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Tikslai ir pokyčiai
Kasmet, rudenėjant, didelė dalis visuomenės - 

mokytojai, moksleiviai, studentai - padeda j šalį vasaros 
malonumus, surenka atostogų išbarstytas mintis ir rikiuo
ja jas vieninga kryptimi. Nori nenori - laikas grįžti į mo
kyklą.

KAIP ir kitose srityse, pradedant naujus mokslo 
metus, žengiant ir naujo šimtmečio linkme, tenka 
nueitą kelią įvertinti. Plačią apžvalgą apie švieti
mo raidą Kanadoje išspausdino The Toronto Star (rugsėjo 

12 d.). Joje teigiama, kad per šimtą metų mokyklos pro
gramos pagrindai nepasikeitė, nors dabar naudojami ki
tokie mokymo metodai bei priemonės. Mokykloje vaikai 
mokomi skaitymo, rašymo ir aritmetikos, jie ruošiami gy
venimui ir darbui. Apžvelgiant švietimo praeitį, aiškėja, 
jog mokyklos užduotis buvo ir tebėra juos parengti daly
vavimui nuolat kintančiame pasaulyje, nors visuomenės 
reikalavimai yra kitokie, negu buvo šimtmečio pradžioje. 
Tada mokykla buvo socialinės kontrolės priemonė, die
gianti vaikams jų aplinkai svarbius įgūdžius pagal lytį, 
pvz. berniukams žemės ūkio dalykus, mergaitėms namų 
apyvokos pratimus. Žinios buvo diegiamos vaikams per 
griežtą drausmę ir kartojimą (“drill”). Po truputį išsilavi
nimas tapo prieinamesnis, palengvėjo būdas kilti visuo
menėje, tobulintis.
v EŠTAME dešimtmetyje, su kylančiu pragyvenimo ly- 
Sgiu, keitėsi ir visuomenės lūkesčiai. Kaip aiškina au

torė T. Crawford, oficialus švietimo tikslas - išlaikyti 
jaunuolius mokykloje iki XII skyriaus. Iškrintančių.atvejų 
pradėta kaltinti ne juos, ne jų tėvus, bet pačią santvarką. 
Visuomenėje ėmė aštrėti pasipriešinimas autoritetui, vis 
labiau buvo pabrėžiamos išsikovojamos asmeninės* teisės. 
Todėl išsivystė tam tikras visuomenės sulyginimas - 
visiems atsivėrė platesnės galimybės be ankstesnių, tokių 
griežtų klasės ar lyties skirtumų. Bet kartu kiekvienam 
individui teko didesnė atsakomybė apsispręsti, pasirinkti 
vieną iš daugelio kelių. Mokyklose buvo panaikintos 
fizinės bausmės; įvesta “kreditų” sistema, kurioje moki
niai pasirenka tinkamo lygio ir domesio dalykus. Pradėta 
samdyti patarėjus, padėjėjus, sociologus bei psichologus, 
kurie padėtų neįgaliesiems dalyvauti normaliose klasėse 
(nebe specialiose mokyklose), užtikrinti, kad mokiniai 
nemes mokyklos dėl patiriamų socialinių, ekonominių ar 
emocinių kliūčių.

Didėjantis Kanadon atvykstančių imigrantų srautas 
privertė mokyklas atkreipti dėmesį į kintančius, 
daugiakultūrius visuomenės poreikius. Sunku ti
kėti, kad jau 30 metų, kai kitataučių (“heritage”) kalbų 

mokymasis yra oficialiai pripažintas. O anglų kalbos kaip 
antrosios mokymas tapo svarbus būdas įvesdinti imigran
tų vaikus į naują aplinką. Nors išnyko valdžios parama ki
tataučių mokykloms, - o jų būtų daug ir labai įvairių, 
remtinų iš gyventojų mokesčių - esame laimingi, savo vai
kams dar turėdami sąlygas pramokti savo senelių kalbos, 
nors ir naujais, “antrosios kalbos” metodais. Be to, tokiu 
būdu jiems sudaroma svarbi galimybė bendrauti, pajusti 
ryšį su kitu lietuvių kilmės jaunimu ir bent kiek pažinti 
savo kultūrą. O pažengę lituanistiniuose kursuose gali 
gauti gimnazijos užskaitą už lietuvių kalbą. Tiesa, kartais 
sunku priimti gausius gyvenimo pokyčius, pripažinti, jog 
nebe “tie” laikai, tačiau grįžti atgal negalime nei viešose, 
nei lituanistinėse mokyklose. Nebeįmanoma pasiekti to
kio lietuvių kalbos lygio išeivijos mokyklose, koks anks
čiau būdavo. Vis dėlto tėvų ir mokyklos tikslas tebėra tas 
pats: iš-laikyti, suburti vaikus savitoje, tautinėje aplinkoje, 
ugdy- ti juose tautinės kultūros supratimą, skatinti norą 
ją geriau pažinti, sudaryti galimybes ir duoti priemones 
siekti vis aukščiau. RSJ

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Nauja karalienės atstovė
Karalienės atstovus, vadi

namus “Governor General” 
(GG), parenka ministeris pirmi
ninkas, tvirtina pati karalienė. 
Paprastai GG tampa žinomi 
žmonės 4 metų kadencijai pa
mainomis iš Kvebeko, po jo se
ka kandidatas iš likusios Kana
dos, tada vėl kvebekietis arba 
bent prancūzų kilmės žmogus, 
ir taip toliau, bet visi jie privalo 
mokėti abi oficialias kalbas: 
prancūzų ir anglų. J. Chretien 
mėgsta GG pristatymuose neti
kėtumus. Kada dabartinis GG 
Romeo LeBlanc sveikatos su
metimais atsistatydino truputį 
prieš laiką, buvo daug spėlioji
mų, kas bus po jo 26-uoju GG - 
aišku, laikantis tradicijos, kve
bekietis juo dabar tapti negalė
jo. Pagaliau J. Chretien pristatė 
naująją GG, kuri pradės eiti sa
vo pareigas nuo spalio 7 dienos: 
tai Adrienne Clarkson, antra 
moteris, pirma imigrantė (“dy- 
pukė” iš Honkongo, pabėgusi 
nuo japonų 1942 metais), pirma 
“matomos mažumos” narė, 
energinga, gabi, žvali ir šakota 
asmenybė. Kanadoje ji atsidūrė 
būdama trejų metų amžiaus. 

Jos gana turtingi tėvai, William 
ir Ethel Poy, pabėgo iš Hon
kongo tik su keliais lagaminais 
ir dviem vaikais ir apsigyveno 
Otavoje, “padengtoje baltu 
sniegu ir pilnoje baltųjų žmo
nių”. Bet ji sugebėjo pasiekti 
gana daug savo pasirinktoje 
profesijoje ir dabar jos 10-ties 
puslapių oficiali biografija mini 
eilę apdovanojimų, garbės dak
taratų ir sėkmingą karjerą dip
lomatinėje tarnyboje, kaip radi
jo ir televizijos pranešėja, pro
gramos vedėja, filmų režisierė, 
dviejų novelių autorė, žurnalo 
skilties redaktorė, knygų leidyk
los vedėja. Jau 1955-56 metais 
Adrienne Poy spėjo pasižymėti 
moksle ir iškalbos mene Otavos 
“Lisgar Collegiate Institute”. 
Vėliau studijavo anglų literatū
rą Toronto universitete, kurį 
baigė menų magistre, ir toliau 
tęsė studijas Paryžiaus Sorbo- 
nos universitete. Nesėkmingos 
vedybos su turtingu Toronto 
akademiku S. Clarkson pasibai
gė skyrybomis. Neseniai ištekė
jo už ilgamečio kolegos, filosofo 
ir rašytojo Ralston Saul. Jos

(Nukelta į 6-tą psl.)

Kanados vaikų choras su dviem lietuvaitėm, dalyvavęs tarptautiniame vaikų chorų festivalyje Kinijoje. 
Viršuje paskutinis koncertas prieš kelionę Toronto kiniečių centre su dirigentu dr. G. Leung. Žemiau - tas 
pats choras Toronto oro uoste pasiruošęs skrydžiui Kinijon

“Amerikai pirtyje” šimtas metų
Įspūdingos iškilmės Palangoje, sulaukusios gausių žiūrovų

GENOVAITĖ GUSTAITĖ, 
Vilnius

Pirmas lietuviškas spektak
lis - Keturakio “Amerika pirty
je”, suvaidinta Palangoje 1899 
m. rugpjūčio 21 d. - švenčia 100 
metų sukaktį. Kartu Palangoje 
paminėtas taip pat mėgėjų teat
rų 15-metis (“Saulės takas”).

Gaila, šiandien anuometi
niu spektakliu, jo rengimo isto
rija, žmonėmis mūsų žiniasklai- 
da, galima sakyti, nesidomėjo. 
Paskendusi kasdienybės dalykų 
narpliojime nepajuto, neįžiūrėjo 
įvykio reikšmės mūsų savimo
nei, tautiniam judėjimui, paga
liau Vasario 16-osios aktui. Išim
tį čia sudarytų pirmiausia žurna
lo “Žemaičių žemė” (1999/2(23) 
numeris, kone visas skirtas teat
rui - pirmajam Palangos spek
takliui, mokykliniam teatrui Kra
žiuose, atsigaunantiems, gyvuo
jantiems mėgėjų teatrams (Tel
šių, Plungės, Rietavo, Kretin
gos, Salantų, Jonavos, Palangos, 
Utenos, Kelmės, Radviliškio, 
Šilutės ir kt.), statantiems net F. 
Kafką (jo “Metamorfozes” pa
sirinko režisierė J. Daugalienė, 
dirbanti Šilutės raj. Šilgalių kai
me; ir pastatė profesionaliai, 
stilingai). Beveik pusę savo plo
to Palangos spektakliui, pirmie
siems lietuviškiems vakarams 
atidavė laikraštis “Mėgėjų teat
ras” (1999, Nr. 1(5), išeinantis 
kas ketvirtį. Rašė ir kiti specia
lūs leidiniai. Daug dėmesio, šir
dies sukakties renginiams įdėjo 
Lietuvos liaudies kultūros cent
ras, jo teatro sektorius (vadovė 
I. Maciulevičienė).

Reikėjo leidimo
Gauti leidimą lietuviškam 

“Amerika pirtyje” vaidinimui ir 
Palangoje, priklausiusioje Kur
šo gubernijai, kurioje lietuviš

Pirmo viešo lietuviško vaidinimo vietoje buvo pasodinta pušis
Iš “Lietuvos ryto”

kos spaudos draudimas negalio
jo, pasirodė uždavinys neleng
vas. Antai ką rašė išsirūpinusio 
leidimą gydytojo Liudo Vainei- 
kio žmona Stasė savo atsimini
muose. “Uždavinys buvo sun
kus, labai trukdomas valdžios, o 
labiausiai Palangos policmeiste
rio Nikitinskio. Leidimas ne be 
didelių kliūčių buvo gautas iš 
Kuršo gubernatoriaus, ir leido 
tiktai todėl, kad manė, jog Pa
langoje nesą lietuvių”. Paskli
dus gandui apie lietuvių spek
taklį, miestelio publika, kalban
ti lenkiškai, rusiškai, kraipė gal
vas. Kas tą spektaklį surengs, 
kur veikalai, kur artistai? Ir ką 
tie chamai sugebės parodyti... 
O chamai parodė...

Minios žiūrovų
Kaip iš Žemaitijos (nuo 

Darbėnų, Kretingos, net Salan
tų) važiavo, lėkte lėkė šimtai 
vežimų vaidinimo žiūrėti! Tu
mas-Vaižgantas iš anksto buvo 
susitaręs su vienu ūkininku, ku
ris turėjo puikius arklius, ir ži
nojo trumpiausią kelią šunke
liais per miškus į Kretingą; iš 
ten į Palangą vienas vieškelis.

Vaižgantas tuomet pasiėmė 
ir dešimtmetę mergaičiukę Sofi
ją (Kymantaitę, busimąją Čiur
lionienę), kuri vėliau ir aprašė 
vaidinimo įspūdį. Pasirodo, žmo
nės, netilpę viduje, apgulė sie
nas iš lauko, sekė veiksmą pro 
plyšius.

Tą patį patvirtino režisavusi 
“Ameriką pirtyje” G. Petkevi- 
čaitė-Bitė. “O publikos debesų 
debesiai... Vaidinimas prasidė
jo didelėmis mūsų artistams ke
liamomis ovacijomis. Vos tik 
uždanga pakilo, ir delnų ploji
mu ir šauksmų ‘bravo’ negalėjai 
nė apsiklausyti. (...) Sunku yra 
nujausti, ką kiekvienas iš mūsų 
tą kilnią valandą pergyveno. 

Žinau tik, kad stovėdama už 
kulisų, rijau ašaras, slėpdamasi 
nuo kitų (...) Vaidinimas suda
rė tarsi vien šio vakaro epizodą 
prie tos didelės dvasios harmo
nijos, kuri iš karto radosi tarp 
vaidilų ir publikos ir sudarė milži
ną, vienaip galvojantį, vienu dide
liu užsidegimu gyvenantį... (...)

Išėję iš teatro matėm, kad 
mūsų vaidinimas Palangoje tu
rėjo nematyto ir negirdėto pasi
sekimo ir dar nepaprastesnio, 
ponybei nesuprantamo pobū
džio (...) Buvo tai tikrąja to žo
džio prasme tautos šventė, ir tai 
tautos, kuri džiaugėsi išlikusi 
gyva ir drauge su džiaugsmu pa
kėlė didelį protestą prieš ją var
žančius pančius”. O štai kokie 
vieni paskutiniųjų Bitės žodžiai 
įspūdžių aprašyme: “O juk bu
vome įvairiausios kultūros, įvai
riausio nusistatymo žmonės, į 
kuopą suėję”. Tie įvairiausio 
nusistatymo žmonės gautus už 
vaidinimą pinigus (1000 rb.) nu
vežė, atidavė V. Kudirkai, gyve
nančiam paskutinius mėnesius.

Sukakties renginiai
Pirmajam Lietuvos spektak

liui pagerbti Palangoje renginių 
netrūko. (Jų organizatoriai - Lie
tuvos kultūros ministerija, mi
nėtas Lietuvos liaudies kultūros 
centras, Lietuvos mėgėjų teatrų 
sąjunga). Pirmos dienos, ketvir
tadienio (VIII. 19), iškilmes pra
dėjo liaudies griežėjai - “Mėgu- 
va”. Prie Birutės kalno atmini
mo medaliais buvo apdovanoti 
mėgėjų teatro pedagogai, reži
sieriai, veteranai; tarp jų Lietu
vos teatrų patriarchas V. Mak- 
nys, teatrologas A. Vangris, 
teatro veikėjas B. Juškevičius, 
kiti teatrui nusipelnę. (Nepai
sant menkos informacijos ir pa
čioje Palangoje susirinko apie 
350 žmonių). Pagrindiniai ren
giniai vyko penktadienį (V1II.20). 
Juose dalyvavo ir seimo pirmi
ninkas V. Landsbergis su žmo
na, kultūros min. A. Bėkšta, sei
mo narė K. Prunskienė, kiti val
džios žmonės. Eilinių žiūrovų 
atėjo per 700.

Pavakare nuo “Lino” poil
sio namų iki pirmajam viešam 
vaidinimui pastatyto paminkli
nio akmens (netoli Jūratės ir 
Kastyčio skulptūros, dail. N. 
Gaigalaitės, prie R. Midyikio 
granitinės atminimo stelos) iš
kilmingai atžygiavo mėgėjų teat
rų dalyviai. Jų buvo iš įvairių 
Lietuvos kampelių: be pačios 
Palangos, Telšių, Rokiškio, Ute
nos, Jurbarko, Trakų, Jonavos,

(Nukelta į 3-čią psl.)

Prezidentas Kryme
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus rugsėjo 10-12 d.d. 
dalyvavo Baltijos ir Juodosios 
jūros kraštų vadovų konferenci
joje Kryme. Susitikimo tikslas - 
aptarti ekonominį tų šalių 
bendradarbiavimą ir nedalomos 
Europos idėjas. Lietuva, kartu 
su Ukraina ir Lenkija, pirminin
kauja šiai konferencijai, kuriai 
rengti iniciatyva kilo Vilniaus 
konferencijoje 1997 m. Savo 
kalboje prezidentas teigė, jog 
svarbiausias uždavinys yra “nai
kinti dirbtinius barjerus prekių 
ir kapitalo judėjimui”, rašo EL
TA. Jo manymu, nepakankama 
transporto tarnybos sistema ne
leidžia visapusiškai plėsti tarpu
savio ryšių ir užtikrinti intensy
vų šių kraštų bendradarbiavimą. 
Reikia išteklių, kurių socialines 
ir ekonomines reformas vyk
dančiose valstybėse trūksta.

Energetikos projektas
Briuselyje rugsėjo 9 d. Lie

tuvos ūkio ministeris Eugenijus 
Maldeikis Europos komisijos 
(EK) pareigūnus supažindino 
su Lietuvos vyriausybės patvir
tintu atnaujintos Valstybinės 
energetikos strategijos projek
tu, kuriame numatoma, kad Ig
nalinos atominės elektrinės pir
masis blokas bus uždarytas iki 
2005 m. EK palankiai įvertino 
Lietuvos planus, bet pareiškė 
nuomonę, kad antrasis blokas 
turėtų būti uždarytas iki 2009 
m. pabaigos.

Pagal užsienio ir Lietuvos 
specialistų vertinimus, IAE pir
mojo bloko uždarymo ir atliekų 
tvarkymo išlaidos gali būti verti
namos apie 10 bin. litų, praneša 
ELTA. Investicijos, kurios bus 
reikalingos Lietuvos elektros 
ūkiui modernizuoti iki 2020 m., 
sudarys 2.8 bin. litų.

Ministeris pirmininkas 
Prancūzijoje

ELTA praneša, kad minis- 
terio pirmininko Rolando Pak- 
so vadovaujama vyriausybinė 
delegacija rugsėjo 8-10 d.d. lan
kėsi Prancūzijoje, kur vyko susi
tikimai su aukštais valstybės pa
reigūnais. Prancūzijos vyriausy
bės vadovas Lionel Jospin R. 
Faksui patvirtino, kad Prancūzi
ja palankiai vertina Lietuvos 
siekius stojant į ES ir ŠAS (NA
TO). Prancūzijos verslininkams 
Lietuvos ministeris pirmininkas 
skaitė pranešimą apie Lietuvos 
užsienio ekonominę politiką, 
apžvelgdamas dvišalius ekono
minius ryšius su Prancūzija. Per 
pastaruosius trejus metus Lietu
vos ir Prancūzijos prekybos 
apimtys išaugo beveik du su pu
se karto ir yra didžiausios tarp 
visų Baltijos valstybių.

Čekija rems Lietuvą
ELTOS žiniomis, Čekijos 

nepaprastasis ir įgaliotasis am
basadorius Lietuvoje Stefan Fu
le susitikime su Lietuvos seimo 
ŠAS reikalų komisijos pirminin
ke Rasa Juknevičiene tvirtino, 
jog Čekija yra pasiryžusi parem

Šiame numeryje
Tikslai ir pokyčiai

Grįžti atgal negalime nei viešose, nei lituanistinėse mokyklose 
“Amerikai pirtyje” šimtas metų

Žmonės, apgulę sienas iš lauko, sekė veiksmą pro plyšius
Partizanai Seinijos krašte

Dar tikėjosi, kad prabils Vakarų valdovų sąžinė 
Tarptautiniame vaikų chorų festivalyje 

Buvo smagu susitikti ir susipažinti su kitų tautų vaikais 
Istorija Lietuvos mokyklose

Sovietmetis - didžiulė spraga ir tautinė skriauda 
Pomoderninio braižo lyrika

V. A. Jonynas apžvelgia antrąją J. Šalnos eilių knygą 
Laiko nėra ir nebus

Rašytojas A. Kairys nealpsta, ant debesų nesikarsto

ti Lietuvos įstojimą į ŠAS. Jis 
pabrėžė, kad Čekijos vyriausybė 
laikosi nuostatos, jog SAS plėt
ra neturi sustoti po pirmojo 
tarpsnio.

Lėtai grąžina skolą
Lietuvos ūkio viceministeris 

Antanas Bartulis pranešė, kad 
Gudija nepritaria Lietuvos pa
teiktiems siūlymams dėl energe
tikos skolų grąžinimo, rašo EL
TA. Bendra Gudijos skola Lie
tuvai už elektros energiją suda
ro 365.1 mln. litų. Iš tos sumos, 
267.2 mln. litų yra skolinga Gu
dijos firma Belenergo, o tarpi
ninkas “BALTIC-SHEM” - 134 
mln. litų. “Lietuvos energijai” 
paskutiniu laiku pervesta tik 32. 
6 mln. litų. “BALTIC-SHEM” 
pasiūlė iki metų pabaigos grą
žinti 134 mln. litų skolą, tačiau 
Lietuvai turėtų tekti dar 44.5 
mln. litų delspinigių.

Pabrangs paštas
Susisiekimo ministerija Lie

tuvos vyriausybei siūlo padidinti 
pašto paslaugų kainas beveik 
trečdaliu. Paprasto laiško siun
timas (iki 20 g.) pabrangtų nuo 
70 et. iki 1 Lt., o nuo 20 iki 100 
g. sveriantį laišką pasiųsti kai
nuotų nuo 1.1 iki 1.4 Lt. Spau
dinių, sveriančių 20-100 g., per
siuntimas pabrangs nuo 85 et iki 
1.4 Lt.

“Lietuvos paštas” ministeri
jai pateikė savo siūlymus kovo 
mėnesį, savo paslaugas norėjo 
pabranginti dar labiau, kaip ra
šo “Lietuvos aidas”, tačiau kai
nos buvo sumažintos atsižvel
giant į Valstybinės konkurenci
jos ir vartotojų teisių gynimo 
tarnybos nuomonę. Lietuvoje 
yra beveik tūkstantis pašto sky
rių. Daugiau kaip pusė paštinin
kų dirba ne visą darbo dieną, 
rinkoje atsiradus naujiems 
periodinės spaudos platinto
jams ir mažėjant prenumeratai. 
Per pastaruosius dešimt metų 
laiškų siuntimas sumažėjo dau
giau kaip triskart. Vidutinis 
pašto darbuotojo, užmokestis 
yra 756 Lt.

Nauja teisinė būklė
Vyriausybės nutarimu rug

sėjo 8 d. Lietuvos konsulatams 
Karaliaučiuje ir Dubajuje sutei
kiama generalinių konsulatų 
padėtis. Tai daroma valstybėse, 
su kuriomis stengiamasi sustip
rinti ryšius ir bendradarbiavimą 
ekonomikos, prekybos, kultūros 
bei kitose srityse.

Su Karaliaučiumi Lietuva 
plėtoja prekybos, mokslo ir kul
tūros ryšius, šią vasarą pasira
šius bendradarbiavimo sutartį ir 
siekia skatinti šią sritį labiau 
bendradarbiauti su kitomis Bal
tijos jūros valstybėmis. Prieš 4 
metus Lietuva įsteigė konsulatą 
Jungtiniuose arabų emyratuose, 
vienintelį arabų valstybėse. Nuo 
to laiko lietuviškų prekių eks
portas į tą kraštą išaugo 6 kar
tus.

