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Prezidentą pasitinkant
Jau kuris laikas kalbame apie busimąjį istorinį 

įvykį - Lietuvos prezidentas atvyksta į Kanadą. Šio krašto 
lietuviams - tai didelė šventė, mūsiškosios spalvos skaid
resnis žybtelėjimas plačioje Kanados tautybių mozaikoje.

LIETUVA vėl bus paminėta Kanados žiniasklaido- 
je, nors trumpam iškils j paviršių, visiems primins, 
kas tasai buvęs Sovietų Sąjungos okupuotas kraš
tas šiandien jau laisvas ir kuria naują savarankišką bei de

mokratinį gyvenimą. Uždavinys nėra lengvas, ir geriau tai 
suprasti gali tik tie, kuriems konkrečiu darbu reikia prie 
to kūrimo prisidėti. Žvelgiant iš šalies ne vienam ir daž
nai atrodo, kad ne viskas tenai gerai daroma, kad per 
daug klystama, kad nesugebama, kad aplaidumo nema
žiau kaip pastangų ir 1.1. Taip - tiesos yra tokiuose ar pa
našiuose pastebėjimuose. Tačiau norint būti arčiau tiesos 
reikėtų nepamiršti ir tai, kad valdymo ir vadovavimo sun
kumai bei kasdienės senos ir naujos kliūtys ne visada taip 
lengvai įveikiamos kaip norėtųsi. Kas apskritai daugiau 
domisi politiniu gyvenimu, nesunkiai atras, kad ir kituose 
kraštuose ir visose valdymo sistemose yra nemažai taisyti
nų dalykų, įmanomų ir neįmanomų. Jų buvo ir bus. Juk 
niekada nestigo gražių idėjų ir sumanymų, bet žmonija vi
suomet kentėjo dėl stokos pusiausvyros tarp to, kas sako
ma ar žadama, ir to kas daroma. Užtat tiek daug entu
ziazmo rodoma, kai pasirodo ir iškyla nauji veidai ir var
dai. Taigi ir Lietuvoje po visų bandymų su “savaisiais” 
patriotiškai nusiteikusi, stipriau į Vakarus orientuota tau
tos dauguma per prezidento rinkimus pasisakė už naują 
ir daugeliu atžvilgiu kitonišką vadovą, vilties prezidentui 
kelią rengusį išeivijos veikėją Valdą Adamkų. Tautos 
istorijoje tai pirmas kartas, kad jaunas išeivis po penkias
dešimt metų, išgyvenęs visiškai skirtingą patirtį, sugrįžta 
vadovauti savo gimtajam kraštui.

SUSITIKIMAS su Lietuvos prezidentu Kanados lie
tuviams - nepaprastas įvykis. Vieni širdyje, kiti žo
diniais bei raštiškais pareiškimais sveikina tą retą 
svečią, linkėdami jam geros sveikatos ir pastovaus ryžto 

vesti Lietuvą tiesos, gėrio ir vienybės keliu, kad tauta stip
rėtų doroviškai, kad uoliau jungtųsi į bendruosius darbus 
siekiant nepriklausomybės stiprinimo bei ekonominės ge
rovės kėlimo. Tokių ar panašių linkėjimų puokštė tegu 
nenuvysta, tegu tampa bent dalele požiūrio stengiantis 
susidaryti visiems labai rūpimą Lietuvos ateities viziją. 
Kad žodžiai pradėtų virsti kūnu, reikia burti visas gerąsias 
tautos jėgas, įskaitant ir išeiviją, kuri, kaip Prezidentas 
puikiai žino, yra įsigijusi didelę patirtį idealistiniu nusitei
kimu veikti tėvynės laisvei ir gerovei. Ir tasai darbas toli 
gražu dar nebaigtas, gal tik įpusėtas. Ant statomo valsty
bės rūmo vainikų niekas nekelia, nes tokiam darbui pa
baigos nėra. Todėl tegu sustoja blaškytis tie, kurie manė, 
kad 1990 m. kovo 11d. buvo visų darbų ir kovų pabaiga. 
Išeivija Lietuvai šiandien gal net dar daugiau reikalinga 
nei anais okupacijų dešimtmečiais. Jos reikalingumą įro
do ir prezidento Valdo Adamkaus, ir daugelio kitų grįži
mas tėvynėn, prisiėmimas didelių darbų ir milžiniškos is
torinės atsakomybės. Keliai atviri ir kitiems, ypač tiems, 
kurie savo demokratinės mąstysenos branda, specialiais 
moksliniais bei politiniais pasiruošimais galėtų būti labai 
naudingi Lietuvos gerovę kuriant. Nuogąstavimas, kad 
tenai kažkas išeivių nenori, neturėtų tapti pasiteisinimais 
ar kliūtimis atsiliepiant į šaukimą prisidėti prie bendrų 
tautos užduočių. Tautai būtų nuostolinga, jei nemalonios 
išeivių patirtys tėvynėje gundytų juos į visa numoti ranka 
ir save nukreipti kitataučių naudai. Č.S.

SVEIKINAME LIETUVOS PREZIDENTĄ
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KANADOS ĮVYKIAI

Nobelio premija kanadiečiui
1999 metų Nobelio premiją 

už pasiekimus ekonomijos srity
je laimėjo kanadietis Robert 
Mundell. Gimė Kingstone, On
tario, po kurio laiko persikėlė į 
Latimer, Ontario, vėliau į Map
le Ridge, B.C. Menų bakalau- 
reatą gavo 1953 metais Britų 
Kolumbijos universitete, o 1956 
metais baigė Massachusetts 
technologijos institutą daktaro 
laipsniu. Profesoriavo Britų Ko
lumbijos, McGill (Montrealyjc) 
ir Waterloo universitetuose. 
Nors vėliau gyveno Niujorke, 
kur profesoriavo Kolumbijos 
universitete, ir daug laiko pra
leisdavo Europoje, dr. Mundel 
pasilaikė Kanados pilietybę. Jis 
yra žinomas ne tik kaip naujų 
ekonomijos idėjų skleidėjas, bet 
taip pat ir kaip bon vivant bei 
žvalus ir energingas ekscentri
kas. Dalį savo premijos ($960, 
000 JAV) žada išleisti savo 65 
kambarių “palazzo” remontui 
Tuskanijoje (Italijoje), kur jis 
daug laiko praleidžia su savo 
gyvenimo drauge ir jaunu sūnu
mi. Premija dr. Mundell buvo 
paskirta už jo ankstyvas teorijas 
apie bendrą piniginį vienetą 
valstybių grupėms, iš kurių gimė 
dabartinis “Euro”. Jau 1963 
metais jis iškėlė klausimą, ar ne 

