek ir Otavoje - 
apie 130 iš Šiaurės Amerikos ir 
Azijos. Iš tolimiausios šalies bu
vo Taipei (Taiwan) komanda. Iš 
Amerikos - Filadelfijos ir Niu
jorko. Nors mūsų grupėje turėjo
me ir profesionalų komandą, bet 
mes laimėjome aukso medalį.

- Kokios stipriausios ir pajė
giausios buvo šiemet komandos?

- Iš vyrų stipriausios buvo 
“Day’s Inn”, Filadelfijos ir Niu
jorko. Iš mišriųjų stipriausios 
buvo Cascades, Kanavakės ir 
Verduno. Iš moterų geriausia 
buvo viena iš Montrealio ko
manda, kurios irkluotojos renka 
pinigus krūties vėžiui gydyti. Jos 
savo grupėje laimėjo aukso me
dalį Otavoje ir Montrealyje.

- Kokie įspūdžiai iš tarptau
tinių varžybų?

- Turėčiau pasakyti, kad 
“Slibino valčių” komandų proti
nis ir fizinis atsparumas buvo 
stulbinantis. Pasitaiko iš labai 
toli atvažiavusių komandų, ku
rioms labai svarbu gerai pasiro
dyti. Geriausios valtys visą savo 
energiją ir sveikatą paaukoja 
tos dienos pasirodymui. Čia esti 
panaši įtampa kaip kalnų slidi
nėjimo varžybose. Man šis spor
tas patinka todėl, kad visą šią 
įtemptą nuotaiką gali jausti per 
visas varžybų dienas.

- Ar daug dėmesio skyrė 
spauda ir TV šioms varžyboms?

- Šiemet jau buvo trečiosios 
“Slibino valčių” pirmenybės 
Montrealyje. Kasmet vis dau
giau žmonių ateina pasižiūrėti 
varžybų, todėl atitinkamai didė
ja laikraščių ir televizijos stočių, 
besidominčių šia sporto šaka. 
Šiemet TQS ir “Newswatch 
CBC” pranešė apie Montrealio 
“Slibino valčių” varžybas per te
leviziją, o dienraščiai “Le De
voir” ir “The Gazette” parašė 
straipsnius apie varžybas. Per
nai, kai papasakojau vienam 
kitam, kokiu sportu domiuosi ir 
dalyvauju, tai labai daug kas ne
žinojo, kas iš viso yra “Slibino 
valtis”. Pastebėjau, kad šiemet 
jau kur kas daugiau žmonių 
girdėjo apie šią sporto šaką ir 
panūdo daugiau apie ją suži
noti.

- Ar jau suradai savo mėgs
tamą darbą, ar dar vis tebe
ieškai? Koks darbas tave labiau
siai domina ir kokį norėtum dar
bą pasirinkti?

- Prieš dešimt metų sura
dau savo pašaukimą. Labiausiai 
man prie širdies - kompiuteriai. 
Todėl einu į darbą ne tam, kad 
gaučiau atlyginimą, bet todėl, 
kad noriu išmokti ko nors naujo 
ir ką nors pats išrasti, padaryti 
savaip šioje greitai besiplečian
čioje ir beaugančioje mokslo ir 
pramonės srityje.

- Tad sėkmės, Andriau!

Kun. K. J. Ambrasas

Šių metų “Kretingos” stovyklos dramos vakare dalyvavo įvairios pasa
kų asmenybės, apie kurias kalba Aušra Wilkinson (viršuje). Apačioje - 
draugauja stovyklautojai Nuotrs. A. Kaknevičiaus

JMsavaitės vasarinėje “Kretingoje”
Toronto Prisikėlimo parapijos rengtoje lietuviško jaunimo 

vasaros stovykloje
L. NAKROŠIENĖ

Šeštadienio rytą pasiekėme 
stovyklavietę. Dalis vadovų jau 
vaikštinėja po rajoną - ruošiasi 
stovyklautojų antplūdžiui.

Vadovų posėdis
Pirmas vadovų posėdis pra

sideda kun. Edžio Putrimo mal
da. Susipažįstame su vadovais, 
sužinome, kad komendantas - 
Stasys Kuliavas. Komendantas 
paaiškina taisykles: kalbame tik 
lietuviškai ir su stovyklautojais, 
ir tarpusavyje, šypsomės, visus 
stovyklautojus vienodai vertina
me, esame draugiški stovyklau
tojams ir vieni kitiems. Pagrin
dinis rūpestis - stovyklautojų 
saugumas. Tuoj pat surašomi 
vadovai, kurie turi patyrimo pir
mos pagalbos atveju. .

Daugiau apie saugumą kal
ba Ontario policijos pareigūnas 
Andrius Kaknevičius. Labai aiš
kiai papasakoja, ką daryti vado
vams nelaimės ar pavojaus atve
ju, kaip, reikalui esant, evakuoti 
stovyklautojus. Saugumas besi
maudant. Paaiškina švilpukų ir 
raudonų vėliavų paskirtį vande
nyje ir paplūdimyje. Net ir ėji
mą ir grįžimą prie vandens pa
aiškina.

Gailestingoji sesuo Indrė 
Paškauskienė patikrina, ar visi 
moka išgelbėti užspringusį ir 
prašo pranešti apie alergijų ka
muojamus ar sveikatos proble
mų turinčius stovyklautojus.

Daug darbo, planavimo ir 
rūpesčio įdėta į šios stovyklos 
paruošimą. Daug naujų dalykų 
įvesta į dienotvarkę, daug naujų 
taisyklių. Prisidėjo iy Kanados 
Sveikatos departamento reika
lavimai, kurių dėka stovyklavie
tė susilaukė daug pagerinimų, 
jau nekalbant apie naujus pa
status (koplyčią ir darbelių na
melį), kurių anksčiau nebuvo. 
Tačiau didžiausias darbas atlik
tas tų žmonių, kurie aukojo sa
vo laisvalaikį, atvažiuodami sa
vaitgaliais, atlikdami remonto, 
pagerinimo ir Svarinimo darbus. 
Tai savanoriai, nereikalaujantys 
nei atlyginimo, nei pagyrimo, 
bet jaučiantys pareigą padėti 
jaunimui.

Pirmas vakaras pasibaigė 
stipria perkūnija ir lietumi.

Sekmadienio rytas
Iš pat ankstyvo ryto pradėjo 

kamuoti stipri šiluma, o nuo 8 
v.r. pradėjo rinktis stovyklauto
jai. Vaizdas buvo lygiai toks, 
kaip ir prieš keliolika metų: tė
vai tempia lagaminus ir pataly
nę į nurodytus namelius, o vai
kai bėgioja po stovyklavietę, 
ieškodami draugų iš praėjusių 
stovyklų, o susitikę džiaugsmin
gai klykia, glėbesčiuojasi ar ra
miai šnekučiuojasi.

11 v. šv. Mišios. Dauguma 
stovyklautojų pasipuošę stovyk
liniais marškinėliais, tad geltona 
spalva vyrauja. Sėdime prieš 
saulytę ir prakaituojame, klau
sydami stovyklos kapeliono kun. 
Edžio pamokslo.

Tuoj po šv. Mišių - vėliavų 
pakėlimas ir stovyklautojų su
pažindinimas su vadovais. Pra
nešama, kad šių metų tema 
“Staliai”. Reiškia vadovai bus 
staliai, o stovyklautojai turi pa
sirinkti stalių įrankių vardus.

Stovykla jau pradėta. Labai 
mandagiai paprašomi tėveliai ir 
svečiai palikti stovyklavietę. Čia 
jau irgi ne taip, kaip seniau, kai 
vaikus būdavo galima išsivesti iš 
stovyklos, o tėveliai bei svečiai 
būdavo dar ir “karštais šuniu
kais” vaišinami, nestovyklauto- 
jai maišydavosi iki sutemų.

Sudaromi būreliai
Po pietų stovyklautojai bu

vo sugrupuoti į būrelius, gavo 
po vadovą ir prasidėjo stovykla
vimas. Visiems buvo išaiškintos 
stovyklos taisyklės ir paaiškinta, 
kas atsitinka tiems, kurie jų 
nesilaiko.

Po paaiškinimo apie maudy
mosi taisykles stovyklautojai iš
žygiavo į paežerę, išsirikiavę gru
pelėmis po šešis ir vadovą,^ tam 
tikru atstumu tarp grupių. Čia ir 
vėl man buvo naujiena, nes se
niau eidavo vienas didelis būrys, 
tad ir pavojingiau būdavo.

Per vėliavų nuleidimą, po 
vakarienės, prisistatė būreliai su 
savo pasirinktais vardais ir ati
tinkamais plakatais, sugalvotais 
pasisveikinimo šūkiais. Ir ko čia 
nebuvo: ir vinys, ir dažai, ir ob
liai ir pjūklai, ir atsuktuvai, ir 
varžtai, ir veržlės, net ir pietų 
dėžutės, metaliniai darbo ap
saugos batai, ir dar daug kitų - 
iš viso šešiolika būrelių.

Vakaras pasibaigė susipaži
nimo programa, perpinta žaidi
mais, dainomis ir šokiais.

Įspūdžių ir karščio išvargin
ti stovyklautojai greitai sumigo, 
o vadovai susirinko posėdžio. 
Posėdžiai vykdavo kiekvieną va
karą, kad būtų galima aptarti 
praėjusios dienos sėkmę, išsiaiš
kinti nesusipratimus, jeigu kokių 
buvo ir, reikalui esant, pakeisti 
sekančios dienos programą.

Skirtingos programos
Prasidėjo tikros stovyklavi

mo dienos. Stovyklautojai buvo 
suskirstyti j jaunesniųjų ir vyres
niųjų grupes. Jiems ir progra
mos buvo atskirai pritaikytos.

Dienos metu visiems buvo 
panašūs užsiėmimai - sportas, 
dainavimas, darbeliai. Vakari
nės programos buvo skirtingos: 
jeigu vyresnieji žaidė naują žai
dimą “batai” ir stengėsi kuo 
daugiau “pinigų užsidirbti”, tai 
jaunesnieji tuo laiku turėjo lie
tuviškų pasakų vakarą.

Vyresniesiems beieškant Vo
kietijos miškuose nukritusio 
Dariaus ir Girėno lėktuvo, jau
nesnieji ramiausiai žaidė paeže
rės smėlyje.

Per dingusių ieškojimo va
karą vyresnieji ieškojo prapuo- 
lusios Aušros ir kovojo su “ma
fija”, o jaunesnieji tuo tarpu po 
medžiais suruošė gegužinę su 
užkandžiais ir gėrimais.

Kai vyresnieji turėjo susikau
pimo vakarą, tai jaunesnieji bė
giojo kaip be galvų ieškodami 
Alicijos stebtiklingoje šalyje ir t.t.

Bendros programos
Vakarais būdavo programų, 

kuriose abi grupės dalyvaudavo 
- tai dramos vakaras, talentų 
vakaras, olimpiados vakaras, už
baigimo vakaras, na, ir laužas 
tėveliams bei svečiams.

Žinant kaip užpildyta kiek
viena stovyklautojo valandėlė, 
reikia stebėtis, kad jie sugeba

(Nukelta į 4-tą psl.)
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® LAISVOJE TEVffiJF
VARGŠŲ ŠVENTĖ PASIBAIGĖ PRATYBOS

Lietuvos laisvės sąjunga savo Rugsėjo 7 d. pasibaigė tarp- 
kovoje prieš skurdą rugsėjo 5 d. tautinės išminavimo pratybos Lie-
Kauno rotušės aikštėje buvo su
rengusi visos Lietuvos vargšų 
šventę, kurioje dalyvavo darbi
ninkai ir žemdirbiai, inteligentija 
ir besimokantis jaunimas. Kaip 
rašo “Lietuvos aidas”, šventė bu
vo skirta paminėti prieš metus 
surengtam ubagų žygiui iš Kauno 
j Vilnių. Rengėjai netiki, kad gy
venimas Lietuvoje palengvės pa
sikeitus vyriausybei, teigia, kad 
Lietuva yra prasiskolinusi 10.8 
bin. litų, t.y. kiekvienam gyvento
jui tenka 3000 litų skolos.

RŪPI TURIZMO PLĖTRA
Liepos 1 d. Lietuvos seimas 

patvirtino turizmo plėtros progra
mą, rašo “Lietuvos aidas”. Jos pa
grindinis tikslas - apibrėžti turiz
mo plėtros kryptis ir svarbiausius 
darbus ketveriems metams, ir pa
tvirtinti valstybės ir savivaldybių 
turizmo plėtros planą, kuris leistų 
plėtoti vidaus ir užsienio turizmą. 
Turizmo eksportas vertinamas 
160 mln. JAV dol. ir sudaro de
šimtadalį viso šalies eksporto. Per 
praėjusius ketverius metus Lietu
voje viešbučių padaugėjo pu
santro karto. 1998 m. veikė 184 
viešbučiai, 19 motelių, 3 turizmo 
bazės, 4 “kempingai”, 270 poilsio 
namų ir 32 sanatorijos bei priva
tūs gyvenamieji namai, skirti tu
ristams. Pernai turizmo pajamos 
Lietuvoje siekė 460 mln. JAV 
dolerių. Valstybinio turizmo de
partamento biudžetui skiriama 
tik 2 mln. litų, o norint kurti dau
giau darbo vietų ir didinti paja
mas, reikėtų skirti daugiau, Pa
slaugų plėtros skyriaus viršininko 
G. Indriūno nuomone.

APGAVO VERSLININKĄ

“Lietuvos rytas” praneša, kad 
rugsėjo 1 d. iškelta byla prieš bu
vusį panevėžietį J. Daniševičių, 
jau kelis kartus teistą už sukčiavi
mą ir vagystę. Įmonės “Topama” 
savininkui, kuriam prieš keletą 
metų buvo pardavęs autokompre- 
sorių, jis pažadėjo vėl parduoti di
delį kiekį autokompresorių už 
190,000 litų. Pasiėmęs pinigus jis 
dingo, o savininkas prekių nesu
laukęs pranešė Panevėžio poli
cijai.

SUMAŽĖJO SĄSKAITŲ

Lietuvos banko duomenimis, 
šiais metais Lietuvos bankuose 
yra 3.3 mln. sąskaitų, kuriose lai
koma 2.2 bin. litų. Pernai buvo 
6.9 mln. sąskaitų, kuriose buvo 
laikoma 1.3 bin. litų. Tad sumažė
jo indėlininkų, bet padaugėjo in
dėlininkų pinigų. Populiariausi 
yra 1000-5000 Lt. indėliai, nors jų 
mažėja. Dvigubai padaugėjo 
5000-10000 Lt. indėliai. Daugiau
sia yra sąskaitų, kuriose laikoma 
iki 500 Lt. Kaip rašo “Valstiečių 
laikraštis”, Lietuvoje yra aštuoni 
milijonieriai.

EAICVS
BALTIC 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

tuvos teritonmusoe vandenyse. 
Penki laivai minų medžiotojai iš 
Vokietijos, Švedijos ir Danijos, 
dalyvavę pratybose “Open Spirit” 
(Atvira dvasia), išžvalgė daugiau 
kaip 80 kvadratinių kilometrų 
plotą, rašo ELTA. Išminavimo 
pratybų metu aptikti 52 metali
niai objektai - minų inkarai ar 
sprogmenų dalys be sprogstamųjų 
medžiagų. Buvo ir kitokių radi
nių: 30-35 metrų gylyje anksčiau 
nepažymėtas 20 metrų ilgio žvejy
binis laivas bei automobilis.

PADIDĖJO NEDARBAS
Kaip rašo “Lietuvos aidas”, 

Lietuvos darbo biržoje rugpjūčio 
1 d. buvo užregistruota 138,100 
bedarbių. Per mėnesį jų skaičius 
padidėjęs 4,500, o palyginti su 
prajėusių metų rugpjūčio pradžia, 
- 44%. Statistikos departamento 
duomenimis, bedarbių pašalpas 
mėnesio pabaigoje gavo 23,900 
bedarbių, arba 39.9% daugiau ne
gu pernai.

MAŽINS VALDININKŲ SKAIČIŲ
Valdymo reformų ir savi

valdybių reikalų ministeris Sigitas 
Kaktys pranešė spaudai, kad Lie
tuvoje dirba 18,000 valdininkų. Jo 
nuomone, šis skaičius 1999-2000 
m. galėtų būti sumažintas 5%. 
Planuojama atlyginimus sumažin
ti 6,800 valstybės tarnautojų, dau
giausia mokesčių inspekcijos, 
muitinės ir VRM srityse, galint 
sutaupyti apie 280,000 litų per 
mėnesį. Lėšas ketinama panaudo
ti valstybės tarnautojams, kurių 
atlyginimai yra nuo 800 iki 1200 
litų.