Lietuva ligšiol turėjo gene
ralinius konsulatus Čikagoje, 
Hagoje, Niujorke, Sankt Peter
burge ir Varšuvoje. RSJ
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Spaudos balsai
Taupa Lietuvos viršūnėse

Kaišiadorių vyskupas J. Ma
tulaitis š. m. rugpjūčio 1 d. Pa
parčiuose Švč. Mergelės Marijos 
Snieginės atlaidų metu baigė pa
rapijų vizitaciją, kartu minėdamas 
ir dominikonų vienuolyno įsteigi
mo 350 metų sukaktį. Vyskupas 
suteikė 40 vaikų Sutvirtinimo sak
ramentą, pašventino Paparčių lai
kinos globos vaikų namus.

Tradiciniai Kryžių kalno at
laidai įvyko š. m. liepos 17-18 d.d. 
Pradėta Mišiomis Šv. Petro ir Po
vilo katedroje. Prie Kryžių kalno 
vyko nakties vigilija. Kryžių ke
liams vadovavo pranciškonai, bu
vo aukojamos Mišios, grojo jauni
mo muzikos grupės. Atlaidus bai
giant Mišias aukojo vysk. E. Bar
tulis, vyskupijos kunigai, vysk. R. 
Norvilą, Miunsterio vyskupo pa
galbininkas J. Vossas ir kt. Kon- 
celebracijai vadovavo ir pamokslą 
pasakė arkivyskupas A. J. Bačkis, 
raginęs nevergauti stabams, že
miškai garbei, nes tai kryžiuoja 
Kristų.

Paneriuose š. m. rugpjūčio 7 
d. pasibaigė tarptautinė Kaišiado
rių ir Magdeburgo vyskupijų jau
nimo stovykla, kurioje dalyvavo 
30 vokiečių ir tiek pat lietuvių 
jaunuolių. Jau ketvirti metai to
kiose stovyklose abiejų kraštų 
jaunimas dalijasi krikščioniškomis 
vertybėmis-medituoja, diskutuo
ja, nagrinėja Šventąjį Raštą, vyks
ta kultūriniai renginiai bei išvy
kos, kurių metu šiemet ap- lan
kyta Kernavė, Trakai, Kryžių kal
nas.

Rekolekcijos pagal šv. Ignaco 
Lojolos dvasinių lavybų metodą 
š.m. liepos mėnesį vyko Paparčių 
kaime, Kaišiadorių rajone. Vado
vavo jėzuitas prof. R. Crollius iš 
Popiežiško Grigaliaus universite
to. Į tokias pat rekolekcijas Zara
sų rajone susirinko apie 20 žmo
nių. Talkino jėzuitai kunigai V.
Karvelis ir V. Sadauskas. Tokiose 
rekolekcijose skirta laiko konfe
rencijai, maldai, liturgijai, susiti
kimams su dvasiniu vadovu. Rug
sėjo mėn. pabaigoje rekolekcijos 
vyks ir Tauragėje. Meditacijos 
dienomis vadinamos rekolekcijos 
jau treti metai vyksta Linkmenų 
parapijoje, Ignalinos rajone, ku
rioms vadovauja pranciškonų tre

Misįjinės veiklos skatintojas torontietis Vincas Kolyčius 1999 m. 
pavasarį pas Kauno arkivyskupą-metropolitą Sigitą Tamkevičių, 
remiantį “Gyvųjų akmenų” sąjūdžio veiklą

AtA
JONUI PAŠKEVIČIUI, 

ilgamečiam LN kultūros komisijos iždininkui iškelia
vus amžinybėn, nuoširdžią užuojautą artimiesiems
Kanadoje ir giminėms Lietuvoje reiškia -

Toronto Lietuvių Namų kultūros komisija

tininkas Gintas Mackonis. Tų die
nų pradininku yra laikomas Vy
tauto Didž. universiteto filosofi
jos katedros vedėjas dr. Tomas 
Sodeika, meditacijos praktikos 
mokęsis Vokietijoje.

Ateitininkuos atsteigimo Lie
tuvoje dešimtmečiui paminėti 
Kaune liepos 23-25 d.d. buvo su
rengta konferencija “Ateitis gims
ta dabartyje”. Susirinko apie 400 
ateitininkų bei rėmėjų. Suvažiavi
mą raštu sveikino Lietuvos prezi
dentas V. Adamkus, seimo pirmi
ninko V. Landsbergio sveikinimą 
perdavė seimo narys A. Patackas. 
Prie jų su sveikinimais jungėsi 
seimo pirmininko pav. F. Palu
binskas, švietimo viceministerė 
Gr. Paliokienė ir kiti. Taipgi buvo 
perduoti sveikinimų žodžiai arki
vyskupo A. J. Bačkio ir mons. A. 
Svarinsko.

Apie profesoriaus Balio Sruo
gos tikėjimą rašo Petras Pečeliū
nas savo atsiminimuose “Teisybės 
kaina”, (1998 m.). Išsivadavęs iš 
nacių Stutthofo koncentracijos 
stovyklos, B. Sruoga sovietiniais 
laikais dėstė lietuvių literatūrą 
Vilniaus universitete. “Studentai 
stebėjosi išgirdę B. Sruogos pasa
kojimą apie tai, kaip jis, kunigo S. 
Ylos padedamas, koncentracijos 
stovykloje tarsi antrą kartą užgi
męs, tai yra suvokęs amžinybės 
problemą, tarsi nauju žvilgsniu į 
ją pažiūrėjęs. Tarp kunigo ir pro
fesoriaus įvykęs maždaug toks 
pokalbis: Sakyk! Sakyk, ar tikrai 
Kristus yra Švenčiausiame Sakra
mente? - Tikrai, - tai ramus S. Ylos 
atsakymas. - Realusis Kristus? - 
Taip, realusis! - vėl patvirtinęs ku
nigas Yla. Profesorius atlyžęs, pa
leidęs kunigo ranką ir priglaudęs 
galvą prie sienos. - Ar tai įmano
ma? - nei klausdamas, nei tvirtin
damas ištaręs. - Ne taip seniai, 
profesoriau, kalbėjai apie meninę 
tikrovę, sakei, ji skiriasi nuo kas
dieninės. Kristaus buvimas Sakra
mente yra tikras, bet ta tikrovė 
nėra tokia pati, kokią mes mato
me gyvenime. Jei tiki menine tik
rove, tai kodėl negali tikėti sakra
mentine? - Sruoga tylėjęs. Paga
liau neramiu balsu ištaręs. “Šis 
vienas klausimas man kliudė būti 
tikinčiuoju” (psl. 189-190).

Karaliaučiaus krašte - vandens karalystė. Nemuno deltoje tiesiai eina Kryžionų (Seckenburg) perkasas, ku
riuo iš Tilžės į Karaliaučių plaukdavo daugybė laivų; dabar čia tylos pasaulis Nuotr. M. Purvino

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

keliaujantiems iš sovietų okupuotos Lietuvos į laisvus Vakarus per Lenkiją

TEKLĖ PAULIUKONYTĖ- 
KALVINSKIENE

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Veiklos sąlygos
Po šilto pavasario, vasaros, 

atėjo ruduo. Kai į Lietuvą išėjo 
miško broliai, dingo be žinios. 
Smilgutei paliko laukimas ir 
malda: “Viešpatie, aš nieko sau 
nenoriu, tik juos globok, sau
gok”. Partizanai buvo jos bend
raminčiai. Niekas neatneš lais
vės, jeigu patys lietuviai neko
vos, lauks pasyviai. Sunku įsi
vaizduoti partizanų gyvenimo 
sąlygas tiems, kurie nematė 
požeminių slėptuvių. Jos buvo 
giliai žemėje, tik pro skyles įei
davo oras. Drėgmė, mažai vie
tos. Tamsoje spinksėjo žvakė ar 
žibalinė. Jos užgęsdavo dėl de
guonies trūkumo. Tokiose sąly
gose partizanai leido įsakymus, 
redagavo laikraščius, atsišauki
mus. Sužeisti gydė žaizdas, daž
nai be medicinos pagalbos. 
Tekdavo pabadauti. Kiekvieną 
minutę grėsė mirtis.

Slapta meilė
Meilė ateina kaip vagis - 

netikėtai. Smilgutė po keturių 
metų ryšių su partizanais sutiko 
tarp jų vieną... Jis buvo aukštos 
kultūros, moralės, kilnios dva
sios, visiškai atsidavęs rezisten
cinei veiklai. Smilgutei jis buvo 
vyro idealas, apie kurį svajojo, 
jam jautė kilniausius jaunystės 
jausmus. Turėjo būti tvirta. Jis - 
partizanas, Lietuva jo mylimoji, 
dėl jos neišbėgo, pasiliko, už ją 
kovojo, jai pažadėjo gyvybę. Sa
vo meilę slėpė vienas nuo kito. 
Kartais jam ištrukdavo žodžiai: 
“Kodėl mes per vėlai susipaži
nom?”

Jo šeima gyveno Vakaruo
se, pasiliko vienas. Sunkus jam 
buvo partizano gyvenimas. Jis - 
miesto vaikas, iš mažens pripra
tęs prie civilicacijos patogumų, 
bet nesiskundė.

Atvykę iš Lietuvos
Aušo pavasaris. Vakare 

Smilgutė skaitė rusų inžinie
riaus parašytą knygą. Po dešim
ties metų jam pavyko pabėgti iš 
sovietų rojaus į Lenkiją. Buvo 
knyga taip sudominta, kad išgir
dusi lengvą beldimą j duris, pa
prašė įeiti akių nuo knygos ne
pakeldama. Pajutusi ranką ant 
peties, atsigrįžo. Tai buvo Rim
vydas ir Žaibas. Smilgutė jautė, 
kad išraudo. Rimvydas greitai 
atsisėdo šalia Smilgutės, padėjo 
galvą ant jos peties, akių vienas 
nuo kito atitraukti negalėjo. 
Rimvydo veidas buvo nenatūra
liai išbalęs. Einant per sieną te
ko smarkiai susišaudyti su sar
gybiniais - buvo sužeistas.

Po ilgo nebuvimo Lenkijoj 

PADĖKA

AtA
BIRUTEI AUKŠTAITIENEI 

mirus, nuoširdžiai dėkojame kunigams už maldas ir atna
šautas Mišias. Ačiū labai kun. E. Jurgučiui, OFM, už pa
sakytą pamokslą ir daugelį metų velionės lankymą na
muose.

Dėkojame D. Viskonticnci, D. Radikienei už gie
dojimą Mišių metu. Esame labai dėkingi visiems, dalyva
vusiems laidotuvėse, užprašiusiems Mišias, atsiuntusiems 
gėlių. Ačiū už visas aukas ir pareikštas užuojautas žodžiu 
bei raštu, už paruoštus pusryčius ir ponioms už pyragus.

Dėkingi -
vyras Jonas, sūnūs - Jonas ir Paulius su 

šeima bei sesuo Ramutė

nežinojo, kas Čia jų laukia. Smil
gutė nieko džiuginančio neturė
jo pasakyti. Apylinkėje siautė 
UB ir NKVD. Partizanų lenkų 
ir lietuvių padėtis pablogėjo. 
Partizanų gyvenamas vietas se
kė Saugumas. Naujas vietas 
sunku buvo surasti - žmonės 
įbauginti.

Pailsėję, suvalgę vakarienę 
išėjo. Smilgutė rūpinosi kaip 
padėti miško broliams. Patikimi 
ūkininkai buvo saugumo seka
mi. Gyventi pas juos partizanai 
negalėjo. Smilgutei pažadėjo 
remti partizanus maistu. Buvo 
ūkininkų Ramonų kaime. Pas 
juos gyvendavo partizanai. Vė
liau padėjo maistu. Ne vienas jų 
smarkiai nukentėjo - buvo iš
tremti, sėdėjo kalėjimuose. Kai
me senų gyventojų mažai beliko.

Pavasariui įpusėjus miško 
broliai Smilgutės globojami vėl 
gyveno durpyne. Jiems ten be
būnant NKVD darė kratą tėviš
kėje. Tie, kurių ieškojo, gyveno 
už poros šimtų metrų.

Staigmena
Miško broliai ruošėsi į Va

karus. Laikas greitai bėgo. Išva
žiavimo dieną atsisveikino, pa
žadėję greit atsiliepti, jeigu ke
lionė pavyks. Traukiniais kelio
nė pavojinga. Dažnai tikrino 
dokumentus, kilus įtarimui su
laikydavo.

Negalėdama užmigti, Smil
gutė išėjo pasivaikščioti. Oras 
kvepėjo džiūstančia žole, prasi
dėjo šienapjūtė. Iš balų kilo 
stulpais baltas rūkas į žvaigždė
tą erdvę. Pakluonėje ūkavo pe
lėda. Smilgutės širdyje knietėjo 
nerimas. Prietarais netikėjo, bet 
manė, gal tiesa, kad pelėdos 
ūkavimas atneša nesėkmę. Ne
pajuto kaip priėjo alksnyną, kur 
buvo partizanų slėptuvė. Sute
mus pasuko į namus. Staiga su
krutėjo aviečių krūmas, pasida
rė karšta, išsigando. Žingsniai 
artėjo - gal saugumiečiai... Bet 
staiga išgirdo žodį “savas”. Iš 
krūmų išniro miško broliai. 
Smilgutė net sušuko iš nustebi
mo - visko tikėjosi, tik ne jų!

Važiuojančius į Varšuvą su
laikė milicija, bet pavyko pabėg
ti. Pasislėpė mažuose krūme
liuose prie stoties. Netrukus iš
girdo ūžimą mašinų. Jie ramiai 
sėdėjo prie pat mažos stotelės, 
kol viskas aprimo. Tęsti kelionę 
buvo nesaugu. Grįžo atgal. Pa
sidalinę įspūdžiais nepavykusios 
kelionės liko nakvoti slėptuvėje. 
Smilgutė grįžo į namus.

Slinko metai į pabaigą. Pa
kvietimo iš Vakarų negavo. Dėl 
saugumo persikėlė į kitą apylin
kę. Ateidavo tamsiais vakarais. 
Turėjo būti labai atsargūs. Atsi
rado išdavikų savųjų tarpe. Vie
tiniai išdavikai daug žalos pada

rė partizanams ir jų globėjams 
Trikampyje.

Pokalbis slėptuvėje
Tą vakarą Smilgutė, atėjusi 

į susitikimą su miško broliais, 
rado juos slėptuvėje. Ji buvo 
maža - trise vos tilpo. Spinksojo 
žvakė. Smilgutė iš namų atnešė 
žibalinę. v Pasidarė slėptuvėje 
šviesiau. Žaibas valė ginklą, ku
ris blizgėjo. Smilgutei atrodė, 
kad ne iš reikalo valo, tik kad 
turėtų užsiėmimą. Ji atsisėdo 
ant suolo ir tylėjo. Vienas jai 
pasakė: “Kai mes žūsim, ište
kėk, bet ne už svetimtaučio”. 
Kitas: “Prisiminki mūsų vardus”

“Iš kur šiandien pas jus to
kie žodžiai? Geriau pasakykit, 
ar suradot vietą žieminei slėptu
vei?” - tarė Smilgutė.

Jų slėptuvė buvo laukuose. 
Gyventi tenai žiemą buvo ne
saugu. Rimvydas, visą laiką ty
lėjęs pasakė: “Greitai tave pa- 
kviesim j įkurtuves”.

Buvo gana vėlu. Visi trys iš
lipo iš slėptuvės. Vakaras šiltas, 
žemę dengė tiršta migla. Ėjo at
sargiai tylėdami. Tokia naktis 
gera partizanams ir slapukams. 
Nuėję gerą kelio galą susitarė 
vėl susitikti ir atsisveikino. Abu 
partizanai dingo migloj amžinai 
- to nenujautė Smilgutė.

Ilgais rudens vakarais Smil
gutė mokėsi, daug skaitė ir ne
pajuto kaip atėjo sutartas vaka
ras. Laikrodis mušė valandas, 
bet miško brolių nebuvo. Smil
gutė nieko blogo nepagalvojo, 
nes ne visada ateidavo susitarę. 
Kai liko nedaug laiko iki pu
siaunakčio, atsigulė.

Pritrenkianti žinia
Kitos dienos rytą pasiekė ži

nia, - miško broliai žuvo. Tas 
žodis “žuvo” šalčio banga perė
jo kūną, sustingo širdis, užšalo 
ašaros. Smilgutės šeima braukė 
ašaras, o jai nė ašara nenukrito. 
Nuėjus į kambarį užsidarė. Pur
tė šaltis, negalėjo nei melstis, 
nei verkti. Ir taip išsėdėjo visą 
naktį. Rytą nuėjo į miestelį su
žinoti daugiau žinių apie tragiš
ką įvykį. Tą vakarą, kai buvo su
tarę ateiti į Smilgutės tėviškę, 
slėptuvę apsupo saugumiečiai 
su kariuomene. Patys slėptuvę 
atidengti bijojo, tą padaryti su
varė vietos gyventojus. Nedavė 
galimybės gintis. Sunaikinę do
kumentus miško broliai nutrau
kė savo gyvybes....

Po tragedijos bėgo valan
dos, dienos. Žmonės tyliai kal
bėjo, gailėjo, gyvenimas ėjo se
na vaga. Smilgutei skausmas ne
mažėjo. Žuvo drąsūs miško bro
liai. Ne kartą jie kirto sieną, ne
bijojo gresenčio pavojaus, nešė 
pagalbos šauksmą lietuvių ir Si
biro taigų, kalėjimų, persekioja
mų Lietuvoje žmonių skundus. 
Dar tikėjosi, kad prabils sąžinė 
Vakarų valdovų, sulaikys Stali
no savivaliavimus.

Perėję sieną dar spėjo pa
skutinį kartą perduoti žinias į 
Vakarus. Žuvo nuo niekšų savų 
išdavystės. Tas Smilgutei buvo 
skaudžiausia. Negalėjo suprasti, 
kodėl blogis vis ima viršų. Apė
mė ją toks graudulys - verkė iki 
nusilpimo, pasidarė lengviau.

Jai atrodė, kad nemiegojo, 
kambaryje buvo tamsu, prie du
rų pamatė vieną iš žuvusių miš
ko brolių. Jisai sakė: “Neverk ir 
nesigailėk mūsų, daugiau išgy
vensi kaip mes”. Smilgutė nega
lėjo suprasti to vaizdo, gal buvo 
iš nuovargio halucinacija. Kaip 
išaiškinti pasakytus žodžius, ku
rie greitu laiku virto tikrove. Il
gainiui Smilgutė tą įvykį būtų 
pamiršusi, jeigu girdėti žodžiai 
būtų neišsipildę. (Bus daugiau)

Maskvos dienraštis “Izves
tia” š.m. rugpjūčio 20 d. laidoje 
rašo: “Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje papūtė šalti bendros eko
nomijos vėjai. Vienu balsu nauji 
min. pirmininkai Rolandas Fak
sas, Andris Škele ir Mart Laar 
prabilo apie biudžeto išlaidų 
mažinimo būtinumą, investici
nių ir įvairių programų finansa
vimo sumažinimą. Ministerių 
kabinetų vadovai, perėmę iš 
prieš juos buvusių paveldą, pa
skaičiavo ir nuliūdo - iždas tuš
čias, lėšos neracionaliai naudo
jamos.

Lietuvos premjeras Paksas 
nusprendė atlikti krašto ūkyje 
pilną patikrinimą - reviziją. Jis 
kreipėsi į valstybės kontrolės 
departamentą, prašydamas per
žiūrėti kaip buvo panaudojamos 
įvairių fondų lėšos, kiek Lietuva 
turi skolų ir kokia kreditų būk
lė. Tačiau ir be apskaičiavimo 
yra aišku, kad Lietuvoje visiems 
be išimties, pradedant prezi
dentu ir baigiant eiliniu tarnau
toju, reikės suveržti diržą. Vy
riausybė siūlo sumažinti šių me
tų biudžetą 800 milijonų litų. 
Pagrindinis smūgis bus suduo
tas ne švietimui, kultūrai ir so
cialinėms programoms, bet 
daug kainuojantiems ekonomi
niams projektams ir krašto ap
saugos ministerijai.

Taupymo vėjai praūžė ir 
pro aukštų valdininkų kišenes, 
kurių uždarbis siekė 4,000 litų 
per mėnesį. Jis neaplenks ir 
svarbiausio valstybės asmens - 
prezidento Valdo Adamkaus. 
Apskaičiuojama, kad jo alga 
sumažės nuo 12.8 tūkst. litų ligi 
10.7 tūkst. litų. Ministerijoms ir 
žinyboms pritrūks įprastų pre
mijų ir piniginių priedų, kurie 
bendrą uždarbį padidindavo du- 
tris kartus”.

Autonomininkų bylos atgarsiai
Krokuvos savaitraštis “Ty- 

godnik Powszechny” š.m. rug
pjūčio 29 d. laidoje rašo: “Čia 
komentarų nereikia. Galima tik 
užlaužti rankas. Lenkų parla
mentarų trejetas, senatoriai iš 
UW (Laisvės unijos) ir AWS 
(Solidarumo rinkimų akcijos) 
nuskrido į Vilnių stebėti ketver
to vietinių lenkų ir latvio bylos 
apeliaciniame teisme už 1990 
m. priešlietuvišką veiklą. Po pa- 
griežtinto pirmos instancijos 
bausmės sprendimo jie čia pat 
sušaukė spaudos konferenciją, 
paskelbė šlovinantį nuteistuo

A+A
VYTAUTUI SKRINSKUI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną FELICIJĄ, dukrą 
DALIĄ ir sūnų dr. GAILIŲ su šeimomis -

Janina Pacevičienė 
Dana ir Gedas Sakai 
Algis Pacevičius

AtA
JUSTINAI SRIUBIŠKIENEI 

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

Jurgis Juodikis

PADĖKA
AtA

MARIJAI ELUOŠIENEI, 
mūsų mylimai motinai iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai 
dėkojame prel. Jonui Staškevičiui už maldas laidotuvių na
muose, kapinėse, uz atnašautas šv. Mišias, už jausmingus 
pamokslo žodžius ir už pareikštą užuojautą. Dėkojame so
listams - Rimui Paulioniui ir Danguolei Radikienei už 
skambias giesmes Mišių metu.

Nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų draugams ir 
pažįstamiems už parodytą šilumą ir meilę, už pareikštas 
užuojautas, už aukas Mišioms ir puošnias gėles. Dėkojame 
Birutei Matulaitienei už gražius žodžius. Labai ačiū B. 
Stanulienei už skaniai paruoštus pietus ir ponioms už 
pyragus.

Jūsų visų meilė ir šiluma gaivino mūsų šeimą 
šiomis taip sunkiomis valandomis.