geriau apsimokėtų turėti bend
rą valiutą vietoj atskirų pinigi
nių vienetų, kurių apyvartos 
santykį gali manipuliuoti ne 
vien valstybės valdžia, bet ir 
tarptautiniai pinigų keitėjai. Su 
Tarptautinio pinigų fondo 
(IMF) ekonomistu M. Fleming 
jis išvystė pinigų keitimo lygsva
ros teoriją, kuri tapo žinoma 
kaipo “Mundell-Fleming mo
del” ir yra privaloma skaityba 
ekonomijos studijose. Dr. Mun
dell pirma knyga “Man and 
Economics” buvo išleista 1968 
metais JAV-bėse, po kurios jis 
parašė visą eilę knygų bei 
straipsnių ekonomijos klausi
mais. Įdomus faktas, kuriuo ka
nadiečiai turėtų didžiuotis, kad 
per pastaruosius ketverius me
tus net trys kanadiečiai ekono
mistai laimėjo Nobelio premijas.

Antroji 36-to parlamento 
sesija prasidėjo spalio 12 dieną 
su iškilmėmis pagerbiant naują
ją karalienės atstovę Adrienne 
Clarkson, kuri perskaitė “pra
kalbą iš karališkos krasės” 
(“Speach from the Throne”). 
Paprastai toje prakalboje būna 
bendrais bruožais išdėstyti fede
racinės valdžios ateities planai. 
Šios prakalbos bendra tema

(Nukelta į 8-tą psl.)

Lietuvos sostinės Vilniaus vaizdas (Neris žvelgiant iš Gedimino pilies bokšto). Vilniuje yra įsikūrusi ir
Lietuvos prezidentūra Nuotr. V. Maco

Nepriimtini reikalavimai Lietuvai
Dėl Ignalinos atominės elektros jėgainės uždarymo terminų

PROF. VYTAUTAS NEZGADA, 
Kaunas

Černobylio katastrofa ir jos 
padariniai sukėlė perdėtus Eu
ropos šalių, visuomenės, specia
listų bei kai kurių ekspertų 
būkštavimus dėl Ignalinos ato
minės elektros jėgainės (joje 
dirba analogiško tipo reakto
riai) darbo patikimumo bei sau
gumo. Todėl vis dažniau įvai
riuose forumuose pasigirsta Eu
ropos šalių atstovų (ypač ES 
narių) reikalavimai tą jėgainę 
kuo skubiau uždaryti, nors toje 
jėgainėje per pastaruosius me
tus buvo įgyvendintas komplek
sas priemonių, padidinančių jos 
darbo patikimumą bei saugumą.

Vienas iš pagrindinių dings
čių minėtai polemikai yra mūsų 
šalies noras kuo greičiau įstoti į 
ES ir ŠAS (NATO) organizaci
ją. Kitoms šalims nerūpi, kaip 
tai atsilieps valstybiniams Lietu
vos interesams, ypač ekonomi
kai. Vis intensyviau kai kurie 
politikai (net ekspertai) žaidžia 
korta - “norite kuo greičiau bū
ti priimti į ES ir ŠAS, prisiimki
te įsipareigojimus kuo greičiau 
uždaryti Ignalinos jėgainę”. Ir 
mūsų politikai skuba šiems ragi
nimams paklusti. Esu už tai, 
kad Lietuva įstotų į ES ir ŠAS, 
nes tai mūsų šalies saugumo 

Sovietinių okupantų sugriautas, dabar atstatytas Kauno kapinėse 
žuvusiems Lietuvos laisvės kovotojams paminklas su įrašu: “Žuvome 
dėl Tėvynės” Nuotr. V. Maco

veiksnys. Tačiau mes neturime 
to siekti aklai, stačia galva, neiš
gvildenę visų galimų pasekmių, 
ypač ekonomikoje.

Iškyla klausimas, ar sugebė
sime numatytai) terminais įgy
vendinti naujus alternatyvius 
(ekonomiškai švarius) elektros 
energijos šaltinius, ar grįšime 
prie termofikacinių jėgainių, 
kuriose naudojant dujas kaip 
kurą, elektra žymiai pabrangs. 
Naudojant kurui mazutą (jis 
kiek pigesnis), labai teršiama 
aplinka.

Aprūpinimo ei. energija 
strategija turėtų būti sudaryta 
bent 15 metų į priekį keliais vari- 
entais, įvertinant skirtingus Igna
linos jėgainės uždarymo terminus.

Įrengiant alternatyvius (eko
logiškai švarius) ei. energijos 
gavybos šaltinius, kuriems taip 
pat reikalingos nemažos lėšos 
(pvz. statant ant mažų upių 
hidroelektrines, olandų pavyz- 
džiu-vėjo jėgaines, plačiu mastu 
panaudojant biodujas bei saulės 
energiją) geriausiu atveju tepa
siektume 15-20% bendro reika
lingo ei. energijos šaliai kiekio. 
Be to, negalima pamiršti, jog 
ateityje ei. energijos pareikala
vimas didės tiek buityje, tiek ir 
gamyboje. Todėl manau, jog ne
atsakingas (visai neparuoštas) 
vyriausybės sprendimas visai už

daryti Ignalinos jėgainę iki 2010 
metų, neišstudijavus galimas po 
to ekonomines pasekmes, susie
tas su ei. energijos gavyba arba 
jos importu. Tenka sutikti su 
prof. L. Ašmanto nuomone (iš
dėstyta K.d. 1999.IX.16), jog Ig
nalinos uždarymo klausimą turi 
spręsti ne politikai, bet specia
listai. Be to, vyriausybė, prisiim
dama įsipareigojimus, kuriuos 
teks vykdyti kitų kadencijų vy
riausybei, turėtų bent prelimi
nariai žinoti šalies ekonominę 
padėtį, pvz. po 5-rių ir po 10- 
ties metų, t.y. žinoti situaciją, ar 
valstybė tuomet bus ekonomiš
kai pajėgi atsisakyti pigios ei. 
energijos. Be to, turint galvoje, 
jog Ignalinos jėgainė aprūpina 
gana sudėtingą ei. energijos per
davimo sistemą (į įvairius regio
nus), vargu ar tikslinga atsisa
kyti pigios atominės ei. gavybos. 
Todėl palaipsniui uždarant da
bartinius blokus reikėtų statyti 
naują modernaus tipo reakto
rių, kurio saugumu neabejotų ir 
patys reikliausi oponentai. Kita 
vertus, Lietuva negali prisiimti 
atsakomybės už buvusio oku
panto padarinius šios energeti
nės pabaisos likvidavimo. Ją lik
viduojant turi prisidėti visa Eu
ropa. Todėl manau, kad vyriau
sybės siūlomais uždarymo ter
minais (I-mo bloko iki 2005 m., 
II iki 2010 m.). Europos sąjun
ga turi tarpininkauti, idant Eu
ropos rekonstrukcijos ir plėtros 
bankas padengtų visas išlaidas 
(kitų ES valstybių sąskaita), su
sietas su Ignalinos uždarymu, 
bei atominio kuro atliekų (jas 
saugoti pas save pavojinga - tai 
tolygu uždelsto veikimo bom
bos) už Lietuvos ribų. Greta to, 
minėtas bankas turėtų išduoti 
ilgalaikius (lengvatinėm sąly
gom) kreditus:

a. naujo modernaus reakto
riaus statybai (planuojant jį pa
statyti iki to termino, kai bus 
sustabdytas II-asis blokas);

b. alternatyvių (ekologiškai 
švarių) ei. energijos šaltinių įgy
vendinimui.