PREKYBOS STATISTIKA
Muitinės pareiškimų duome

nimis, per pirmąjį šių metų pus
metį iš Lietuvos eksportuota pre
kių už 5934.4 mln. litų, importuo
ta - už 9475.9 mln. litų, praneša 
“Lietuvos aidas”. Bendras Lietu
vos užsienio balansas buvo nei
giamas - 3541.5 mln. litų per pir
mąjį pusmetį, palyginti su 1998 
m. tuo pačiu laikotarpiu. Ekspor
tas ir importas sumažėjo atitinka
mai 23.5% ir 19.4% š.m. birželį, 
palyginti su geguže. Šiais metais 
daugiausia prekių eksportuota į 
ES valstybes (50%), į NVS šalis - 
18.3%. Daugiausia prekių impor
tuota iš ES valstybių (46.4%). Iki 
1999 m. Rusija buvo svarbiausia 
Lietuvos prekybos partnerė, ta
čiau dabar jos vietą perėmė Vo
kietija. Pagal eksportuotų prekių 
kiekį Rusija užėmė ketvirtą vietą 
po Vokietijos, Latvijos ir Gudijos, 
o pagal importo apimtį - pirmąją.

SKIRS LĖŠŲ “Y2K”

Lietuvos vyriausybė iš atsar
gos fondo skirs iki 4.5 mln. litų 
kompiuterinei 2000 metų proble
mai “Y2K” spręsti. Tų lėšų pa
naudojimo sąmata bus patikslinta 
ir suderinta su finansų ministeri
ja. Kaip rašo ELTA, Lietuva yra 
pripažįstama viena iš pirmaujan
čių informacijos vadybos srityje 
sprendžiant “Y2K” problemą ir 
patenka į tą pačią kategoriją su 
JAV, Kanada ir Australija.

first place
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat, 

BSc.Phm

a 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas 
O 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

ALDONA KEMĖŽYTĖ-GAILIENĖ iš Kanados Hamiltono Šilutės bibliotekoje, kuriai padovanojo “Lietuvių 
enciklopediją” (35 tomus) ir 28 knygas. Jos vyras dr. A. Gailius tai bibliotekai padovanojo 100 JAV dolerių.

Naujas užmojis Žvirgždaičiuose
Turbūt ne vienas sūduvis 

nedaug ką galėtų papasakoti 
apie 20 km nuo Šakių ir 11 km 
nuo Griškabūdžio dešiniojo Še
šupės intako Nenupės kranto 
stovintį ramų ir tylų Žvirgždai
čių bažnytkaimį. Jį, kaip “Mūsų 
Lietuvos” III t. rašoma, seniau 
žmonės vadino Kumelupiais to
dėl, kad baudžiavos laikais vie
nas neturtingas valstietis netu
rėjo iš ko sumokėti kaimui sko
los, todėl kaimiečiai jį pagavę 
ne tik prilupo, bet ir visiškai nu- ' 
galabijo. Pasipiktinę gyventojai 
tuos kerštininkus pavadino ku
melupiais.

Tik Seinų vyskupo A. Karo
so rūpesčiu ir kun. Pranciškaus 
Radžiūno pastangomis 1917 m. 
birželio 25 d. įsteigus naują pa
rapiją Kumelupiai buvo užmirš
ti, o atsirado Žvirgždaičiai, nes 
šio kaimo ūkininkas Petras Lio- 
rentas su Motiejum Stanaičiu iš 
Pieciškių kaimo paskyrė švento
vei po 10 margų žemės. Iš Pa
luobių gavus medinę šventovę ir 
prisipirkus daugiau statybinės 
medžiagos, šventovė buvo pa
statyta ir 1917 m. pašventinta

nuoširdžiai kviečia visus i ŠEIMOS ŠVENTĘ rugsėjo 25, 
šeštadienį. Pradėsime popietę su Mišiomis Aušros Vartų 
šventovėje 4 val.p.p. Ateitininkų intencija. Po Mišių parapijos 
salėje bus vaišės ir linksmi "Auksiniai prisiminimai" - 
Hamiltono Ateitininkų 50 metų veiklos.

Lauksime visų šventėje. .. , .„ Ateitininkai

Dvi savaitės vasarinėje “Kretingoje
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

dar šį tą ir prie laužo sugalvoti.
Šiais metais populiariausias 

buvo šeimininkių pasirodymas. 
Dramos vakaras praėjo labai 
gerai: Rasos surežisuota opere
tė “Raudona kepuraitė”, mario
netės, mimikos artistės, šokėjos 
parodė, kad talentų netrūksta.

Svarbiausia, kad šiuose ren
giniuose vadovai buvo tik pagal
bininkai, o stovyklautojai sugal
vodavo idėjas, kurias vadovai 
padėdavo įgyvendinti.

Sportinės varžybos
Buvo ir specialių dienų. 

Viena jų - olimpiados diena. Su 
didele pompa buvo uždegta 
olimpiados ugnis, ir visą dieną 
vyko varžybos tarp astuonių 
grupių. Šios grupės buvo suda
rytos iš įvairaus amžiaus stovyk
lautojų. Jos pasivadino keis
čiausiais vardais: “Juodos mu
sės”, “Mėlyni begemotai”, 
“Oranžinės beždžionės”, “Sidab
rinės gyvatės” ir t.t.

Be to, grupės pasidarė di
džiulius plakatus pagal savo 
vardus ir labai triukšmingai 
rungtyniavo.

Policijos dalinys
Kita diena buvo ypatinga 

tuo, kad atvažiavo specialus 
Ontario policijos padalinys, kuris 
išmontuoja bombas su robotu. 
Jie parodė kaip atlieka kai 
kuriuos puolimus, leido robotui 
pavaikščioti po stovyklavietę ir 
net išsprogdino porą bombų. 
Stovyklautojai daug klausinėjo ir 
buvo labai patenkinti šiuo vizitu.

U

UHJBUUUUKMKMUfl
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukila kokybė.

TEL. (416) 252-6741
66 Mimrco Avė., Toronto Ont., M8VIR3

Savininkas Jurgis KuiieSius

Švč. Jėzaus Širdies vardu.
1923 m. Žvirgždaičiuose 

buvo 7 sodybos ir 69 gyventojai. 
Čia buvo valsčiaus centras, savi
valdybė, sveikatos punktas, paš
to agentūra, mokykla, pieninė, 
kooperatyvas, kredito draugija, 
policija, o aplinkui - 237 ūkiai 
su 1682 gyventojais.

1938 m. vietos parapija tu
rėjo apie pusantro tūkstančio 
katalikų ir priklausė Naumies
čio dekanatui. Per Antrąjį pa
saulinį karą, kai įnirtingai kovė
si vokiečiai su rusais, šventovė 
sudegė. Daug sodybų sunaikin
ta, nušluota nuo žemės pavir
šiaus, o kai kurios šeimos išga
bentos į Sibirą.

Sovietmečiu Žvirgždaičiai 
priklausė Šakių rajonui ir tapo 
apylinkės centru. Buvo įsteigti 
“Naujojo gyvenimo” ir “Jauno
sios gvardijos” kolchozai.

Šiuo metu, ypač po nepri
klausomybės atkūrimo, Žvirgž
daičiuose atsirado šiokių tokių 
permainų. Neseniai, dar tik 
1999 m. liepos-rugpjūčio mėn. į 
šią parapiją iš Ežerėlių paskir
tas naujas klebonas kun. Algir-

Įmantrūs darbeliai
Darbelių namelyje visados 

kas nors vyko. Įdomu buvo ste
bėti, kaip iš popieriaus (papier 
mache) gniužulų pamažu pasi
darė dailios rožinės kiaulytės. 
Jaunesnieji iš popieriaus padarė 
ir nuspalvino angeliukus, ku
riais papuošė koplyčios aikštelę. 
Iš milo iškarpyti spalvingi pa
veiksliukai, suklijuoti ant maiši
nės medžiagos, sudarė puikų ki
limą. Jaunieji iš karoliukų ir vir
vutės pasidarė Rožinius ir nešė 
kapelionui pašventinti.

Darbelių namelyje buvo ruo
šiamos dekoracijos vakarinėms 
programoms, plakatai. Ten lai
komi ir drabužiai reikalingi pro
gramoms.

Abiturientai
Dar viena naujybė, jau ta

pusi tradicija - abiturientų iš
leistuvės. Stovyklautojai, kurie 
dėl amžiaus jau nebegali kitais 
metais grįžti kaip stovyklauto
jai, tampa abiturientais.

Vieną vakarą, sumigus sto
vyklautojams, busimieji abituri
entai surenkami iš namelių ir 
užrištomis akimis atvedami į jų 
garbei išpuoštą salę. Čia jų lau
kia visi vadovai. Jiems atriša- 
mos akys, kai būna susodinti 
prie stalo, būna apdovanoti spe
cialiais marškinėliais ir turi pa
sirašyti specialioje lentoje. Tada 
visi vadovai juos sveikina ir linki 
sugrįžti jau kaip vadovai.

Prabėgo dvi savaitės jauni
mo gretose, kenčiant karštį, ko
vojant su karkvabaliais, klausan
tis jaunystės džiaugsmo, krykš
tavimo žygiuojant karštu smėliu 
ir maudantis šiltame ežere. 
Nuostabios dvi savaitės. Vaikų 
įspūdžiai, jų sukurti šūkiai, pie
šiniai, stovyklos dienoraštis, vi
sų dalyvavusių adresai surašyti 
stovyklos laikraštėlyje “Kretin
ga”. Juo rūpinosi ir parengė 
Donata Puterienė.

Mūsų akys dabar krypsta į

das Kildušis, kuris Vilkaviškio 
vyskupo Juozo Žemaičio, MIC, 
paskatintas, užsimojo statyti 
naują šventovę, nes senoji ne tik 
nešildoma, bet ir ankšta, pasku
bomis per vieną naktį bolševik- 
mečiu pastatyta koplyčia, jau 
neatitinka šios apylinkės tikin
čiųjų poreikių. Tačiau apylinkės 
žmonės, patys nebepajėgią arba 
vargais negalais tegebantys 
menkais padargais ir sena tech
nika įdirbti savo žemės sklypų, 
niekaip nebeišgali deramai pa
remti statybos. O vyskupijos ku
rija, nuo šių metų įsteigusi nau
ją kunigų seminariją Marijam
polėje, atsisakė paremti šios pa
rapijos naująsias statybas. To
dėl būtų gera, kad ne vieną ir 
ne dusyk ištiesę dosnią pagalbos 
ranką mūsų tautiečiai, ir dabar 
neužmirštų Žvirgždaičių poreikių.

Tiek vyskupas, tiek ir vietos 
parapijos komitetas, tiek ir kle
bonas kun. Algirdas Kildušis 
ypatingai pasitiki visais tais, ku
rie per karus palikę gimtuosius 
namus, susirado naują pastogę 
svetur. Visus, visus, bet labiau
siai Žvirgždaičių krašto žmones, 
išsimėčiusius po įvairius Ameri
kos ir kitų žemynų kampus, pra
šo išgirsti šį prašymą ir suprasti 
Nenupės pakrančių katalikų ir siuntinybėje Berlyne. Atvykęs į 
vietos klebono rūpestį ir siųsti 
aukas šiuo adresu: kun. Algir
das Kildušis, Žvirgždaičiai, LT- 
4484 Šakių r. Lithuania.

Kun. A. Kildušis, neseniai 
atvažiavęs į Torontą, apsistojo 
Prisikėlimo parapijoje (1011 
College St., Toronto, Ont. M6H 
1A8 Canada tel. 416 533-0621). 
Čia išbus ligi 1999 m. spalio 28 
d. Per tą laiką, jeigu gaus vizą, 
aplankys Čikagą, Lementą ir ki
tas vietas.

Kun. K. J. Ambrasas, SJ

Hamilton, Ont.
HAMILTONO VYSK. M. VA

LANČIAUS mokykla ir lituanisti
niai kursai pradeda savo mokslo 
metus rugsėjo 18, šeštadienį, Šv. 
Juozapo mokyklos patalpose (prie 
Locke ir Herkimer gatvių). Kvie
čiame visus buvusius ir naujus mo
kinius atvykti į mokyklą. Taip pat 
kviečiame suaugusius, norinčius pa
gilinti lietuvių kalbos žinias, atvykti 
į planuojamą suaugusių klasę. Pri
imame mokinius nuo 4 m. amžiaus. 
Registracija nuo 9.30 v.r. Pamokos 
nuo 10 v.r. iki 12 v.p.p. Dėl plates
nės informacijos ar išankstinės re
gistracijos skambinkite Rūtai Ka- 
maitytei tel. 905 529-5747. R.K.

Barrie, Ontario
SMAGIOS VESTUVĖS. 1999 

m. rugpjūčio 14 d. St. Mary katali
kų šventovėje susituokė Giedrė 
Stepulaitienė su Aleksu Izbrandt’u 
- abu našliai. Po vestuvinių apeigų 
40 svečių buvo pakviesti pokyliui į 
restoraną “Crazy Fox”. Dalyvavo 
abiejų sutuoktinių vaikai su savo 
šeimomis, giminės bei draugai iš 
Toronto, Barrie, Otavos, Vasagos, 
Kalgario, Lenkijos ir Australijos. 
Vaclovas Povilonis linksmino visus 
pritaikytomis dainomis - lietuviško
mis ir kitakalbėmis.

Po vestuvinio pokylio restorane 
svečiai suvažiavo į sutuoktinių na
mus, kur tęsė pokylį, vaišindamiesi, 
dainuodami ir šokdami. Sutuokti
niai rugpjūčio 28 d. išskrido poves- 
tuvinėn kelionėn į Lenkiją ir Lie
tuvą. G.B.

Lietuvą. Jai reikia šio, reikia to, 
ir mes stengiamės padėti. Ta
čiau pradedame užmiršti, kad ir 
čia turime daug jaunimo, ku
riam reikia padėti. Gal ne tuo 
doleriu, bet geru žodžiu, darbu, 
pagalba, moraline parama. Va
dovai tęsia mūsų pradėtą darbą, 
ir už tai jiems pagarba, o mums 
pasididžiavimas, kad turime to
kio jaunimo.

LIETUVIAI PASAULYJE■■ ■■ 
VI gz

JA Valstybės
Oakley miestelio, netoli San 

Francisco, Šv. Antano parapijos 
klebonas kun. Bernardino Andrade 
šių metų pradžioje nutarė parapijos 
šventovės sodelį skirti Marijos gar
bei, jame pavaizduodamas viso pa
saulio Dievo Motinos šventoves. 
Pirmutinė garbė teko Vilniaus Auš
ros Vartų šventovei. Šv. Antano pa
rapijos narė Regina Aleliūnaitė- 
Brinker, sužinojusi klebono planą, 
entuziastingai jam pritarė ir pati 
pasiūlė iš spalvotų plytelių atkurti 
Aušros Vartų Marijos paveikslą. Po 
kruopštaus kelių mėnesių darbo pa
veikslas buvo atkurtas. Jo atidengi
mas įvyko birželio 12 d. Mišias, ku
riose dalyvavo San Francisco ir 
apylinkių lietuviai, atnašavo kun. B. 
Andrade. Prieš tai dar buvo dalina
mas leidinukas apie Lietuvą, pa
ruoštas Reginos Aleliūnaitės-Brin- 
ker šeimos pastangomis. Iš Pitts- 
burgo ta proga atvyko ir Reginos 
tėvai Simonas ir Onutė Aleliūnai. 
Per pamaldas buvo lietuviškai su
kalbėta malda “Tėve mūsų” ir su
giedota giesmė “Marija, Marija”. 
Po Mišių visi dalyviai susirinko į 
šventovės sodelį, ir Reginos tėvai 
atidengė Aušros Vartų Marijos pa
veikslą. Jį pašventino kun. B. An
drade pasakydamas ir kalbą. Po to 
visi buvo pakviesti paragauti lietu
viškų užkandžių. Paveikslo įrašas - 
“Our Lady of the Dawn Gate. 
Patroness of Lithuania. Feast Day 
- September 6”. Taipgi paveiksle 
inkorporuota ir maža Lietuvos tri
spalvė.