Elijošių šeima

sius (‘yra sąžinės kaliniai’) teis
mo sprendimo komentarą ir ne
dviprasmiškai pagrasino kaimy
ninei valstybei, kad grįžę į Len
kiją imsis veiksmų, siekiančių 
atšaldyti lenkų-lietuvių santy
kius. Visa tai skaitant spaudoje 
patiriama visiška tikrovės paju
timo stoka, lyg tai liestų ne 
politinius įvykius, bet pamišusią 
avantiūrą, ir tai ne politikų (ir 
dar ‘apmąstymo rūmų’-senato), 
bet kraštutiniškai neatsakingų 
asmenų. Kodėl kito krašto par
lamentarai turi kištis į Vilniaus 
bylą ir ką norėjo pasiekti dary
dami bei sakydami tai, ką pada
rė, ir tai dar ne savo, bet, tiks
liau sakant, Lenkijos valstybės 
vardu? (...)

Lietuvos lenkų tautinės ma
žumos problema - tai daugelio 
metų rimta užduotis, kuriai 
Lenkija įvairiais būdais gali pa
dėti, bet kurios tikrai niekas 
kitas negali išspręsti, o tik patys 
lenkų tautybės Lietuvos pilie
čiai. Tuo tarpu klaidų, išminties 
stokos, o kartais gal iš mūsų pu
sės ir blogos valios yra daug, o 
trejetas gerbiamų senatorių su
daro įspūdį, lyg jie būtų apsi
sprendę veikti užmerktomis aki
mis, bet užtat su entuziazmu. 
Tačiau ne jie pirmieji, deja”.

Lenkiška gimnazija Vilniuje
Vilniuje yra septynios vidu

rinės lenkiškos mokyklos, kurių 
viena gavo gimnazijos teises. 
Toronto lenkų dienraštis “Ga- 
zeta” š.m. rugsėjo 3-6 d. laidoje 
rašo: “Nuo rugsėjo pirmos die
nos nustos veikti Vilniaus A. 
Mickevičiaus vardo vidurinė mo
kykla. Jos vietoje ims veikti to 
paties vardo gimnazija. Tai bus 
pirmoji pokarinės Lietuvos isto
rijoje lenkiška gimnazija. (...) 
Šiais mokslo metais lenkiškoje 
gimnazijoje mokysis apie 160 
gimnazistų, nors norinčių buvo 
žymiai daugiau. Tačiau ne visi 
išlaikė būtiną stojamąjį egzami
ną. Direktorius Dawidowicz 
pripažįsta, kad prie lenkiškos 
gimnazijos atidarymo Vilniuje 
daug prisidėjo Lenkija. - Mate
rialiai ir finansiškai padėjo 
‘Lenkų bendruomenės’ organi
zacija ir ‘Więz’ fondas. Taip pat 
švietimo ir mokslo ministerija 
dėjo daug pastangų, kad lenkų 
gimnazija būtų įsteigta - pridū
rė direktorius”.

Ar yra kitas už Lenkijos 
ribų miestas, kuriame būtų 
septynios lenkiškos vidurinės 
mokyklos? J. B.

mailto:tevzib@patheom.com


Tėviškės žiburiai • 1999.IX.21 » Nr. 38 (2585) • psl. 3

Kauno akademinio dramos teatro spektaklis “Amerika pirtyje” Pa
langoje Iš “Lietuvos ryto”

“Amerikai pirtyje” šimtas...

Tarptautiniame vaiką chorą festivalyje
Jis įvyko Kinijoje. Dalyvavo penkiolika chorų, 800 vaikų 

iš daugelio kraštų, įskaitant ir kanadiečių chorą su 
dviem lietuvaitėm

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
Joniškio, Kretingos, Kelmės. 
Reginys labai įdomus, spalvin
gas. Mat kiekvienas teatras ne
šėsi savo vėliavą, veikėjai - ne
vienodo amžiaus ir stoto “Ame
rikos pirtyje” Agotos, Vincai, 
Bekampiai, žydeliai Faibčikai - 
atrodė labai patraukliai. Visa 
toji etnografiškai nuotaikinga 
minia sustojo prie akmens, pa
statyto pirmajam spektakliui at
minti, padėjo gėlių.

Originalus sumanymas
Netoliese, ant kalnelio buvo 

sustatytos dekoracijos vaidini
mui, o apačioje pastatyti suolai 
žiūrovams, Kaip prieš šimtą 
metų čia vėl buvo suvaidinta 
“Amerika pirtyje” (rež. V. Len- 
cevičius), po jo - jungtinis mė
gėjų teatrų kolektyvas suvaidino 
tą patį spektaklį (rež. G. Šim
kus, Klaipėdos universiteto Me
nų fakulteto režisūros katedros 
docentas). Vaidintojai ne iš kar
to buvo įleisti į tą šventą vietą - 
neleido prie nuleistos užkardos 
stovėję du žandarai. Padėtį gel
bėti teko buvusiam Klaipėdos 
dramos teatro direktoriui B. 
Juškevičiui. Jis parodė pirmojo 
“Amerikos pirtyje” spektaklio 
afišą, ištarė burtažodį - turiu pa
ties Rygos gubernatoriaus lei
dimą. Žandarai nusileido, už
kardą pakėlė. Tuomet buvo su
vaidintas tas pats spektaklis,

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

Ont. M9N 1J4

♦ MLS 
skelbimas

♦ Komisas 372%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
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Victor Rudlnskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829 

MIRTIES PRANEŠIMAS

A+A
BIRUTĖ VIENOŽINSKAITĖ- 

NIUNEVIENĖ,
mylima mama ir močiutė, mirė 1999 m. rugsėjo 2 d. Paliko 
liūdinčius sūnų Raimundą, dukrą Violetą su vyru Dan 
McMurdy, vaikaičius - Andrea ir Robert bei brolį Talį Vie- 
nožinskį Lietuvoje. Palaidota rugsėjo 7 d. Šv. Jono lietuvių 
kapinėse Mississaugoje, Ont.

Brangi mama, Tu visada būsi mūsų širdyse ir 
maldose.

Liūdinti šeima

PADĖKA
A+A 

STANISLAVA (Stasė) KANOPIENĖ 
mirė 1999 m. liepos 25 d. Hamilton, Ont.

Tu palikai mus liūdėti čionai...
Nuoširdžiai dėkojame Hamiltono Aušros Vartų para

pijos klebonui Juvenaliui Liaubai, OFM, už velionės lankymą 
ligoninėje, už maldas koplyčioje ir už atlaikytas gedulines Mi
šias bei palydėjimą į kapines; L. Marcinkutei už vargonavimą 
ir giedojimą Mišiose. Nuoširdus ačiū Hamiltono Aušros Var
tų parapijos chorui už nepaprastai gražų giedojimą šventovė
je, vadovaujant Darijai Deksnytei-Powell; visiems karsto ne
šėjams; J. Krištolaičiui ir E. Paulauskui už jautrius atsisvei
kinimo žodžius kapinėse; visiems už išreikštas užuojautas žo
džiu, raštu ir spaudoje. Dėkojame visiems už puošnias gėles; 
ponioms (choristėms) už skanius pyragus; p.p. Mačiams už 
paruoštus skanius pusryčius.

Ačiū šaulių kuopos vadui K. Deksniui ir moterų šau
lių vadei K. Deksnienei už šaulišką velionės pagerbimą, bei 
visiems kitiems šauliams, kurie dalyvavo prie vėliavos. Nuo
širdžiai dėkojame visiems už gausias aukas: Kanados lietuvių 
fondui, “Tėvynės sąjungai”, “Tėviškės žiburiams”, “Vaikų 
centrui” Lietuvoje ir “Pagalbai Lietuvos vaikams”. Dėkojame 
visiems^ kurie užprašė šv. Mišias už velionės sielą. Ačiū už 
gausų dalyvavimą koplyčioje, šventovėje ir kapinėse.

Liekame visiems giliai dėkingi!
Nuliūdę - vyras Povilas, dukra Audronė su šeima, 

seserys - Evelina, Stefa ir Irena, 
brolis Vytas bei visi kiti giminės

tiktai dalimis, kurias iš anksto 
teatrams buvo išdalijęs renginio 
sumanytojas G. Šimkus. Gautas 
dalis teatrų režisieriai pastatė 
patys kaip išmanė.

G. Šimkaus nuomone, su
manymas pranoko visus lūkes
čius, pavyko puikiai. Neslėpda
ma susižavėjimo vaidybinio ta
lento perliukais, tą patį patvirti
no teatrologė G. Mareckaitė. Ji 
net pasvarstė, gal nė nereikėjo 
daug kartų matyto profesiona
laus Kauno teatro, nes pažiūrėti 
mėgėjų su jų savitai suprantamu 
vaidmeniu nepalyginamai įdo
miau.

Baigminis koncertas
Renginys baigėsi koncertu, 

iš XIX a. pabaigos atkilusiu į 
mūsų amžiaus pabaigą: skambė
jo O. Valiukevičiūtės, J. Miščiu
kaitės, E. Sipavičiaus dainuoja
mi šlageriai. Beje, prieš tai Ba
sanavičiaus gatvėje buvo nuš
čiuvusi tranki, besipjaunanti 
kaip katės privačių kavinukių 
leidžiama rusiška, angliška, ki
tokia muzika. Ją akimirkai įvei
kė eitynių dalyvių armonikos, 
smuikeliai. Bet tik akimirkai. 
Po to vėl griaudėjo dabar bū
dingi mūsų gintarinei Palangai 
garsai.

Teatro istorijos tyrinėtojas 
V. Maknys teigė, kalbėdamas ir 
Vilniuje, ir Palangoje, kad pir
masis lietuviškas spektaklis pa
darė sprogusios bombos įspūdį. 
Po jo per Lietuvą nesulaikomai 
ritosi lietuviško teatrinio sąjū
džio banga, galų gale atvedusi į 
Vasario 16-osios akto pasirašy
mą. Čia pravartu būtų prisimin
ti premjero Mykolo Šleževičiaus 
panašius žodžius - be teatrinio 
sąjūdžio nebūtumėm atėję j ne
priklausomybę. Turbūt ne be pa
grindo galima pratęsti - be jos 
nestovėtumėm Baltijos kelyje, 
kuris žiniasklaidai labai patiko.

Kanadiečių vaikų choras 
“Chorus Canadiana” šią vasarą 
vyko į tarptautinius vaikų chori
nės muzikos festivalius Hong- 
Konge, Beijing ir Tianjin mies
tuose, Kinijoje. Šiame chore da
lyvavo ir dvi keturiolikmetės lie
tuvaitės iš Toronto - Viktorija 
Benotaitė ir Julija Šimonėlytė. 
Grįžusios iš tokios tolimos ke
lionės abi choristės atsakė į 
“Tėviškės žiburių” redakcijos 
klausimus.

- Kaip patekote į minėtą 
chorą, kokie buvo reikalavimai?

- Norint patekti į chorą, 
reikėjo pereiti konkursą, pažinti 
gaidas ir jas skaityti. O apie 
konkursą sužinojome iš D. Vis- 
kontienės. Choro vadovas Dr. 
Gabriel Leung paklausęs, kaip 
mes giedame lietuviškas choro 
“Angeliukai” giesmes, mus pri
ėmė. Kai pakliuvom į “Chorus 
Canadiana”, repeticijas turėjom 
kiekvieną šeštadienį po 3 vai. vi
są birželio mėnesį. Liepos mė
nesį reikėjo dalyvauti dainavi
mo stovykloje Scarborough, kur 
dainavom beveik visą dieną, 
mokėmės Mandarin’o kalbos, 
Kinijos istorijos. Ryte keldavo- 
mės anksti, nes kelionė požemi
niu traukiniu trukdavo 1.5 va
landos į vieną pusę ir tiek pat 
atgal. Stovykloje išbuvom nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
nuo 9 ryto iki 5 vakaro. Reikėjo 
išmokti atmintinai visą choro 
repertuarą anglų, kiniečių, ispa
nų ir Pietų Afrikos kalbomis. 
Labai pavargom, bet kai rugpjū
čio 9 dieną susėdome į “Cana
dian Airlines” didžiulį lėktuvą, 
visi buvom linksmi ir susijaudi
nę. Tai buvo didžiausia iki šiol 
mūsų gyvenimo kelionė.

- Koks buvo pagrindinis ke
lionės tikslas?

- Kelionės tikslas buvo da
lyvauti IlI-iame Hong-Kong’o 
vaikų chorinės muzikos festiva
lyje. Jis vyko rugpjūčio 16-17 
dienomis. Jame dalyvavo per 
300 vaikų iš Kinijos, Amerikos, 
Danijos, Meksikos, Pietų Afri
kos, Tanzanijos, Armėnijos. 
Thailandijos, Vengrijos ir Hong 
Kong’o. Nuo 21 rugpjūčio iki 26 
dalyvavome Vl-tame tarptauti
niame vaikų festivalyje Beijing 
ir Tianjin miestuose Kinijoje, 
kur prisijungė dar daugiau vai
kų chorų. Mums ypač buvo 
smagu susitikti ir susipažinti su 
kitų kraštų vaikais, kartu dai
nuoti, važinėti po Kiniją, pama
tyti skirtumus tarp mūsų ir ki
niečių gyvenimo.

- Kokį įspūdį paliko Hong- 
Kong’o vaikų chorinės muzikos 
festivalis?

- Hong-Kong’e išbuvome 
10 dienų ir atlikome 5 koncer
tus įvairiose koncertų salėse. 
Festivalio tema buvo “Let pea
ce begin with children” (Lai tai
ka prasideda nuo vaikų). Festi
valyje dalyvavo 14 vaikų chorų 
iš įvairių šalių, o paskutinę die
ną prie mūsų prisijungė Hong- 
Kong’o miesto aštuoni vaikų 
chorai. Akomponavo Hong- 
Kong’o vaikų simfoninis orkest
ras. Mus visur gražiai prižiūrėjo 
ir priėmė. Gyvenome dideliame 
“B.P. International House” 
viešbutyje.

- Ką galite pasakyti apie 
Hong-Kong’o miestą?

- Hong-Kong’o mieste rei
kia atsargiai eiti per gatvę, nes 
automobiliai važiuoja atvirkščia 
puse negu pas mus. Miestas la
bai sugrūstas, oras tvankus, 
drėgnas ir labai karštas. Lauke 
karšta, o viduje reikia megzti
nio, nes visur veikia vėsintuvai. 
Išėjus į lauką net akiniai apra
soja. Mieste viskas labai moder
nu, gatvėse daug automobilių 
“Mercedes”, BMW ir “Taxi 
cabs”. Matosi daug turistų, 
daug gražių krautuvių ir prekių. 
Gražiausiai miestas atrodo nak
tį, nes daug apšvietimų.

- Po 10 dienų Hong-Kong’e 
jūsų kelionė vyko į Kiniją. Ar

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais 

matėsi skirtumas tarp Hong- 
Kong’o ir kitų Kinijos melstų?

- Taip, matėsi labai didelis 
skirtumas tarp Hong-Kong’o ir 
kitų Kinijos miestų. Beijing turi 
daugiau istorinių ir turistams 
įdomių vietų. Hong-Kong’as yra 
modernus ir pažangus savo 
technologija; pvz. požeminis 
traukinys daug modernesnis ne
gu Toronte. Hong-Kong’as yra 
sugrūstas miestas. Kinija turi 
platesnes ir didesnes gatves. 
Beijing’e yra labai daug dviračių 
ir motociklų, o Hong-Kong’e jų 
visai nematyti, tik brangūs auto
mobiliai.

Quingdao mieste dvi dienas 
gyvenome šeimoje, kurių mer
gaitė dainuoja vietiniame chore. 
Abu tėvai dirba, gyvena daugia
bučiame name (apartment), tu
ri virtuvę ir tris kambarius, bet 
virtuvėje neturi (pipes) kanali
zacijos. Kai mazgoji rankas, vi
sas vanduo nubėga į kibirą. Ta
da naudoji tą vandenį nuleisti 
tualetui. Aš pirmą kartą nežino
jau kaip elgtis, o susikalbėti ga
lėjau tik su žodynu, nes šeimi
ninkai nesupranta angliškai, bet 
pamačiau kaip vandenį naudojo 
šeimininkų mergaitė ir išmo
kau, - aiškino Viktorija.

Quingdao miestas neturi 
net šaligatvių. Kadangi nedaug 
užsieniečių čia atvyksta, vieti
niai žmonės labai nustebę žiūrė
jo į mus. Kai išeidavome į gatvę 
arba restoraną, žmonės susto
davo ir prieidavo iki pat mūsų 
pasižiūrėti, nes mes vienintelės 
buvome baltos mergaitės, - pri
simena Julija.

- Šeštasis tarptautinis vaikų 
chorinės muzikos festivalis vyko 
Beijing’o mieste, o jo uždarymas
- Tianjin’o mieste. Kokį įspūdį 
paliko šis renginys?

- Šis festivalis vyko rugpjū
čio 21-26 d.d. ir buvo pavadin
tas “Children of the World in 
Harmony”. Pagrindinė festiva
lio tema - “Let there be Peace 
on Earth” (Tebūna taika pasau
lyje). Dalyvavo 15 chorų iš 
Vengrijos, Amerikos, Kinijos, 
Danijos, Kanados (mūsų cho
ras), Islandijos, Rusijos, Japoni
jos, Meksikos, Suomijos ir Viet
namo. Iš Pietų Afrikos atvyko 
tik trijų vaikų choras, nes kelio
nė labai brangi. Jie visi buvo 
baltaodžiai.

Iš kiekvieno choro buvo iš
rinkta po kelis dainininkus, iš 
viso 75 vaikai, kurie dainavo 
rinktiniame festivalio chore. 
Šiam chorui vadovavo žymus di
rigentas iš Suomijos profesorius 
Erkki Pohjola. Man teko garbė 
tame chore dalyvauti, - sako 
Viktorija.

Festivalio dienos buvo labai 
užimtos, visi chorai dainavo sa
vo repertuarą, o kiti chorai ir 
žiūrovai klausėsi, tai galėjom 
paklausyti visų chorų dainavi
mo. Festivalio uždarymas įvyko 
Tianjin mieste. Važiavom auto
busais su didžiausia policijos 
palyda, kuri sustabdė visą kitą 
judėjimą, praleido tik daininin
kus. Ant kiekvieno autobuso 
buvo užrašytas choro vardas. 
Uždarymo metu buvo daug 
sveikinimų ir kalbų, bet mes ne
supratom, nes kalbėjo pagrinde 

kiniečių - mandarin’o kalba. Po 
koncerto buvo didelis balius vi
siems 800 choristų vienoje salė
je. Pavalgėm ir paskui vieni dai
navom, kiti keitėmės adresais, 
dovanomis ir atsisveikinome.

- Šiai kelionei reikėjo daug 
moštis. Ar nesigailite įdėjusias 
tiek darbo ir laiko, juk praėjo 
visos vasaros atostogos?

- Šį klausimą jau kėlė mūsų 
tėvai. Jokiu būdu ne, nes į tokią 
šalį vienos nebūtume nuvažia
vusios. Pamatėme Kinijos kul
tūrą, istorinius paminklus. Di
džiausią įspūdį - sako Julija, - 
man paliko Hong-Kong’o mies
tas. O man, - įsiterpė Viktorija,
- didžioji Kinijos siena. Lipi tais 
laiptais ir svajoji apie tai, kas ją 
statė prieš tūkstančius metų, ir 
kur ji baigiasi. Taip pat aplan
kėme imperatorių vasaros rū
mus, uždraustą miestą, kur gy
veno karališka šeima, ir šven
tyklą. Ji apvali, panaši į rusų 
cerkvę tik daug didesnė ir pa
statyta be jokių vinių. Visa ke
lionė mums paliko labai didelį 
įspūdį. Net ir dabar nesinori ti
kėti, kad dainavom su mūsų 
amžiaus vaikais iš kitų pasaulio 
šalių, su keliais jau susirašinėja
me. Pamatėme visai kitą pasaulį 
kitoje žemės pusėje. Labai pasi
ilgome savo namų.

Kanadiečių vaikų choras Kinįjoje koncerto metu. Žemiau - jis lanko garsiąją Kinijos sieną

Istorija Lietuvos mokyklose
Pokalbis su istorijos mokytoja Aldona Vaitkevičiūte besilankančia Kanadoje

Per kelis dešimtmečius anks
čiau mūsų mokyklose nuo pra
dinės ligi aukštosios paskutinio 
kurso nebuvo girdėti objekty
vaus, tikro istorikų žodžio apie 
mūsų praeitį, apie mūsų padėtį 
ir ateitį. Istorija buvo suklasto
ta, sudarkyta, sovietizuota. Tas 
laikotarpis, ypač sovietmetis, - 
didžiulė spraga ir tautinė skriau
da ne tik keliasdešimt kartų 
mokinių, bet likusi ir neišma
tuojama dvasinė, etninė ir pa
triotinė žala mūsų dabartinei 
visuomenei, kurioje pasigenda
me istorinės tiesos ir tėvynės 
meilės, tautos dvasios suprati
mo, tikrojo mūsų, kaip valsty
bės, kaip istorinio vieneto tarp 
Europos tautų, istoriškumo su
vokimo. Šiuos trūkumus itin 
skaudžiai jaučiame mūsų jau
nuolių sąmonėse, visoje mūsų 
tautos veikloje ir gyvenime. To
dėl ne pro šalį šį tą sužinoti apie 
Lietuvos istorijos būklę. Kalba
mės su Šiaulių “Saulėtekio” vi
durinės mokyklos istorijos mo
kytoja A. Vaitkevičiūte:

- Iš kur, Aldona, esate kilusi?
- Iš tarnautojų šeimos. 

Abudu mano tėvai - tarnauto
jai. Tėtis dirbo valstybinėje įs
taigoje kelių meistru, o mama, 
kol mokiausi vidurinėje mokyk
loje, šeimininkavo namuose, o 
vėliau dirbo prekyboje. Dabar 
tebeturiu tiktai mamą. Tėvelis 
jau miręs.

- Kur ir kada mokėtės?
- Vaikystė prabėgo Šiaulė

nų miestelyje, Radviliškio rajo
ne. Čia baigiau vidurinę mokyk
lą. 1962-1967 m. mokiausi Vil
niaus universitete, kurį baigusi 
įsigijau istorikės, istorijos moky
tojos specialybę.

- Kodėl pasirinkote mokyto
jos darbą?

- Noras būti mokytoja gimė 
dar vaikystėje, o paskutinėse vi
durinės mokyklos klasėse dar 
labiau susidomėjau istorija. Šią 
specialybę galėjau įsigyti Vil
niaus Pedagoginiame institute 
ir universitete. Universitetą pa
sirinkau todėl, kad ten būdavo 
galima gauti kur kas daugiau 
istorinių žinių, atliekama ne tik 
pedagoginė, bet ir archeologi
nė, etnografinė, muziejininkys- 
tės praktika.

- Kur esate važinėjusi ir ką 
mačiusi?