Jeigu neišvengiami būtina 
priimti sprendimą dėl terminų 
Ignalinos jėgainės uždarymui, 
manau, kad I-asis blokas galėtų 
būti uždaromas apie 2010-uos- 
ius metus, o II tuomet, kai bus 
pastatytas naujas modernus re
aktorius, arba kai baigsis jo 
leistinas darbo terminas.

Baigdamas noriu palinkėti 
dabartinei vyriausybei netapti 
Ignalinos jėgainės priešininkų 
įkaitais, nepasiduoti diplomati
niam kitų šalių spaudimui, bet 
vykdyti atsainią ir gerai apgalvo
tą politiką priimant šį nepapras
tai svarbų Lietuvai sprendimą.

Prezidentas Estijoje
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus spalio 4-5 d.d. 
lankėsi Estijoje su pirmuoju 
valstybiniu vizitu. Jis susitiko su 
Estijos prezidentu Lennart Me
ri ir ministeriu pirmininku Mart 
Laar Taline, kitą dieną praleido 
Tartu mieste, aplankė Toruve- 
rės radaro stotį, apžiūrėjo val
dymo centrą Altaskivyje. Estijos 
vadovai domėjosi Lietuvos pa
tirtimi siekiant narystės Šiaurės 
Atlanto sąjungoje ir teigiamai 
vertino Vakaruose gyvenančių 
lietuvių pastangas įstoti į tą or
ganizaciją. Kaip rašo “Lietuvos 
rytas”, V. Adamkus pokalbiuo
se pabrėžė, kad abipusės Lietu
vos ir Estijos investicijos nėra 
pakankamos (Estijos investici
jos Lietuvoje - 70 mln. JAV 
dol., Lietuvos investicijos Esti
joje šiemet - 343,000 JAV dol.). 
Svarbu sumažinti suvaržymus 
Baltijos rinkoje.

Priimta ES kandidate
“Lietuvos rytas” žiniomis, 

Europos komisija (EK) spalio 
13 d. paskelbė, kad derybų pra
džiai rekomenduoja Lietuvą ir 
kitas penkias valstybes kandida
tes (Bulgariją, Latviją, Maltą, 
Rumuniją ir Slovakiją). Lietu
vos pažangos įvertinime teigia
ma, jog Lietuva įvykdė politi
nius narystės reikalavimus, bet 
daugiau dėmesio turėtų skirti 
kovai su organizuotu nusikals
tamumu ir tęsti teisines refor
mas. Aiški pažanga pasiekta 
vykdant viešojo administravimo 
reformą ir sienų kontrolę, bet 
reikia stiprinti muitines. EK 
taip pat pažymėjo, jog padaryta 
pažanga vizų politikos, vyrų ir 
moterų lygių galimybių srityse, 
įstatymų derinime su Europos 
sąjungos žemės ūkio teisės visu
ma. Palankiau negu pernai įver
tinta Lietuvos ekonomika, bet 
reikia sumažinti biudžeto defi
citą, baigti privatizuoti banki
ninkystės sektorių ir aktyviau 
plėtoti prekybos ryšius su ES. 
EK sveikino Lietuvos sprendi
mą uždaryti Ignalinos atominę 
elektros jėgainę. Galutinis nuo
sprendis dėl derybų pradžios 
bus daromas gruodžio mėnesį 
Helsinkyje įvyksiančiame ES 
valstybių ir vyriausybių vadovų 
susitikime.

Jūros siena
Spalio 7 d. Lietuvos seimas 

pritarė Lietuvos ir Latvijos jū
ros sienos sutarčiai. Dokumen
tas bus nagrinėjamas seimo Už
sienio reikalų ir Ekonomikos 
komitetuose. Visuotinėje sesi
joje bus svarstomas spalio 19 d. 
Si sutartis dėl teritorinės jūros, 
išskirtinės ekonominės zonos ir 
kontinentinio šelfo atribojimo 
Baltijos jūroje buvo pasirašyta 
liepos 9 d. Palangoje, patvirtina 
abejų kraštų ministeriu pirmi
ninkų parašais. Derybos dėl šios 
sutarties vyko penkerius metus 

Šiame numeryje
Prezidentą pasitinkant 

Istorinis įvykis Kanados lietuviams 
Nepriimtini reikalavimai Lietuvai 

Lietuva negali atsakyti už buvusio okupanto padarinius 
Čečėnija tebekovoja už savo laisvę

Čečėnai laukė pagalbos iš Vakarų, ypač Lietuvos 
Ieškomi Dubingių žudikai

Lietuvoje atnaujinta Armijos krajovos byla 
Iš Vilniaus duobės į katedrą

Pagarbiai palaidoti Lietuvos kankinių palaikai 
Paminėtas prezidentas Stulginskis 

Kauniečiai nuoširdžiai prisiminė antrąjį Lietuvos prezidentą 
Lietuva turi geriausią pasaulio lakūną 
Jurgis Kairys perskrido po 10 Vilniaus tiltų 

Žmogus, nugalėjęs tamsą 
Aklasis Petras Zabitis ir jo kūryba 

Tūkstantinės istorijos kraštas Iranas 
Keliautojas Stasys Dalius prie Kaspijos jūros 

Idiotų ir raganų medžioklė
Lietuvos dabartinė būklė po dešimties metų

su petraukomis. Ji įsigalios 
abiejų valstybių parlamentams 
ją patvirtinus.

Grąžins indėlius
Lietuvos vyriausybė laikysis 

įsipareigojimų grąžinti indėlius 
gyventojams, skelbia ELTA. Šią 
nuostatą patvirtino ministeris 
pirmininkas Rolandas Paksas 
rugsėjo 24 d., nors Tarptautinis 
valiutos fondas siūlo indėlių 
grąžinimą sustabdyti, nes reikia 
sugriežtinti fiskalinę valstybės 
politiką bei sumažinti valstybės 
išlaidas.