A. a. Alfonsas Koncė, Lietuvos 
nepriklausomybės kovų savanoris, 
tarnavęs Užsienio reikalų ministeri
joje, eidamas 98 amžiaus metus, 
mirė liepos 20 d. Memorial ligoni
nėje, Newton, NJ. Velionis gimė 
1901 m. spalio 17 d. Rėklių kaime, 
Piniavos. valsč., Panevėžio apskr. 
Lankė Panevėžio gimnaziją, bet ją 
nutraukė, išeidamas savanoriu ginti 
Lietuvos nepriklausomybės, būda
mas 17 metų amžiaus. Jam teko 
kautis su bolševikais Dauguvos 
fronte. Grįžęs iš kovų toliau mokslą 
tęsė Panevėžio gimnazijoje. Ją bai
gęs įstojo į Kauno universitetą, Hu
manitarinį fakultetą istorijos studi
juoti. Studijas dar gilino Leipcigo, 
Berlyno ir Heidelbergo universite
tuose. Baigęs studijas, tarnavo Už
sienio reikalų ministerijoje, o vėliau 
dirbo sekretoriumi Lietuvos pa-

Niujorką, įsijungė į lietuvių visuo
meninę veiklą. Jam rūpėjo taipgi 
Lietuvos ateitis, domėjosi kalboty
ra. Mat daug padėjęs buvo kalbi
ninkui Kazimierui Būgai, kai buvo 
rengiamas Lietuvių kalbos žodynas. 
Mėgo eiliuoti ir savo eiles padai
nuoti. Studentaudamas priklausė 
“Neo Lithuania” korporacijai ir su 
jos veikla nenutraukė ryšių ir Niu
jorke. Gedulinės pamaldos vyko 
Apreiškimo parapijos šventovėje, 
po jų velionis palaidotas Cypress 
Hills kapinėse.
Urugvajus

Urugvajaus lietuviai liepos 18 
d. dalyvavo šio krašto konstitucijos 
(nepriklausomybės) dienos šventė
je. Montevideo mieste vyko žmonių 
eitynės ir karinis paradas. Lietuviai 
dalyvavo eitynėse. Juos suorganiza
vo Lietuvių kultūros draugija. Ne
mažai dalyvavo jaunimo. Merginos 
buvo pasipuošusios tautiniais dra
bužiais, patraukusios žmonių dė
mesį. Dalyvavo “Žibutės”, “Gied
ros” ir “Ąžuolyno” organizacijų na
riai. Priekyje buvo nešama Lietuvos 
vėliava, o vidury lietuvių grupės žy
giavo tautine juosta persirišęs nau
jasis Urugvajaus lietuvių kultūros

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje^ 
įsikūręs nuosavuose namuose -

“TALKA” LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ 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

draugijos pirm. Stasys Tamošiūnas. 
Urugvajaus lietuvių bendruomenės 
biuletenyje “Žinios”, 30 nr., džiau
giamasi, kad šį kartą tautiečiai pa
rodė savo vienybę, sujungdami vi
sas pajėgas pasirodymui.

Urugvajaus lietuvių kultūros 
draugijos valdyba (ULKD) rugpjū
čio 1 d. surengė Lietuvos sportinin
kams priėmimą. Šį renginį organi
zuojant ypač pasižymėjo lietuvių 
jaunimas, sutvarkydamas ir papuoš- 
damas salę, vaišėse aptarnaudamas 
vakaro dalyvius. Po vaišių ULKD 
pirm. St. Tamošiūnas pasveikino 
svečius ir kiekvienam sportininkui- 
ei, įteikė draugijos vėliavėles, mo
terų komandai - austą kilimėlį, o 
vyrų komandai - skulptoriaus E. 
Lapaičio sukurtos statulos (Drau
gystės simbolis) kopiją - paveikslą. 
Toliau kalbėjo svečių atstovai. Po 
kalbų svečiai atrišo savo dovanų 
“ryšulius”. Šeimininkai buvo nuste
binti dovanų įvairove: knygos, žur
nalai, sportiniai marškinėliai, sal
dainiai, kvapni lietuviška duona. 
Taip ir užsimezgė draugystės ryšiai.

Australija
Pertho mieste yra nedidelis lie

tuvių telkinys. Jis sekmadienį, lie
pos 18, minėjo Lietuvos valstybės 
dieną ir Dariaus bei Girėno skrydį 
per Atlantą. Pamaldos vyko vienoje 
vietinėje katalikų šventovėje, kurio
je lietuviai pamaldoms susirenka 
kartą per mėnesį. Mišias atnašavo 
kun. dr. A. Savickis, pasakė ir pa
mokslą, pažymėdamas abiejų šven
čių svarbą lietuvių tautai. Papietau
ti ir tolimesnę programą išgirsti į 
Lietuvių Namus susirinko 39 tau
tiečiai. Papietavus programą pradė
jo LB apylinkės valdybos pirm. E. 
Kairienė, pakviesdama visus sugie
doti Lietuvos himną ir programai 
vadovauti S. Zablockienę. Pastaroji 
paskaitė savo kūrybos apie Dariaus 
ir Girėno skrydį per Atlantą į Lie
tuvą ir tragišką jų žūtį. J. Norvilas 
pasidalino savo prisiminimais, kai 
visa Lietuva laukė lakūnų atskren
dant į Kauną. V. Repšienė paskaitė 
B. Steckio straipsnį apie Darių ir 
Girėną. Minėjimas baigtas S. Za- 
blockienės padėka programos atli
kėjams bei visiems minėjimo daly
viams.

Pertho lietuviai pamaldoms 
renkasi kartu su vokiečiais pirmai
siais mėnesių sekmadieniais vieno
je katalikų šventovėje. Mišias atna
šauja kun. dr. Alfonsas Savickis, li
turginius skaitinius atlikdamas vo
kiškai, pamokslą sakydamas angliš
kai ar lietuviškai. Per pamaldas gie
damos vokiškos ir lietuviškos gies
mės. Vokiečių pamaldose dalyvauja 
daugiau, tai jų chorelis, kaip rašo
ma “Mūsų pastogės” 32 nr., išmoko 
pagiedoti ir lietuviškas giesmes. 
Abi bendruomenės kartu suorgani
zuoja ir renginius. Pvz. rugpjūčio 1 
d. po pamaldų šventovės salėje vo
kiečiai ir lietuviai buvo susirinkę 
atšvęsti Alfonsinių. Ta proga vokie
čių ir lietuvių atstovai pasveikino 
kun. dr. A. Savickį. Buvo sugiedota 
“Ilgiausių metų” lietuviškai ir vo
kiškai. Kartu pasivaišinta, ir 
maloniai praleistas laikas. J. Andr.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu "Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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



Palaimintojo Matulaičio “Užrašai”
GENOVAITĖ GUSTAITĖ, Vilnius

1998 m. rudenį Vilniuje iš
ėjo ilgai laukta, rengta Jurgio 
Matulaičio “Užrašų” knyga, tre
čioji laida. Pirmoji išspausdinta 
Londone 1953 m. kun. dr. K. A. 
Matulaičio pastangomis, antroji 
- 1991 m. Brukline, redaguota 
seselės Onos Mikailaitės. Pluoš
telis “Užrašų” buvo įdėtas į K. 
Čibiro parengtą knygą “Arki
vyskupas J. Matulevičius”, iš
leistą 1933 m.

Knygą malonu paimti į ran
kas pirmiausia dėl dailios, kartu 
tvirtos išvaizdos (tiesa, ji pri
klausė nuo Lenkijos marijonų 
leidžiamos “Fontes Historiae 
Marianorum” serijos, į kurią 
knyga įeina), dėl nuotraukos, 
atitinkančios “Užrašus” rašiusio 
autoriaus amžių, o svarbiausia 
dėl dalykiško, profesionalaus 
parengimo.

Knygos įvadą parašė kun. 
Vaclovas Aliulis, MIC, genera
linis marijonų vienuolijos vika
ras, tebesantis Romoje; vargu 
kas už jį giliau, geriau gali jausti 
J. Matulaičio asmenybę, jos 
veiklą, siekimus. Tekstą žiūrėjo, 
paaiškinimus, visas rodykles ro
dyklėles parengė Paulius Suba
čius, Vilniaus universiteto dės
tytojas. Specialaus redaktoriaus 
darbą atliko Vytautas Ališaus
kas, filosofas, teologas. Išleido 
“Aidų” leidykla.

Įvado autorius išsamiau, 
plačiau nei ankstesnėse laidose 
nušviečia rankraščio, surasto po 
Matulaičio mirties, kelią į spau
dą. Yra įvade anksčiau neminė

Paukštis čiulba, gaidžiai gieda, medų, renka pamažu, 
bitė laipioja po žiedą t net žiūrėt į ją gražu...

Eilės ir nuotrauka ROMUALDO KISIELIAUS

Iš kur jie?
Apie kalbininko A. Sabaliausko knygą ir naujadarus
Tas masinantis pavadinimas 

skirtas dr. A. Sabaliausko kny
gai, kurią išleido Lietuvių kal
bos institutas Vilniuje. Reikia 
sutikti, kad ji yra žvilgsnis į žo
džių pasaulį, kuris mums yra 
paslaptingas, bet labai įdomus.

Knyga nėra žodynas, nors iš 
pirmo žvilgsnio galima taip pa
galvoti. Šis žodžių rinkinys tin
kamai pavaizduoja žodžių pa
saulį; surinktas abėcėlės tvarka. 
Kiekvienam pasirinktam žo
džiui skirta apie trys ketvirčiai 
puslapio. Bendras puslapių 
skaičius - 418, įskaitant turinį, 
panaudotos literatūros sąrašą ir 
žodžių bei žodžių junginių ro
dykles.

Trumpiausias žodis, aprašy
tas šiame rinkinyje, yra skaitvar
dis - “du”; seniausias - “šuo”, 
sanskrito kilmės - iš žodžio 
“šva”; lietuviškiausias - “kel
nės”, vartojamas tik pačių lietu
vių ir nepakliuvęs į kitas kalbas.

Man buvo įdomu, kas pir
mas pavartojo žodį - “žodynas” 
ir kada. Pasirodo, kad ta garbė 
teko Mikalojui Akelaičiui, pa
vartojusiam šį žodį savo laiške 
Motiejui Valančiui 1856 metais 
vasario 25 d. Spausdintame vei
kale jis pasirodė Tilžėje Mykolo 
Miežinio keturkalbiame žody
ne. Taigi užtruko 38 metus - 
ilgas laikas!

Dar man gyvenant Kaune, 
einant į “Aušros” gimnaziją te
ko leistis žemyn laiptais nuo 
Žaliojo kalno į Ožeškienės gat
vę. Toje vietoje rytais vaikai 
pardavinėdavo mažą laikraštėlį 
“10 centų”. Tiek tas laikraštu
kas tekainavo, bet jis duodavo 
užsienines ir vidaus suglaustas 
žinias, o svarbiausia - jis turėjo 
priedelį apie siūlomus kalbos 
naujadarus. Kai kurie jų buvo 
labai įdomūs ir žaibo greitumu 
paplito po visą Lietuvą. Kiti su
kėlė daug juoko. Atsimenu siū
lymą pakeisti “kaliošą” į “pur- 
vabridį”. Tą pakaitalą žmonės 

tų pavardžių, datų, vietų, įvykių, 
tarpais nuspalvinančių pasakoji
mą patrauklaus detektyvo ats
palviu.

Gaila, taip pat įtikinamai, 
patraukliai nenušviestas dabar 
įsigalėjusio pavadinimo “Užra
šai” atsiradimas. (Kelios tam 
skirtos eilutės įdėtos knygos pa
baigoje, 300 psl.). Tas pavadini
mas ne J. Matulaičio. Didžiąją 
rankraščio dalį jis vadino “Min
tys, apšvietimai įkvėpimai ir pa- 
siketinimai”, po jos ėjo “Kelio
nė į Rymą su reikalais (1911 m. 
reliacija)”, o kitos dalys buvo be 
antraštėlių. Dviejų ankstesnių 
laidų parengėjai antraštėles dė
liojo savo nuožiūra, Bruklino 
laidoje senojo, ilgojo pirmosios 
dalies pavadinimo net visai neli
ko, nors jis atskleidžia rankraš
čio esmę. Vilniškėje knygoje 
nuo tikrųjų J. Maltulaičio pava
dinimų nenutolta, jie palikti, o 
kur jų nebuvo, įrašyti nauji lauž
tiniuose skliaustuose.

Palaimintojo bylos tyrinėto
jai apie Vilniaus laikotarpį J. 
Matulaičio gyvenime yra skelbę: 
“(...) septynerių metų vyskupa
vimas Vilniuje J. Matulaičiui 
buvo sunkiausias, bet ir nuopel- 
ningiausias. Ten jo vyskupiškos 
dorybės kaip tik visu šviesumu 
sužėrėjo”. Skaitant įvadą nesun
ku pajusti, kad autoriaus dėme
sį buvo patraukusi, pavergusi 
(matyt iš meilės vienuolijos at
naujintojui) antroji vertinimo 
dalis - dorybių sužėrėjimas, J. 
Matulaičio pasirinkto šūkio 
“nugalėk blogį gerumu” perga-

BRONIUS MASIOKAS,
Edmonton, Alta

išjuokė. Tuo pačiu metu pasiū
lytas “paplūdimis” visiem pati
ko ir “pliažas” dingo. “Skėčio” 
vietoję buvo siūlomas “lietsar
gis”. Šis irgi laimėjo, bet “skė
tis” pasiliko, kaip buvęs.

Įdomu, kad keletas dabar 
vartoj amų. žodžių buvo paimti iš 
prūsų kalbos. Ferdinandas Ne- 
selmanas 1868 m. paskelbė XIV 
š. prūsų-vokiečių rankraštinį žo
dynėlį. Jame buvo žodis “savai
tė” (vokišku stiliumi parašytas 
“savvaytė”). “Aušra” pavartojo 
tą žodį vietoje “nedėlia”.

Daug pasiūlytų įvairių nau
jadarų būta: “ligonbutis”, “ligo- 
nyčia”, “ligonstubė”, bet jie ne
prigijo, o Jablonskio pasiūlytoji 
“ligoninė” neturėjo jokio vargo. 
Tas pats atsitiko su “moksliny- 
čia” ir “mokintuve” - atsiradus 
“mokyklai” jie dingo ir buvo už
miršti. Minėtieji naujadarai pa
sirodė dar prieš Lietuvos nepri
klausomybę. Žymiai sklandžiau 
ėjosi naujadarams, kai kalba pa
sidarė valstybinė ir nebebuvo 
stumdoma, o užėmė jai priklau
somą vietą.

Dabartiniu metu vėl kenčia
me nuo įvairiausių naujadarų. 
Šį kartą juos atnešė naujas su
dėtingas technikos pasaulis. 
Svetimžodžiai su lietuviškomis 
galūnėmis nėra tikras sprendi
mas šiame sudėtingame gyveni
me. Žodis turi būti “išgyven
tas”, tinkantis mūsų kalbai. Pvz. 
daug kartų mėtytas ir vėtytas 
“konteineris” dar vis neturi tin
kamo pakaitalo. Yra “puody
nė”, “kuprinė”, “šovininė” ir 
net “taukinė”. Visi jie nusako 
talpą ar vietą, kur kas nos telpa. 
Atrodo, kad žodis “talpinė” bū
tų tinkamas naujadaras. Galime 
pasinaudoti “talpintuvu” ir krau
ti į talpinę reikiamus daiktus.

Yra labai daug tinkamų pa
kaitalų, bet reikia pažinti gerai 
tą technikos pasaulį, kad lietu
viškas žodis tikrai nusakytų jam 
duotą paskirtį. 

lė. Tuo tarpu pirmosios dalies - 
vyskupavimo laikotarpio keblu
mų, vargo, sunkumo, ėjimo į su- 
žėrėjimą - nušvietimo stinga. 
Be kelių bendrų sakinių, J. Ma
tulaitis skaitytojui pristatomas 
jau pakylėtas ant altoriaus kaip 
Palaimintasis.

Atrodo, netrūksta J. Matu
laičio laiškų apie susidariusią 
padėtį, kuri neleido atlikti gany
tojo pareigų, alino sveikatą 
(“mano nervai nelesa”). Be laiš
kų, daug pasako paskutinės 
“Užrašų” pastabėlės, skirtos Vil
niui, vainikuojančios vyskupavi
mo laikotarpį: “Ant galo grįžūs, 
ką blogo kentėjau (Vilniuje), tai 
ne lenkų buvo darbas, o tik po
litikos kai kurių partijų (kitur 
“Užrašuose” nurodoma - ende- 
kų). Ir už tuos meldžiausi (...)”. 
Minėtas bylos tyrinėtojų “ten” 
įvade tepravertas vos vos; skai
tytojas nepajaus žemelės kvapo, 
kurioje J. Matulaitis gyveno, 
dirbo, kentėjo, kurią taip mylė
jo, kuri išugdė Palaimintąjį.

Didysis knygos tvarkytojas 
buvo Paulius Subačius. Pagal J. 
Matulaičio rankraščio originalą 
jis parengė tekstą spaudai, jis 
taip pat - visų priedų autorius. 
Kaip nurodyta skyrelyje “Ren
gimo principai”, stengtasi išleis
ti kanoninės reikšmės knygą, 
kuri būtų šaltinis Palaimintojo 
asmens studijoms; galima pri-' 
durti - išleisti pavyko. Knyga 
bus ne tik asmens, bet ir įvairia
lypio ano meto gyvenimo - so
cialinio, politinio - šaltinis. Tiks
lo siekta labai rimtai, rūpestin
gai. Tai rodo mokslinis aparatas 
- rodyklės, rodyklėlės, šaltinių, 
tekstų kalbos apžvalgos, dalyki
niai paaiškinimai ir t.t. - tokio 
išsamaus rūpestingumo nėra nė 
vienoje ankstesnėje laidoje.