Torontietės Viktorija Benotaitė ir Julija Šimonėlytė, užkopusios ant 
Kinijos sienos. Jos dalyvavo tarptautiniame vaikų chorų festivalyje
Kinijoje

- Keliauti mėgau nuo pat 
mažumės ir galbūt todėl šian
dien atsidūriau net Kanadoje. 
Kiek sekasi, keliauju savaran
kiškai su mokytojais ir savo mo
kiniais. Esu aplankiusi pačias 
gražiausias ir įžymiausias vietas 
Lietuvoje. Taip pat esu buvusi 
daugelyje miestų: Maskvoje, Le
ningrade, dabar Sankt Peter
burge, Kijeve, Taline, Rygoje. 
Taip pat kai kuriose Užkarpa
tės, Krymo vietovėse. Išvažiuoti 
sovietinės okupacijos laikais į 
užsienį būdavo labai sunku. Pa
sitaikė iškeliauti į Bulgariją ir 
Lenkiją, nes būdavo papras
čiausia gauti leidimą. Dabar ke
lionėms didelių sunkumų nėra, 
tik reikia lėšų, o mokytojui ke
lionės ne visados prieinamos, 
nes atlyginimai nėra tokie, kad 
galėtum laisvai kada nori pasi
žvalgyti po užsienius. Dabar, su
mažėjus kelionių su mokiniais, 
kurių didžiuma tėvų net į žygį 
po Lietuvą negali savo vaikų dėl 
pinigų stokos išleisti, galėjau pa
galvoti ir apie Kanadą. Už gali
mybę čia apsilankyti esu labai 
dėkinga Elenai Bernotienei, su
dariusiai progą pamatyti šią 
gražią ir įdomią šalį su Kvebeko 
apylinkių istoriniais paminklais, 
gražiais kriokliais, gražų euro
pietiškų Montrealį su garsiomis 
šventovėmis, žaliais parkais, nuo
stabiomis Šv. Lauryno pakran
tėmis.

- Ar domisi moksleiviai Lie
tuvos istorija?

- Visokių mokinių turime. 
Vieni vaikai niekuo nesidomi, 
bet yra tokių, kurie protarpiais 
parodo didesnį susidomėjimą kai 
kuriais įvykiais, asmenybėmis, 
laikotarpiais. Pasitaiko tokių, 
kurie nori sužinoti apie progra- 
mon neįeinančius dalykus.

- Ar galėtumėte pasakyti, ko
kiais įvykiais, datomis, asmenybė
mis labiau susidomi moksleiviai?

- Sunkoka į tokį klausimą 
atsakyti. Reikia iš anksto pačiai 
pasidomėti, būti tokiam atsaky
mui pasirengus, nes čia būtina 
ne tik akipločiu ką nors pasam
protauti. Mano nuomone, rei
kėtų tam tikrų anketų, susirink
ti daugiau tikslesnių duomenų 
ir pan.

- Kiek pamokų ir dėmesio 
skiriama vidurinėje mokykloje is
torijai? Kaip yra paskirstyta pro
grama nuo pirmos iki dvylikto
sios klasės?

Istorijos mokytoja Aldona Vait
kevičiūtė

- Istorijai 6 - 11-ose klasėse 
skiriamos 2, o 12-oje klasėje po 
tris savaitines pamokas. Kiek 
pamokų per visus mokslo metus 
skirti Lietuvai, o kiek pasaulio 
istorijai, nusprendžia pats mo
kytojas. Programoje numatyta, 
kad būtų ne mažiau skiriama 
negu trečdalis.

- Ar toks savarankiškumas 
negali atsiliepti Lietuvos istorijos 
nenaudai?

- Ne, ypač aukštesnėse kla
sėse. Mat per Lietuvos istorijos 
olimpiadas daug klausimų būna 
iš Lietuvos istorijos, taip pat jų 
apstu mokyklos baigiamuosiuose 
ir į aukštąsias stojamuosiuose 
egzaminuose. Čia irgi tikrai to
kiu būdu neapsieisi be istorijos.

- Kokia pagalbine literatūra 
naudojatės rengdamasi pamokai?

- Stengiuosi susipažinti su 
pačia naujausia metodine litera
tūra, kurios dabar išleidžiama 
nemažai. Pirmiausia, straipsniai 
iš interneto, laikraščių, sakysi
me, “Vorutos”, žurnalų “Mo
kyklos” ir kitų. Mokymo pro
gramoje yra nurodytas moksli
nės, grožinės literatūros sąra
šas. Domiuosi knygynuose, bib
liotekose esančiomis ar gauna
momis knygomis. Jau turiu ir 
pati susirinkusi nemaža knygų ir 
kitos literatūros.

- Kokie asmenys Jums dau
giausia turėjo įtakos?

- Kaip dabar galvoju, dau
giausia mane paveikė mokyklos 
mokytoja, pažadinusi mano susi
domėjimą mokytojos darbu ir 
pačia istorija, kuri mane sudomi
no kaip studijų objektas. Pasi
taikė ir tokių mokytojų, kurių 
bruožai mane neigiamai paveikė 
ir tokių bruožų nenorėčiau, kad 
šiandien griautų mokytojų ir mo
kinių tarpusavio pasitikėjimą.

- Ar istorija dabartinėje mo
kykloje jau turi savo deramą vietą?

- Mūsų mokyklos vadovybė 
istorijai skiria nemažai dėmesio. 
Ji tikrai nėra podukra tarp kitų 
mokyklinių dalykų. Jei trūksta 
lėšų schemoms, vadovėliams, že
mėlapiams, laboratorijai, tai čia 
ne mokyklos kaltė, o visos švie
timo sistemos, medžiaginio pa
mato stygius.

- Ar laikomasi Jūsų mokyk
loje bendnį reikalavimų?

(Nukelta į 4-tą psl.)
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® LAISVOJE ll/HTH:
ATIDARYTA TEISĖS KLINIKA

Rugsėjo 7 d. Vilniuje įvyko 
Vilniaus universiteto teisės klini
kos oficialus atidarymas. Nauja 
viešoji įstaiga teikia nemokamą 
teisinę pagalbą socialiai remti
niems asmenims civilinėse, darbo 
ginčų ir kitose bylose, išskyrus 
baudžiamąsias. Klinikos kitas 
tikslas yra mokyti Vilniaus uni
versiteto Teisės fakulteto studen
tus, lavinti jų teisinio darbo įgū
džius ir ugdyti aukštos moralės 
asmenybes, praneša ELTA. Stu
dentai teisės klinikoje tariasi bei 
sudaro teisinių dokumentų pro
jektus. Nemokamomis paslaugo
mis galinčių naudotis socialiai 
remtinų asmenų kategorijas nu
stato Teisės klinikos valdyba. Kli
niką 1998 m. įsteigė Vilniaus uni
versitetas, jo studentų atstovybė 
bei advokatų firma “Lideika, Pet
rauskas, Valiūnas ir partneriai”.

TARPTAUTINĖ PARODA
Rugsėjo 7-10 d.d. “Litexpo” 

parodų centre vyko tarptautinė 
paroda “Baltijos tekstilė ir oda 
‘99”. Parodos metu buvo surengti 
seminarai, susitikimai ir diskusi
jos verslininkams, pristatymai - 
pirkėjams. Parodoje dalyvavo 
daugiau kaip 300 įmonių, kurių 
maždaug pusė - iš Lietuvos.

BAIGS AIKŠTĖS REMONTĄ
“Lietuvos aidas” praneša, kad 

iki spalio pabaigos gali būti už
baigtas Vilniaus Katedros aikštės 
remontas, turėjęs būti atliktas iki 
liepos pradžios. Liko tik plytelių 
išklojimas, kuriam granito plokš
tės jau gabenamos į Lietuvą iš 
Kinijos ir Rusijos. Pagrindinės 
aikštės remonto darbus organiza
vusios firmos (UAB - “Vilniaus 
senamiesčio restauravimo direk
cija”) direktoriaus Č. Kaminsko 
teigimu, galutinė aikštės atnauji
nimo vertė - 17.07 mln. litų. Pro
jekto vadovas buvo architektas 
Audronis Katilius. Su kitais dar-

aktyviau kovoti su nelegalia alko
holio prekyba, policijos tarny
boms pavesta kontroliuoti komi
sariatų darbą, atlikti tikrinimus.

STATYS KURO TALPYKLAS
Rugpjūčio 14 d. Ignalinos ra

jono savivaldybėje įvyko viešas 
atominės elektrinės (IAE) antro
sios pavartoto branduolinio kuro 
saugyklos statybos plano svarsty
mas. Kaip praneša “Lietuvos ai
das”, svarstyme dalyvavo tarptau
tinį konkursą laimėjusios valstybi
nės Kanados firmos AECL atsto
vai, Ūkio ministerijos, IAE, VA- 
TESI ir kitų žinybų bei tarnybų 
specialistai, bet nebuvo nei visuo
menės, nei gamtosaugos organi
zacijų atstovų. Kanadiečių stato
ma MACSTOR saugykla užims 
daug mažiau vietos, negu jau pra
dedanti veikti vokiečių branduoli
nių teršalų saugykla. Vienos tal
pyklos ir saugyklos aptarnavimo 
kaina yra 30-40% žemesnė, negu 
vokiška. Vokiečių talpyklos yra 
metalinės, o kanadiečių - gami
namos iš betono, naudojant vieti
nes medžiagas ir darbo jėgą. Ta
čiau kanadiečių talpyklų dar ne
įmanoma gabenti be papildomų 
apsaugos priemonių. Pagal sutartį 
AECL statys keturias MAC
STOR talpyklas, kuriose tilps 
daugiau kaip 3000 vartoto bran
duolinio kuro kasečių. Šių liktų 
dar apie 2000.

TAIKDARIUS LANKĖ VADAS
Liepos pabaigoje Lietuvos 

prezidentas Valdas Adamkus ir 
Lietuvos kariuomenės vadas bri
gados generolas Jonas Kronkaitis 
lankėsi Sarajeve, kur susitiko su 
BLATBAT karininkais ir lietuvių 
kuopos kariais, dalyvaujančiais 
taikos palaikymo veikloje Bosni
joje ir Hercegovinoje. “Lietuvos 
aido” žiniomis, ten Danijos bata
liono sudėtyje tarnauja apie 150 
lietuvių. Jie įsikūrę Tuzlos rajone 
dviejose stovyklose. Lietuvos ka-

Neseniai JAV-se miręs žymus politologas prof. ALEKSANDRAS 
ŠTROMAS, kadaise lankęsis ir Kanadoje Nuotr. V. Kapočiaus

Istorija Lietuvos mokyklose

bais vyko ir archeologiniai tyrinė
jimai, kurių eigoje aptikti keli 
niekur neminėti statiniai, atkasti 
vakariniai žemutinės pilies vartai, 
iškasti smulkesni radiniai.

NEMAŽĖJA ALKOHOLIO 
KONTRABANDA

Policijos departamentas susi
rūpinęs dėl padaugėjusių teisės 
pažeidimų, susijusių su nelegalia 
prekyba alkoholiu, rašo “Lietuvos 
aidas”. Per pirmą šių metų pus
metį atskleista 6943 tokie admi
nistracinės teisės pažeidimai, 34% 
daugiau negu per tą patį laikotar
pį praėjusiais metais. Policija ra
do ir konfiskavo arti 262.4 tūks
tančius litrų konrabandinės ir na
minės degtinės ar kitų svaigiųjų 
gėrimų, rasta 515 naminės degti
nės gaminimo aparatų. Daug kon
trabandinio alkoholio vežama per 
Rusijos ir Gudijos sieną. Genera
linis komisaras davė nurodymus

riuomenės kuopa kontroliuoja 
8001 kv. km. teritoriją, kurioje gy
vena apie 30,000 gyventojų. Pa
grindinis jų uždavinys yra prižiū
rėti teritoriją ir stebėti, kas vyks
ta, sužinoti, ko gyventojams rei
kia, pasirūpinti humanitarine ir 
kitokia pagalba.

TEISMAI ĮKLIMPĘ SKOLOSE
“Lietuvos rytas” praneša, kad 

Lietuvos teismų skolos sudaro be
veik 5.7 mln. litų. Būklė yra ypač 
sunki apylinkėse, ir pradėjo strigti 
bylų nagrinėjimas, nes paštas dėl 
tūkstantinių skolų atsisakė nešioti 
proceso dalyviams šaukimus į 
teismo posėdžius. Vilniaus pir
mosios apylinkės teismas nuo 
rugsėjo 1-sios nebegali siųsti šau
kimų - Vilniaus apskrities centri
niam paštui skolingas 41,500 litų. 
Dėl nenešiojamų šaukimų į teis
mus neatvyksta liudytojai, ir tei
sėjai dažnai priversti atidėlioti by-

(Atkelta iš 3-čio psl.)

- Taip. Bendriesiems reika
lavimams skiriama užtektinai 
dėmesio ir laiko.

- Ar negalėtumėte apie juos 
šiek tiek užsiminti. Ypač apie 
tuos, kurie labiau liečia dorą, 
tvarką, tėvynės meilę, pareigą, 
darbštumą ir pan.

- Bendrosiose programose 
daug dėmesio skirta integracijai 
- per atskirų dalykų pamokas, 
žinoma, atsižvelgiant į temą, rei
kia rasti sąsajų su kitomis dis
ciplinomis. Per istorijos pamokas 
minėtus klausimus panagrinėti 
kaip tik būna geros sąlygos.

- Kokiais vadovėliais Jūs da
bar naudojatės mokykloje?

- Visi mūsų Lietuvos istori
jos vadovėliai nauji, parašyti lie
tuvių autorių: J. Brazausko, A. 
Gumuliausko, naujųjų ir nau
jausių laikų pasaulio istorija, 
parašyta Kasperavičiaus. Nau
dojamės ir verstiniais užsienyje 
išleistais vadovėliais - trimis 
“Istorijos” dalimis, dviem “Pa
saulio” tomais, taip pat A. Ša
pokos, D. Sruogienės knygomis.

-Ar šie vadovėliai yra pakan
kamai dalykiški ir gerai parašyti?

- Palyginus su senaisiais, 
tikrai geresni.

- Ar naudojatės Dalios Dali 
girdaitės-Sruogienės, lenkų istori
ko Ochmanskio, Zenono Ivins
kio, Antano Aleknos, Adolfo Ša
pokos, Vijūko Alberto Kojalavi- 
čiaus ir kitais istorijos leidiniais?

- Skaičiau ir kai kuriuos iš 
jų turiu. A. Šapokos, D. Daugir- 
daitės-Sruogienės, Z. Ivinskio V. 
A. Kojalavičiaus istorines kny
gas. Kartais pasinaudoju ir Mai
ronio “Istorija”. Lenkų istoriko 
Ochmanskio ir A. Aleknos isto
rijos dar nemačiau.

- Kaip stengiatės per pamo
kas sudominti savo klausytojus?

- Tai sudėtingas, įvairiapu
sis ir ilgalaikis procesas. Mano 
supratimu, labai svarbūs pir
mieji mokytojo ir mokinio susi
tikimai. Juk dažniausiai moks
leivis savo nuomonę apie dėsto
mą dalyką susidaro iš mokytojo. 
Todėl mes su mokiniais aiškina
mės istorijos mokslo esmę, pa
skirtį, reikšmę. Stengiuosi išsi
aiškinti, kuo mokiniai domisi, 
kad galėčiau jiems paskirti indi
vidualias užduotis. Per pamokas 
stengiuosi pasinaudoti įvaires
niais dėstymo metodais, žaidy
biniais elementais, viktorinomis 
ir pan. Patenku įdomesnius 
straipsnius iš papildomos litera
tūros, todėl vaikai mielai per
skaito daugiau knygų, negu nu
rodyta programose. Retsykiais 
kai kuriuos įdomesnius istori
nius įvykius stengiamės insceni
zuoti, kai kur išvykstame patys 
pasižiūrėti pilių, miestų.

-Aryrd Jūsų mokinių, studi
juojančių istoriją?

- Taip, buvo ir yra keli istori
jos specialybės studentai, nes 
mūsų mokykla nėra labai didelė.

- Ar dabartiniu metu istorija 
tikrai yra tokia, kad galima pasa
kyti “Historia ėst magistru vitae” 
(Ciceronas)?

- Nėra: Nors istorijos vaid
muo ir reikšmė didėja.

- Dėl kokių priežasčių, Jūsų 
nuomone, taip nėra? Kas kliudo 
jai atsistoti tvirtai į savo vietą gy
venime ir mokykloje?

- Tuo tarpu mokyklose la
bai sudėtingos mokymo progra
mos, mokomų dalykų daug, o 
visiems dalykams reikia laiko. 
Dar nesibaigusi mokyklos refor
ma: vyresniųjų klasių mokslei
viai pagal savo norą, sugebėji
mus ir polinkius galės rinktis

Hamilton, Ont.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems už aukas Mišioms mums 
švenčiant 50 metų vedybinio gy
venimo sukaktį. Ačiū už gėles, 
sveikinimus ir labai gražią dainą, 
skirtą mūsų sukakčiai ir girdėtą 
per lietuvišką radijo valandėlę. 
Labai dėkingi liekame pažįsta
miems, vaikams - jūs esate mud
viejų maldose -

Juozas ir Marytė Rybiai

“GYVATARAS”, kaip ir kita, 
lietuviška veikla, Hamiltone po gra
žios vasaros vėl pradeda darbą. Re
peticijos prasidės š.m. rugsėjo 19, 4 
v. p.p. vaikams, o studentams - rug
sėjo 26, sekmadienį, 5 v.p.p. Visos 
repeticijos vyksta parapijos salėje. 
Dėl platesnės informacijos skam
binti vaikų grupės mokytojui Al- 
miui Lukavičiui tel. 549-8042 arba 
studentų grupės vadovei Elytei Tar
vydienei tel. 385-3678. Jau pradėjo
me ruoštis dalyvauti XI šokių šven
tėje ir kviečiame visus Hamiltono 
bei apylinkės lietuvius raginti savo 
vaikus ir vaikaičius įstoti į šokėjų 
eiles. Jei mes nepalaikysime savo 
organizacijų, mes greit jas prarasi
me. Dabar gera proga prisidėti ir 
dalyvauti antrojoje šokių šventėje, 
ruošiamoje Kanadoje. Dar dabar 
visi prisimename įspūdžius aštunto
sios šventės Hamiltone ir kažin ar 
sulauksime trečiosios šventės Ka
nadoje. Tad negalime praleisti šios 
puikios progos.

“Gyvataro” tautinių šokių gru
pė veikia nuo 1950 metų. Paminėti 
mūsų 50 metų veiklos jubiliejų yra 
sudarytas komitetas rengti poky- 
liui-koncertui, kuris įvyks ateinan
čiais metais, gegužės 6, šeštadienį. 
Ta proga įamžinti grupės pasieki
mus yra ruošiamas leidinys. Jei kas 
gali prisidėti prie šio leidinio ruo
šos, ypač su ankstyvesnių dienų 
nuotraukomis, prašome pranešti 
Kazimierui Deksniui tel. 905 332- 
6006 arba E-mail: kdeksnys@- 
sprint.ca. Kviečiame visus buvusius 
šokėjus bei apylinkės lietuvius daly
vauti šiame renginyje ir paremti šo
kantį jaunimą. K. Deksnys

® LIETUVIAI PASAULYJE

lų nagrinėjimą. Nuo birželio pa
baigos skolos už pašto paslaugas 
yra susikaupusios beveik visuose 
apylinkės teismuose. Aiškinama, 
jog teismai negauna numatytų lė
šų iš Finansų ministerijos, kuri 
negali jų pervesti dėl nesurenka
mų planuotų lėšų į biudžetą, j

FIRST PLACE 
PHARMACY

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas 
a Sveikatos priežiūros jrankiai

iaiiya
BALTIC EXPEDITING

517 Fruitland Rd, 
Stoney Creek, Ontario, 

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

♦ 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.

• $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

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

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

AUKOKIME LIETUVAI per

TAUTOS FONDĄ KANADOJE
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę.

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:
Tautos fondas Kanadoje,

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

humanitarinius arba tiksliuosius 
mokslus. Humanitarai galės dau
giau susipažinti su istorija. Kai 
visuomenėje vyksta kokie nors 
socialiniai poslinkiai, sakysime, 
nuo 1988 m. prasidėjus veikles
niam tautiniam atbudimui, bu
vo daugiau domimasi istorija. 
Dabar po to sumažėjusio sąjū
džio kasdienybė daugiau' užgo-' 
žia tą susidomėjimą.

— Kokie Jūsų santykiai su 
kitais mokytojais ir kitų mokyklų 
istorikais?

- Manau, kad geri. Kokių 
nors ginčų, susikirtimų neturė
jau. Normaliai dirbame ir bi
čiuliškai bendraujame. Vieni ki
tiems patariame ir padedame, 
dalyvaujame metodiniuose pasi
tarimuose, per kuriuos sužinome 
naujovių ir patys šį tą kitiems pa- 
pasakojame. Esame normaliame 
darbo ir veiklos kelyje.

- Dėkojame mokytojai Al
donai už atsakymus. Linkime 
kuo daugiau plėsti ir didinti 
Lietuvos istorijos reikšmę ne tik 
mokyklos, bet ir plačioje visuo
menėje, kad tikrai Lietuvoje 
kuo greičiau neliktų tokių, apie 
kuriuos būtų galima pasakyti: 
“Istorijos nežinoti - reiškia būti 
vaiku”.

Kalbėjosi kun. K. J. Ambrasas

JA Valstybės
A. a. kun. dr. Kornelijus Anta

nas Bučinys, OFM, buvęs ilgametis 
“Darbininko” vyr. redaktorius, mi
rė š.m. rugpjūčio 16 d. Kennebunk- 
porte, lietuvių pranciškonų vienuo
lyne. Velionis gimė 1927 m. balan
džio 13 d. Kretingoje. Čia jis 1943 
m. baigė Kretingos gimnaziją ir 
įstojo į Telšių kunigų seminariją. 
Pasitraukęs į Vokietiją 1944 m., to
liau studijas tęsė Eichstaetto kuni
gų seminarijoje ir Grigaliaus uni
versitete Romoje. Kunigu įšventin
tas 1949 m. Toliau teisę studijavo 
Laterano universitete. Teisės dok
toratą įgijo 1954 m. Dar studijavo 
žurnalistiką tarptautiniame “Pro 
Deo” universitete. Iš Italijos į 
Ameriką išvyko 1955 m. ir darbavo
si Los Angeles Šv. Kazimiero lietu
vių parapijoje, vėliau kitose ameri
kiečių parapijose. Į lietuvių pran
ciškonų vienuolyną įstojo 1961 m. 
Iki 1966 m. pradžios vikaravo To
ronto Prisikėlimo lietuvių parapijo
je. Tais metais išvyko vėl į JAV ir 
laikraščio “Darbininkas” leidėjų 
(pranciškonų) buvo paskirtas šio 
leidinio vyr. redaktoriumi. Šiose 
pareigose išbuvo ilgus metus, kol 
susilpnėjo sveikata. Pasitraukęs iš 
“Darbininko” vyr. redaktoriaus pa
reigų, toliau liko šio laikraščio re
dakcijos nariu. Rašė “Darbininke”, 
“Tėviškės žiburiuose”, “Laiškuose 
lietuviams”. Palaidotas Šv. Jono ka
pinėse Bruklyne, lietuvių pranciš
konų sekcijoje.