Pritarta “Williams” veiklai
Spalio 5 d. Lietuvos seimas 

priėmė penkių įstatymų pakeiti
mus, kurie leidžia JAV firmai 
“Williams” dalyvauti Lietuvos 
naftos ūkio privatizavime. Tuo 
klausimu susitarė konservato
riai ir kai kurie krikščionių de
mokratų frakcijos nariai, kitos 
frakcijos pasisakė prieš pakeiti
mus. Seimui priėmus pataisas, 
“Williams International” galės 
įsigyti 33% “Mažeikių naftos” 
akcijų, perimti bendrovės valdy
mo kontrolę bei per 7 metus 
padvigubinti savo dalį jos akci
niame kapitale, rašo ELTA. 
“Williams” žada sumažinti savo 
akcinio kapitalo dalį “Mažeikių 
naftos” bendrovėje nuo planuo
tų 66% iki 51%. Priimtais įsta
tymų pakeitimais padidinta 
valstybės garantuojamų paskolų 
suma. “Mažeikių naftos” ga
myklos remontui bei Būtingės 
terminalo statybos projektui fi
nansuoti ir apyvartinėms lėšoms 
papildyti skolinimosi riba padi
dinta iki 650 mln. JAV dolerių 
(2.6 mln. litų). Pataisoms prieši
nęsi seimo nariai, 10 politinių 
partijų vadovai’ketina priimtus 
įstatymus apskųsti konstituci
niam teismui, nes strateginis in
vestuotojas į Lietuvos naftos 
kompleksą (“Williams”) buvęs 
pasirinktas be aiškios valstybi
nės energetikos strategijos, ne
kreipiant dėmesio j valstybinio 
saugumo pagrindų įstatymo rei
kalavimą... išsaugoti sprendžia
mąją galią valstybei.

Energetikos rūpesčiai
Lietuvos seimas spalio 5 d. 

priėmė nutarimą dėl valstybinės 
energetikos strategijos krypčių 
patvirtinimo. Svarbiausias ir 
kebliausias klausimas buvo Ig
nalinos AE pirmojo bloko už
darymo data (2005 m.) ir finan
savimas. Seimo dauguma prita
rė seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio siūlymui papildyti 
nutarimą konkrečiais darbais: 
rengti kompensuojamuosius 
energetinius ir infrastruktūros 
socialinius projektus, naudojant 
Europos sąjungos ir G-7 valsty
bių grupės, kitų valstybių bei 
tarptautinių finansinių instituci
jų teikiama paramą. Taip pat 
siūloma vyriausybei pertvarkyti 
planuojančias ir projektuojan-

(Nukelta į 2-rą psl.)
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“Kelrodžiai į tironiją"
Valdinės tironijos reiškinių būna ir Amerikoje

SPAUDOS BALSAI

Ieškomi Dubingių žudikai

VILIUS BRAŽĖNAS

Š. m. vasaros paskutiniai
siais mėnesiais Amerikos politi
koje ir žiniasklaidoje vyravo 
Waco (tikybinės sektos sunaiki
nimo) skandalas. Savaitinėje 
“The Washington Times” laido
je (1999.VIII. 12) užtikau Paul 
Craig Roberts straipsnį “Road 
to Tyranny Paved in Waco” 
(“Kelias į tironiją, grįstas Waco 
mieste”). Tai man priminė.pra
eitį, kai vienoje iš paskaitų seri
jos ta tema kalbėjau. Tarp vaiz
dajuosčių radau įrašytą ir mano 
paskaitą, skaitytą 1982 m. San 
Diego, Kalifornijoje, tema “Sig- 
neposts to Tyranny” (“Kelro
džiai į tironiją”).

Tarp užsilikusių paskaitų 
aprašymų ir skelbimų užtikau 
pusės laikraščio puslapio prane
šimą, jog 1980 m. spalio 13 d. 
Waco suvažiavimų centre kal
bės Vilius Bražėnas apie “Kel
rodžius į tironiją”. Pranešime, 
šalia kalbėtojo nuotraukos, nu
rodoma, jog jis yra “pabėgėlis iš 
Sovietų okupuotos Lietuvos... 
gerai susipažinęš su komunisti
ne tironija, du kartu gyvenęs 
komunistų ir kartą nacių val
džioje, totalistinę tironiją stebė
jęs iš vidaus ir išorės. Daugia
metis John Birch Society narys 
p. Bražėnas taipogi esąs aktyvus 
už laisvę kovojančiose lietuviš
kose organizacijose JAV ir ben
dradarbiaująs keliuose lietuvių 
laikraščiuose bei žurnaluose.

Prieš šešetą metų Waco 
miestas ir jo gyventojai susidūrė 
su ambicingos ir už savo veiklą 
atsakyti vengiančios vyriausybės 
veikla. Dvi federacinės agentū
ros, turinčios įstatymų vykdymo 
priežiūros galią, apsupo neįro
dytais nusikaltimais kaltinamos 
religinės sektos sodybą užmies
tyje. Prieš niekam negrasinan
čius Amerikos piliečius panau
dojo šarvuočius, tankus, malūn
sparnius, dujas ir psichologinį 
spaudimą. Nuo šūvių ir ugnies 
žuvo per 80 civilių gyventojų, jų 
tarpe 25 vaikai.

Federacinės valdžios galios 
kritikai teigia, jog visą tą reikalą 
paprastai ir be aukų galėjo iš
spręsti apskrities policijos (šeri
fo) įstaiga, arba aukštesnės ins
tancijos - Texas valstijos polici
ja. Akysna krito faktas, jog ta 
federacinei valdžiai užkliuvusi 
sekta yra krikščioniška sekta. 
JAV žiniasklaida, dažnai su “li
beralų” administracijoje paska
tinimu, varo propagandą prieš 
religiją, ypač krikščionybę. Be
ne naujausias tos propagandos 
pavyzdys yra PBS TV tinkle, 
prakišta net 2-1/2 valandų do
kumentinė programa “Popie
žius Jonas Paulius II - mileniu- 
mo žmogus”. Tie, kurie tikėjosi, 
jog “liberalų” ir globalistų PBS 
tinklas duos nešališką, tikrąja 
prasme dokumentinę progra
mą, nusivylė. Programoje po
piežių rodė sėdintį arba važinė
jantį “pope-mobiliu”; kalbėjo 
daugiausia Vatikano, Katalikų 
Bendrijos, krikščionybės ir Jono 
Pauliaus II-jo kritikai iš viso
kiausios kairės, įskaitant ir kai
riausią JAV vyskupą Gumble- 
ton iš Detroito. Nė vieno kalbė
tojo iš tikros dešinės.