Rimtą (kanoninę) leidėjų 
pažiūrą į knygą rodo ne tik 
mokslinis aparatas — priedai, 
bet ir kalbinis pačių J. Matulai
čio tekstų parengimas, jų apva
lymas nuo ankstesnių taisymų. 
Nors J. Maltulaičio gimtosios 
kalbos išmanymas, jos brangi
nimas nekėlė abejonių, buvo 
pripažįstamas, tačiau “Užrašų” 
lyginimas rodo, kad ji neišvengė 
ankstesnių leidėjų rankos, buvo 
taisoma. Nesiimant čia lyginti 
visų tekstų, įdomu pažiūrėti 
bent į pirmuosius sakinius Ma
rijampolės (1933), Londono 
(1953), Bruklino (1991) ir Vil
niaus (1998) laidose.

“1910.IX.14. Mano šūkis te
esie: visame Dievo ieškoti, viską 
didesnei Dievo garbei daryti, į 
viską .įnešti Dievo dvasios ir 
viską ja persunkti. Dievas ir Jo 
garbė teesie viso mano gyveni
mo centras, apie kurį suktųsi 
visos mano mintys, jausmai, no
rai ir darbai”.

“14.X.1910. Mano šūkis te
būna: Visame kame Dievo ieš
koti, visa ką didesnei Dievo gar
bei daryti, į viską Dievą įnešti ir 
viską ja perimti.

Dievas ir Jo garbė tegu bū
na viduriu viso mano gyvenimo, 
ašimi, apie kurią suktųsi visos 
mano mintys, jausmai, norai ir 
darbai”.

“Spalio 14 d. Mano šūkis te
būna: visame kame Dievo ieš
koti, viską didesniai Dievo gar
bei daryti, į viską Dievo dvasią 
įnešti ir viską ja perimti. Dievas 
ir Jo garbė tegu būna viduriu 
viso mano gyvenimo: ašimi, apie 
kurią suktųsi visos mano mintys, 
jausmai, norai ir darbai”.

O štai kaip sakiniai patei
kiami Vilniaus laidoje po patik
rinimo su J. Matulaičio rankraš
čiu: “14.X. 10. Mano obalsis te
būna: Visame kame Dievo ieš
koti, visą ką dėl didesnės Dievo 
garbės daryti, j viską Dievo dva
sią įnešti ir viską ja perimti.

Dievas ir jo garbė tegu bū
na viduriu viso mano gyvenimo, 
ašimi, apie kurią suktųsi visos 
mano mintys, jausmai, norai ir 
darbai”.

Tad jau pirmieji sakiniai at
skleidžia akivaizdžius žodyno, 
rašybos, net datos skirtumėlius. 
Nesunku suprasti, kiek darbo 
reikėjo įdėti, paaukoti laiko, 
norint parengti J. Matulaičio 
rankraštį atitinkančia laida! To
dėl norisi knygai palinkėti su
pratingų, ją vertinančių skaity
tojų - tekrinta J. Matulaičio 
mintys kaip sėklos į gerą dirvą.

Jurgis Matulaitis, UŽRAŠAI.
Įvadą parašė kun. Vaclovas 
Aliulis, MIC, tekstus, paaiški
nimus ir rodykles parengė Pau
lius Subačius. Viršelio dailinin
kas - Tomas Subačius. Leidyk
la “Aidai” (Universiteto g. 4, 
Vilnius 2001). Vilnius, 1998 
m., 402 psl.

Architektas EDMUNDAS ARBAS-ARBAČIAUSKAS, gavęs Architek
tūros riterio ordiną

Ordinas kūrybingam architektui
Architektas Edmundas Arbas gavo auksinį 

“Architektūros riterio” ordiną
IGNAS MEDŽIUKAS

Kaip Lietuvos spaudoje ra
šoma (“Naujienos”, Lietuvos 
architektūros sąjungos informa
cinis leidinys, 1999 m. birželio - 
liepos mėn., nr. 6-7), Santa Mo
nica, Kalifornijoje, gyvenančiam 
architektui Edmundui Arbui- 
Arbačiauskui Lietuvos architek
tų sąjungos valdybos sprendimu 
už sėkmingą kūrybinį darbą ir 
lietuvių kultūros propagavimą 
suteiktas “Architektūros rite
rio” ordinas.

Edmundas Arbas, baigęs 
Technikos mokyklą Kaune, ėjo 
atsakingas pareigas Susisiekimo 
ministerijos Sauskelių valdybo
je. Dirbo Pramonės statybos 
treste. Buvo Statybos bendrovės 
Vilniaus skyriaus direktoriaus 
pavaduotojas ir vyr. inžinierius.

Pasitraukęs iš Lietuvos, 
1944-1947 m. studijavo archi
tektūrą Vienos ir Stuttgart’o 
aukštosiose technikos mokyklo
se. Emigravęs į JAV, 1950 m. 
baigė Lawrence technologijos 
universitetą Detroite. Buvo šio 
universiteto architektūros ka
tedros dekano asistentas ir pro
jektavo naujus Lawrence uni
versiteto pastatus. Išlaikė Miči
gano (1956) ir Kalifornijos 
(1962). valstybinius architektų 
egzaminus. 1969 m. įsteigė fir
mą “Edmund Arbas, Inc. AIA 
Associates” ir sėkmingai ver
čiasi.

Architektas E. Arbas 1960 
m. konkurse laimėjo I vietą už 
Lietuvos ambasados rūmų pro
jektą Brazilijoje, 1964 m. III 
premiją už JAV paviljono Pa
saulinėje parodoje Niujorke 
projektą. 1965-1969 m. buvo 
Ahmansono bankų projektavi
mo grupės vadovas.

Amerikos lietuvio knygos Lietuvoje
VIKTORAS ALEKNA

Čikagietis teisių daktaras 
Petras Ironis Jokubka prieš 
penketą metų išleido stambų 
veikalą anglų kalba - “Ameri
can Nationality and the A.N.O.” 
antrą laidą. Šiuo veikalu auto
rius atliko didelį darbą, vertin
damas ne tik šiuolaikinę JAV 
visuomenę, bet ir garsindamas 
Lietuvą, Amerikos visuomenę 
patriotizmo mokydamas 1918- 
1940 m. Lietuvos pavyzdžiu.

Daug metų gyvenęs Ame
rikoje P. Jokubka neužmiršo sa
vo tėvynės Lietuvos ir kitoje 
knygoje “Uolėtas kelias į tobu
lybę”. Šią knygą išleido Lietuvo
je, o po to pats autorius išvertė į 
anglų kalbą. Tiek savo politinė
se knygose, tiek šioje apysakoje 
autorius skatina kovoti su žmo-

Lietuvos istorinės vėliavos, paga
mintos išeivijos lietuvių skautų, 
Vilniaus paveikslų galerijoje 

1999 m. liepos 5-15 d.d.

Jo projektai laimėjo I vietą: 
lietuviškas vasarnamis ir lietu
viško stiliaus namas (1970), pa
minklas rašytojui Pulgiui And- 
riušiui Adelaidėje, Australijoj 
(1971), ALIAS-PLIAS ženkliu
kas (1972), Kalifornijos ekono
miškas namas (1981).

Daugelyje parodų jis rodė 
savo architektūros projektus, 
tapybos darbus, piešinius: Los 
Angelese, Detroite, Bostone, 
Vilniuje, Kaune, Druskininkuose.

E. Arbas - yra ir visuome
nininkas bei politikos veikėjas. 
Esant Lietuvai okupuotai, buvo 
įsijungęs į pogrindinę veiklą, rū
pinosi slaptos spaudos leidimu 
ir platinimu. Gyvendamas Kali
fornijoje buvo įsijungęs į Leo
nardo Valiuko rezoliucijoms 
remti komitetą, dalyvavo dailių
jų menų klube, ALIAS-PLIAS 
centro valdyboje, JAV LB val
dybos narys, Lietuvių fronto bi
čiulių tarybos narys. 1992 m. 
Vilniuje išleistas albumas: “Ed
mundas Arbas-Arbačiauskas. 
Architektūra, Tapyba. Piešiniai”.

Skaitė paskaitas apie archi
tektūrą ir dailę PLIAS-ALIAS, 
Lietuvių mokslo akademijos su
važiavimuose, Mokslo ir kūry
bos simpoziumuose, Amerikos 
architektų instituto seminaruo
se. Yra paskelbęs nemažai 
straipsnių spaudoje.

Mes sveikiname, džiaugia
mės jo laimėjimais ir vertu pri
pažinimu. Tai turbūt pirmas 
toks lietuvio architekto, gyve
nančio užsienyje, įvertinimas.

Rugpjūčio 28 d. susirinkę 
dr. Zigmo Brinkio rezidencijoje 
Los Angeles mieste bičiuliai ir 
svečiai, apie tai sužinoję, Ed
mundą sveikino ir sukėlė jam 
ovacijas.

nių ydomis ir ugdyti morališkai 
tvirtą asmenybę bei patriotą pi
lietį.

O visai neseniai, liepos 
mėn., Vilniuje pasirodė nauja P. 
Jokubkos knyga “Gulbiniškių 
idilės”. Tai vienos šeimos kroni
ka - romanas. Jo veiksmas vyks
ta Gulbiniškių dvare, Marijam
polės rajone, ir siekia XIX š. 
pabaigą. Romanas turi dvi dalis. 
Pirmojoje dalyje pasakojama 
daugiausia apie tuos laikus, ka
da Lietuvoje dar siautėjo įvairūs 
okupantai, o lietuviai kovoję dėl 
savo nepriklausomomos valsty
bės atkūrimo. Ypač ryškiai ir is
toriškai tiksliai papasakota apie 
kovas su bolševikais, bermon
tininkais ir lenkais 1918-1920 m.

Antrojoje dalyje pasakoja
ma apie gyvenimą jau nepri
klausomojoje Lietuvoje po 1920 
m. iki mūsų dienų.

Knygos bendraautorė Aud
ronė Škiudaitė pasirūpino šią 
knygą gražiai išleisti. Ją papuo
šė ir P. Jokubkos žmonos duktė 
dailininkė Algimante Puznikai- 
tė, o pats autorius, sužinojęs, 
kad knyga jau išleista, greitai 
atvyko į Lietuvą ir dalyvavo net 
dviejose jo knygos sutiktuvėse - 
liepos 30 d. Vilniaus Tremtinių 
namuose, o rytojaus dieną Vil
niaus Karininkų ramovėje. Abie
jose sutiktuvėse apie P. Jokub
kos knygas kalbėjo Viktoras 
Alekna bei prof. Kazys Eringis, 
o “Gulbiniškių idilių” ištraukas 
skaitė seimo narė Marija Šerie
nė. Karininkų ramovėje dainavo 
“Bočių” bendrijos choras, kal
bėjo Krašto apsaugos viceminis- 
teris G. Simanaitis, pats au
torius ir kiti. Eidami iš sutiktu
vių vilniškiai nešėsi namo ir 
“Gulbiniškių idiles” su auto
riaus įrašais.

Knyga išleido “Tėvynės 
sargo” leidykla (Vilnius, 1999, 
336 psl.).

ffl KULTMĖJE VEIKLOJE
Lietuvos valstybinis M. K. 

Čiurlionio dailės muziejus susi
laukė dar vieno vertingo rinkinio. 
ELTA (1999.IX.2) rašo: “Kana
doje gyvenantis Vladas Stabas 
muziejui padovanojo beveik pu
santro šimto eksponatų, atspin
dinčių Lietuvos skautų veiklą išei
vijoje. Filatelijos kolekciją sudaro 
firminiai vokai, ženklai, proginiai 
atvirlaiškiai, skirti skautų stovyk
loms Vokietijoje, JAV, Australi
joje. Muziejaus Numizmatikos 
skyrių papildė ir skautų vėliavų 
steigimo aktai”.

Lietuvių literatūros vertėjai 
šią vasarą Nidoje, Thomo Manno 
kultūros centre, suvažiavo į semi
narą pasidalinti patirtimi, aptarti 
rūpimus klausimus, pareikšti pa
geidavimus. Dalyvavo 20 vertėjų 
iš trylikos kraštų. Išklausyti pra
nešimai: prof. V. Kubiliaus, “Lie
tuviškų knygų” direktorės J. Za- 
barskaitės, Rašytojų s-gos pirm. 
V. Sventicko. Kaip “Dienovidyje” 
(1999.VIII.20-26) rašoma, šiuo 
metu lietuvių literatūrą verčia če
kė A. Vlačkova, lenkės D. Bro- 
dovska ir J. Rogoža, švedas J. Oh- 
manas ir Švedijoj gyvenanti L. 
Burnytė, ukrainietis A. Nepokup- 
nas, vokietis K. Bertelis, austras 
C. Hellis, B. Ciplijauskaitė (į is
panų ir prancūzų kalbas), Norve
gijoje gyvenanti A. Ločerytė-Da- 
le, S. Sauliotis iš Graikijos ir kt.

Gyvu kultūriniu gyvenimu 
Telšiuose šią vasarą galėjo pasi
džiaugti daugelis vietinių tautie
čių bei miesto lankytojų. Tarp ki
tų įdomių renginių, parodų bei 
pavienių rodinių Telšių parodų 
salėje savo kūrybos iškilumu pasi
žymi dail. Telesforo Valiaus (1914- 
1977) darbai. Kaip rašo “Lietuvos 
aidas” (1999.VIII.4), minint jo 
85-tąsias gimimo metines rodoma 
kukli menininko retrospektyva 
(žvilgsnis praeitin) iš “Alkos” mu
ziejaus fondų. T. Valius Telšiuose 
praleido vaikystę ir jaunystę, lan
kė ten pradžios mokyklą, vėliau 
kaip menininkas grįžo į Žemaitiją 
ir kurį laiką buyo Telšių Žemaitės 
dramos teatro direktorius ir daili
ninkas. Pabrėžiama, kad T. Va
liaus kūryba persmelkta gimtosios 
Žemaitijos prisiminimais, galima 
įžvelgti žemaičių liaudies meno 
raižinių įtaką. Kanadoje, pasak 
straipsnio autorės J. Ludavičie- 
nės, T. Valius ėmė labiau domėtis 
spalva. Greta medžio raižinių at
sirado nauja išraiškos priemonė - 
monotipija (vieno atspaudo dary
mas). “Alkos” muziejaus fondų 
rodiniuose jau penkioliktą kartą 
vyko vadinamoji kūrybinė Lietu
vos medalininkų stovykla. Ligi 
šiolei buvo sukurta nemažai 
reikšmingų medalių, skirtų įam
žinti ne tik Žemaitijos, bet ir kitų 
kraštų istorijos bei kultūros veikė
jus. Medalininkų stovyklose greta 
jau žinomų specialistų dirba ir jau
noji metalo menininkų karta.

D. MICKUTĖ-MITKIENĖ

Pagunda
Juoda, juoda, kaip sabalas 
Pagunda sukas ties manim. 
Supjaustyčiau į gabalus 
Ją valios ašmenim.

Pagundomis nebetikiu, 
Nei jų žavingąja grėsme. 
Anų aušrų saulėtekiu 
Pasibaigė žaismė.

Viršum verdenės ėjome 
Lieptu, be jokios atramos...
Dangaus žvaigždžių spindėjime 
Skandindami jausmus.

Bangavo bangos mėlynos, 
Virš jų - laively supos du. 
Naktin žuvėdra vėlinos, 
O du - neskaitė valandų...

Nūnai manęs neklauskite - 
Be žodžių atsakas numirs.
Po jūs' atėję klaus kiti - 
Jie paslaptį patirs.

Lino odisėja
Rugys duoda juodą duoną, 

o kvietys - ragaišį 
miežis - alų, ir ant stalo 

puikios vaišės!
O ką duoda liaunas linas, 

mėlynai pražydęs?- 
sėmenų grūdeliai slidūs 

jo gimimą lydi:

Minint Varnių kanauninko 
M. Daukšos “Postilės” 400 metų 
sukaktį, rengiamasi įamžinti dvie
jų Lietuvos kultūros bei raštijos 
pradininkų atminimą - Žemaičių 
vyskupo Merkelio Giedraičio ir 
kan. Mikalojaus Daukšos. Kaip 
ELTA rašo, prie atstatomos Var
nių kunigų seminarijos iškils tų 
dviejų žymūnų garbei granito pa
minklas, kurį kuria skulptorius 
Arūnas Sakalauskas, 1994 m. 
valstybinės premijos laureatas, sa
vo darbais įamžinęs vysk. A. Ba
ranauską, L. Rėzą, vysk. M. Rei
nį, Pr. Dovydaitį ir kt.