Dvi pašalpinės organizacijos, 
Susivienijimas lietuvių Amerikos 
(SLA) ir Lietuvių katalikų susivie
nijimas, veikusios atskirai daugiau 
kaip 100 metų, nutarė veikti kartu, 
vadovaujant vienai valdybai. Susi
jungimas simboliškai įvyko liepos 6, 
Lietuvos valstybės dieną. Bendra 
Amerikos lietuvių pašalpos draugi
ja (SLA) buvo įsteigta 1886 metais. 
Kylant nesutarimams, po dvejų me
tų katalikai atsiskyrė ir įsteigė Lie
tuvių katalikų susivienijimą. Dabar 
susijungusi organizacija turi 4000 
narių ir $4 mil. kapitalą. Dar turi ir 
du namus: vieną Niujorke, o kitą 
Wilkes Barre, PA. SLA organizaci
jai priklauso ir žymių žmonių: pre
zidentas Valdas Adamkus, ambasa
dorius Anicetas Simutis, kaip rašo
ma “Lietuvių balse” 15 nr. Naujai 
susijungusiai SLA organizacijai va
dovauja Vytautas Kasniūnas.

Argentina
Kun. Augustinas Steigvilas, 

buvęs Aušros Vartų Avellandoje 
parapijos klebonas, dabar lietuvių 
sielovados reikalais besirūpinantis 
Rosario Mieste, Argentinos lietu
vių laikraščio “Laikas” leidėjas, 
rugpjūčio 8 d. Aušros Vartų šven
tovėje su dabartiniu jos klebonu 
Christian Ugarte, kunigais A. Lu- 
bicku ir F. Berisso, švęsdamas 50 . 
metų kunigystės sukaktį, aukojo 
padėkos Mišias. Klebonas kun. 
Ugarte pasakė pamokslą, išryškin
damas kunigystės reikšmę tikintie- 
siams. Po pamaldų salėje vyko vai
šės. Dalyvavo Caritas, Marijos le
giono, mokytojų, skautų bei kitų 
organizacijų atstovai ir parapijie-

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

čiai, kurių tarpe darbavosi sukaktu
vininkas. Taipgi dalyvavo ir Lietu
vos garbės konsulas Argentinoje 
Algimantas Rastauskas. Po sveild- 
nimų ir dovanų įteikimo buvo su
giedota “Ilgiausių metų”. Visiems 
sukaktuvininkas padėkojo, paprašy
damas, kaip rašoma “Laiko” 854 
nr. ir maldų, kad atsirastų dvasinių 
pašaukimų.

Australija
Lietuvos valstybės dieną - 

Mindaugo karūnavimą karaliumi 
Adelaidės lietuviai minėjo liepos 3- 
4 d.d. Minėjimas pradėtas liepos 3 
d. per lietuvišką radijo programą, 
kurioje buvo skaitoma paskaita 
apie Mindaugo Lietuvos valdymo 
laikotarpį. Sekmadienį, liepos 4, Šv. 
Kazimiero šventovėje kun. J. Pet
raitis, MIC, aukojo Mišias ir pasa
kė šventei pritaikytą pamokslą. Po 
pamaldų Lietuvių Namų sodelyje 
buvo pakelta Lietuvos vėliava. Mi
nėjimo programa vyko Lietuvių 
Namų patalpose. Įvadinį žodį tarė 
LB Adelaidės apylinkės valdybos 
pirm. L. Vačiulevičienė. Paskaitą, 
paruoštą J. Vabolienės, skaitė dr. 
V. Bardauskaitė. Joje buvo iškelta 
Lietuvos statuto reikšmė valstybin
gumui. Meninės programos dalyje 
B. Leonavičius smuiku pagrojo 
Getry “Tamborine” ir Bacho “Lar
go”, o Aurelija Stapleton arfa pa
skambino Mocarto “Theme from 
Sonata” ir Molnaro “Sukura”. A. 
Vitkūnas skaitė savo sukurtą poe
mą “Valdovas Mindaugas”. G. Ke- 
nerytė visus dalyvius savo vaizdžių 
rašiniu nukėlė į laikus, kai Lietuvos 
kunigaikščiai vedė žūtbūtinę kovą 
su kryžiuočiais ir kalavijuočiais. 
Moterų oktetas, vadovaujamas G. 
Vasiliauskienės, atliko penkias liau
dies dainas, o pabaigai su visais da
lyviais sudainavo mėgstamą dainą 
“Gražiausios spalvos”. Iškilmės baig
tos vėliavos nuleidimu Lietuvių 
Namų sodelyje.

Britanija
A. a. Vaclovas Paulauskas, ei

damas 84-tuosius metus, mirė lie
pos 19 d. priežiūros namuose Man
česteryje. Velionis gimė 1916 lap
kričio 2 d. Luokės miestelyje, Tel
šių apskr. Iš Vokietijos į Angliją at
vyko 1947 m. ir paskutiniuosius 23 
metus gyveno Mančesteryje. Buvo 
nevedęs ir uoliai reiškėsi Mančeste
rio lietuvių veikloje. Buvo lietuvių 
klubo sekretorius, taipgi daugelį 
metų ir Didž. Britanijos Lietuvių 
sąjungos Mančesterio skyriaus revi
zijos komisijos pirmininkas. JAV-se 
liko brolis. Velionis palaidotas 
Mostono kapinėse, netoli Aušros 
Vartų paminklo. Religines apeigas 
St. Chad šventovėje ir kapinėse at
liko kan. V. Kamaitis.

Lenkija
Paminklas poetui vyskupui 

Antanui Baranauskui, Lenkijos lie
tuvių pageidavimu, pradėtas kurti 
prieš septynerius metus. Buvo nu
matyta šį paminklą pastatyti Sei
nuose prieš katedrą šių metų vasa
ros pradžioje. Bet skulptoriui Gedi
minui Jokūboniui darbą baigti 
trukdė žvarbus pavasaris, o ir vėliau 
kaitri vasara. Dabar tikimasi pa
minklą pastatyti rudenį minint vys
kupo mirties datą. Tuo tarpu Elko 
vyskupas pageidauja, kad paminkle 
būtų įjungtas ir vyskupo A. Bara
nausko herbas. Pasak skulptoriaus, 
taip ir bus padaryta. Bronzinis her
bo antspaudas buvo rastas Anykš
čiuose, vysk. Antano Baranausko 
muziejaus rūsy. Puošnaus herbo 
mėlyname fone įkomponuota auk
sinė pasaga ir kryžius, kaip rašoma 
“Lietuvos aide” 136 nr. J. Andr.

jVlAl<Į/\l'I
The J.B. Marlatt Funeral Homes

(1985) Limited

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

«TAT A” LIETUVIŲ KREDITOA /VL/JV/A KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125

J.B. Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 
teikia aukštos kokybės paslaugas 

erdviose patalpose.

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir toliau teikti 
paslaugas Hamiltono lietuvių, bendruomenei.

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: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki........2.25%
santaupas................................. 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk.........2.00%
INDĖLIAI:

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

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303
195 King Street West 
Dundas 627-7452

Andrew W. Swan 
Direktorius

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 irRRIF
(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%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

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

INTER AC KORTELĖ



Pomoderninio braižo lyrika
Dr. Jono Šalnos eilėraščiai “AMŽINYBĖS JUOSTA”

Tėviškės žiburiai • 1999.IX.21 • Nr. 38 (2585) » psl. 5

U K11LT11RWEJE VEIKLOJE
VYTAUTAS A. JONYNAS
Ramiai kažkada darbavęsis 

medicinos srityje dr. J, Šalna 
nesiliauja šiandien mūsų stebi
nęs savo veržlumu kopti į poezi
jos Parnasą. Rodos dar taip ne
seniai - prieš trejetą metų - bu
vom susilaukę debiutinio jo rin
kinio - Nurimusios bangos 
(1996), o šit atlėkė jos įkandin 
nauja eilių knyga - Amžinybės 
juosta (Vilnius, “Švyturys”, 
1999). Ne kuo mažesnė savo 
apimtimi (300 psl.) ir vienodai 
patraukli akiai savo išore. Dai
laus formato, elegantiško raidy
no, gausiai iliustruota, su J. Šal
nos skulptūrinių montažų nuo
traukom (Alg. Kezio fotografi
jom). Kaip esame minėję aptar
dami pirmąją autoriaus knygą, 
J. Šalna darbuojasi daugiau 
kaip 30 metų pritaikomosios 
dailės srityje su medžio šaknų 
bei šakų išplovomis ir, rasit, toji 
veikla savaip atsiliepia į jo po
ezijos sampratą.

Niekam nepaslaptis, kad 
Tėviškės žiburiai yra visad buvę 
svetingi debiutuojančių poetų ir 
poečių (ypač saulėlydinės kar
tos) kūrybai. Ar yra skelbęsis 
juose J. Šalna savo poezijos pa
vyzdžiais, mums nežinoma. Ne
užginčijamai tačiau jo kūryba iš
siskiria iš to debiutuojančių bū
rio dviem atžvilgiais: ne tiek te
mų skirtingumu, kiek eilių gau
sa ir jos bruožo neįprastumu, 
nūdieniškumu. Juk abu rinki
nius sudėjus krūvon, susidarytų 
apystorė 600 puslapių “plyta”. 
O autoriaus užsispyrimas rašyti 
nerimuotom eilėm vėlgi prieš
gyniauja įprastiniams debiutan
tų elgsenos dėsniams. Kaip be
būtų, abu tie dalykai rodo, kad 
poezijos rašymas nėra J. Šalnai 
trumpalaikis dalykas. Vargu ar 
jis tikisi nurungti kitus šio meno 
puoselėtojus, bet noras rašyti, 
atseit žymėtis įvykius ir pasako
ti, kas matyta ir išgyventa, jam 
ne mažiau natūralus, pastovus 
ir būtinas.

Amžinybės juostoje nėra pa
žymimos eilėraščių sukūrimo 
datos. Leistina tačiau spėlioti, 
kad ne visi jie yra sukurpti pas
kutiniųjų metų būvyje. Tikriau
siai esama jų tarpe ir ilgėliau 
užsibuvusių stalčiuje kūrinėlių. 
Tai nepadeda atspėt skaitytojui, 
ar esama Šalnos kūryboje ko
kios slinkties, ir kuria linkme. 
Viena aišku, netenka juose ieš
koti užuominų drebinusių pa
saulio paskliautes istorinių įvy
kių a la Bosnijos karas ar prezi
dento Clinton’o meilės nuoty- 
kėliai.

Iš viso Šalnos poezija gero
kai mįslinga. Ne juokas ap
čiuopti joje vadinamąją “vidinę 
asmenybės ašį”. Iš vienos pusės 
jinai gimininga savo tematika iš- 
eiviškosios poezijos tradicijai. 
Visai atpažįstamai praskamba 
joje tėvynės ilgesys, vaikystės 
prisiminimai, pasibaisėjimai pa
vergėjo ir jo pakalikų smurtu, 
pasididžiavimas miško brolių 
auka ir kiti patriotiniai motyvai. 
Įterpiama joje taip pat idiliškų 
Lietuvos vietovaizdžių eskizėlių.

Autoriui privalėtų būti ži
nomi pavojai, kylantys rašant 
baltom eilėm, kuriose neapsiei

Rašau 
tėviškei

Rašau aš apynėliui, rūtai, mėtai,
Rudens klevų margiesiems 

karpiniams.
Rašau aš obelėlei numylėtai,
Boružei, kmynui, žydintiems 

linams.

Eilėmis šlovinau ne tiktai gamtą: 
Žmogaus svajonės, meilė ir būtis - 
Tai mano temos. Taip jau lemta, 
Kad vis dar žiburiu veržiuos sušvist.

Rašau ir Laisvei, Lietuvai - 
motutei,

Tėviškės Nenupei irjuodalksniams 
rašiau,

Ir šiandien Panenupiuos trokštu 
būti,

Erškėtrožei šypsotis iš arčiau.

Deja, deja... Savų pėdų nerasiu, 
Erškėtrožės nerasiu, jovarų...
Prisiminimai tik nubunda dvasioj 
Ir pajuntu - nostalgiškai kuriu.

Atsimenu, kaip debesėliui mojau, 
Kaip troškau suskaičiuoti

žvaigždeles,
O tėviške! Tu - motina geroji!
Galbūt todėl tau vis rašau eiles. 

nama be gausaus šūksnių bei 
kreipinių panaudojimo. Tai pa
vojingai priatina jo posmus prie 
laikraštienos stiliaus. Vis dėlto 
pasitaiko vietų, kur laisvas eilia
vimas suteikia Šalnos posmams 
šilto, intymaus pokalbio su skai
tytoju toną, atmiešto netgi leng
va ironijėle. Taip pvz. atsimini
muose apie vaikystės dienas, 
aptinkame eilutes:
Galva priblokšta
Pamokymais ir šventom 

taisyklėm;
Būti paklusniam 
Ir pavyzdingo elgesio, 
Nesimušti, sučiaupti kartais 

bumą,
Žegnotis prieš valgį.
Pabučiuoti duoną, nukritusią ant 

žemės,
Nesidairyti bažnyčioj, 
Būti šventam per pamokas, 
Iš tolo nusiimti kepurę 
Ir neužsivožti akių.

Tenka vis dėlto pripažinti, 
kad tokių nedramatizuotų kal
bėsenos tarpsnių rinkinyje ne- 
perdaugiausia. Ar tai verlibro 
postūmio į epiškumą pasekmė, 
ar ne, Šalnos lyrikoj, įdėmiau 
pažvelgę, pasigendame visos ei
lės dalykų, nuo seno įsipilietinu- 
sių ir tebegyvų mūsų poezijoj: 
paprastumo, muzikalumo, grau
dulio, elegiškumo, dainingumo, 
nekalbant apie šaipūniškumą, 
aforizmų padraikas, groteską ar 
humorą. Jei ankstyvesniam rin
kinyje būta, kaip prisipažįsta 
pats autorius, pastangos žvilg
terti į mūsų ašarų pakalnę su at
laidžia šypsenėle, tai šiuokart 
žvelgiama į žmogaus niekybę ir 
visatos platybę su germaniška 
rūstimi. Vokiečiai vadintų Šal
nos eiles “todesernst”.

Išeina paradoksas. J. Šalnos 
poezija yra dienoraštinė, medi
tacinė ta prasme, kad autorius 
atveria savo vienišumą, abejo
nes pasaulio darna, ieškojimą, 
būties prasmės, nuostabą visa
tos slėpiniams. Nesunku atspėti 
kad jį galudienį, kamuoja žmo
gaus ir visatos vienovės proble
matika, persekioja laikinybės ir 
amžinybės supriešinimai. Rasit 
tinkamas pavyzdys tam “egzis
tenciniam nerimui” pailiustruo
ti yra eilėraštukas

Amžinybėj Sunarpliotas,
Danguj Suramstytas,
Žemėj Supančiotas,
Genų Kūnas
Spyruoklėj Dvasia
Paruoštas Tai Aš.
Tai Aš. Išeina
Lietus, Į gamtos
Purvas, Krematoriumą
Dygliai, Amžinasis
Rožės, Įkūnytas
Kraujas, Žodis
Gyvas Amžiams
Įkaitęs Gyventi
Tai Aš. Tai Aš.

Rasit vienoj kitoj detalėj, 
kaip sakysim, “genų spyruoklėj 
paruoštas”, nūdienis skaitytojas 
apčiuops užuominą į mūsų die
nų mokslininkų neatsakingą, 
eksperimentavimą genetinės in
žinerijos srityje ir aplamai į pa
saulio absurdą. Tačiau visuomoj 
šis litanijos forma parašytas ei
lėraštis veikiau atrodys jam kaip

Kas rankšluostį 
išaus?

Kas išaus lininį rankšluostėlį 
Ir skausmą Lietuvai apriš?
Tiek daug pūliuojančių žaizdų 
Kaimo peizažo šventume, 
Kurį širdy nešiojuosi kaip maldą. 
Užako šuliniai, sugriuvo 

rentiniai, >
Negirgžda svirtys ankstų rytą;
Sugrubusios artojo rankos ' 
Ir surūdijęs plūgas, dalgis - 
Nemiela sielai pasižvalgius. 
Sode keroja dilgėlynas.
Bedvasis, aklas laukas plynas, 
Kur mėlynuodavo linai.

Kaipgi tą rankšluostį išausti - 
Sutrešo staklės, nėr audėjų 
(Jos jau Anapilin išėję).
Nieks obelų neišgenėjo, 
Jų šakos rauda rudens vėjy. 
Kas skausmą Lietuvai apriš, 
Išaudę ploną lino drobę, 
Jeigu linų nėra kam sėti, 
Sugriuvo svirnai, margos klėtys.

Tiktai dangus vaivorykštę ištiesia, 
Spalvingą kaip vaikystėj šviesią.

Janina Marcinkevičienė,
1999 m., Šakiai 

matematinės teoremos sprendi
nys lentoje, kaip kažkas dekla
ratyvaus, sandariai izoliuoto 
nuo kasdienybės skersvėjukų. 
Šis polinkis į išprotavimus, silo
gizmus, sąvokinę, abstrakčią 
šneką, būdingas stambiai Šalnos 
eilėraščių daliai. Jo posmuose 
įkyrokai šmėkščioja tokie vaiz
diniai, kaip žvaigždės, sietynai, 
aukščiai, toliai, amžinybės ert
mė, atomų siausmas... Kalbant 
be apylankų, tektų pabrėžti, kad 
dažnai savo simbolika ir minties 
išsikreivinimais Šalnos poezija 
lieka kažkaip už skaitytojo su
vokimo ribų.

Galima būtų, kas be ko, 
praminti Šalnos lyriką metafizi
ne, filosofine kabalistine, apo- 
kaliptine ir panašiais “moksli
niais” terminais. Man mieliau ir 
parankiau yra pavadinti ja “po- 
modernine”, tuo nurodant jos 
šiuolaikiškumą, jei ne madingu- 
mą. Pomodernizmo sąvoką 
dengia visokios dulsvos ir balkš
vos miglos, bet jisai pastoviai 
linksniuojamas pasigendančios 
“dvasingumo” Lietuvos kritikoj. 
Esmėje juo išsakoma įvairių 
žanrų bei stilių samplaika ir 
operavimas visokiausiais stereo
tipiniais poetizmais. Reikšmin
giausias dalykas yra anarchija - 
nepripažinimas autoritetų ir 
normų.

Grožinės raštijos mokovas 
gali, ko gero, pareikšt, jog tai ne 
kas kita kaip siurrealizmo sro
vės, deklaravusios intuicijos, pa
sąmonės pasaulio primatą, pa
veldas ir tąsa. Rasit paskatintas 
paplitusio pasaulyje svaiginimo- 
si kvaišalais.

Savo sąranga Šalnos lyrika 
irgi paremta beryšių, kartais 
vienas kitam prieštaraujančių 
įvaizdžių sugretinimu, atsisa
kanti sielos virpesių punktyro. 
Ji tikrai primena žegliojjmą į 
abstraktybių gyvsmėlį. O Šalnos 
siautimasis į simbolinės dar sen
timentaliai devocionalinės lyri
kos nuodėvas, dar labiau padi
dina jo eilių hermetiškumą, jos 
neįveikiamumą neišprusiusiam 
skaitytojui, kuris bus veikiau 
linkęs įtarti poetą greitadir- 
byste.

Nenoromis kyla pagunda 
sugretinti Šalnos poeziją su jo 
skulptūriniais darbais. Gausios 
Alg. Kezio nuotraukos abiejuo
se leidiniuose įgalina skaitytoją 
susidaryti šiokią tokią nuomonę 
apie Šalnos, kaip skulptoriaus, 
kūrybinę kreivę. Jos leidžia spė
ti, kad Šalnos esama lakios vaiz
duotės, įžvalgos (ir nemenkes
nės kantrybės) žmogaus. Kukliu 
mano įsivaizdavimu, darbas su 
sausuoliais bei išvartom reiškia 
nesibaigiančių Rorschacho tes
tų kartojimą, reikalaujantį daug 
laiko.

Juk kaskart tenka įžiūrėti 
abejingos žmogui gamtos pasiū
lomose konfigūracijose kažko
kius naujus kontūrus, kažko 
gaivaus, naujo bei dinamiško. 
Žinia, labai didelį vaidmenį at
lieka čia atsitiktinumas. Ne
lauktos adodangos stebint griu
venas iš naujo kampo. Už vis la
biau statybinės medžiagos fak
tūra; jos rupumas, šerpetos, 
spalviniai tonai. Ne visada pa
tartina švitinti ar poliruoti tuos 
skeldėsius ar trūnėsius. Dar ma
žiau, sprendžiant iš nuotraukų, 
įmontuoti juosna svetimkūnius, 
idant palengvėtų žiūrovui tų 
formų įsisavinimas.

Vaizduotės poreikis būtinas 
ir poetui. Tik čia “statybinė me
džiaga” pernelyg nedėkingesnė 
nei gėlo ir sūraus vandens koro
ziją patyrusios medienos. Nebū
tinai kalbinė medžiaga pasiden
gia prakilnia plėvele, kaip kad 
šakų-šaknų išplovos. Jinai sens
ta, banalėja. Tiesa, visados rasis 
žmonių, mėgstančių įslaptintą, 
metaforom užbarikaduotą, ora- 
kulinį vapėjimą, bet visumoje 
nūdienis žmogus bodisi tiek kal- 
binėm atgyvenom, tiek iš sim- 
bolizmo-romantizmo butafori
jos sandėliuko susineštomis 
puošmenomis.

Spartuoliški tempai, kuriais 
daugina savo eilių kiekį J. Šalna 
rodo, kad pasidavęs siurrealistų 
skatinamai “automatinei rašy
bai” jisai ima žaisti žodžiu, tary
tum su sausuoliais. Nesunku įsi
vaizduoti, kad tai suteikia jam 
nemenką pramogą. Bet beveik 
neįtikima ir apmaudoka, kad 
žmogus, aukojantis tiek laiko ir 
kantrybės savo skuptūriniams 
montažams, staiga tų pastangų 
pagaili saviraiškai gimtąja kalba.

Jonas Šalna, AMŽINYBĖS 
JUOSTA. (Skirta bendrų dienų 
žmonai Janinai). Vilnius, “Švy
turys”, 1999. 352 psl.

Vytauto Didžiojo paminklas Kauno miesto centre Nuotr. V. Kapočiaus

Laiko nėra ir nebus
Anatolijaus Kairio “Šviesių dienų takais” ir 

“Auksinio miesto auksas”
Laiko nėra ir jo nebus - ši

taip Anatolijus Kairys nusako 
bitelės dalią savo neseniai pasi
rodžiusioje knygoje, kuri yra 
dviejų atskirų dalių: “Šviesių 
dienų takais” ir “Auksinio mies
to auksas”. Bet juk tai ir paties 
A. Kairio dalia tarsi bitelės: 
naudotis jam Dievo gausiai do
vanota energija ir be poilsio ra
šyti. Šiame leidiny sudėti du vei
kalai yra A. Kairio kūrybos de
vyniasdešimt devintasis ir šimta
sis darbas. Suprantame, kad to
kie kūrybiniai skaičiai žadina 
smalsumą - kas yra tasai Ana
tolijus Kairys?