Tuo pačiu metu pasirodė 
knyga, kaltinanti kitą popiežių - 
Pijų XII-jį “Hitlerio Popiežius”.

Prie to prisideda ir kataliky
bės niekinimas Niujorko (Bruk- 
lyno) meno muziejuje išstatyti 
šlykštūs rodiniai. Antireliginė 
propaganda buvo vienas iš ma
no paskaitos Waco mieste mi
nėtų “kelrodžių” į valdžios tiro
niją. Įspėdamas amerikiečius 
apie kelrodžius tironijon nau
dojau Lietuvos patirtį sovietų ir 

nacių okupacijose. Nurodžiau, 
jog komunistai, vos įkėlę koją 
Lietuvon, užgrobė žiniasklaidą, 
mokyklas ir policiją. Kurį laiką 
laikraščiai gyveno senais pava
dinimais, bet vis tiek tapo mark
sizmo, leninizmo garsiakalbiais.

Nurodžiau, jog kitą geležinę 
okupanto kumštį pajutusi Lie
tuvos institucija buvo mokykla. 
Pirmiausia iš klasių išnyko kry
žiai. Po to, vietoje privalomo 
(katalikų, žydų, protestantų) re
liginio mokymo, atsirado ateiz
mas. Mažai kam reikėjo įrodi
nėti ir priminti, jog ir JAV mo
kyklose išnyko kryžiai, mokinių 
malda ir bet kokie religiniai 
simboliai. Tai įvyko “valstybės 
ir religijos atskyrimo” dingstimi. 
Vietoje prievartinio ateizmo, 
JAV mokyklon įsiskverbė relia
tyvizmas ir žmogų sudievinanti 
religija - humanizmas.

Ir vieni ir kiti Lietuvos oku
pantai griežčiausiomis bausmė
mis grasindami, rinko piliečių 
ginklus, įtvirtino centralizuotą 
policiją NKVD ir Gestapą. Ir 
Amerikoje, nepaisant aiškios 
konstitucinės teisės piliečiams 
turėti ginklus, einama j piliečių 
nuginklavimą. Konstitucijos is
torija aiškiai rodo, kad prieš ka
raliaus tironiją kovoję amerikie
čiai norėjo užsitikrinti, jog jie 
bus pakankamai ginkluoti, jei jų 
pačių išrinkta valdžia pasuktų 
tironijos link. (Hitleris buvo iš
rinktas...).

Kaip Davidian sekta patyrė, 
jie gal būtų apgynę savo vaikus 
nuo tankų, jei būtų turėję prieš
tankinių ginklų.

Žurnalistas P. C. Roberts 
(buvęs prez. Reagano patarė
jas) rašė: “Didžiai gąsdina tai, 
kad federacinė valdžia gali su
organizuoti 86 žmonių ir jų 
nuosavybės sunaikinimą, ir nie
kas nebus už tai atsakingas”. 
Kaip ir daugelis kitų kaltina vy
riausiąją JAV prokurorę ir jos 
viršininką Prezidentą už tai, kad 
pilnai neištyrė Waco tragedijos 
ir nenubaudė kaltųjų už JAV is
torijoje negirdėtą federacinės val
džios galios panaudojimą prieš 
savus civilinius piliečius.

Taigi apie tironijos reiški
nius Waco piliečiai buvo įspėti 
jau 1980 metais. Buvo įspėti ir 
apie kontroliuojamos žiniasklai- 
dos vaidmenį tironijai pridengti.

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.

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

Andrew W. Swan 
Direktorius

Buvusio Lietuvos prezidento Antano Smetonos gatvė Šėtoje (Kėdainių apskr.), nukentėjusi karo metais
Nuotrauka Vyt. Maco

Čečėnija tebekovoja už savo laisvę
Pasirašiusi paliaubas su Rusija, Čečėnija artėjo prie savo nepriklausomybės, bet iškilo 

naujas karas, palietęs ir Čečėniją, ir Dagestaną. Prieš keletą metų Čečėnija tikėjosi 
paramos iš Vakarų, ypač Lietuvos

E. RINGUS, Čikaga

1991 m., kai mūsų dėmesys 
buvo nukreiptas į Lietuvos lais
vės atgavimą, nuo sovietų impe
rijos, be europinių kraštų, norė
jo atsiskirti Kaukazo ir Viduri
nės Azijos tautos. Ilgai laukti 
nereikėjo. Pirmieji buvo čečė
nai, maža šiaurinio Kaukazo 
tauta. Tai ta pati, kuri ilgiausiai 
priešinosi carams, kuri daugiau
sia nukentėjo nuo Stalino tero
ro. Dar karui nesibaigus Stali
nas nutarė bausti čečėnus už 
“bendradarbiavimą” su vokie
čiais. Visi per keletą dienų buvo 
perkelti j Kazachstano dyku
mas. Tačiau po Stalino mirties 
beveik visi čečėnai grįžo į savo 
kraštą.

Kaukazas yra viena įdo
miausių planetos sričių. Dėl 
kainuotume susiformavo dau
gybė skirtingų tautelių. Per 
Kaukazą ėjo keliai iš Azijos į 
Europą. Per Kaukazą caristinė 
Rusija veržėsi Indijos plotuos- 
na, norėdama pasiekti Ramųjį 
vandenyną. Kaspijos jūros ba
seine vis daugiau randama naf
tos. Tuo labai domisi Vašingto
nas; Londonas ir Paryžius.

Po Pirmojo pasaulinio karo 
Kaukazo tautos norėjo atgauti 
nepriklausomybes, bet netgi lais
vę žadėję komunistai nedavė jos 
nei armėnams, nei gruzinams, 
nei azerbaniečiams.

Carinį Turkestaną sovietai 
suskaldė į kelias respublikas ir 
keletą autonominių sričių. Ne
paisant kietos Stalino rankos 
Kaukazo ir Vidurinės Azijos

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

(1985) Limited 

tautos buvo mažiausiai surusin
tos, išskyrus Kazachstaną, kur ir 
buvo tremiami tūkstančiai ne
paklusnių imperijos piliečių. 
Keli milijonai rusakalbių, gyve
nančių šiauriniame Kazachsta
ne, nori prisijungti prie naujos 
Rusijos federacijos.