Besiruošiant XLtajai Tauti
nių šokių šventei, š.m. rugpjūčio 
15-23 d.d. Dainavos stovyklavie
tėje įvyko tautinių šokių mokyto
jų kursai, kuriuos surengė Lietu
vių tautinių šokių institutas. Daly
vavo apie 80 mokytojų ir šokėjų, 
suvažiavusių iš Argentinos, Brazi
lijos, JAV ir Kanados. Pasiaiškin
ta programa ir naujų šokių cho
reografija. Kursams vadovavo. 
rengiamos šokių šventės meno 
vadovė Rita Karasiejienė, talkina
ma Instituto narių bei šokių gru
pių mokytojų. Stovyklą aplankė ir 
kursantus pasveikino KLB krašto 
valdybos pirm. A. Vaičiūnas ir 
XI-tosios taut, šokių šventės ren
gimo kopirm. V. Piečaitis. Paaiš
kėjo, kad ligi šiolei dalyvauti šven
tėje užsiregistravo daugiau kaip 
2000 šokėjų iš Argentinos, Bra
zilijos, Lenkijos, Lietuvos, JAV ir 
Kanados. Šventė įvyks 2000 m. 
liepos 2 d. “Hershey Center” patal
pose, Mississaugoje, Ont.

A. a. Kazys Zupka (1910- 
1999), poetas ir mokytojas, š.m. 
birželio 18 d. paliko savo nuoša
lią, mylimą sodybą Vadoklių apy
linkėje, kur lankytojus vaišindavo 
medumi, agurkais ir beržų sula. 
Kaip poetas sovietmečiu buvo 
mažai žinomas, nors į lietuvių po
eziją atėjo drauge su B. Brazdžio
niu, J. Aisčiu, A. Miškiniu. Ne
priklausomybės laikotarpiu spėjo 
išleisti tris savo poezijos rinkinius 
- “Žuvėdros bangose”, “Balsas 
žemei” ir “Mergaitė su ži
buoklėm”. Velionis gimė Zatū- 
niškio vienk., Panevėžio apskr. 
Nors buvo pasirinkęs dvasininko 
pašaukimą, patarus J. Tumui- 
Vaižgantui, pasuko mokytojo ke
liu. Studijavo vokiečių kalbą, bai
gė Karo mokyklą, bendradarbia
vo spaudoje, dirbo laikraščių re
dakcijose. Sovietmečiu baigė Vil
niaus pedagoginį institutą, bet 
kaip “Literatūra ir menas” 
(1999.VII.3) pastebi “pats visaip 
vengia rašytojo vaidmens”. Išsau
gojęs Lietuvos rašytojų dr-jos na
rio pažymėjimą su V. Mykolaičio- 
Putino parašu, pasitraukė į nuo
šalę. Rezistencinio paveldo bend
rija “Atmintis” išleido jo eilėraš
čių knygelę “Derliaus varpas”. 
Apgailestaujama, kad nebuvo iš
leista jo kūrybos rinktinė. Bet tai 
padaryti niekada nebus per vėlu. 
Kauno rašytojai su poetu atsisvei
kino birželio 21 d. Velionis palai
dotas Vadoklių kapinėse. Snk.

Šimtametė poetė D. MICKUTĖ- 
MITKIENĖ taip atrodė 1930 me
tais Marijampolėje. Gyvena Los 
Angeles mieste, kur vietos tautie
čiai surengė jai pagerbtuves š.m. 
rugsėjo 7 d. jos 100-tojo gimtadie
nio proga. Yra išleisdinusi eilėraš
čių rinkinį “Džiaugsmas nepražy- 
dęs”, daug rašiusi periodinėje 
spaudoje

Rovė, džiovė, merkė, mynė 
bruko ir šukavo...

linas kentė, pasišventęs, 
niekad nedejavo.

***
Kai verpėja plonai verpė, 

audėjėlė audė 
jų abiejų jaunos godos 

drobėn įsiaudė...
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PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St., Toronto. Ontario M6II 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

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

AKTYVAI per 60 milijonu dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term. Ind.....................3.15%
180-364 d. term.ind....................3.80%
1 metų term, indėlius................4.45%
2 metų term, indėlius................4.80%
3 metų term, indėlius................5.00%
4 metų term, indėlius................5.15%
5 metų term, indėlius................5.40%
1 metų GlC-mėn.palūk............. 4.45%
1 metų GlC-met. patuk..............4.70%
2 metų GlC-met. palūk............. 5.05%
3 metų GlC-met. palūk............. 5.25%
4 metų GlC-met. palūk..............5.40%
5 metų GlC-met. palūk............. 5.65%
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%

Asmenines paskolas 
nuo................. 7.75%

Sutarties paskolas 
nuo.................

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

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų............5.95%

7.75%

7.00%
7.35%
7.55%
7.70%
7.80%

Duodame komercinius 
mortgičlus iki $750,000.

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

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

LEDAS REFRIGERATION 
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

(1 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

■MMHMMBHMBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
royal lerage
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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

Raitoji policija patruliuoja Vilniaus gatvėse Nuotr. V. Kapočiaus

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Dvi seserys advokatės Kve
beke, Cantal (27 metų) ir Julie 
(25 metų) Paille, laisvai susikal
ba pirštų kalba ir aptarnauja ne 
tik nuolatinę klientūrą, bet ir 
daugumą provincijos kurčiųjų. 
Jos ne tik moka visoje Šiaurės 
Amerikoje vartojamą pirštų 
kalbą, bet ir Kvebeko versiją, 
kuri yra gana skirtinga. Pasi
rodo, kad abu jų tėvai yra kur
čiai, ir jos turėjo nuo mažens 
kalbėti su jais pirštų kalba. Vė
liau patyrę, kad beveik nėra ad
vokatų, kurie laisvai susikalba 
su kurčiais, nutarė užpildyti šią 
didelę spragą. Julie dar laisva
laikiu savanoriškai padeda ke
lioms kurčiųjų bendruomenės 
organizacijoms.

Vieną Toronto šventovę Va
tikanas neseniai paskelbė mažą
ja bazilika. Tai Šv. Pauliaus 
šventovė Power gatvėje (netoli 
Queen ir Parliament gatvių), 
kuri atstovauja Toronto miesto 
tautybių mozaikai: šioje parapi
joje meldžiasi 70 tautų katalikų 
mišinys. Paprastai mažąja bazi
lika paskelbiamos šventovės, 
pagarsėjusios savo istorine, li
turgine ar ganytojiška svarba. O 
didžiosios bazilikos yra tik 4 ir 
jos visos yra Romoje. Įsteigta 
1822 metais, Šv. Pauliaus šven
tovė ilgą laiką buvo vienintelė 
katalikiška tarp Windsor’o ir 
Kingston’o. Dabar ji tapo vie
nintele bazilika Toronte. Onta
rio provincijoje yra dar trys ki
tos mažosios bazilikos: dvi Ota
voje, Notre Dame ir Šv. Pat
riko, ir viena Londone - Šv. 
Petro katedra-bazilika.

Didysis Kanados takas, 
“Trans Canada Trail”, tapo vie
nu didžiausių Kanados, o galbūt 
ir viso pasaulio, Tūkstantmečio 
projektu. Jis jungs visas provin
cijas ir teritorijas, prieis prie tri
jų vandenynų - Altanto, Ra
miojo ir Arktikos, ir bus 16,100 
km ilgio. Jo pradžia St. John’s 
(Newfoundland), tada pro 
Charlettown (Prince Edward Is
land) į Fredericton (New 
Brunswick); viena šoninė šaka į 
Halifax (Naujoji Škotija); toliau 
takas veda pro Kvebeko miestą 
į Otavą, tęsiasi Toronto link, 
bet atrodo miesto nesieks. Pro 
Caledon (Ontario), Vinipegą 
(Manitoba) iki Reginos (Sas
katchewan). Iš čia šakojasi j 
Battleford, kur ji baigiasi, o kita 
šaka pasiekia Kalgarį (Alberta). 
Iš čia vėl šakojasi: viena šaka 
veda į Vankūverį ir Viktoriją 
(Britų Kolumbija), kita į Ed- 
montoną (Alberta). Čia šako
jasi ir vėl: viena užsibaigia Yel
lowknife (Northwest Territory), 
o kita pro Whitehorse (Yukon)

jūros pakraščiais veda j Iqualuit 
(Nunavut). Takas bus oficialiai 
atidarytas 2000 metų rugsėjo 9 
dieną Hull (Kvebeke), pasibai
gus 5,000 atrinktų dalyvių ug
nies nešimo estafetei keliaujant 
kiekviena tako pėda bėgte, pės
čiomis, plaukimu, šunų tempia
momis rogutėmis, motorizuoto
mis sniego rogėmis, kanojais, 
dviračiais.

Kasmetinė Toronto mugė, 
“Canadian National Exhibi
tion” (CNE), šiemet jau 121-oji, 
užsibaigė pagal nusistovėjusią 
tradiciją Darbo dienos pirma
dienį. Bet šiais metais ji užsibai
gė dviem sukaktimis. Trijų die
nų lėktuvų ir oro akrobatikos 
pasirodymas minėjo savo 50- 
metį, o Kanados karo aviacijos 
veteranai suorganizavo ta proga 
Toronte, Royal York viešbuty
je, Kanados karališkosios kari
nės aviacijos 75 metų įsteigimo 
jubiliejaus susitikimą, kurį už
baigė išvyka į CNE lėktuvų pa
sirodymą. Susitikimas sutraukė 
apie 900 veteranų iš visos Ka
nados, JAV ir Didžiosios Brita
nijos.

Specialų kariuomenės dali
nį, apie 200 vyrų ir moterų, spe
cialiai apmokytų padėti staigių 
gamtos katastrofų paliestiems, 
Kanada išsiuntė į Turkiją. Stip
rus žemės drebėjimas ten su
griovė ištisus miestus, griuvė
siuose žuvo apie 15 tūkstančių 
žmonių, apie 50 tūkstančių su
žeistų, benamių. Kanados kariai 
nusivežė į Turkiją geriamo van
dens filtravimo aparatūrą bei 
lauko ligoninę su aptarnaujan
čiu personalu. Ten jau darbavo
si gelbėjimo tarnybos bei sava
noriai iš daugelio kraštų, kaip 
JAV, Rusijos, Izraelio, Vokieti
jos ir iš pačios Turkijos. G.K,

IRENA RENTELIENE
Pirkimo-pardavimo atstovė

Tel. (905) 273-4211-įstaigos 
. (905) 507-6608 - namų 
Prašau kreiptis visais narni/ pirkimo-pardavimo 

klausimais. Mielai ir sąžiningai patarnausiu.

i J. 4L Liu-1’. «i ijCIštiLUliL

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometrists 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161 

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 12 metų

Sportas
Žinios iš Lietuvos
- Bad Valtersdorfe (Austria) 

pasibaigusiame karšto oro balionų 
pasaulio čempionate Gintaras Šur- 
kus užėmė tračiąją vietą o Valerijus 
Machnorylovas - 14-ąją.

- Tarptautinės lengvosios atleti
kos federacijos (IAAF) “Grand Prix 
II” varžybose Rietio (Italija) star
tavęs Arūnas Jurkšas ieties metime 
užėmė septintąją vietą - 69 m 30 cm.

- Lietuvos dviratininkė Edita 
Kubelskienė treko pasaulio taurės 
paskutiniame penktajame tarpsnyje 
Kolumbijoje grupinėse lenktynėse 
užėmė trečiąją vietą ir iškovojo tei
sę dalyvauti pasaulio čempionate 
Berlyne spalio 20 - 24 d.d. Ten da
lyvaus ir Rasa Mažeikytė 3 km per
sekiojimo varžybose ir prieš kelias 
dienas Europos jaunimo čempione 
tapusi Gitana Gruodytė.

- Lenkijoje vykusiose 14-tose 
jaunių (iki 16 metų) futbolo varžy
bose Lietuvos rinktinė tarp aštuo- 
nių dalyvavusių komandų užėmė 
ketvirtąją vietą.

- Maskvoje pasibaigė V pasau
lio “šotokan karatė” rungtynės, ku
riose lietuviai laimėjo bronzos me
dalį.

- Lietuvos aklųjų ir silpnaregių
lengvosios atletikos rinktinės nariai 
Europos čempionate Lisabonoje 
(Portugalija) laimėjo devynis me
dalius - du aukso, vieną sidabro ir 
šešis bronzos. V.P.

Skautų veikla
• Lietuvos skautų sąjungos ta

rybos pirmininkas Algirdas Berke- 
vičius paskelbė “Lietuvos aide” 
(1999.VIII.13) straipsnį “Kas pri
glaus ir kas globos Lietuvos skau
tus?” Straipsnyje nurodoma skauty- 
bės reikšmė jaunimo auklėjimui ir 
buvusi organizacijos būklė prieška
rinėje nepriklausomoje Lietuvoje. 
Pabrėžiama, kad šiandien po de
šimt veiklos metų Lietuvos skautija 
yra išaugusi ir sustiprėjusi. O vis 
dėlto reikiamo valstybės vyrų dė
mesio nesusilaukusi, nors “į skautų 
veiklą paviršutiniškai žiūrėti neva
lia”. Lietuvai šiandien labiausiai 
reikia jaunimo auklėjimo, ir tai ne 
kuriai nors partijai, bet tėvynei Lie
tuvai. Lenkijoje skautams (harce- 
rams) skiriamas ypatingas dėmesys, 
ir jų organizaciją globoja valstybė ir 
pats prezidentas. Inf.

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

Ont. M9N 1J4

*MLS 
skelbimas

■L♦ Komisas 372%

* Toronto Real
Hk Estate Board
BLm. ■HB narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

LAIDOTUVIŲ NAMAI

I

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

Z|||ętAtp* DRAUDIMAS?"?
» IHwlUIV 4555 Hurontario St., Mississauga, ° W-jfe-W “
You’re in good hands. Ont. L4Z3M1

RAMŪNAS (RON) VANAGAS
“Take Two Advantage” 

planas sujungia namo ir automobilio 
draudimą, sumažina Jūsų įmokas

Darbo tel.: 905 502-6297 

Namų tel.: 416 621-1261 

“Cell”: 416 825-4503

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

PĖDOS SPECIALISTAS
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 
1NDĖKLAIS

♦ 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 
K HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

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 
3.65% už 180-364 dienų term, indėlius 
4.15% už 1 m. term, indėliūs 
4.60% už 2 m. term, indėlius 
4.85% už 3 m. term. Indėlius 
4.90% už 4 m. term. Indėlius 
5.15% už 5 m. term, indėlius 
4.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.50% už 1 m. GIG invest, pažym. 
4.85%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
5.10% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.15% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.40% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.00% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
4.50% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
4.85% už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind. 
5.10% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. ind. 
5.15% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
5.40% 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....................6.80%
2 metų....................7.20%
3 metų....................7.40%
4 metų....................7.45%
5 metų....................7.55%

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgičlus iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) ir
- komercinius mortgičlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard, 'Il j ^plus
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

Suttou
GROUP

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją. 
Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

JWL ALGIS
ŽE&y/ MEDELIS

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

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

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

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

UŽSISAKYKI ! 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 JUSU GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!
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Ilga nosis MED. DR. LEONARDAS POVILIŪNAS

Iš gydytojo užrašų
juozas (Joseph) NORKUS

MED. DR. LEONARDAS 
POVILIŪNAS

Mokytoja Danutė įjungia 
radiją:

Jei meilė bus,
Žydės auksinės rožės 
Tik tau ir man...
Dainuoja N. Paltinienė ir E. 

Ivanauskas.
- Vis apie meilę... Nusibo

do. - Ji nutildo radiją, žiūri į 
veidrodį ir nusprendžia, kad ne
pakankamai graži, kad ką nors 
sužavėtų, kad kas nors jai dai
nuotų ar kalbėtų apie meilę... 
Jai 24 metai. Tik 3 mėnesiai, kai 
ji savarankiškai dirba M. mies
te. Mokykla nemaža ir mokyto
jų daug, bet kas iš to? Du treč
daliai mokytojų moterys, o vyrai 
arba jau vedę, arba pagyvenę 
našliai, persiskyrę. Yra vienas 
jaunas, Tomas V., nešnekus, už
sidaręs. Šioje mokykloje jis jau 
trečius metus dėsto fiziką ir 
chemiją. Jis savotiškas ir niekad 
nežiūri į žmogų. Jei kalba su 
kuo nors, nuleidžia akis į žemę, 
jei eina pro šalį, žiūri kažkur, 
bet ne į priekį. Niekad su nie
kuo nesisveikina. Gal tik su 
mokyklos direktoriumi. Moki
niai jį vadina kurmiu. Kai direk
toriaus pavaduotoja su juo su
pažindina - Tomas V. net nepa
žvelgia į mokytoją Danutę, net 
rankos nepaspaudžia, kurią ši 
ištiesia. Ir tai jaunimo atstovas! 
Liūdna.