Tai rugpjūčio 28 d. baigęs 
savo amžiaus 85 metus pedago
gas ir rašytojas. Gimęs 1914. 
VIII.28. Baigęs VDU 1942 m., 
iki 1947 m. dirbo mokyklose 
Lietuvoje ir Vokietijoje. Prisi
menu jį bėgiojantį po stovyklos 
kiemą Kemptene su portfeliu 
pažastyje, net ir pabėgėlių sto
vykloje veltui nepraleidžiantį 
nei minutėlės. Savo profesinio 
darbo metu buvo vikrus visuo
menininkas (pavasarininkas, atei
tininkas), bendradarbiavo spau
doje. O kai 1947 imigravo į 
JAV, šalia sėkmingų kasdieni
nės duonos rūpesčių, atliekamą 
laiką skyrė JAV ir LB darbui 
(tarybos ir CV narys, Kultūros 
fondo pirmininkas), spaudai ir 
kūrybai, o dar vėliau - vien kū
rybai. Įdomu ir būdinga, kad 
kiekvieną savo gyvenimo įsipa
reigojimą A. Kairys sėkmingai 
plukdė savo neišsenkamos ener
gijos upėje.

Kūryboje A. Kairys daug 
atidavė poezijai ir dramai. Jau 
1938 m. išspausdino vaizdelį 
vaikams. Vėliau dramomis ir 
komedijomis, mačiusiomis JAV 
ir Lietuvos scenas, laimėjo ne 
vieną premiją ir susilaukė rimto 
kompozitorių dėmesio. Rašan
čiojo nuomone - “Mindaugas” 
yra įspūdingiausias šio auto- 
riausdarbas.

Čia aptariama A. Kairio 
dvigalvė knyga pirmoje dalyje 
(“Šviesių dienų takais”) turi arti 
šimto eilėraščių. Ji pradedama 
atviros širdies žodžiais: “Buvo 
dar žalia vaikystė, / Kai bevar
dėj savo aikštėj / Ąžuolaitį sodi
nau / Ir svajonėmis palaisčiau” 
(psl.7). Tačiau gana anksti šia
me rinkiny autorius pasiguodė: 
“Mąstau apie kelionę paskutinę 
/ Į miestą nematytą, už laikų ri
bos, / Į ten, kur budi žvaigždės 
sidabrinės / Prie durų amžinos 
Ramybės ir Tylos” (psl. 35).

Nors A. Kairys visą savo il
gą amžių sėkmingai ir skubėda-

Atsiųst a paminėti
L. Lingvevičius, KARAS, PAR- 

BIGO TAIGOJE, atsiminimai, 148 
psl. ir viršeliai. Išleido 1995 m. 
“Technologija”, K. Donelaičio g. 
73, 3006 Kaunas, spausdino KTU 
spaustuvė, adresas tas pats. Kaina 
sutartinė.

ATEITIS, 1999/2. Ateitininkų 
atsikūrimo Lietuvoje dešimtmečiui 
paminėti. Dabar šis mėnraštis eina 
Lietuvoje. Redakcija: dr. A. P. Žy- 
gas, L Petraitienė, G. Karoblis (vyr. 
redaktorius). Redakcijos adresas: 
Laisvės ai. 13, LT-3000 Kaunas, Li
thuania. Tel.-faksas - 324025. Tira
žas - 1000 egz. 

mas dirbo, tačiau šiame poezi
jos rinkiny retai sukrykštauja, 
didelio džiaugsmo nerodo nei 
savo darbo vaisiais, nei pragy
venta aplinka. Daug matęs ir 
praėjęs, prisipažįsta retkarčiais 
esąs paliečiamas apatijos: “Ne
sistebiu žiedais / Lelijom nei bi
jūnais, / Nei mėlynom akim, / 
Nei geltonom kasom” (psl. 41). 
Šalia šio posmo gerai tinka iš
pažintims pasisakymas: “Bet la
biausiai aš mylėjau / Vienui vie
ną - tik save! / Nieko kito neno
rėjau / Eidamas juoda žeme” 
(psl. 51). Retai retai autorius 
sušunka: “Žydi akys, / Žydi ne
rimas širdy -/ O kaip gera, / O 
kaip miela / Būti žemės sūkury” 
(psl. 49).

Šiame rinkiny A. Kairys sa
vo retu džiaugsmu ir labai daž
na rimtimi yra artimas kiekvie
nam skaitytojui, gyvenimu klam
pojančiam. Neieškodamas įmant
rybių, nesididžiuodamas inte
lektu ir iš žodžių nepindamas 
nei autoriui, nei skaitytojui ne
suprantamų paslapčių, poetas 
apkalba savo dalią ir labai daug 
pasipasakoja apie save. Atrodo, 
kad jis neturi ko slėpti, niekuo 
ypatingai nesistebi, dėl nieko 
nesisieloja. A. Kairiui gyveni
mas ašaromis ir dejonėmis ne
perkamas, pykčiu neparduoda
mas. Žmogus brenda iš dienos 
dienon ir šią kelionę, sunkią, 
įkyrią, vadina gyvenimu.

Antroji leidinio pusė “Auk
sinio miesto auksas” yra legen
dinė poema. Tačiau tik aplinka 
sudaro legendos įspūdį. Turinys 
toks realus, kad net skaudina! 
“Jau nuo senų laikų, pradžios 
jaunystės, / Girdėjau kalbant, 
kad esąs pasaulyje / Auksinis 
miestas, didelis, turtingas...” 
(psl. 108). Ateina angelas ir ve
džioja aukso ištroškusį žmogų 
po auksinio miesto gatves, res
toranus, klubus, viešbučius, pa
plūdimius. Tačiau aukso nėra, 
nes “Auksinis miestas Barbarų 
sukurtas, / Tokių, kuriems ne
laimės neša laimę...” (psl. 172). 
O tikras auksas esąs tik ten, kur 
įspaustos tėvų ir brolių pėdos.

A. Kairys šiame ir visuose 
savo darbuose yra kasdienos 
žmogus, suprantamas ir arti
mas. Neaikščioja, nealpsta, ant 
debesų nesikarsto, savo išdidu
mu neniekina aplinkos. Tepa
deda jam Dievas!

Vytautas Dyvas

Anatolijus Kairys, ŠVIESIŲ 
DIENŲ TAKAIS / AUKSINIO 
MIESTO AUKSAS. Kaunas, 
1999; V. Staniulio knygynas; 
200 psl.

LITHUANIAN HERITAGE, 
July-August 1999. Volume 6, Num
ber 4. Publisher - Editor Vai Ra- 
monis. Subcription rates per year in 
the US - $29.95; Canada - US $41. 
95, other countries - US $50.95. 
Baltech P.O. Box, Lemont, IL 
60439-0225, USA.

PENSININKAS, 5/99, XV me
tai. Redaktorius - Karolis Milko- 
vaitis. Leidėjas - JAV Lietuvių 
bendruomenės socialinių reikalų 
taryba (2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, USA). Išeina 8 kartus per 
metus. Metinė prenumerata: JAV 
- 15 dol., Kanadoje ir kitur - 25 
JAV dol.

A. a. Donatas Šatas, chemijos 
inžinierius, mokslininkas, atvykęs 
į Vilnių aplankyti giminių kapų, 
kaip pranešė ELTA, pats netikė
tai mirė š.m. rugsėjo 3 d. Velionis 
gimė 1929 m. balandžio 7 d. Va
balninke, Biržų apskr. Mokėsi 
Biržų, vėliau Vokietijos Olden- 
burgo gimnazijoje. Studijas pra
dėjo baltiečių un-te Pinneberge, 
baigė Illinois 1963 m. Įsijungė į 
mokslinių tyrimų darbus, parašė 9 
mokslines knygas. Visuomeninėj 
veikloj reiškėsi “Santaros-Švie
sos” federacijoje, buvo “Metme- 
tų” žurnalo redakcijos narys ir 
“Mokslo žinių” vyr. redaktorius.

Žymusis režisierius Eimun
tas Nekrošius su savo spektakliais 
labai laukiamas Italijoje. Tai pa
reiškė ELTOS korespondentams 
Lietuvos ambasadorius Italijai R. 
Podagėlis po š.m. rugpjūčio 11 d. 
įvykusio susitikimo su prez. V. 
Adamkumi. Numatoma, kad ne
trukus Milane bus rodomi E. 
Nekrošiaus pastatymai “Makbe
tas” ir “Hamletas”. Prezidento su 
ambasadoriumi pasitarime Ro
moje aiškėjo, kad be kita ko Itali
joje ketinama surengti nemažai 
lietuvių dailininkų parodų bei 
koncertų. Plečiant Lietuvos ir Ita
lijos kultūrinį bendradarbiavimą, 
šį rudenį Vilniuje bus atidarytas 
Italijos kultūros centras. Svarsto
ma galimybė apie Lietuvos kul
tūros atstovo paskyrimą Italijai.

Aldona Kemežytė-Babęckie- 
nė-Gailienė, gyvenanti Hamilto
ne, Ont., prieš dvejus metus Šilu
tės F. Bajoraičio viešajai bibliote
kai padovanojo 35 Bostone išleis
tos “Lietuvių enciklopedijos” to
mus, tą vertingą siuntą papildyda
ma dar 28-mis knygomis, kurių 
Šilutės biblioteka neturėjo. Po už
simezgusių ryšių su bibliotekos 
darbuotojais A. Gailienė šią vasa
rą lankėsi Šilutėje. Apie jos pa
žintinį susitikimą su Šilutės kultū
rininkais “Klaipėdoje” (1999.VII. 
13) rašo bibliotekos direktorė D. 
Užpeikienė. Viešnia nesitikėjusi 
tokio pagarbaus priėmimo. Kai 
ką papasakojo apie save. Gimusi 
Macikų kaime prie Šilutės. Kana
dos lietuvių spaudoje skelbiamos 
žinios apie knygų persiuntimus į 
Lietuvą ir ją paskatinusios tai pa
daryti. Jos vyras dr. A. Gailius ki
lęs iš Rusnės miestelio, studijavęs 
Karaliaučiuje, Kanadoje priklau
sęs Lietuvių gydytojų dr-jai, Lie
tuvių fondui, reiškęsis Bendruo
menės veikloje. Aldonos tėvas A. 
Kemėžis - kūrėjas savanoris, ap
dovanotas Vyčio kryžiaus ordinu, 
sovietų kalintas Telšių kalėjime. 
Viešnią sveikino Rajono kultūros 
skyriaus vedėja V. Griškevičienė, 
įteikė austą juostelę su įrašu “Ši
lutė”. Apie šį susitikimą su auko
toja iš Kanados rašė ir kiti Klai
pėdos krašto laikraščiai.

Rudens veidas
Ir vėl ruduo 
po žemę siaučia, 
miršta laukuos 
gėlė tyli... 
Gamta artėjant 
žiemą jaučia 
ir rūbai jos 
jau ne žali...

Nuotrauka ROMUALDO KISIELIAUS

Abraomui Kulviečiui, vienam 
iš lietuvių raštijos pradininkų ir 
puoselėtojų, Jonavoje statomas 
K. Bogdano sukurtas paminklas. 
A. Kulvietis gimė Kulvos dvare 
1510 m. Jis laikomas asmeniu, kuris 
paruošė dirvą pirmosios lietuviškos 
knygos M. Mažvydo “Katekizmo” 
išleidimui. A. Kulvietis dėstė hebra
jų ir graikų kalbas Karaliaučiaus 
universitete. Mirė 1545 m. savo 
gimtinėje. (“VL”)

“Lietuvos paštas” šešiasde
šimt tūkstančių vienetų tiražu 
š.m. rugpjūčio 20 d. į apyvartą iš
leido dail. S. Jastiugino sukurtus 
pašto ženklus pirmojo viešo lietu
viško vaidinimo - Keturakio 
“Amerika pirtyje” 100 m. sukak
čiai paminėti. Ženkluose pavaiz
duoti - vienuose vaidinimo daly
viai, kituose spektaklio reklama. 
Kaip “Lietuvos aide” (1999.VIII. 
20) rašoma, tą dieną Palangos 
pašte specialiu antspaudu buvo 
antspauduojama korespondencija.

A. a. poetas, rašytojas, vertė
jas Juozas Kruminas yra vienas iš 
tų išeivijos kūrėjų, apie kuriuos 
Lietuvoje mažai žinoma. Pras
minga, kad velionies 85-tojo gim
tadienio proga su juo supažindina 
Virginija Paplauskienė (“Litera
tūra ir menas”, 1999.VII.31). J. 
Kruminas gimė 1914 m. sausio 26 
d. Palionės vienk., Ukmergės 
apskr. Mokėsi Ukmergės ir Kau
no gimnazijose, studijavo Vytauto 
Didž. universitete. Duoną pelnėsi 
įvairiais darbais - buvo buhalte
ris, konduktorius, kino filmų re
cenzentas, žurnalistas, redakto
rius, radiofono tarnautojas. Daug 
kūrė, rašė, vienas ir su kitais vertė 
poeziją, prozą - vertimų sąrašas 
ilgas. Nepr. Lietuvoje garsėjo 
kaip lyrikas, ypač kaip staigių 
(ekspromtu) eilėraščių kūrėjas. 
Buvo vedęs rašytoją Nelę Maza- 
laitę. su kuria 1944 m. pasitraukė 
į Vokietiją. Pasikeitusios gyveni
mo sąlygos jo kūrybingumo ne
trukdė - parašė keletą vienveiks- 
mių vaidinimų su dainomis ir šo
kiais “Pabaigtuvės”, “Piršlybos” ir 
kt. Leido ir redagavo ilgai išsilai
kiusį literatūros žurnalą “Ginta
ras”, kuriame bendradarbiavo ne
mažai išeivijos literatų. Pats rašė 
išeivijos “Aidams”, “Draugui”, 
“Žvaigždėje” ir kitiems periodi
niams leidiniams. Buvo pagarsėję 
kaip baladžių kūrėjas. Dėl silpnos 
sveikatos į užjūrius išvykti negalė
jo. Mirė 1951 m. birželio 1 d. Pa
laidotas Špakenbergo baltiečių 
kapinėse. Jei kas galėtų apie Juo
zą Kruminą suteikti daugiau me
džiagos (nuotraukų, laiškų, eilė
raščių, kitų kūrinių ištraukų ir at
siminimų apie jį), prašoma rašyti 
ar siųsti viską šiuo adresu: Virgi
nija Paplauskienė, Maironio lie
tuvių literatūros muziejus, 3000 
Kaunas, Rotušės a. 13. Snk.

Man primena 
kapus ir tylą 
geltoni lapai 
pakelių.
Tartum lietus 
jie krinta, byra 
ant rudenio 
kelių...
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PRISIKĖLIMO
ARAPIJOS 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 Į v.p.p, ikį 8v,y;—

AKTYVAI per 60 milijonu dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind.....................3.15%
180-364 d. term.ind................... 3.65%
1 metų term, indėlius................4.15%
2 metų term, indėlius...............4.60%
3 metų term, indėlius................4.85%
4 metų term, indėlius................4.90%
5 metų term, indėlius................5.15%
1 metų GlC-mėn.palūk..............4.25%
1 metų GlC-met. palūk............. 4.50%
2 metų GlC-met. palūk............. 4.85%
3 metų GlC-met. palūk............. 5.10%
4 metų GlC-met. palūk..............5.15%
5 metų GlC-met. palūk............. 5.40%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”............................ 3.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 4.50%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind..... 4.85%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind......5.10%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind......5.15%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind......5.40%
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................. 7.75%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų...................... 6.80%
2 metų......................7.20%
3 metų......................7.40%
4 metų......................7.45%
5 metų......................7.55%

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

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

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

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

KiiiinaiiiitTiov 
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 

(I 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

■■■■■■■■■■■m 111111111111111111 a 111 
ROYAL LePAGE 

111111111111111111111

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

Lakūnas JURGIS KAIRYS, išnėręs pro tiltą, kyla aukštyn...

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

draugai ir gerbėjai tikisi, kad 
naujoji GG, padedama savo gy
venimo draugo, mėgins “išreikš
ti tautos sielą įvairesniais bū
dais, negu tik ceremonialu”, 
kaip iki šiol ta tarnyba pasiten
kino.

Ankstyvesnių GG tarpe, 
pradedant nuo 1867 metų, buvo 
vienas kunigaikštis (Connaught), 
keturi lordai (Lisgar, Tweeds- 
muir of Elsfield, Byng of Vimy 
ir Stanley of Preston), du vikon
tai (Monck ir Willington of 
Ratton), 5 grafai (Dufferin, 
Aberdeen, Minto, Gray, Bess- 
borough), vienas markizas 
(Lome), du feldmaršalai, 3 ge
nerolai ir 7 netituluoti kana
diečiai.

Toronto televizijos bokštas, 
originaliai pavadintas “CN To
wer” pagal jo pirmą savininką, 
“Canadian National Railway 
Co.”, dabar pakeitė ir savininką 
(“Canada Lands Co. Ltd.”) ir 
netrukus, lapkričio 30, pakeis 
vardą. Nedaug, tik truputį, nes 
inicialai pasiliks tie patys, CN; 
raidžių stilius gi bus pakeistas. 
Taigi iš “Canadian National 
Tower” pasidarys “Canada’s 
National Tower”. Gal ir teisin
gai daroma, nes visi tą bokštą 
vistiek vadins iš papratimo “CN 
Tower”. Prisimena, kai “Wa
terloo Lutheran” universitetas 
pakeitė “šeimininkus” ir pasiva
dino “Wilfried Laurier” univer
sitetu, pasilikdamas inicialus 
“WL”.

Nutukimo problema Kana
doje vis didėja. “StatsCan” pa
skelbė 1996-97 metų statistiką, 
ištyrinėjusi daugiau kaip 50,000 
žmonių tarp 20 ir 64 metų am
žiaus. Pasirodo, 12% arba vals
tybės mastu 2.1 milijono kana
diečių yra nutukę, o net 34% 
turi viršsvorio. Mediciniškas ap
tarimas nurodo, kad žmogus, 
sveriąs 20% daugiau normalaus 
svorio, skirto pagal amžių, lytį, 
kaulų sudėjimą bei ūgį, yra nu
tukęs. Kanadiečių svorio ir ūgio 
statistiniai vidurkiai yra: vyro - 
5 pėdos 10 colių ir 183 svarai, 
moters - 5 pėdos 4 coliai ir 145 
svarai. Tarptautiniais duomeni
mis remiantis, amerikiečių nu
tukimo problema yra žymiai di
desnė, nes jų 23% yra nutukę; 
Didžiojoj Britanijoj nutukimas

Sportas
Žinios iš Lietuvos
- Garsusis Lietuvos ir pasaulio 

akrobatinis lakūnas Jurgis Kairys, 
š.m. rugsėjo 18 d. su Su-26 lėktuvu 
praskrido pro dešimties Vilniaus 
tiltų apačią. Šį jo skridimą stebėjo 
didžiausių aviacijos renginių bei 
varžybų organizatoriai iš Šveicari
jos, Japonijos ir Korėjos. Skridimas 
truko pusę valandos ir įspūdingiau
sias praskridimas buvo po itin žemu 
senuoju Žvėryno tiltu. Programos 
pabaigoje J. Kairys parodė publikai

TTTTLIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 115 milijonų dolerių

600 Kanados taikdarių J. 
Chretien pasiūlė siųsti Rytų Ti- 
morin, kai Jungtinių Tautų Sau
gumo taryba nubalsavo suorga
nizuoti taikdarių grupę (jos di
desnę dalį sudarytų Australija), 
kad padėtų Indonezijai sutram
dyti siaučiančias žudikų gaujas 
po to. kai rytų timoriečiai nu
balsavo atsiskirti nuo Indonezi
jos ir pasiskelbti nepriklauso
mais. Bet tas min. pirmininko 
pasiūlymas Kanadoje buvo su
tiktas gana kritiškai. Jau dabar 
daugiau kaip 4,000 kanadiečių 
taikdarių yra išdėstyti užjūriuo
se: Bosnijoje, Kosove ir Arti
muose Rytuose. Neseniai ap
karpius kariuomenės biudžetą 
siųsti dar daugiau kariškių į už
jūrius uždėtų per didelį krūvį ir 
kariškiams ir jų šeimoms. Daug 
taikdarių buvo pasiųsti net kelis 
kartus j užjūrio tarnybą, daž
niau negu buvo numatyta ar pa
žadėta. Planuojama, kad taikda- 
riai turės pasilikti Rytų Timory- 
je net trejus metus - normaliai 
tai reiškia, kad daugiau kaip 
trys tūkstančiai karių bus rota
cine tvarka panaudoti tam rei
kalui. Visi kiti taikdarystės įsi
pareigojimai yra taip pat dau
giamečiai. Tačiau min. pirmi
ninko nuomone, jei priklausai 
JT organizacijai, turi aktyviai 
prisidėti vykdant jos nutarimus.

Universitetų kainos 1999/ 
2000 mokslo metams dar dau
giau pakilo. Štai keleto Kana
dos universitetų kainos - pirma 
suma yra tik mokslapinigiai, o 
antroji skliausteliuose - bendra 
suma įskaitant mokslapinigius, 
butą ir maistą,bei knygas ir ki
tus būtinus rekmenis. Toronto 
univ. $4,465 ($11,505), York 
univ. $4,441 ($9,291), Ryerson 
Polytechnic univ. $4,501 ($12, 451), 
Saskatchewan univ. $3,298 ($8, 
378), Alberta univ. $3,964 ($8, 
717), Britų Kolumbijos univ. $2, 
498 ($9057), Newfoundland univ. 
$3,642 ($8,444); Kanados uni
versitetų vidurkis $3,589 ($9, 
583). G.K.

pMMocqwJ Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

staigmeną - figūrą, kurią pirmąkart 
pabandęs Japonijoje, pavadinęs ją 
“jaketori”, išvertus tai reikštų “kob
ra”. Skrendant arti vandens, lėktu
vas staiga atsistoja piestu, kurį laiką 
juda vertikaliai, paskui pilotas vėl 
“paguldo” jį į horizontalią padėtį.

- Lenkijoje vykusiame pirmaja
me Lomžos radijo ekologiniame ma
ratone Lietuvos bėgikai Arūnas Bal
čiūnas ir Pranas Gorskis užėmė ati
tinkamai antrąją ir trečiąją vietas.

- Lietuvos futbolo federacijos 
taurės varžybose žaistos ketvirtbaig- 
mės pirmosios rungtynės: Vilniaus 
“Žalgiris” - Kėdainių “Nevėžis” 1:1, 
Panevėžio “Ekranas” - Klaipėdos 
“Atlantas” 2:2, Kauno “Žalgiris” - 
Kauno “Inkaras” 2:2 ir Šiaulių 
“Kareda” - Gargždų "Banga” 4:0.