Po “perestroikos” valstybinis 
rusų aparatas pradėjo griūti, ir 
daugelis rusakalbių, praradę sa
vo galią, grįžta Rusijon. Čiabu
viai bando grąžinti savo papro
čius, kalbas, ypač religiją. Tūks
tančiai šventyklų atstatyta, įsteig
ta religinių mokyklų islamo hie
rarchijos vadovams paruošti.

Kad ir nenoromis, Maskva 
toleravo trijų Kaukazo respub
likų (Azerbaidžano, Gruzijos ir 
Armėnijos) atsiskyrimą. Apie 
atsiskyrimą kitų Kaukazo tautų 
Maskva nenorėjo nė kalbėti. 
Pirmieji buvo čečėnai, kurie 
ginklu drįso pasipriešinti, būda
mi daug mažesni už suomius. 
Suomiai 1939-40 m. apgynė 
savo kraštą, o čečėnai - 1994-96 
m. Čečėnų drąsa ir sėkmė atsis
pirti prieš galingą Rusiją įkvėpė 
drąsos kovotojams kitose isla
miškose respublikose.

Pagal pasirašytas paliaubas 
tarp Čečėnijos ir Rusijos (pa
starajai atstovavo gen. Lebed, 
dabartinis Krasnojarsko guber
natorius ir galimas kandidatas į 
prezidentus), Čečėnija turi tapti 
nepriklausoma. Nepriklausomy
bės ilgiau laukti čečėnai nesu
tinka. Todėl karinius veiksmus 
jie patys pradėjo Dagestane.

Tuos veiksnius jie pradėjo 

atsišaukimu į dagestaniečius 
š.m. rugpjūčio 10 d. Jame kal
bama apie “nepriklausomos is
lamiškos Dagestano respubli
kos” įsteigimą.

Maskvos reakcija vėl buvo 
panaši, kaip ir 1994 m., kai ge
neralinio štabo viršininkas ma
nė, jog užteks poros dienų čečė
nams numalšinti. Naujasis prem
jeras Putin irgi žada greit su
tvarkyti sukilėlius iš Čečėnijos. 
Praėjo jau daugiau kaip mėnuo, 
bet mūšiai tebevyksta. Maža to 
- čečėnai (islamistų grupės) pra
dėjo naują veiksmų etapą - 
sprogdinimą pastatų, tiltų, gele
žinkelių, atominių stočių.

Prezidentas Jelcinas įsakė 
naudoti visokias priemones ge
sinti^ gaisrą Dagestane. Sekda
ma ŠAS (NATO) pavyzdį, Ru
sija bando sutvarkyti čečėnus ir 
dagestaniečius savo aviacija ir 
pėstininkais bei artilerija. Mo
dernūs ginklai čečėnų rankose 
numuša lėtus lėktuvus ir malūn
sparnius.

1996 m. Jelcinas buvo pri
verstas baigti konfliktą, nes ar
tėjo rinkimai. Netoli rinkimai į 
Rusijos parlamentą, o konflik
tas Kaukaze plečiasi. Kai kurie 
kandidatai siūlo atnaujinti karą 
su Čečėnija ir ją likviduoti, nes 
mažas karas Dagestane gali būti 
pradžia galutinio islamiškų tau
tų išsivadavimo ir imperijos žlu
gimo.

Atrodo, naujasis premjeras 
Putin, senas KGB narys, apie 
diplomatiją negalvoja, nutarė 
atimti iš čečėnų ir tai, ką, pas
tarieji buvo išsikovoję 1994-96 
m. Iš Vakarų čečėnai paramos 
nesulauks, nes JAV jau ir anks
čiau buvo pareiškusios - tas kon
fliktas yra vidinis Rusijos reikalas.

Čečėnija tikėjosi paramos iš 
jau išsilaisvinusių iš Sov. Sąjun
gos varžtų valstybių, ypač Lietu
vos. Pastarojoje buvo sudaryta 
net seimo narių rėmėjų grupė, 
ryškėjo noras pripažinti Čečėni
jos nepriklausomybę, bet nedrį
so žengti tokio žingsnio, nes 
Lietuva, pati būdama silpna ir 
vieniša, galėjo labai nukentėti ir 
politiškai, ir ekonomiškai.

Savaitė...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

čias energetikos bei ekonomi
kos institucijas ir iki 2000 m. 
kovo 31 d. parengti valstybinės 
energetikos strategijos įgyven
dinimo planą.

Arabų valstybėje
Lietuvos ūkio ministeris 

rugsėjo pabaigoje lankėsi Jung
tiniuose arabų emyratuose 
(JAE). Jis dalyvavo susitiki
muose su JAE ekonomikos ir 
prekybos ministerijos, prekybos 
ir pramonės rūmų vadovybe, 
valdančiosios Dubajaus šeimos 
atstovu, rašo ELTA. Buvo susi
tarta dėl galutinio parengimo ir 
pasirašymo dvišalių sutarčių dėl 
ekonominio bendradarbiavimo, 
dvigubo apmokestinimo išven
gimo, investicijų skatinimo ir 
apsaugos. Dubajaus pramonės 
ir prekybos rūmai pažadėjo pa
dėti Lietuvos įmonėms, siekian
čioms plėtoti veiklą tame kraš
te. Pasiūlyta organizuoti Lietu
vos įmonių prekių parodą Du- 
bajuje. RSJ

Vilniaus lenkų dienraštis 
“Kurier Wilenski” š.m. rugsėjo 
18 d. laidoje rašo: “Sužinojome, 
kad pastaruoju metu generalinė 
prokuratūra atnaujino bylą Ar
mijos krajovos Lietuvoje, bū
tent Dubingiuose. Ši byla buvo 
pradėta 1992 m., kelis kartus 
sustabdyta, o 1996 m. Vlniaus 
prokuratūra ją nutraukė.

Generalinės prokuratūros 
specialių tyrimų skyriaus vyr. 
prokuroras Rimvydas Valentu- 
kevičius painformavo, kad AK 
narių byla š.m. birželio mėn. 
buvo atnaujinta po to, kai į pro
kuratūrą kreipėsi Vilnijos pir
mininkas. ‘Buvo nustatyti nauji 
faktai, kurie anksčiau nebuvo 
išaiškinti’ - sakė vyr. prokuro
ras. Buvo sudaryta nauja proku
rorų grupė, kuri atlieka tardy
mą. Kol kas nežinoma, kokios 
bus tragiškų įvykių Vilniaus 
krašte tyrinėjimo pasekmės, bet 
sužinojome, kad kai kurie AK 
nariai buvo pakviesti į prokura
tūrą ‘pokalbiui’. Galbūt prieis 
prie labiau masiškų apklausinė
jimų. Dėl Glitiškės įvykių pro
kuroro atsakymas' buvo toks: 
‘Medžiaga buvo ištirta. Konkrer 
čių faktų nesurasta. Baudžia
mosios bylos buvo atsisakyta”.