Per Naujuosius metus, prieš 
metus ištekėjusi jos mokslo 
draugė A. kviečia atvažiuoti į 
Kauną. Ji supažindins su savo 
giminaičiu.

Susipažint būtinai reikia ir, 
žinoma, reikia ištekėti. Kai Da
nutė lankė polikliniką, tai krū
tyse buvo rasti pakitimai. Gydy
tojas sako, kad tai mastopatija, 
kad reikia gydytis. O kaip? Pri
rašė vaistų.

- O ką daryti, kad tų pakiti
mų krūtyse nebūtų?

- Gimdyti, ir kuo daugiau 
gimdyti, - sako gydytojas ir tęsia:

- Juk mūsų promočiutėms 
dėl pakitimų krūtyse niekad ne
reikėjo niekur kreiptis, nes krū
tys buvo ‘sveikos. Jos daug gim
dydavo - 7, 8, 10 kartų. Iš tų pa
gimdytų naujagimių pusė numir
davo, o likę buvo sveiki. Svar
biausia - krūtys buvo sveikos.

Gimdyti? Ji skaitė medicini
niame žurnale straipsnį, kur už
tikrinama, kad iki 20 metų am
žiaus pirmą karta pagimdžius

Toronto
A. a. Valentinai Dalindienei 

mirus, užjausdami vyrą Paulių, mo
tiną A. Burdulienę, dukrą Daivą, 
sūnus Gintarą ir Andrių su šeimo
mis bei brolį Adomą, “Kovai su vė
žio liga” Lietuvoje aukojo: $300 
(JAV) - Velionės ir Pauliaus gimi
nės Čikagoje; $200 - V. B. Biretos; 
$150 - L. A. Dalindos; $100 - P. 
Dalinda, V. R. White, M. A. Kiš
kiai; $75 - M. V. Vaitkai; $50 
(JAV) - K. Indreikienė, $50 - A. 
R. Ulbos, G. H. Vaidilos, Anapilio 
moterų būrelis, C. A. Urbonai, A.
J. Lukošiūnai; $30 - I. Meiklejohn,
K. D. Čerškai, J. Valiukienė, J. S. 
Sinkevičiai; $25 - Z. Didžbalienė, 
G. Narbutienė, S. Bharti, K. O. Ku
dirkos, A. J. Kizai, H. R. Simonavi- 
čiai, E. Abramavičius, V. D. Augė- 
nai, S. Puodžiukas; $20 (JAV) - A. 
Azavado, $20 - I. Stasiulis, M. 
Genčiuvienė, V. Balsienė, J. Z. 
Klevinai, A. K. Rūkai, B. A. Liš- 
kauskai, St. Valickis, D. R. Sondai, 
K. J. Batūros, P. L. Tarvydai, A. 
Vaidila, I. V. Bubeliai, R. M. Rusi
nai, T. V. Gražuliai, P. Linkevičius, 
P. B. Sapliai, A. Azavado, V. Kny- 
vaitė, L P. Lukoševičiai, M. Povilai- 

SKAMBINKITE f LIETUVĄ PIGIAU!

MAXITEL 630-323-3785 • 888-606-3427

krūties vėžiu susirgti galimybė 
sumažėja. O mastopatijos gali 
supyktybėti. Ne visos, bet ir ma
ža jų dalis gali paliesti nežinia 
kurią sergančią. Taip jau gyve
nime natūraliai sutvarkyta, kad 
kaip pasakė Aristotelis, gamta 
nieko nedaro be tikslo. Jei į 
pasaulį paleido vyrą ir moterį, 
tai tie privalo susijungti ir po 
savęs palikti palikuonių. Per 
Naujuosius metus būtinai va
žiuosiu į Kauną.

* * *
- Algi, tai kaip ji tau patiko?
- Lyg būtų ir nieko, bet pa

sakysiu kitą kartą.
- Kaip kitą? Juk ji parvažia

vus tuoj skambins man. Klaus, 
kokį įspūdį ji tau padarė? Ką aš 
atsakysiu? Juk tai ne taip sau 
atsitiktinė pažįstama. Juk spe
cialiai atvažiavo, kad su tavim 
susipažintų!

- Nieko nesakyk!
- Kaip nieko! Mes gi su ja 

vidurinėje buvom geriausios 
draugės. Tarp mūsų nėra pas
lapčių. Ir kuo ji tau nepatinka? 
Protinga. Moka apsieiti... graži 
figūra, kojos, gerai šoka, gražus 
balsas, plaukai... Tai kas tau 
joje nepatinka?

- Nosis.
- O kas nosyje?
- Ne kas, o kokia ji, ta no

sis. Ji ilga, labai ilga. Ji lieknutė, 
būtų gražutė, bet jei jos nosis 
būtų trumpesnė. Dabar ji kaip 
NYKŠTUKAS NOSIS. Jei kal
bėsi su ja telefonu, apie mane 
nieko nesakyk! Gerai?

* * *
Sausio 3-oji. Rytas giedras, 

Šąla. Didelis maršrutinis su 
minkštom sėdynėm autobusas 
K-V visu greičiu lekia nuo snie
go išvalytu pelntu. Mokytoja 
Danutė žiūri pro langą. Auto
buse šilta. Pro langą matyti ap- 
snįgti laukai. Ji prisimena Nau
jųjų metų naktį... Draugės gi
minaitis įspūdingas: aukštas, 
plačiapetis, mandagus, bet šal
tas. Jis dirba kažkokiame Kau
no fabrike inžinieriumi. Kartu 
treniruoja jaunimą. Jis mat 
sportininkas. Gal ne visada ir 
ne su visom jis toks šaltas? Gal, 
kaip priežodis sako: pagyven
sim, pamatysim... Bet kas tai? 
Autobusas kažkaip pasvyra, va
žiuoja lyg į šoną. Staiga smūgis į 
galvą. Danutė lyg apsvaigsta, 
bet tai sekundinis jausmas... Ji 
pabunda lyg iš miego, bet dabar 
kairėje autobuso pusėje kai

tienė, J. B. Danaičiai, J. J. Zenkevi- 
čiai, E. Bočkienė, O. Skrebūnienė,
D. Paputts, B. Stankaitienė, A. K. 
Ivanauskai, A. Ledienė, E. B. Ro- 
vai, V. Jasinevičienė, E. S. Čepai, J. 
B. Greičiūnai, A. K. Pajaujai, I. Na- 
cevičienė, M. Zubrickienė, V. G. 
Butkiai, I. Jakowich, L. Adomony
tė, K. Kaminskienė, A. B. Matulai
čiai, I. Drešerienė, A. A. Valadkos, 
I. Vadauskienė, K. Janowicz, L. V. 
Sendžikai, B. Čepauskienė; $15 - 
U. Bleizgienė, E. Senkuvienė, C. S. 
Ubertai, S. Matulevičienė; $10 - A.
E. Žemaitaičiai, V. L. Balaišiai, I. 
Kairienė, A. A. Baltrūnai, R. Hali
na, A. E. Mačiulaičiai, M. Daukšie
nė, E. Sergautienė, A. P. Skilan- 
džiūnai, S. P. Petraičiai, J. Budrei- 
ka, M. Timukienė. L. Juzukonienė, 
I. Paškauskienė, A. Zarembienė, 
M. Pranaitienė, R. Celejewska; $5 
- A. A. Kuolai, E. Ališauskienė.

Aukas surinko B. Matulaitienė 
ir M. Povilaitienė.

Paieškojimas
Aldona Stanislovaitienė Žarė

nų 7 - Šiauliai, tel. 440738 ieško 
Kristinos Nazorovienės gyvenan
čios Kanadoje pas dukterį Editą 
Nazorovaitę.

JAV centai 
(nėra „tax" mokesčių)

Ta pati kaina visą parą. 

Žemos tarptautinių skambučių 
kainos j kitas šalis. 

kurie šoniniai langai išmušti. Jai 
šalta.

- Na kas čia? - Autobuse 
triukšmas, verksmas, dejonės.

- Autobusas apvirto, - sako 
pagyvenęs vyras, čiupinėdamas 
kairę koją.

- Bet čia? Kraujas. Iš kur? 
Iš veido, nosies, o Viešpatie! 
Dar to betrūko, kad veidą suža
ločiau, kad paskui būtų ran
dai... Oi, oi. Ji išsiima nosinę, 
šluosto kraują, bet laša ant suk
nelės.

- Na ir tegu. Nesiseka - Ji 
bejėgė iš apmaudo bei nevilties 
sėdi ir nejuda.

Pro šalį važiuojantys auto
mobiliai ir kažkokia balta “Lat
vija” sustoja. Visus sužeistus so
dina į automobilius. Kažkas da
ro tvarką, bet ji - kaip sapne: 
junta, kad ją beveik jėga pasodi
na į automobilį.

- Tuoj už 15-20 minučių 
mes būsime rajono ligoninėje, - 
sako tvirtas vidutinio amžiaus 
sėdintis prie vairo vyras.

Po pusvalandžio apie 10 au
tomobilių sustoja prie rajono li
goninės bei prie poliklinikos ki
toje gatvės pusėje. Apie tai jau 
žino milicija. Ligonių daug, apie 
15 ar daugiau. Visus sužeistus, 
kurie gali eiti, veda, negalinčius 
neša ant neštuvų į polikliniką. 
Kiekvieną ligonį chirurgas ap
žiūri. Vyksta lyg fronte - ligonių 
rūšiavimas. Vienus tuoj pagalbi
nis personalas perriša, veda į at
skirą kambarį, sukesnius su lū
žiais - į ligoninę.

Danutę perriša ir ves į ligo
ninę.

- Kam?
- Operuoti, - sako chirur

gas. - Juk žaizdos veido srity, o 
paskui reikšit pretenzijas, kad 
veidas subjaurotas, kad laiku 
nesuteikta kvalifikuota pagalba...

- Tai operuokit dabar!
- Dabar negaliu. Dabar ope

ruosiu! sunkų ligonį su atviru 
šlaunikaulio lūžiu. Jo būklė sun
ki. Jums reikės palaukti.

Už 3-jų valandų mokytoją 
atveda į operacinę, nurengia, 
nuauna. Operuos. Pagaliau ji 
ant operacinio stalo pririšta... 
užklota.

Chirurgas apžiūri, išplauna 
žaizdas...

- Pažeistos nosies kremzlės, 
nosies kaulai, bet nenusiminkit, 
sutvarkysim. Žinoma, nosies 
forma keisis.

- Keisis? Kaip? Ji pasidarys 
kreiva? Mane subjaurosit?

- Ne, reikės truputį ją pa
trumpinti, ar dėl to pretenzijų 
nereikšite?

-Ne.
Operacija trunka apie 30 

minučių.
- Ko jie taip ilgai krapštosi? 

Gal tai koks nemokša rajono 
chirurgėlis? Bet ką padarysiu? 
Jei labai veidą subjauros, eisiu į 
kosmetologinę ligoninę, ten gal 
pataisys?

Operacija baigta, Perrišimas.
- Teks ligoninėje pagulėti, 

nes žaizda užkrėsta. Veidas, grei
čiausiai, patins, taigi gydysim...

Tą vakarą gal iki 23-čios va
landos tvarstomajame ir opera
cinėje negeso šviesa. Dar buvo 
operuojami bei tvarstomi su
žeistieji. * * *

Kaip ir viskas pasaulyje, kas 
skausminga, nemalonu baigiasi. 
Ketvirtą po operacijos dieną

VERTIMAI 
ŽODŽIU ir 
RAŠTU 
lietuvių, 
rusų, anglų ir 
prancūzų 
kalbomis.

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

_________ WALTER V. DAUGINIS________
INSURANCE - l»ltAU»IMAS'

PERSIKĖLĖ Į NAUJAS PATALPAS NUO 1998 M. LAPKRIČIO 1 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

1999 metų vasara Lietuvoje buvo gana sausa - reikėjo ir dirbtinio 
laistymo Nuotr. V. Kapočiaus

•b SKAITYTOJAI PASISAKO

Nemokamas namų įvertinimas

HAMILTONO LIETUVIAI
Ar tikrai Hamiltono lietuvių 

telkinys miršta? Kur garsios anksty
vesnės kolonijos jaunosios atžalos? 
Skaitydamas mano gyvento miesto 
žinias, randu tik užuojautas, pinigi
nes aukas gražiems bei kilniems 
tikslams Lietuvoje. Ką veikia gau
sios organizacijos, ką veikia KLB- 
nės Hamiltono apyl. valdyba, kuriai 
prieš keletą metų KLB taryba pave
dė surengti Kanados lietuvių die
nas? Taip pat valdyba žadėjo pa
ruošti 50-ties metų gyvavimo proga 
platų Hamiltono lietuviškos veiklos 
leidinį. Ar tai liko tik pažadu?

Š.m. liepos 17 d. sukako graži 
50-ties metų Kanados LSK “Ko
vas” sukaktis. Ar šio bene vieno iš 
seniausių Š. Amerikos sporto klubo 
sukaktis taip pat praeis nepastebė
ta? Gal rudenį šią sukaktį reikėtų 
paminėti didesniu sportiniu rengi
niu - varžybomis, pakviečiant pir
moje vietoje Toronto “Vytį”, su ku
riuo ir buvo pirmiausia užmegzti 
sportiniai ryšiai.

K. Baronas, Vokietija
PREZIDENTO PERLAIDOJIMAS

Kai kurių žymūnų palaikai per
laidojami Lietuvoje. Deja, Antanas

daromas nosies žaizdos perriši
mas. Tvarsčiai prilipę, sumirkę...

- Veido patinimas sumažė
jęs, N. būklė geresnė, - sako 
chirurgas.

Danutė norėtų pasižiūrėti į 
operacinėje kabantį veidrodį, 
bet nedrįsta.

- Tiek to, pakentėsiu, - pa
galvoja.

Po 3-jų dienų vėl perriši
mas. Veide ir nosyje patinimo 
nėra. Žaizdos užgijusios. Nu
imamos siūlės. Ji žiūri į tvarsto
majame kabantį veidrodį.

- Randai, randai. Nosyje 
skersas randas, skruostuose trys 
randai. Veidas lyg ne tas, lyg ne 
mano, - sako ji garsiai.

Chirurgas nusiima prijuos
tę, pirštines, seselė plauna in
strumentus...

- Aš neatpažįstu savęs, - pa
galiau sušunka mokytoja Danutė.

- Jūs graži moteris, - sako 
chirurgas.

- Argi? Dėl randų?
- Ne. Randai po kiek laiko 

bus nepastebimi, bet sutrumpė
jo Jūsų nosis, o tai Jums labai 
tinka.

- Ach! - Danutė nežino ką 
sakyti. Veidas tikrai pasikeitė, 
bet as jis pagražėjo? Ji susi
mąsčiusi išeina iš tvarstomojo.

* * H<
Žiemos atostogos pasibai

gia. Mokykloje vėl prasideda 
mokslas.

- Kokia Jūs graži, net ne
pažinau, - sako direktoriaus pa
vaduotoja.

- O kas veide? Tai lyg vi
duramžiais riterių špagos surai
žytas veidas, - juokiasi ji.

Danutė papasakoja apie ne
laimę.

- Bet, kaip sakoma, iki ves
tuvių randai išsilygins... nusi
juokia pavaduotoja ir išeina...

Kokie dabar malonūs žmo
nės. Pradedant nuo chirurgo, 
aplinkiniai sako, kad ji graži, o 
tai malonu klausyti.

- Kažin, ką pasakytų Algis? 
- pagalvoja. Reikėtų jį pamatyti,

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.

Wost Realty lr»c.

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

&

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.

115 Lakeshore Rd. E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 TgI.I 905 271-7171 

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

Smetona, pirmasis ir paskutinis 
Lietuvos prezidentas iki šiol tebėra 
palaidotas Klyvlande. Reikia pasi
džiaugti, kad Vilniuje prezidentas 
Valdas Adamkus aptarė jo palaikų 
perkėlimo iš JAV galimybes su jo 
vaikaičiu Antanu Smetona. Yra dvi 
galimybės: perlaidoti A. Smetoną 
Kaune, kur pirmosios nepriklauso
mybės metais buvo įsikūrusi prezi
dentūra, arba Vilniuje.

1874 m. gimęs prezidentas A. 
Smetona tragiškai žuvo 1944 m. per 
gaisrą Klyvlande. Š.m. rugpjūčio 
pradžioje Kaune, prezidentūros so
delyje, buvo paminėtos prezidento 
A. Smetonos gimimo 125 metinės. 
Iškilmėse dalyvavo jo vaikaitis pia
nistas Antanas Smetona, Lietuvos 
vyriausybės bei miesto savivaldybės 
atstovai, Tautininkų sąjungos ir 
skautuos atstovai. Prezidentas Val
das Adamkus savo kalboje pasi
džiaugė šventiniu dėmesiu šiai su
kakčiai: “Esu tikras, kad tautinės 
valstybės kūrėjo vardas dar ilgus 
metus bus sąžiningos tarnystės savo 
piliečiams pavyzdžiu”. Šventės da
lyviai tylos minute pagerbė Prezi
dento A. Smetonos atminimą.