- “Giro della Toscana” daugia
dienėse moterų dviračių lenktynėse 
Italijoje 3-ąjį ir 4-ąjį užbėgimą lai
mėjo E. Pučinskaitė ir bendroje 
įskaitoje ji liko pirma.

- “Grand Prix de Nations” var
žybose Prancūzijoje, kuriose dalyva
vo geriausi pasaulio asmeninių lenk
tynių meistrai, dviratininkas Artūras 
Kapsulis užėmė aštuntąją vietą.

- Gomel (Gudija) Lotynų
Amerikos šokių ansamblių Euro
pos čempionate Klaipėdos “Žuvėd
ros” kolektyvas iškovojo aukso me
dalius. V.P.

“Aušros” žinios
- Tėvų komiteto posėdis - spa

lio 5, 7 v.v. T. Bernardino kamba
ryje.

- Sportininkų (nuo 4 iki 19 m.) 
registracija - spalio 12 d., 6.30 v.v. 
salėje.

- Spalio 19 d., 6.30 v.v. salėje 
sporto “klinika” visiems sportinin
kams.

- Reikalingi savanoriai krepši
nio treniruotėms vadovauti. Skam
binti Rūtai Jaglowitz tel. 622-9919 
Jaunimas kviečiamas įsijungti į To
ronto Prisikėlimo parapijos sporto 
klubą “Aušrą”. Inf.

Skautų veikla
• Registracija įvyks spalio 2 d., 

9 v. ryto Maironio mokykloje. Po 
pamokų - pirmoji sueiga.

• Iškilmingas žiemos sezono 
veiklos atidarymas įvyks spalio 3, 
sekmadienį, Anapilio sodyboje. 
Skautai-tės renkasi 9 vai. ryto. Po 
Mišių - tuntų sueiga.

Ieško darbo
Gyd. Danguolė Griešienė, 54 

m., galėtų slaugyti ligonius, prižiū
rėti vyresnio amžiaus žmones, auk
lėti vaikus bei padėti namų ruošoje. 
Rašyti adresu: D. Griešienė, Gelvo
nų 47-21, 2010 Vilnius, Lietuva; tel. 
46-73-68.

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, indėlius 
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. GIC 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;
- mortgičius iki 95% 

Įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

[MasterCard, MUS
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

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.

A Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

SKAMBINKITE į LIETUVĄ PIGIAU I

Suffou
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

NAMAI GRAŽIOJE VIETOJE BUSIMAME 
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS RAJONE

28 Greenfield Drive
(Bloor ir Shaver)

Pėsčiomis netoli iki požeminio - 
55’xl44’ sklypas akloje gatvėje. Pra
bangiai išbaigtas rūsys, 3 miegamieji, 
2 židiniai, 2 prausyklos, yra vietos 
atskiram (“in law”) butui.

Kaina $272,500.

43 Vickson Court
(Bloor ir Shaver)

Už $275,000 - 3 miegamųjų idealus 
namas, vieno aukšto (“ranch” sti
liaus), 43’xl27’ sklype. Užbaigtas rū
sys, 2 židiniai, 2 prausyklos, yra gali
mybė atskiram “in-law” butui. Pės
čiomis netoli parduotuvės, autobusų, 
šventovės.

JAV centai 
(nėra ,,tax" mokesčių)

Ta pati kaina visa parą.

Ui Žemos tarptautinių skambučių 
kainos į kitas šalis. 

Užsisal^kitešiandien!
Skambi mate dabar!

MAXITEL 630-323-3785 • 888-606-3427

ALGIS 
MEDELIS

133 Roncesvalles Avė., 
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 [VAIRIOMIS TRĄŠOMIS.

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

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

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

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

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

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

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

Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į 
Lietuvą. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
PER 7 DARBO DIENAS JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!
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AR TIKRAI TAIP?
Perskaitęs “TŽ” š.m. 34 nr. Ig

no Medžiuko straipsnį ryšium su 
a.a. Prano Lubino mirtimi ir laido
tuvėmis, norėčiau šį tą pridurti bei 
pataisyti.

1. Pranas Lubinas 1936 m. 
olimpiadoje Berlyne, laimėjusioje 
aukso medalį JAV komandoje, bu
vo ne vien tik žaidėju, bet ir ko
mandos kapitonu.

2. 1937 m. Europos pirmeny
bėse Rygoje Pranas Lubinas nežai
dė, nes tuo metu jis buvo JAV. Lie
tuvos rinktinėje tada žaidė Ameri
kos lietuviai - Kriaučiūnas, Tabū
nas, Žukas, o lietuvių - kauniečiai 
Puzinauskas, Baltrūnas, Andrulis.

3. Pranas Lubinas tuoj po Ber
lyno olimpiados 1936 m., kartu su 
savo žmona Mary Agnes, savo tėvu 
Konstantinu ir žmonos seserimi, 
buvo atvykęs Lietuvon ir išbuvo 4.5 
mėn. Tada jis treniravo Lietuvos 
krepšinio rinktinę, kuri 1939 m. lai
mėjo Europos meisterio vardą. Tai
gi 1937 m. Rygoje vykusiose Euro
pos krepšinio pirmenybėse jo tuo
kart nebuvo, nes tuo metu jis dar 
buvo JAV. Ten jis gavo iš Kūno 
kultūros rūmų (KKR) direktoriaus 
Augustausko laišką, kviečiantį at
vykti į Lietuvą. Pasinaudodamas 
šiuo pakvietimu, Pranas vėl atvyko 
į Lietuvą.

4. 1938 m. tautinėje olimpiado
je Kaune Pranas Lubinas žaidė ne 
Amerikos lietuvių komandoje, bet 
Kauno klube LFLS (Lietuvos fizi
nio lavinimosi sąjunga), nes buvo 
atvykęs anksčiau ir jau dalyvavo 
LFLS klubo sudėtyje. Amerikos lie
tuviai tautinės olimpiados baigmėje 
nugalėjo LFLS komandą, kurioje 
žaidė ir Lubinas, rezultatu 27:21. 
Tarp kitko, Amerikos lietuvių ko
mandoje žaidė Petraitis, Jankaitis, 
Pečiukaitis, Pečiulis, Ruzgys (bet 
ne Lubinas).

Dar norėčiau pridurti, kad po 
tautinės olimpiados Amerikos lie
tuviai sužaidė rungtynes su Lietu
vos rinktine, kurioje žaidė ir Lubi
nas. Lietuvos rinktinė šias rungty
nes laimėjo 44:24 (be Lubino Lie

S3353R offord įHEįįįįįg^J REALTY LTD.
Member Broker, 1531 Mosley St.,

Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0

Parduodant, perkant 
ar lik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Staynerio’ir 
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės į

Angelę 
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

Tinklavietė: www.fourseasonproperties.com

'SSSSBBBSl
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

TEL. (416) 252-6741
66 Mknico Ave., Toronto Ont., M8VIR3 

Savininkas Jurgis Kuliešius

WALTER V. DAUGINIS

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

RAMŪNAS (RON) VANAGAS
“Take Two Advantage” 

planas sujungia namo ir automobilio 
draudimą, sumažina Jūsų įmokas

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

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, M.D., D.CH.

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
k NAGŲ DEFORMACIJOS tR

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
k ĮAUGĘ NAGAI
k VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
k SEN1ORŲ 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:
S3 ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176
S3 HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
S3 HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

tuvos rinktinės sudėtyje dar žaidė 
Amerikos lietuviai: Jurgėla, Kriau
čiūnas, Budriūnas, Savickas), kurie 
dar prieš olimpiadą buvo atvykę 
Lietuvon ir žaidė vietinėse koman
dose). Dar Lietuvos rinktinėje žai
dė kaunieečiai - Puzinauskas, And
rulis, Baltrūnas.

/ P.S. Šios žinios iš dalies imtos 
iš “Lietuvos sportas” 1938. nr.26, 
33 ir 34).

M. Z. Romeika, Toronto, Ont.
SKAITAU IR DŽIAUGIUOSI

Ačiū už “TŽ”. Kiekviename 
numeryje randu dėl ko nubraukti 
džiaugsmo ir padėkos ašarą. Birže
lio 8 ir 15 prisimenami tremtiniai. 
Ačiū, kad šitaip gražiai prisimenate 
kankinius, mirusius badu Sibiro 
platybėse, bet neišdavusius nei Die
vo nei Tėvynės. Tai labai siaubingi 
prisiminimai, kurių nesugebėjo iš
plėšti nei ateistai, nei komunistai. 
Tik Tu, Viešpatie, žinai, kokias 
kančias iškentė tie žmonės, kokius 
pažeminimus jie išgyveno.

Rašau, nes pati ant savo mažy
čio kailelio patyriau badą, šaltį, lyg 
benamio šunelio gyvenimą po Ma
mytės mirties, bado mirties. Ne
lengva buvo užmerkti akeles, per
žegnojus 3 skorbuto iškankintus sa
vo vaikus svetimame krašte.

Daug iškentėjo mūsų nuosta
bios motinos. Badas pasigrobė mo
čiutę, dėdę ir mamytę. Amžiną atil
sį visiems. Nukloti Pečioros upės 
krantai ir dugnas tremtinių kaulais. 
O man buvo 10-ti metai. Vaikas 
mačiau viską ir niekada to nepa
miršiu, jei Dievulis atmintį saugos. 
Didelė Dievo galybė leido iki šių 
dienų išgyventi. Niekada nebuvau 
savanaudė, todėl dažnai nubraukiu 
ašarą perskaičiusi, kiek Jūsų laik
raščio skaitytojai aukoja “Tėviškės 
žiburiams”. Jie aukoja ir man, nes 
tiek pinigų negalėčiau skirti, nes 
pensija už 35 išdirbtus metus m. se
sele su ligoniais maža. Reikėtų 2-jų 
mėnesių pensijos. Esu dėkinga 
Jums.

P. Motiečienė,
1945 metų tremtinė su 15 metų 

stažu Sibire, Radviliškis
BLOGI IR GERI DARBAI
E. Šulaitis rugpjūčio 17 d. 

“TŽ” parašė straipsnį “Triukšmingi 
jaunuoliai lėktuve”. Trys lietuvai
čiai Kopenhagoje buvę išprašyti iš 
lėktuvo, kuris skrido į Čikagą. Prie
žastis: šie jaunuoliai triukšmavę ir 
girtuokliavę. Reikia tik džiaugtis, 
kad E. Šulaitis buvo vienintelis, ku
ris apie šį įvykį parašė “TŽ”. Ame
rikos lietuvių laikraščiai apie šį įvy
kį nutylėjo - neteko niekur skaityti 
apie šių jaunuolių “žygdarbius”. 
Gal niekas Amerikos lietuvių laik
raščių neinformavo. Šį įvykį stebė
jęs čikagietis A. Milūnas parašęs 
laišką “Draugui”.

Išeivijos lietuvių spaudoje ret
karčiais pasirodo blogų straipsnių 
apie jaunųjų lietuvių atvykusių į 
Ameriką blogus darbus. Tačiau bū
kime objektyvūs, rašykime apie jų 
atliktus ir gerus darbus. Atskirkime 
pelus nuo grūdų. Mūsų spauda ne
turėtų ignoruoti nei vienų, nei kitų. 
Tik tokiu būdu išeivijos visuomenė 
susidarys tikrą nuomonę apie at
vykstančius iš Lietuvos mūsų tau
tiečius. Vytautas Šeštokas,

Los Angeles, CA

Darbo tel.: 905 502-6297
Namų tel.: 416 621-1261
“Cell”: 416 825-4503

“Kretingos” stovykloje (1999 m. liepos mėn.) vakarinę maldą muzika palydi R. POSKOČIMIENĖ
Nuotr. A. Kaknevičiaus

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.

Woat Realty Irto.

Nauji mokslo metai, naujas pripažinimas
Vasario 16-tos gimnazija 

naujuosius mokslo metus pra
deda ne tik su didesniu mokinių 
skaičiumi, bet ir su atnaujinta 
viltimi ilgiau išsilaikyti. Š. m. 
liepos 17 d. Lietuvių Chartos 
50-mečio minėjime Hiutenfel- 
de, Vokietijoje, Hesseno švie
timo ministerio pavaduotojas 
dr. Hartmut Muller-Kinet pra
nešė, kad Vasario 16-osios gim
nazija visais atžvilgiais atitinka 
valdžios reikalavimus, ir jai su
teikiamas valdiškos vokiečių 
gimnazijos pripažinimas.

Kaip ir kitoms mokykloms, 
švietimo ministerija Vasario 16- 
tosios gimnazijai teiks 75% su
mos, kuri valstybei kainuoja vie
nas gimnazistas. Tai garantuota 
parama, užtikrinanti gimnazijos 
ateitį, tačiau neįskaitomos yra 
bendrabučio išlaikymo išlaidos. 
Vokietijos valdžia bendrabu- 
čiams neteikia paramos, jie turi 
patys išsilaikyti iš tėvų įnašų ir 
aukų. Lig šiol teikiama parama 
lietuvių bendrabučiui buvo iš
imtis, skirta pabėgėliams.

Gimnazijos bendrabutyje 
vieno mokinio išlaikymas kai
nuoja 1,000 dolerių per mėnesį, 
praneša Vasario 16-tosios vado
vybė. O palyginus su kitais 
bendrabučiais Vokietijoje, ši yra 
žemiausia kaina. Dauguma lie
tuvių tėvų Vokietijoje ir kituose 
kraštuose nepajėgia ir nepajėgs 
šios sumos sumokėti ir todėl ir 
ateityje bus reikalingos lietuvių 
visuomenės aukos, kad lietuviai 
jaunuoliai galėtų šią gimnaziją 
lankyti.

uIToronto
Probationary Firefighters 
New City, New Opportunities
If you like helping people, work well with others, enjoy learning 
and are physically fit, this is a great time to join the City of 
Toronto Fire Services. In addition to firefighting services, you 
will perform rescue work, fire prevention duties, administer first 
aid, respond to emergency hazardous material situations, and main
tain firefighting apparatus, equipment and fire stations. To carry 
out these duties, you must be able to handle intense, sustained 
physical effort, communicate clearly in English under stressful 
situations, and work shifts (including nights and weekends).

Qualified applicants must be legally eligible to work in Canada, 
meet the prescribed hearing and visual requirements (20/30 in 
each eye without corrective lenses, and colour vision that is safe 
for firefighting), and have completed a minimum of Grade 12 
(or equivalent as approved by the Ontario Ministry of Education). 
A valid Ontario driver’s licence and the ability to obtain a class D 
(minimum) with Z brake endorsement by the time of job offer are 
also essential.

The first stage of the recruitment process is a written test, to be 
conducted beginning October 20, 1999. For further information on 
dates, times and locations, and to learn more about the recruitment 
process, you may do the following:

1. Pick up a recruitment information package, until October 13, 1999, 
at one of the following locations:
North York Civic Centre, Fire Services Division, 
5100 Yonge Street
York Civic Centre, 2700 Eglinton Avenue West
Toronto City Hall, 100 Queen Street West
Scarborough Civic Centre, 150 Borough Drive 
Etobicoke Civic Centre, Fire Services Division, 
399 The West Mall

2. Attend a Firefighter Career Information Session at the Toronto 
Fire Academy, 895 Eastern Avenue, Toronto, on one of the 
following dates:
Saturday, September 25, 1999 — 10:00 a.m.
Wednesday, September 29, 1999 — 7:00 p.m.
Saturday, October 2, 1999 — 10:00 a.m.
Tuesday, October 5, 1999 — 7:00 p.m.

3. Call the Toronto Fire Services recruitment hotline at 
416-392-FIRE (416-392-3473).

4. Check our Web Site at: www.city.toronto.on.ca/index.htm

Committed to employment equity, the City of Toronto encourages 
applications from Aboriginal people, people with disabilities, racial 
minorities and women.

Ar ši gimnazija dar reikalin
ga? Vokietijos lietuvių bend
ruomenė stengiasi ją išlaikyti, 
nes tai yra labai svarbus lietuvių 
centras šiame krašte, kuriuo 
naudojasi ir Lietuva. Joje mo
kosi vaikai iš viso pasaulio - 
pernai buvo 84 mokiniai, kurių 
53 iš Vokietijos, 8 iš Brazilijos ir 
23 iš Lietuvos. Vokietijos lietu
vių vaikams gimnazija yra itin 
svarbi, o dar labiau Lietuvos 
jaunimui, jų valstybei siekiant 
narystės Europos sąjungoje ir 
Vokietijai esant jos pirmąja 
Vakarų kaimyne. Vasario 16-to
sios gimnazijoje taip pat labai 
aukštai pastatytas anglų kalbos 
dėstymas, ateityje ketinama su
stiprinti ir prancūzų kalbos dės
tymą.

Naujieji 1999-2000 mokslo

Įvairios žinios
“Valstiečių laikraštis” 1999 

m. rugpjūčio 24 d. laidoje paskel
bė B. Šaknio straipsnį, kuriame 
autorius pasisako dėl Pasaulinės 
maisto ir žemės ūkio organizaci
jos prie JT (FAO) ambasadoriaus 
Lietuvai Algirdo Žemaičio atlei
dimo. A. Žemaitis studijavęs teisę 
ir ekonomiką Vokietijoje, baigęs 
Oksfordo universitetą magistro 
laipsniu, FAO organizacijoje dir
bo atsakingą darbą gaudamas 
400,000 litų metinę algą. Tuome
tinės Lietuvos AT pirmininko 
kvietimu, 1992 jis sutiko toje or
ganizacijoje atstovauti Lietuvai už 
žymiai mažesnę algą. Dirbo sėk
mingai: per septynerius metus iš

juozAS (Joseph) NORKUS

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

Nemokamas namų įvertinimas

metai prasidėjo rugpjūčio 30 d. 
Iš Vokietijos mokysis 54 vaikai, 
iš Lietuvos užsiregistravo 32, iš 
Brazilijos - 1 ir iš Kanados - 2. 
Įstojo net keturi vokiečiai iš 
Hiutenfeldo, kurie mokysis lie
tuvių kalbos, istorijos bei geo
grafijos. Atidarymo iškilmėse, 
po vėliavos pakėlimo ir ekume
ninių pamaldų, kurias pravedė 
katalikų ir evangelikų kapelio
nai kun. Alfonsas Kelmelis ir 
kun. Reinaid Fuhr, susirinku
sius sveikino mokyklos direkto
rius Andrius Šmitas. Jis prane
šė, kokie pakeitimai ir kokios 
naujos teisės įsigalios gimnazijai 
gavus valdžios pripažinimą, 
kaip dvikalbės vokiečių-lietuvių 
mokyklos.

Vasario 16-tosios gimnazi
jai ir jos vadovybei linkėtina ir 
toliau sėkmingai šviesti ir auklė
ti lietuvišką jaunimą. Inf.

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

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

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

Dantų gydytojai
Dr. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.
Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.
Dr. O. ELViKlS, 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.)

FAO Lietuva gavo daugiau kaip 
14 milijonų negrąžinamos para
mos. Darbą sudrumstė š.m. liepos 
12 d. į Romą atvykę Užsienio rei
kalų ministerijos pareigūnai, at
vežę prezidento V. Adamkaus 
raštą, kuriuo pranešta, kad jis at
šaukiamas iš ambasadoriaus pa
reigų. Užsienio reikalų ministeri
ja pareikalavusi per keturias die
nas atstovybės veiklą ir inventorių 
perduoti Lietuvos atstovybei Itali
joje. Likę neaišku - atšaukiamas 
ar atleidžiamas. Jei atleidimas - 
jokių motyvų nepateikta. Nesu
prantama, kad Lietuvai stokojant 
kompetentingų diplomatų, “taip 
įžūliai ir grubiai buvo pasielgta” - 
rašoma straipsnyje.

Advokatas

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

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

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

“Das Ostprenssenblatt” 1999 
m. rugpjūčio 21 d. laidoje išspaus
dino platoką von Petra Schirren 
straipsnį “Der baltische Weg zur 
Freiheit” (Baltiečių kelias j lais
vę), ne tik baltiečiams, bet ir vo
kiečiams prisimenant “Baltijos 
kelio” dešimtmetį. Rašoma, kad 
prieš dešimt metų, 1989 m. rug
pjūčio 23 d. baltiečiai išgyveno 
nepamirštamą įvykį: 600 kilomet
rų nuo Talino per Rygą iki Vil
niaus išsitiesė daugiau kaip vieno 
milijono žmonių rankų grandinė, 
ilgiausia kokia tik yra buvusi 
žmonijos istorijoje. Nesuskaičiuo
jama daugybė uždegtų žvakių 
reiškė naująjį baltiečių atgimimą. 
Po dviejų mėnesių, kaip kokią 
Kalėdų dovaną, Šovietų S-gos 
Aukščiausioji taryba buvo pri
versta Molotovo-Ribbentropo 
paktą pripažinti be teisinio pa
grindo ir negaliojančiu. Toliau 
pripažįstama, kad masinis baltie
čių laisvės judėjimas buvo anks
čiau prasidėjęs, negu Čekoslova
kijoje arba Rytų Vokietijoje vi
suotinės demonstracijos 1989 m. 
Prie laisvės judėjimo prisidėjo ir 
kova už gamtosaugą - Lietuvoje 
stipriai buvo pasipriešinta atomi
nės jėgainės, panašios kaip Ignali
noje ar Černobylyje, statymui 
Kuršių nerijoje. Toliau aprašo
mas lietuviams jau žinomas lais
vėjimo procesas. Šiuo metu vyk
domi okupacijos, tautžudystės, 
pasipriešinimo tyrimai. Lietuvos 
valstybiniame muziejuje kaupia
ma medžiaga, rodanti lietuvių 
trėmimus 1795-1953 m. laikotar
piu. (Straipsnį parinko ir atsiuntė 
Le.Kro.) Snk.

\ jej^stra Travel________
*& Services Ine.

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

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

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

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

* Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas *

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
TIESIOGįVILNIŲ

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 12 metų

Pristatymo kaina $15 už siuntinį

Tel. (416) 233-4601

mailto:salvaiti@tynx.org
http://www.fourseasonproperties.com
http://www.city.toronto.on.ca/index.htm
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Anapilio žinios

- Mūsų parapijoje lankosi dau
geliui jau pažįstamas svečias iš 
Lietuvos kun. Algirdas Kildušis, 
Žvirgždaičių parapijos klebonas.

- Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje spalio mėnesį sekmadie
ninėm pamaldom grįžtama prie žie
mos tvarkos, ir sekmadienio Mišios 
spalio 3, sekmadienį, bus jau 3 vai. 
po pietų.

- Ateinantį savaitgalį Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje grįžtama prie 
žieminės pamaldų tvarkos, ir sek
madieninės Mišios jau bus šeštadie
nį, rugsėjo 25, 3 vai. po pietų.

- Rugsėjo 15, trečiadienį, pa
laidota a.a. Uršulė Opanavičienė, 
94 m. amžiaus.