Glitiškių žudynių dalyviai 
buvo lietuviai policininkai, o 
Dubingių kaimo gyventojus žu
dė majoro Szendzielarz’o - 
“Lupaškos” vadovaujama penk
toji AK brigada. Lietuvius poli
cininkus sušaudė vokiečiai, o 
“Lupaškai” š.m. rugsėjo 26 d. 
Lenkijoje, Kiersnowo kaime bu
vo atidengtas paminklas. Iškil
mėse dalyvavo ‘Lupaškos’ ryši
ninkė “Lala” Lydia Lwow (“Ga- 
zeta” 1999.IX.27). Lenkijos 
prezidentas išeivijoje Sabbat 
1988 m. apdovanojo “Lupašką” 
(po mirties) auksiniu “Virtuti 
Militari” kryžiumi. Daugelis 
lenkų jį laiko didvyriu, nors, 
kaip rašo “Gazeta”, “tačiau kai 
kurie jo daliniai pridarydavo 
nusikaltimų, kuriuos galima bū
tų priskirti pačiam (brigados) 
vadui”.

Lietuvos teismai
Paryžiaus rusų savaitraštis 

“Ruskaja Mysl” š.m. rugsėjo 9- 
15 d. laidoje rašo: “Ką tik Lie
tuvoje buvo paskelbtas teismo 
sprendimas kelių Lietuvos len
kų byloje, kurie norėjo taikiu 
keliu gauti Vilniaus kraštui au
tonomiją (nepainioti su atsisky
rimu). Atvykę į teismą Lietuvos 

A+A
NIJOLEI BORYSIENEI

mirus Lietuvoje, Vilniuje, nuoširdžiai užjaučiame jos 
seserį SIGITĄ ŠTUOPIENĘ ir visą jos šeimą 
šią skausmo valandą, netekus mylimo žmogaus -
V. L. Kirkiliai M. K. Grambliai
Z. Marčiukaitienė A. Masanauskienė

N. Jonaitienė

A+A
REGINAI NORVAIŠIENEI

mirus rugsėjo 24 d. Vankuveryje, nuoširdžiai 
užjaučiame velionės brolį HENRĮ TUMAITĮ, jo 

žmoną GRAŽINĄ ir dukterį TERESĘ -
A. V. Skabeikiai A. P. Skučai
L. Macijauskienė L. Klimienė

PADĖKA
A+A 

STASĖ ROČIENĖ
mirė 1999 m. rugsėjo 2 d. savo namuose. Palaidota 

rugsėjo 4 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississauga, Ont.
Nuoširdžiai dėkojame kun. Augustinui Simanavi

čiui, OFM, bei kunigams iš Lietuvos už gedulines Mišias, 
kun. Liudui Januškai, OFM, už Rožinį ir maldas, kun. 
Eugenijui Jurgučiui, OFM, už maldas kapinėse. Ačiū D. 
Radikienei už vargonavimą ir giedojimą Mišių metu; M. 
Povilaitienei už surinktas aukas Mišioms ir sergantiems 
vaikučiams bei tremtiniams, “Kovai su vėžio liga” Lietu
voje. Ačiū draugams ir pažįstamiems už užprašytas Mi
šias ir pareikštas užuojautas; V. Birštonui už paruoštus 
pietus ir ponioms už pyragus.

Liūdintys - vyras Pranas, dukra Rita, 
sūnus Stasys su šeima

ir Lenkijos seimų nariai tikėjosi 
išteisinimo arba bent lygtinio 
teisiamiesiems sprendimo. De
ja, atimant jiems laisvę lenkai 
buvo stipriai nubausti”.

Tuo pačiu klausimu diskusi
joje su “Lenkų bendruomenės 
pirm. A. Stelmachowski’u J. 
Giedroyc ir J. Nowak-Jezio- 
ranski Toronto lenkų savaitraš
tyje “Związkowiec” š.m. rugsėjo 
30 d. laidoje pasisakė: “Stelma- 
chowski tvirtina, kad nusikaltė
liai buvo nuteisti kaip žmonės, 
kurie norėjo užtikrinti savo vi
suomenės teises’. Tikrumoje 
nuteistieji 1990 m. veikė prieš 
Lietuvos nepriklausomybę ir jos 
išlaikymą Sov. Sąjungos sudėty
je. Ši veikla buvo nukreipta ly
giai prieš Lietuvą, kaip ir prieš 
Lenkiją. Sov. Sąjunga buvo 
grėsmė abiem valstybėm. Profe
sorius Stelmachowski nekalba 
apie faktą, kad Lietuvos teismas 
nuteisė ilgamečiam kalinimui 
ne tik lenkus, bet ir du lietuvius 
komunistus - Burokevičių ir 
Jarmalavičių, kurie liko paklus
nūs Maskvai ir aktyviai prieši
nosi Lietuvos nepriklausomy
bei”.

Blogas ir geras pasas
Viena iš Trakų festivalio or

ganizatorių garsi baleto šokėja 
Maja Pliseckaja savo atsimini
mų knygoje “Aš, Maja Plesec- 
kaja” rašo: “O, kad galėčiau 
šiandien gimti kokioje nors lai
mingoje Ispanijoje arba Con
necticut valstijoje. Visa pradėti 
nuo nulio. Su dideliu pasu, prie 
kurio nereikia kankinančiai iš
dėlioti visų pasaulio vizų, min
džioti konsulatų bei pasiuntiny
bių slenksčius, o tik parodžius 
rusišką- susidurti su šaltumu, 
nedraugiškumu, nereikėtų bai
mintis, kad pase lieka tik keli 
puslapėliai, dar dvi-trys valsty
bės ir pasas pasibaigs, - eik, 
prašyk naujo. Visokie pažemini
mai, visokios kančios, susinervi
nimai...”