Vytautas Šeštokas, 
Los Angeles, CA

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

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

(Orthodontist)
Telefonas

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

Advokatas

VIKTORAS E. RUDINSKAS, 
B.Eng., M. Eng., B.ELL., LL.B., M.B.A., P.Eng.

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

bet be pavasario atostogų nėra 
galimybės. Tiek to... palauksiu, 
tada randai nebus tokie žymūs.

Kaip upėje vanduo, taip 
bėga dienos. Danutė dėsto sve
timą kalbą - anglų. Tai prestiži
nė kalba. Daugelis tėvų kviečia 
ją mokyti jų vaikus popiečiais 
privačiai. Na ką gi, pinigų reikia 
sunkelėms, drabužiams.

- Būsiu graži, kaip gėlė. Al
gis nepažins! Su ta mintim ji 
gula ir keliasi. Pagaliau pavasa
rio atostogos. Danutė siunčia
ma į anglistų seminarą Kaune.

- Dana, sveika! Kaip tu dar 
gyva? Laimei per avariją nežu- 
vai, - sako draugė.

- Ne, bet man subjaurojo 
veidą, - sako Dana.

- Na, jau na! Visai nesu
bjaurojo. Buvai graži, dabar dar 
gražesnė. Palauk, kažkas skam
bina. Pasėdėk, pranešiu Algiui, 
kad ateitų... Einu atidaryti du
rų. - Gal mano vyrelis...

Dana sėdi salonėlyje. Malo
nu jausti, kad galbūt už poros 
valandų pamatys Algį. Ji jo pa
siilgo. Gai tai meilė?... Gal?

- O, Algis. Kaip tu užuodei, 
kad Danutė atvyko?

- Atvyko? Tai gal neisiu 
toliau. Ką aš jai sakysiu?

- Eik, eik, nesigailėsi. Ji pa
darė veido operaciją, sutrumpi
no nosį ir visai gražiai atrodo.

- Tikrai? Einu pažiūrėti...
Kai pažiūrėjo, įsimylėjo. 

Nuo to laiko praėjo 20 metų. 
Gyvenimas buvo įdomus ir lai
mingas. Dana turi dukterį - Al
doną. Jai, kaip ir jos mamai 
kadaise išryškėjo ilga nosytė.

- Bet tai ne problemą, - 
galvoja jos mama Danutė. Ją 
galima išspręsti. Ji suras chi
rurgą, kuris jai sutrumpino nosį. 
Sutrumpins ir Aldutės nosytę. 
Aišku, jis dabar turi daugiau 
praktikos. Žmonės sako, kad jis 
kažkur Vilniuje dirba...

* * *
-Daktare, labas! Prisimenat 

mano nosį?
Ne, chirurgas neprisimena 

tos ligonės. Jis prisimena tik 
patį įvykį, kaip apvirto auto
busas ir buvo daug sužeistų...

- Prieš 20 metų jūs opera- 
vot mane X rajono ligoninėje, 
po operacijos...

- Kas dabar negerai, ar 
skauda nosį...

- Ne. Aš atėjau kitu 
reikalu... Mano dukters ilga 
nosis. Aš norėčiau, kad jūs ją op j- 
ruotumėt ir nosį patrumpintu- 
mėt, kaip man kažkada padarėt!

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

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

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

Pristatymo kaina $15 už siuntinį

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

- Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje kun. Liudas Januška, 
OFM, sekmadienio Mišias 10 vai. 
ryto aukos dar rugsėjo 19 ir 26 dieną.

- Rugsėjo 12, sekmadienį, Del- 
hi-Tillsonburg lietuvių bendruome
nė minėjo Tautos šventę. Jvyko iš
kilmingos Mišios 3 v.p.p. Sv. Kazi
miero šventovėje, o po Mišių - mi
nėjimas parapijos salėje.

- Rugsėjo 12, sekmadienį, po 
vasaros atostogų 9.30 v.r. Mišiose 
jau giedojo Nijolės Benotienės va
dovaujamas “Angeliukų" choras. 
Taipgi per 11 v.r. Mišias giedojo 
Lietuvos kankinių šventovės cho
ras, vadovaujamas Jono Govėdo.

- Delhi Sv. Kazimiero parapijos 
sąžiningos narės Virginijos Vinda- 
šiūtės brolis Paulius mirė Otavoje.

- Mūsų parapijos šventė šiais 
metais švenčiama rugsėjo 26, sek
madienį. Iškilmingos pamaldos 3 
vai. po pietų Lietuvos kankinių 
šventovėje. Po pamaldų bus meni
nė programa ir vaišės Anapilio sa
lėje. Meninę programą atliks 
pianistė Ilona Beresnevičienė ir 
fleitistė Susan Kutertan. Bilietai į 
vaišes jau platinami. Juos galima 
įsigyti pas Reginą Celejewską tel. 
416 231-8832.

- Parapijoje gauta rugsėjo ir 
spalio mėnesiams skirtų mąstymų 
“Žodis tarp mūsų” knygelių siunta. 
Knygelės kaina - $5. Knygeles pa
rapijos salėje platina S. Aušrotienė.

- Mišios rugsėjo 19, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Mariją ir 
Boleslovą Liškauskus; 11 v.r. už pa
rapiją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje 10 v.r. už Jakubcevičių 
šeimos mirusius; Delhi Šv. Kazi
miero šventovėje 3 v.p.p. už a.a. 
Silvestrą ir Eleną Jakubilius.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, 11.15 v. ryto - 

pamaldos.
- Sekmadienį, spalio mėn. 17 

d., 11.15 v. ryto įvyks Padėkos šven
tės pamaldos, po kurių Lietuvių 
Namų patalpose įvyks Moterų 
draugijos ruošiama Padėkos puota.

Maironio mokyklos žinios
- Toronto Maironio lituanisti

nė mokykla pradeda mokslo metus 
rugsėjo 18, šeštadienį, “Our Lady 
of Peace” mokyklos patalpose 
(Mattice Avė. netoli Kipling gatvės). 
Mokiniai renkasi auditorijoje 9.30 v.r. 
ir iš ten su mokytojais vyks į savo 
klases. Pamokos baigis 12 vai.

- Rugsėjo 11 d. Hamiltone 
įvyko Kanados lituanistinių moky
tojų suvažiavimas, kurį surengė 
KLB švietimo komisija su pirminin
ke Vida Stanevičiene.

- Spalio 2 d. vyks mokykloje 
mokinių susikaupimas, kurį praves 
kun. Edis Putrimas.

- Sveikiname sugrįžusius bei 
naujus mokytojus: Iną Sungailienę, 
Zitą Bersėnaitę-Cers, Rimą Danai- 
tį ir Rimą Puterytę.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$60 aukojo: J. V. Rupniak.

Vaiko tėviškės namams $50 
aukojo: National Life (a.a. Va
lentinos Dalindienės atminimui).

Anykščiuose leidžiamam vai
kų savaitraščiui “Kregždutė” 
aukojo: $75 - J. Kairiūnaitė; 
$50 - P. O. Vėžauskai.

Aa. V. Dalindienės atminimui 
Irena ir Algis Žemaičiai aukojo 
“Gyviesiems akmenims” $50.

Sibire mirusio vyro a.a. 
kpt. A. Lastausko atminimui 
pagerbti Gr. Lastauskienė-Ko- 
cienė paaukojo $100 “Tremti
nių grįžimo fondui”.

A.a. Vytauto J. Skrinsko at
minimui pagerbti dr. J. Sungaila 
paaukojo $50 “Tremtinių grįži
mo fondui”.

A. a. Vytautui Skrinskui 
mirus, užjausdamas žmoną Feli
ciją, dukrą Dalią ir sūnų dr. 
Gailių su šeimomis, Algimantas 
Zubrickas iš St. Catharines, Ont. 
atsiuntė $50 auką “Tremtinių 
grįžimo fondui”.

Fondo globėja -
KLK moterų dr-jos centro valdyba

A. a. Stasei Ročienei mirus, 
užjausdami vyrą Praną, dukrą Ritą 
ir sūnų Stasį su šeima bei kitus gi
mines Lietuvoje, “Kovai su vėžio li
ga” Lietuvoje aukojo: $100 - P. Ro- 
čys; $50 - L. M. L. Klevai; $40 - V. 
V. Beniušiai; $25 - A. B. Slapkaus- 
kai; $20 - D. A. Keršiai, L. V. Sen- 
džikai, I. Repeckienė; $10 - E. Kri- 
pienė, B. Maziliauskienė, V. Birš
tonas; $5 - A. Viskontienė. M.P.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, rugsėjo 

12, pamokslus sakė svečias iš Lietu
vos, Žvirgždaičių parapijos klebo
nas kun. Algis Kildušis.

- Praeitą sekmadienį, rugsėjo 
12, po visų Mišių šventovėje ir salė
je kalbėjo iš “Atgaivink” centro at
vykusi seselė Dorothy Urbonaitė. 
Trečias iš šešių dalių ciklas prasidės 
sekmadienį, spalio 3. Ryšium su šia 
programa, maldos grupė organi
zuoja parapijos šventovėje trijų va
landų maldos vigiliją rugsėjo 30 d. 
nuo 5 iki 8 v.v.

- Parapijos choras jau pradėjo 
sekmadienio giedojimą per 11.30 
v.r. Mišias. Kviečia ir kitus parapi
jiečius įsijungti į chorą, kuriam va
dovauja D. Viskontienė ir D. Radi
kienė, vargonais akompanuoja L 
Beresnevičienė.

- Jaunimo choras, kuriam vado
vauja D. Viskontienė, gieda kartą per 
mėnesį 10.15 v. Mišių metu ir repe
tuoja valandą prieš giedojimą. Šiais 
metais giedojimo datos: rugsėjo 19, 
spalio 17, lapkričio 21 ir gruodžio 12 
d.d. Jaunimas labai kviečiamas įsi
jungti j šį gražų vienetą.

- Šį sekmadienį, rugsėjo 19, 
užsiėmimus vaikučiams praves S. 
Klibingaitytė nuo 10 v.r. parapijos 
salėje.

- Pakrikštyta Vanda, Kasios ir 
Petro Urbanėlių dukrelė.

- Parapijos tarybos visų narių 
susirinkimas įvyks rugsėjo 20 d.,
7.30 v.v. T. Bernardino kambaryje.

- Mišios sekmadienį, rugsėjo 
19: 8.15 v.r. už a.a. Pijų Jurkšaitį;
9.15 v.r. už a.a. Joną Baltrušaitį;
10.15 v.r. už a.a. Algirdą Jagėlą ir 
šeimos mirusius, už a.a. Benigną 
Jonušienę ir a.a. Stasį Juknevičių;
11.30 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio popietėje, rug

sėjo 12, dalyvavo 200 asmenų. Sve
čių knygoje pasirašė Edis ir Valė 
Aušrai. Pranešimus padarė ir su 
svečiais supažindino LN moterų 
būrelio narė S. Ciplijauskienė.

- Valdybos posėdis įvyks rug
sėjo 23, ketvirtadienį, 7 v.v.

- Rugsėjo 26 d., 1 v.p.p. LN 
seklyčioje šaukiamas LN vyrų būre
lio valdybos posėdis. Bus aptariami 
stovyklos, Naujų metų ir visuotinio 
susirinkimo reikalai. Negalintieji 
dalyvauti prašomi pranešti T. Sta- 
nuliui tel. 416 763-1616.

- LN socialinės veiklos komite
tas gavo iš “Vilnius Manor” pensi
ninkų klubo $250 auką ligonių lan
kymo reikalams. Komitetas dėkoja 
už paramą.

- A. a. V. Dalindienei mirus, 
liūdintį vyrą Paulių, mamą, sūnus 
su šeimomis bei dukterį ir visus gi
mines didžio skausmo valandą nuo
širdžiai užjaučia Jono Juodžio šei
ma su mama ir slaugos namų sta
tybai aukoja - $50. A. a. Jonui Paš
kevičiui mirus, užjausdami gimines, 
bendradarbius bei artimuosius Ka
nadoje ir Lietuvoje, A. ir V. Kul
niai slaugos namams aukojo $100 
(iš viso $1280). Slaugos namų sta
tybai dar aukojo po $70 - S. Kuz
mickas ir J. Janušas; $30 - L. Bal
sienė; a.a. Jono Paškevičiaus atmi
nimui aukojo $25 - T. ir B. Stanu- 
liai; po $20 - V. ir B. Palilioniai, A. 
Sukauskas, S. Revienė, J. Rovas, F. 
ir S. Kuzmickai, L. ir V. Sendžikai, 
J. Gudavičius, P. Lapinskas, O. Pa- 
kalnienė, B. Laučys; $15 - V. ir J. 
Šimkai; $5 - M. Pakulienė; A. a. 
Valentinos Dalindienės atminimui 
slaugos namų statybai $30 aukojo 
L. Balsienė. Slaugos namų vajaus 
komitetas dėkoja visiems aukoto
jams už dosnumą ir paramą slaugos 
namams. Aukos slaugos namams 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba siųsti 
tiesiog - Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, ON, M6P 1A8.

A. a. Jono Šimkaus atmini
mui pagerbti žmona Nijolė 
Šimkienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $50.

A.a. Domininkui Eitmonui 
mirus Čikagoje, reiškiame už
uojautą dukrai Janinai Vizgir
dienei, vaikaičiams - Vidai, Ar
vydui, Daivai.

Z. J. Rickai, Vaida, Jonius 
ir jų šeimos

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių Namai” Vilniuje A. 
V. Šimkai paaukojo $20. KLB 
krašto valdyba padengė siuntinių 
persiuntimo išlaidas. B. P. Dar- 
žinskai apdovanojo mokinius 
drabužiais ir avalyne. A. S.

M MONTREAL

PADĖKA
AT uoširdžiai dėkoju Pranciškai Norušienei už surengtas 
1V man išleistuves grįžtant į brangią Tėvynę Lietuvą. 
Dėkoju už rūpestį, triūsą ir darbą, kuris buvo nelengvas, ir už 
mano garbei sukurtus eiliuotus sveikinimus. Tegu kūrybinė
liepsnelė ilgai dega jos širdyje. M. Railienė

Toronto lietuvių filatelistų 
ir numizmatikų draugijos vi
suotinis susirinkimas šaukiamas 
š.m. rugsėjo 26 d„ 11.30 v.r. 
Prisikėlimo parapijos posėdžių 
kambaryje. Visi nariai ir norin
tys įstoti į filatelistų draugiją yra 
kviečiami šiame susirinkime da
lyvauti. A. Laurinaitis,

draugijos pirm.
Toronto pensininkų klubas 

rengia savo metinį pobūvį an
tradienį, spalio 5, 12.30 v.p.p., 
IlI-čio aukšto menėje. Bus šilti 
pietūs su vynu ir loterija. Pro
gramą atliks choras “Daina”. 
Bilietus prašom įsigyti iki spalio 
2 d. Jie gaunami pas V. Lėverie- 
nę 416 766-5420 arba A. Dobie- 
nę 416 769-7550.

Lietuvos prekybos delegaci
ja, atvyksianti su prezidentu 
Valdu Adamkumi, ruošiasi susi
tikti su Kanados lietuviais vers
lininkais, aptarti bendradarbia
vimo galimybes. Delegacija at
vyksta į Torontą š.m. spalio 25- 
27 d.d. Šiuo metu jau planuoja
mi susitikimai. Norintys už
megzti ryšius su atvykstančiais, 
prašomi skambinti Reginai Stoč- 
kutei telefonu 416 767-6210 
arba apsilankyti “Via Baltica” 
kavinėje, 351 Jane St., Toronte 
ir užsitikrinti susitikimo laiką. 
Delegacijos atstovai domėsis va
dybos, prekybos draugijų, ban
kininkystės, geležinkelio ir kro
vinių, pieno produktų, kondite
rijos, žuvies produktų, vyno ir 
alkoholinių gėrimų gamybos, 
tekstilės, kompiuterių progra
mų, metalo pramonės, vaistų 
gamybos, kraujo plazmos tiekė
jų, chemikalų gamybos sritimis. 
Susitikimo rengėjai - Lietuvos 
prekybos rūmai.

Toronto lietuvių filatelistų 
ir numizmatikų draugija, įsi
steigusi 1962 m. sausio 16 d., 
a.a. K. Kaminsko pasiūlymu, 
buvo nutarusi sukauptą Lietu
vos pašto ženklų rinkinį pado
vanoti nepriklausomai Lietuvai. 
Filatelistų triūsas nenuėjo veltui 
- 1998 m. birželio 26 d. pilnas 
pašto ženklų rinkinys buvo nu
vežtas į Lietuvą ir atiduotas Vy
tauto Didžiojo karo muziejui. 
Vėliau Čikagoje buvo pasklidęs 
nemalonus gandas, kad toron- 
tiečių dovanotas rinkinys iš mu
ziejaus dingęs. Draugijos narys 
Paulius Barbatavičius š.m. rug
sėjo pradžioje lankėsi Kaune, 
susitiko su VD karo muziejaus 
direktoriumi J. Jurevičiumi, ku
ris parodė muziejuje laikomą ir 
saugojamą torontiečių dovaną.