- Mūsų parapijos šventė šiais 
metais švenčiama rugsėjo 26, atei
nantį sekmadienį. Iškilmingos pa
maldos bus 3 vai. po pietų Lietuvos 
kankinių šventovėje. Po pamaldų 
bus meninė programa ir vaišės 
Anapilio salėje. Meninę programą 
atliks pianistė Ilona Beresnevičienė 
ir fleitistė Susan Kutertan. Bilietus 
į vaišes galima įsigyti pas Reginą 
Celejewską tel. 416 231-8832.

- Kard. A. Ambrožič praneša, 
kad Toronto arkivyskupija iš Share 
Life fondo paskyrė $30,000 Rytų 
Timoro nukentėjusiems gyvento
jams paremti.

- Toronto arkivyskupija prane
ša, kad Ryerson politechnikos uni
versiteto katalikams studentams ir 
profesoriams yra įsteigta koplyčia 
Sv. Pilypo Neriečio (St. Philip Neri) 
pastate, 64 McGill St. Mišios šio
kiadieniais mokslo metu yra 12.15 
vai. dieną. Kapelionijos telefonas 
416 351-0365.

- Mišios, rugsėjo 26, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Praną ir Juzę 
Žaliauskus, Ramutę Grigonienę ir 
Oną Skukauskienę; 11 v.r. už para
piją; 3 v.p.p. už Lietuvos kankinius; 
Vasagos Gerojo Ganytojo šventovė
je 10 v.r. už a.a. Joną ir Uršulę Paim
lius; Delhi Šv. Kazimiero šventovėje, 
rugsėjo 25, šeštadienį - 3 v.p.p. už 
a.a. Joną Gerčą (XII metinės).

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį pamaldos 11.15 

v. ryto. Prieš ir po pamaldų moterų 
draugijos narės platins Padėkos

, šventės puotos bilietus. Iškilmingos 
pamaldos įvyks spalio 17 d., 11.15 
v.r., po kurių 1 v.p.p. Lietuvių Na
muose įvyks puota.

- Rugsėjo mėn. 12 d. mirė 
Ema Laudinskienė, sulaukusi 95 m. 
amžiaus. Palaidota rugsėjo 16 d. Šv. 
Jono lietuvių kapinėse. Paliko liū
dinčius vaikaičius Darių ir Arūną 
Mašalus, kurie močiutę labai pa
vyzdingai prižiūrėjo savo namuose.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio popietėje, rug

sėjo 19, dalyvavo 210 asmenų. Sve
čių knygoje pasirašė Konstancija 
Jurgutienė iš Klaipėdos, Kazimiera 
Arlauskienė ir Aldona Olrienė iš 
St. Petersburg, FL, Jack ir Nancy 
Švelniai iš Toronto. Pranešimus pa
darė ir su svečiais supažindino LN 
moterų būrelio narė G. Butkienė.

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

- Visuomeninės veiklos susi
rinkimas įvyks š.m. rugsėjo 30, ket
virtadienį, 7 v.v. LN seklyčioje. LN 
būrelių atstovai prašomi dalyvauti.

- Kultūros komisija yra įsigiju
si įvairių vaizdajuosčių iš Lietuvos. 
Dėl jų įsigijimo ar nuomojimo 
skambinti S. Pabricienei tel. 416 
762-5419 arba V. Kulniui tel. 416 
769-1266.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį per 10.15 

v. Mišias giedojo parapijos jaunimo 
choras. Šis choras vėl giedos spalio 
17 d. po valandos repeticijos prieš 
Mišias.

- “Atgaivink” programos in
formacijos stalas veikia sekmadie
niais po Mišių salėje. Kitu laiku ži
nias teikia registracijos ir kvietimo 
grupė, kurią sudaro B. Čepaitienė 
tel. 621-2343, B. Biretienė tel. 261- 
4312, J. Bušinkienė tel. 905 842- 
6524 ir R. Ulbienė tel. 905 238- 
5042.

- Šį sekmadienį, rugsėjo 26, 
bus daroma rinkliava Kanados vys
kupų reikalams.

- Santuokos sakramentą pri
ėmė Michael Podsadecki ir Cathy 
Pritchard.

- KLK moterų dr-jos parapijos 
skyriaus susirinkimas įvyks spalio 
17 d., po 11.30 v. Mišių. Jame dr. 
Rimas Petrauskas kalbės apie vaikų 
auklėjimo problemas. Skyrius ruo
šia vakarinių ir vestuvinių drabužių 
parodą parapijos salėje lapkričio 17 
d., 4 v.p.p.

- Vartotų drabužių ir daiktų iš
pardavimą rengia parapijos tarybos 
labdaros sekcija š.m. spalio 27-28 d. 
d. Daiktus prašo atvežti į salę dieną 
prieš išpardavimą.

- Parapijos pastatų statyba ne
prasidėjo kaip buvo numatyta, nes 
statybininkų duotos kainos gerokai 
peršoko parapijos numatytą sumą. 
Architektai turi peržiūrėti projektą 
ir padaryti kainą sumažinančius pa
keitimus.

- Mišios sekmadienį, rugsėjo 
26: 8.15 v.r. už a.a. prel. Praną Va- 
serį; 9.15 v.r. už a.a. Emiliją Dick- 
soninę; 10.15 v.r. už a.a. Janiną 
Černiauskienę, už a.a. Vytautą Ta- 
mulaitį, už a.a. Joną ir Emiliją 
Aleksas; 11.30 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius.

Maironio mokyklos žinios
- Sėkmingai pradėjome naujus 

mokslo metus rugsėjo 18 d. Pamo
kos vyksta nuo 9 v.r. iki 12 v.p.
- Lituanistiniai kursai prasidės rug
sėjo 26 d. Vyks nuo 9 v.r. iki 12.30 
v.p.p.

- Sveikiname naują mokytoją 
iš Otavos, Virginiją Riškienę, kuri 
dėstys 7-tame skyriuje.

- Prašome tėvelius bei vaikus 
pasistengti kalbėti TIK LIETU
VIŠKAI mokyklos patalpose.

- Nuoširdus ačiū p. Pivoriui, 
kuris mokyklai padovanojo lietuviš
kų knygų, taipgi ir kredito koopera
tyvui “Parama”, kuris jau kelinti 
metai mokyklą apdovanoja sąsiuvi
niais, pieštukais ir kalendoriais. ž.Š.

Muziejaus-archyvo žinios
- Lietuvos kankinių parapijos 

šventės proga muziejuje yra pareng
ta nauja paroda “Kanados lietuvių 
istorijos vaizdai”. Kviečiame visus 
apsilankyti. Galbūt nuotraukose at
pažinsite save ar savo draugus, pa
matysite savosios organizacijos veik
lą, prisiminsite atliktus darbus.

Anykščiuose leidžiamam vai
kučių savaitraščiui “Kregždutė” 
aukojo: $100 - J. K. Ališauskai, 
A. T. Sekoniai.

Anapilio vaikų darželiui 
aukojo: $100 - Dana ir Romas 
Biskiai; $50 - A. Kusinskas.

Atitaisymas. Anapilio vaikų 
darželio padėkoje (“TZ” 36 nr.), 
gavus netikslią informaciją, išspaus
dintos ne tos pavardės. Turi būti - 
Aldonai Biškevičienei ir A. Ku- 
sinskui.

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

Mišios ir po jų vaišės Anapilio salėje

LIETUVOS KANKINIŲ ŠVENTE | 
įvyks 1999 m. | 
rugsėjo 26, |
sekmadienį, 
ANAPILYJE |

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

Maloniai kviečia visus dalyvauti - Anapilio parapijos taryba 5įį

B MONTREAL

ANAPILIO VAIKŲ DARŽELIS ir toliau priima vaikučius nuo 2 iki 5 
m. amžiaus. Teirautis tel. 905 272-4074

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

Anapilio vaikų darželis spa
lio 2 rengia “Yard Sale” parem
ti savo veiklai. Jeigu kas galėtų 
paaukoti vartotų drabužių, žais
lų, indų, įrankių, baldų, mes bū
tume labai dėkingi. Daiktus ga
lima palikti antrame aukšte prie 
darželio durų.

Anapilio vaikų darželis
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.

Prof. W. Bartoszewski, isto
rikas, Lenkijos senatorius, nacių 
kalinys, Varšuvos sukilimo daly
vis, kalbės tema “Lenkija - 
1939-1999” š.m. spalio 18 d., 7 
v.v. OISE auditorijoje, 252 
Bloor St.W. Paskaitą rengia Ka
nados lenkų kongresas, PE- 
KAO bendrovė ir Lenkijos oro 
linija LOT.

Metinę Toronto meno sa
vaitę šiemet globoja “Scarbo
rough Arts Council”. Lankymo 
“Open Doors” programoje rug
sėjo 25 - spalio 3 dalyvauja dau
giau kaip 35 menininkai ar jų 
grupės. Visuomenė yra kviečia
ma lankytis ir patirti, kai meni
ninkai rodo, kaip menas daro 
įtakos kasdieniam gyvenimui. 
Informacinį leidinuką su žemė
lapiu galima gauti “Scarbo
rough Arts Council and The 
Bluffs” galerijoje, 1859 Kings
ton Rd. Tel. 416 698-7322. Fak
sas - 416 698-7972. Ryšiai - 
Colleen Ostoforoff.

Hamiltono lietuvių teatras 
“Aukuras” savo 50 metų veik
los sukakčiai paminėti pasirinko 
Stasio Lauciaus 4 veiksmų vai
dinimą “Ponios Žydrienės 
bendrabutis”. Veikalo premjera 
įvyko š.m. rugpjūčio 20 d. Ha
miltone. O torontiečiams vaidi
nimas buvo pakartotas praėjusį 
sekmadienį, rugsėjo 19, Prisikė
limo parapijos salėje, kurion 
prisirinko nemažas būrys žiūro
vų. Visi gėrėjosi puikia vaidyba, 
prie kurios stipriai prisidėjo 
Siaurės Amerikoje gastroliuo
jantys Šiaulių teatro aktoriai - 
S. Jokubauskas, S. E. Pauliuko- 
nis, G. Udrėnas ir Ant. Venc
kus, nuo 1996 m. dirbantis Šiau
lių dramos teatro direktoriumi, 
čia po vaidinimo taręs padėkos 
žodį ir kvietė visus apsilankyti 
Lietuvoje.

A.a. Justinai Sriubiškienei 
ir jos sesutei a.a. Aldonai Sta- 
dienei mirus, užjausdami velio
nės Justinos vyrą Bonifacą, dukrą 
ir sūnų su šeimomis, velionės Al
donos dukras su šeimomis ir bro
lius Kavaliauskus su šeimomis, se
sučių atminimui “Tėviškės žibu
riams” $50 aukojo S. V. Kneitai.

A. a. Vytauto Skrinsko at
minimui, užjausdami visą velio- 
nies šeimą, Z. A. Stančikai ir jų 
dukros “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $30.

A. a. Justinai Sriubiškienei 
mirus, nuoširdžiai užjausdami 
vyrą Bonifacą, dukrą Jūratę ir 
sūnų Rimą, C. L. Javai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $30.

A. a. Justinai Sriubiškienei 
mirus, užjausdami vyrą Bonifa
cą Sriubiškį, dukrą Jūratę, sūnų 
Rimą ir brolį Praną Kavaliaus
ką, Jonė ir Kazys Šapočkinai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$25.

Irenos Lukoševičienės 
gobelenu parodo

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

Iškili moterų šventė
Kanados lietuvių katalikių 

moterų draugijos (KLKM) 50- 
mečio šventė pradėta iškilmin
gomis Mišiomis Lietuvos kanki
nių parapijos šventovėje, Miss- 
issaugoje, Ont. praeitą sekma
dienį, rugsėjo 19, 11 vai. ryto. 
Tautiniais drabužiais pasipuo
šusios moterys įnešė draugijos 
skyrių vėliavas, giedojo parapi
jos choras, vad. muz. J. Govėdo. 
Mišias aukojo ir šventės proga 
moteris pasveikino klebonas 
prel. J. Staškevičius. Skaitinius 
skaitė buvusi ilgametė KLKM 
dr-jos pirm. dr. O. Gustainienė. 
Pamokslą pasakė svečias iš Lie
tuvos kun. Alg. Kildušis.

Po Mišių daugelis šventės 
dalyvių rinkosi į didžiąją Anapi
lio salę, papuoštą šią gražią su
kaktį primenančiais simboliais. 
Visiems susėdus prie vaišėmis 
paruoštų stalų, minėjimą pradė
jo KLKM dr-jos Lietuvos kan
kinių parapijos skyriaus pirm. 
A. Augaitienė, pasveikindama su
sirinkusius ir pakviesdama pro
gramai vadovauti pirmosios 
KLKM dr-jos pirmininkės O. 
Jonaitienės vaikaitę Aldoną Ši-

A. a. Algirdo Jagėlos 4-rių 
metų mirties prisiminimui žmo
na Adolfina Jagėlienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $100.

A. a. V. Skrinsko atminimui 
lietuviškosios skautybės fondui au
kojo: $100 - R. P. Kūrai, F. Moc
kus, H. E. Stepaičiai, Rita, Jona
than Lynn; $50 - B. V. Biretos, 
Vincent Dibacco, A. Erštikaitienė, 
Ada Jucienė, D. J. Norkus, Č. L. 
Senkevičiai, B. Stalioraitienė, M. 
Vasiliauskienė, S. Verikaitienė, R. 
J. Dūda; $40 - Vidas Augaitis, R. 
G. Paulionis, A. Pakalniškytė-Puo- 
džiūnienė; $35 - N. A. Simonavi- 
čius; $30 - A. S. Baršauskai, D. A. 
Keršiai, A. Šalvaitytė, D. Zulonie- 
nė; $25 - A. S. Draugeliai, R. J. 
Dūda, B. Jonaitis, S. Matulevičie
nė, V. O. Narušis, P. B. Sapliai, R. 
S. Sapliai, V. L. Sendžikai, G. A. 
Tarvydai, A. Vaičiūnas; $20 - B. A. 
Abromaitis, E. Ališauskienė, R. 
Bagdonienė, J. K. Batūros, A. Bra- 
žys ir L Punkrienė, P. Breichmanas, 
A. Empakeris, S. J. Freimanai, V. 
K Gapučiai, L. D. Garbaliauskas, 
V. A. Grybai, M. A. Gverzdžiai, I. 
Ignaitienė, G. Ignaitytė, Ž. S. Igna- 
tavičiai, V. Jasinevičienė, B. Č. Jo
niai, R. A. Karka, L Kairienė, R. J. 
Karasiejai, B. Kasperavičienė, J. S. 
Krasauskai, Kryževičiai ir Petraus
kai, B. V. Kvedaras, S. V. Liuima,
F. Mačiulienė, A. Masionis, R. S. 
Masionis, V. Macas, V. P. Melny- 
kai, V. Morkūnas, J. Nešukaitis, V. 
V. Paškus, S. V. Piečaičiai, I. R. 
Paškauskas, K R. Poškus, Irena 
Ross, J. Rinkūnienė, E. Senkuvie
nė, E. Simonavičienė, P. G. Stripi- 
nis, M. I. Sungaila, A. L. Šeškus, B. 
Vaidila, A. Valadka, J. B. Tamulio- 
nis, M. Tamulaitienė, A. Valiūnas,
G. H. Lapas; $15 - V. Siminkevi- 
čienė; $10 - S. J. Andruliai, S. V. 
Aušrotai, Roger Black, G. Bijūnie- 
nė, M. Bulvičienė, P. B. Čeponkai, 
G. Gaižutienė, K. Janowicz, E. M. 
Kazakevičiai, V. Kecorienė, L. Ma
tulevičius, V. Montvila, G. Morkū
nienė, I. Pivoriūtė, A. Pūkas, A. 
Saplys, D. Steponaitienė; $5 - St. 
Škėma. Aukas rinko D. Keršienė ir 
V. Sendžikas.

monėlienę. Programa pradėta 
jautriu prisiminimu a.a. kun. 
Petro Ažubalio, kurio gėlėmis 
papuoštas portretas buvo pasta
tytas scenoje ant staliuko. Pa
brėžiant ypatingus velionies 
nuopelnus šiai parapijai ir visai 
lietuvių bendruomenei Toronte, 
giedant visiems “Marija, Mari
ja”, prie portreto buvo uždegtos 
trys tautinių spalvų žvakės. Tai 
atliko pirmosios KLKM dr-jos 
pirmininkės duktė Sigita Aušro- 
tienė. Apžvelgdama katalikės 
moters vaidmenį, pagrindinę kal
bą pasakė dabartinė KLKM dr- 
jos centro valdybos pirm. Ange
lika Sungailienė. Po to pagerb
tos buvusios draugijos ir šios 
parapijos skyriaus pirmininkės. 
Žodžiu sveikino Lietuvos gen. 
garbės konsulas H. Lapas, pir
masis KLKM dr-jos dvasios va
das kun. J. Liauba, OFM, KLB 
krašto valdybos pirm. A. Vai
čiūnas, Hamiltono skyriaus var
du - M. Vaitonienė, Lietuvos 
kankinių parapijos tarybos pirm. 
R. Paulionis, Šv. Kazimiero pa
rapijos Delhi, Ont. skyriaus 
pirm. A. Ratavičienė, evangeli
kų-liuteronų Išganytojo parapi
jos p. Liorencienė. Visi linkėjo 
draugijai dirbti dar daugelį me
tų. Raštu sveikino - Aušros 
Vartų Montrealio skyrius ir 
Toronto Prisikėlimi parapijos 
vardu - skyriaus pirm. V. Si- 
minkevičienė.

Meninę dalį atliko smui
kininkė R. Melkienė ir pianistė 
L Beresnevičienė, susilaukusios 
nuoširdžių plojimų ir gėlyčių. 
Rožių puokštė buvo įteikta šios 
šventės vyriausiai rengėjai A. 
Augaitienei, kuri tarė padėkos 
žodelį ir pakvietė “TZ” vyr. re
daktorių prel. dr. Pr. Gaidą su
kalbėti maldą prieš vaišes, pa
ruoštas J. Gurklienės. Gausūs 
dalyviai, besivaišindami šiltais 
patiekalais ir vynu, dalinosi iški
lios šventės įspūdžiais, kurių 
kiekvienam užteko ir namo par
sivežti. S.

JAUNA lietuvių šeima ieško buto 
Toronte. Skambinti tel. 416 604- 
4873.

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

DĖL PAŠTO VĖLAVIMŲ galima 
kreiptis skambinant tel. 416 979- 
8822 arba 1-800-267-1177. Palikti 
adresą su pašto kodu. Kuo dau
giau bus užregistruota adresų, 
kuriems vėluojasi laikraščio pri
statymas, tuo bus atkreiptas di
desnis dėmesys.

Best Sellers Ltd.
Member Broker

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

IRENA RENTELIENĖ 
Pirkimo-pardavimo atstovė

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

PraSau kreiptis visais namų pirkimo-pardavimo 
klausimais. Mielai ir sąžiningai patarnausiu.

------Numoliam.. nomųįv»rtlnlmo«

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !■■■.

A. a. Aldonai Stadienei mi
rus, užjausdami dukras Audrą 
ir Dainą, brolį Praną Kavaliaus
ką, Jonė ir Kazys Šapočkinai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$25.

A. a. Juozui Skilandžiūnui 
mirus, užjausdama dukrą Biru
tę su šeima, brolius kun. dr. 
Viktorą ir Praną su šeima bei 
visus artimuosius, Irena Turū- 
tienė “Tėviškės žiburiams” au
kojo $40.

Kun. Paulius Mališka, dirbąs 
Brazilijoje, šią vasarą antrą kartą 
lanko savo tėviškę. Rugsėjo 12 d. 
kun. Paulius Aušros Vartų švento
vėje su kun. Kazimieru Ambrasu, 
SJ, koncelebravo Mišias, užprašytas 
Montrealio šaulių, ir pasakė pa
mokslą. Šauliai pamaldose dalyva
vo su vėliavomis. Po atostogų grįžęs 
parapijos choras pasirodė su pa
rinktomis gražiomis giesmėmis. 
Vargoninkas Laurenti Djintcha- 
radze, choro koordinatorius Anta
nas Mickus ir parapijos vadovybė 
maloniai kviečia naujus dainininkus 
įsijungti į parapijos chorą.

Viena stipriau Montrealyje be
sireiškiančių organizacijų - Zvejo- 
tojų-medžiotojų klubas “Nida” rug
sėjo 18 d. suruošė tradicines žuvavi- 
mo varžybas Rimeikių vasarvietėje. 
O spalio 17, sekmadienį, 12 vai. 
Aušros Vartų parapijos salėje rengs

rudens šventę su menine programa, 
muzika ir užkandžiais. Kviečia visus.

Kai Vaira Vykė-Freiberga bu
vo išrinkta Latvijos prezidente, tuoj 
buvo aiškintasi, kas ji tokia. “The 
Gazette” paskelbė, kad ji esanti 
profesorė, per karo audras su šeima 
pasiekusi Kanadą ir apsigyvenusi 
Montrealyje. Mūsų kredito unija 
“Litas” tuoj pat prisiminė, kad ji 
yra buvusi “Lito” narė. Latviai 
Montrealyje irgi turi savo kredito 
uniją, be ji yra per maža ir negali iš
duoti paskolų perkant nekilnojamą 
nuosavybę. Tuo būdu p. Vaira pasi
darė “Lito” nare, “Litas” ją pasvei
kino per “Nepriklausomą Lietuvą”, 
o Desjardin centras, atrodo, jai pa
siuntė didžiulį sveikinimą. Kaip tik 
šiuo metu į Desjardin projektą 
steigti kredito unijas įeina Latvija, 
panašiai kaip buvo prieš 4-5 metus 
su Lietuva. B.S.

Montrealio Aušros Vartų parapijos choristai su savo šeimomis Ryčio ir 
Viluos Bulotų vasarvietėje prie Lac Archambault St. Donat vietovėje

Nuotr. A. Mickaus

“Dainavos” ansamblis iš Lietuvos, koncertaęs AV par. salėje š.m. liepos 16 
d. Nuotraukoje - dainaviečiai prie miesto rotušės Nuotr. J. Adomonytės

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AUTOMOBILIAMS, 

kurių vairuotojai yra 55 metų 
amžiaus ar daugiau, 

neturėję nelaimių.

NAMAMS, 
naujiems ir atnaujintiems, gerai 

išlaikytiems, savininko 
gyvenamiems arba nuomojamiems.

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

Tel. 722-3545 i Fax: 722-3546

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.

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.

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.

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).

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

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

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 Lithuania riSht now for only $0.66 a minute!

Only

That’s right.

EVERY MIN UTE-ANY DA Y YOU CALL 
ANY TIME YOU CAEE

Alt line's new flat rate service guarantees you the 
lowest long-distance charges-from Canada to 

Lithuania and around the world.

CHECK OUT THESE GREAT 
LONG DISTANCE RATES:

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

Austria $0.34
Australia $0.19
Belgium $0.25
Denmark $0.25
France $0.23
German} $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

Altline Communications has been helping 
Canadians save on their long distance 
since 1990. Our full range of services 
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