A. a. Justinos Sriubiškienės- 
Kavaliauskaitės ir a.a. Aldonos 
Stadienės-Kavaliauskaitės atmini
mui pagerbti “Tremtinių grįžimo 
fondui” aukojo: $50 - J. J. Šarūnai; 
$30 - L. Karbūnienė; $25 - V. O. 
Narušiai, S. V. Liuimos, L. Mosack, 
V. E. Abramavičiai; $20 - R. Cipli
jauskas, B. A. Matulaičiai, L. Č. 
Senkevičiai, L Turūtienė, V. V. 
Paškai, G. E. Kuchalskiai, G. V. 
Butkys, A. Bumbulis, V. P. Melni
kai, N. Šimkienė, S. B. Vaidilos, A. 
Jagėla, P. B. Sapliai, L. H. Sukaus- 
kai, R. J. Pleinys, V. T. Macas, L 
Punkrienė ir A. Bražys, P. G. Šni
piniai, L Vadauskienė, P. Krilavi- 
čius, L Baltakienė, A. J. Sungailos; 
$15 - L Jakowich; $10 - M. J. Ast
rauskai, A. Augaitienė, P. S. Pet
rauskai, G. Vyšniauskienė, A. G. 
Stauskai, M. Pranaitienė, A. Za
rembaitė, J. B. Tamulioniai.

Aukas surinko: D. Keršienė, B. 
Matulaitienė, M. Povilaitienė.
KLK moterų dr-jos centro valdyba 

A.a. Birutės Niunevienės at
minimui, užjausdami jos sūnų ir 
dukrą su šeima Anapilio mote
rų būrelis “Kovai su vėžio liga” 
Lietuvoje aukojo $50.

Marija Railienė, ilgesnį lai
ką gyvenusi “Vilnius Manor” 
pensininkų namuose, grįžta gy
venti į Lietuvą, iš kur į Kanadą 
buvo vyro iškviesta prieš 20 me
tų. Išvykstančiai rugsėjo 12 d. 
buvo suruoštos šaunios išleistu
vės, kuriose dalyvavo apie šim
tas tautiečių. Renginį suorgani
zavo ir jam vadovavo Pr. Noru- 
šienė, paskaičiusi humoristinių 
eilėraščių. Atsisveikinimo žodį 
tarė L. Balsienė.

■■................ . 1 ........... ..................... .......

Irenos Lukoševičienės
gobelenu pciroclci

1999 m. rugsėjo 26, sekmadienį, po Mišių 
Prisikėlimo parapijos parodų salėje

(Uataro-L pi'is itniiiint o
A šokiai jį v v

įvyks rugsėjo 25, šeštadienį, 7 v.v.
Prisikėlimo parapijos patalpose 

‘ 7 Kviečiame lietuvių jaunimą ir
“Kretingos” stovyklautojus dalyvauti įėjimas - $5

Rengia - Prisikėlimo parapijos jaunimo sekcija

Mylimo sūnaus lakūno a.a. 
Leonardo Žilvyčio 8 metų tra
giško žuvimo atminimui tėvai 
Alina ir Kazys Žilvyčiai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $100.

A.a. Elzytės Linkienės bran
giam atminimui pagerbti, už
jausdami jos vyrą Kajatoną, sū
nus - Leonardą ir Viktorą, duk
rą Kristiną, sesutę Lilo - jų 
šeimas ir visus gimines, gyve
nančius Kanadoje ir Vokietijo
je, Stasė ir Benius Yokubynai 
bei Daiva Miranda “Tėviškės ži
buriams” aukojo $75.

A. a. Kazimieros Liaubie- 
nės atminimui, užjausdami sū
nus Joną, Algį, Petrą bei jų šei
mas, Ošavos, lietuviai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $60.

A.a. Justinai Sriubiškienei 
ir a.a. Aldonai Stadienei mirus, 
nuoširdžiai užjausdama jų šei
mas bei artimuosius, Nina Bal
čiūnienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $50. i

A. a. Vytauto Skrinsko atmi
nimui, užjausdama žmoną, duk
rą, sūnų bei jų šeimas Irena Mei- 
klejohn “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $30.

A.a. Valentinai Dalindienei 
mirus, užjausdami jos mamą, 
vyrą Paulių ir vaikus - Daivą, 
Gintarą ir Andrių su šeimomis 
bei brolį su šeima K. D. Čerškai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $25.

A. a. Justinos Sriubiškienės ir 
a.a. Aldonos Stadienės atminimui 
pagerbti Pakruojo dekanato vaikų 
dienos centrams ir našlaičiams au
kojo: $75 - A. P. Razgaičiai; $50 - 
P. Tutlys, P. Kavaliauskas (Fla.), V. 
Kavaliauskas (Kretinga, Liet.); $40
- V. P. Gulbinai, V. A. Adomoniai; 
$25 - T. B. Stanuliai, A. S. Drauge
liai, D. A. Graydon, L. Mosack; 
$20 - L A. Pūkai, A. P. Skilandžiū- 
nai, V. B. Saulėnai, M. Vasiliaus
kienė, E. Benetienė, L. Einikienė, 
L. V. Sendžikai, A. V. Bubeliai, V. 
Paulionis, R. A. Čygai, A. Pleinytė, 
A. M. Radžiūnai, V. Vaidotas, Z.
O. Girdauskai, O. Skrebūnienė, P. 
Basys, A. Lemežys, L. Adomonis, 
A. Jagėla, P. Čiurlys, A. J. Empa- 
keriai, C. Markovich, A. A. Vaičiū
nai, L Punkrienė ir A. Bražys, J. 
Aukštaitis, E. D. Krikščiūnai, G. 
Balčiūnienė; $15 - J. Jacorvich; $10
- I. Paškauskienė, B. Maziliauskie
nė, M. J. Astrauskai, D. Keršienė, 
A. A. Paškauskar,- G. V. Morkūnai,
P. D. Petrauskai, M. Gudelienė, K. 
Žutautienė, G. Vyšniauskienė, P. 
G. Stauskai, A. Petkevičienė, J. Z. 
Mašalai, E. Simonavičienė, J. M. 
Astrauskai, J. Z. Stravinskai.

Aukas rinko M. Povilaitienė, 
D. Keršienė, B. Matulaitienė.

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.

Dr. Kęstutis Ambrozaitis, 
Vilniaus miesto savivaldybės tu
rizmo departamento direkto
rius, ir žmona, lydimi A. Empa- 
kerio, rugsėjo 8 d. lankėsi “Tė
viškės žiburiuose”, papasakojo 
apie besiplečiantį Lietuvoje tu
rizmą, paliko puošnių informa
cinių leidinių, domėjosi “TŽ” 
leidyba ir atsisveikindami laik
raštį užsiprenumeravo. Iš Toron
to svečiai išvyko į Čikagą aplan
kyti ten gyvenančių giminių.

Eugenijus Sičiūnas, toron- 
tietis, Toronto universiteto “Com
puter and Network Services” 
(kompiuterių ir tinklo paslau
gų) direktorius, svariu įnašu yra 
pasižymėjęs savo srityje. Jis bu
vo plačiai cituojamas “The Glo
be and Mail” š.m. birželio 21 d. 
išspausdintame specialiame prie
de apie švietimą (“Guide to Edu
cation”), straipsnyje apie nespe- 
cialistų pastangas įsibrauti į 
įvairių institucijų kompiuterių 
sistemas ir vogti bei platinti in
formaciją. E. Sičiūnas 1997 m. 
buvo priimtas į “Canadian In
ternet Hall of Fame”, instituci
ją, kuri kasmet nuo 1995 m. 
remiant Kanados federacinei 
valdžiai per pramonės ministe
riją skiria premijas nusipelniu
siems Interneto steigimo ir 
plėtros darbuose.

A. a. Valentinai Dalindienei 
mirus, vyrą Paulių, motiną A. Bur- 
dulienę, dukrą Dalią, sūnus Ginta
rą ir Andrių, bei brolį Adomą su 
šeimomis užjausdami, Vaikų dienos 
centrams Lietuvoje aukojo: $300 
(JAV) - a.a. Valentinos ir Pauliaus 
giminės Čikagoje; $100 - Paulius 
Dalinda, B. D. Vaidilos, A. D. Vai
dilos; $50 (JAV) - K. Indreikienė, 
$50 - A. Bumbulis; $40 - M. R. 
Dornfeld; $30 - M. Tamulaitienė; 
$25 - B. T. Stanuliai, J. R. Žiūrai
čiai, G. Narbutienė, S. Bharti, B. 
Čepaitienė, E. H. Stepaičiai, A. 
Marcis, R. H. Simanavičiai, D. Zu- 
lonienė, J. E. Čuplinskai; $20 - A. 
Augaitienė, S. M. Bušinskai, V. R. 
Paliai, K. D. Čerčkai, B. J. Tamu
lioniai, G. Balčiūnienė, A. S. Pace- 
vičiai, V. Jasinevičienė, J. Pacevi- 
čienė, S. V. Aušrotai, G. P. Stripi- 
niai, R. Žiogarys, L. Daunienė, H. 
Mikšienė, B. Sapijonienė, E. V. 
Krikščiūnai, D. Zakarevičienė, J. 
Juodis, S. J. Andruliai, A. V. Ado
moniai, L. Adomonytė, O. L. Rim
kai, I. H. Petkai, A. A. Baltlrūnai, 
S. Girčienė, N. J. Budriai, G. E. 
Kuchalskiai, L Punkrienė ir A. Bra
žys; $20 (JAV) - D. Azeveod; $10 - 
M. Timukienė, A. Stuka, L Vibrie- 
nė, L. Senkevičienė, S. P. Petrai
čiai, E. Kripienė, E. Puterienė, N. 
Petkevičienė, N. Racevičienė, A. E. 
Mačiulaičiai, B. Sriubiškis.

Aukas surinko Birutė Matulai
tienė ir Monika Povilaitienė.
MOTERIS, atvykusi iš Lietuvos 
gali prižiūrėti vaikus, slaugyti se
nelius, tvarkykti namus, gaminti 
maistą. Skambinti Violetai tel. 416 
652-5708.

Kun. Algirdas Kildušis, 
Žvirgždaičių parapijos klebonas, 
važiuodamas pro Montrealį, nepa
miršta ir mūsų. Taip ir rugsėjo 5 d. 
Aušros Vartų šventovėje atnašavo 
šv. Mišias ir pasakė pamokslą.

Sol. Gina Čapkauskienė, vasa
rodama rugpjūčio antroje pusėje 
pas Tėvus pranciškonus Kenne
bunkport, Maine, atliko keletą kon
certų. Pirmiausia rugpjūčio 17, ant
radienį, įvyko religinis koncertas, 
kuriame pasirodė solistės G. Čap
kauskienė, Angelė Kiaušaitė ir smui
kininkas Julius Veblaitis. Akom
panavo dr. Frances Kavaliauskaitė. 
Rugpjūčio 20, penktadienį, vyko 
“Gala Concert”, kuriame dainavo 
jau minėtos abi solistės, joms 
akompanavo dr. Saulius E. Cibas. 
Porą kūrinių atliko pianistas Wil
liam Smiddy. Koncerto pabaigoje 
solistės turėjo bisui pridėti dvi dai
nas. Koncertas susidėjo iš lietuvių

bei kitų tautybių kompozitorių kū
rinių bei operų arijų. Sekmadienį 
sol. Gina giedojo per pamaldas, 
vargonais pritarė muz. W. Smiddy.

Danutė ir Bronius Staškevičiai 
rugsėjo 4 d. Aušros Vartų parapijo
je, giminių ir artimųjų tarpe, at
šventė 50 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Tuo pat metu buvo pami
nėta jų dukters Almos ir Petro Dre- 
šerių 25 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktis.

Montrealyje anglų kalba lei
džiamas didžiausias dienraštis “The 
Gazette” rugsėjo 3 d. įdėjo ilgesnę 
žinią iš Vilniaus, kad 41 m. amžiaus 
Vidmantas Urbonas, pasaulinio 
garso ultratriatlono sportininkas, 
sukrito bebėgdamas 83 km nuotolį 
- paskutinį iš trijų šios sporto šakos 
reikalavimų. Nustatyta, kad yra pa
liesta jo širdis, plaučiai ir inkstai. 
Padėtis labai rimta, bet sąmonės 
nepraradęs. B.S.

KUN. BERNARDAS TALAIŠIS, Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos 
klebonas, š.m. rugpjūčio 15 d. atnašavo Mišias Montrealio Aušros Vartų 
šventovėje; giedojo AV par. choras, kurį jis globojo, kai šis lankėsi 
Klaipėdoje. Iš kairės: skaitovė p. Vaičikauskienė, A. P. Mickus, kun. B. 
Talaišis, A. Raškevičius, skaitovas dr. J. Mališka Nuotr. A. J. Mickaus

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AUTOMOBILIAMS, 

kurių vairuotojai yra 55 metų 
amžiaus ar daugiau, 

neturėję nelaimių.

NAMAMS, 
naujiems ir atnaujintiems, gerai 

išlaikytiems, savininko 
gyvenamiems arba nuomojamiems.

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

Tel. 722-3545 Fax: 722-3546

Aukojo “T. žiburiams* 
$58 - Dr. A. P. Dailydė, M. Lepars- 
khs; $48 - A. Ambraška; $25 - J. 
Erslavas; $20 - J. J. Labanauskai, 
O. Dementavičienė, V. Dementavi- 
čius; $18 - Z. Malo; $10 - G. Karso- 
kas. V. Keturakis, R. A. Raukščiai; 
$8 - P. Sakalauskas, I. Žižiniauskie- 
ne. V. Simanas, A. Radžiūnas, S. 
Prekeris, J. Venckus; $5 - A. Sala- 
džius.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$55 - B. Žemaitis; $52 - J. Lasys, J. 
Graužinis, V. Mažeika, S. Žilevi
čius, kun. V. Kamaitis, O. Skėrius, 
L. Balaišis, prof. R. Mureika, A. 
Ambraška, V. Gražulis, S. Styra, J. 
Pikūnas, J. J. Daugėla, B. Jacka, A. 
Žilinskas, J. Pavilonis, J. Ščiuckas; 
$50 - P. Dums, K. Deksnys, S. Pe
čiulis, F. Lazauskas.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$75 - L. Vaitonis; $70 - J. Prasaus- 
kas, V. Slėnys. A. Žemaitis; $65 - 
prel. J. Bertašius, A. Saladžius. A. 
Cibas; $62 - V. Grenke, A. Rauli- 
naitis. A. Dravininkas, A. Radžiū
nas, S. Prekeris, E. Kvederienė, Ka
nados lietuvių benduomenė, D. 
Rocca.

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

IEŠKOM ATEINANČIOS AUKLĖS 
2 vaikučiams - 4 ir 6 m. amžiaus, 4 
dienas per savaitę nuo 9 v.r. iki 7 
v.v. Kaina $150 savaitei. Erin Mills 
ir Dundas West rajonas, Mississau- 
goje. Skambinti tel. 905 607-7405.

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

REIKALINGA auklė vienam vaiku
čiui 6 dienom per savaitę, kuri gy
ventų su mumis Toronto centre. 
Turi mokėti rusų kalbą. Skambinti 
vakarais tel. 416 482-2330.

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

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

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 

atlieka įvairiausius 
statybos-remonto darbus.

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

Alvydui tel. 905 848-9628
416 609-5108 (pager).

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

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

You could be calling LithUCUlld right now for only $0.66 a minute!
That’s right

Only Q

a minute

CHECK OUT THESE GREAT 
LONG DISTANCE RATES:

NO contract
NO monthly fee
NO hidden cost 
NO hassle
NO extra numbers to dial

EVERY M1NUTE-ANY DAY YOU CAEE 
ANY TIME YOU CAEE

Aldine’s new flat rate service guarantees you the 
lowest long-distance charges-from Canada to 

Lithuania and around the world.

Austria $0.34
Australia $0.19
Belgium $0.25
Denmarf $0.25
France $0.23
Germany $0.24
Poland $0.49

WE ALSO OFFER 
GREAT RATES TO 
CANADA AND U.S.

(Evenings and weekends)

CANADA $0.09

U.S. $0.15

AKIine Communications has been helping 
Canadians save on their long distance 
since 1990. Our full range of senrices 
includes data lines, 800/888 numbers, 

calling cards and Internet Service.

100 Adelaide Street West, Suite 1101, 
Toronto, Ont. M5H 1S3Call us at: (416) 363-8894 or 1-800-567-8040