Antrą kartą balerinai gimti 
nereikės. “The Baltic Times” 
š.m. rugsėjo 2-8 d. laidoje rašo: 
“Kaip ir Rusijos muzikos elito 
daugelis, Pliseckaja ir jos vyras 
Ščedrinas abu yra Lietuvos pi
liečiai. Lietuvos valdžia be sun
kumų duoda Lietuvos pasus 
Rusijos žvaigždėms, kurios 
džiaugiasi Lietuvos pasų prak
tiškumu - po Europą galima ke
liauti be vizų”. J.B.

mailto:tevzib@pathcom.com
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Iš Vilniaus duobės į katedrą
Sovietų nužudyti kankiniai - vyskupas Vincentas Borisevičius 
ir kunigas Pranas Gustaitis, iškasti iš bendros Tuskulėnų 
dvaro kapų duobės, po iškilmingų pamaldų Vilniuje pagarbiai 

palaidoti Telšių katedroje ir Viešvėnų šventoriuje

VIKTORAS ALEKNA, Vilnius
Rugsėjo 26 d. Vilnius atsi

sveikino su kankiniais vyskupu 
Vincentu Borisevičiumi ir kuni
gu Pranu Gustaičiu. Jų atmini
mui Sumą laikė arkiv. Juozas 
Audrys Bačkis, Telšių vyskupas 
Antanas Vaičius, pamokslą pa
sakė vysk. Jonas Boruta. Į Sumą 
buvo atvažiavę visų Lietuvos 
kunigų seminarijų auklėtiniai; 
buvo vienuolių ir pilna katedra 
tikinčiųjų vilniečių.

Po Sumos vyskupai, kuni
gai, klierikai, lydimi tūkstančių 
vilniečių, Gedimino prospektu 
nužygiavo iki buvusių KGB rū
mų Lukiškių aikštėje, kur 1946 
m. buvo kalinamas vysk. V. Bo
risevičius ir kun. Pr. Gustaitis ir 
čia pat 1946 m. lapkričio 18 d. 
buvo sušaudyti, o jų palaikai 
nuvežti į Tuskulėnų dvaro par
ką ir ten užkasti bendroje kagė
bistų aukų duobėje.

Atgimimo laikais Tuskulė
nų kapai buvo atkasti; čia rasta 
daugiau kaip septynių šimtų 
žmonių griaučiai. Iš jų kelių de
šimčių palaikai buvo atpažinti, 
jų tarpe ir vysk. V. Borisevi- 
čiaus bei kun. Pr. Gustaičio pa
laikai. Pagaliau buvo nutarta 
vysk. V. Borisevičiaus palaikus 
palaidoti Telšiuose, o kun. Pr. 
Gustaičio — Viešvėnų, kur jis 
prieš suėmimą klebonavo, šven
toriuje.

Taigi prie aukų paminklo, 
šalia buvusių Saugumo rūmų, 
pagaliau buvo . paguldyti du 
karstai su vysk. V. Borisevičiaus 
ir kun. Pr. Gustaičio palaikais. 
Čia vilniečiai atsisveikino su 
bolševikų aukomis. Kalbėjo mi- 
nisteris S. Kaktys, Vilniaus 
meras J. Imbrasas ir Telšių 
vysk. Antanas Vaičius, kuris 
savo ilgoje išsamioje kalboje 
papasakojo ne tik šių dviejų 
bolševizmo aukų gyvenimą bei 
pasišventimą Bažnyčiai ir 
tautai, bet ir apie būdus, kaip 
bolševikai veikė, siekdami 
sunaikinti lietuvių tautą.

Vyskupas Vincentas Borise
vičius, g. 1887 m. lapkričio 23 d. 
Vilkaviškio apskrities Bebrinin- 
kų km., baigė Seinų kunigų se
minariją, aukštuosius mokslus 
ėjo Šveicarijos Friburgo univer
sitete, grįžęs į Lietuvą kunigavo 
Suvalkų Kalvarijoje, o Pirmojo 
pasaulinio karo metais - Mins
ke ir Voroneže. 1918 m. grįžo į

m. dėstė Seinų kunigų seminari
joje, nuo 1926 m. dirbo Telšių 
vyskupijos kancleriu, o įsteigus 
Telšių kunigų seminariją buvo jos 
rektorius. 1940 m. konsekruotas 
vyskupu, o po vysk. Justino Stau
gaičio mirties 1944 m. kovo 4 d. 
perėmė Telšių vyskupiją.

Tų pačių metų rudenį į Tel
šius sugrįžo bolševikai. Vysk. V. 
Borisevičius iš savo darbo vie
tos nepasitraukė, bet ir toliau 
rūpinosi savo vyskupijos tikin
čiųjų sielovada. Savo išmintingu 
žodžiu jis kvietė žemaičius ne
pabūgti užgriuvusios grėsmės ir 
atsidėti Dievo Apvaizdai.

Okupantai siekė, kad ir vys
kupas talkintų jų kėslams lietu
vių širdyse naikinti tikėjimą ir 
tautiškumą. Bet vyskupas nepa
sidavė sovietų valdžios reikala
vimams, o ir perspėjamas vykdė 
ganytojo pareigas. Todėl 1945 m. 
gruodžio 18-24 d. buvo suimtas ir 
tardytas, bet išleistas, o 1946 m. 
vasario 5 d. vėl suimtas, išvežtas į 
Vilniaus Saugumo tardymo kalė
jimą. 1946 m. rugpjūčio 28 d. nu
teistas mirties bausme, kuri buvo 
įvykdyta lapkričio 18 d.

Kun. Pranas Gustaitis - že
maitis. Kai vysk. V. Borisevičius 
vadovavo Telšių kunigų semina
rijai, ten mokėsi ir buvo įšven
tintas kunigu. Kunigavo Žemai
tijoje, o paskutinė jo vieta buvo 
Viešvėnų parapija. 1946 m. jis 
buvo suimtas, kalintas Vilniaus 
Saugumo tardymo kalėjime, kar
tu su vysk. V. Borisevičiumi bu
vo nuteistas mirties bausme, ku
ri ir buvo įvykdyta tą pačią lap
kričio 18 d.

Jų karstai su palaikais 1999 
m. rugsėjo 26 d., lydimi vyskupų, 
Tremtinių choro giesmių ir gau
sios vilniečių minios, išvežti iš 
Vilniaus. Rugsėjo 27 d. vysk. V. 
Borisevičiaus palaikai palaidoti 
Telšių katedroje, o kun. Pr. Gus
taičio - Viešvėnų šventoriuje.

Lietuvos katalikai, atradus 
vyskupo V. Borisevičiaus palai
kus, susirūpino jo praeitimi ir 
ryžosi siekti, kad šis kankinys, 
nukankintas už savo ištikimybę 
Kristui, Bažnyčiai ir Tėvynei, 
būtų iškeltas į altorių garbę. Jau 
kelinti metai kviečiami melstis ir 
prisiminti vyskupo Vincento kan
kinio nuopelnus. Lietuvos vysku
pai yra sudarę specialią komisiją, 
kuri rūpinasi ne tik vysk. Vincen
to, bet ir arkiv. Mečislovo Reinio 
bei arkiv. Teofiliaus Matuliono

Lietuvą ir dirbo Marijampolės 
gimnazijos kapelionu; nuo 1922

gyvenimo duomenų rinkimu bei 
jų beatifikacija.

A.a. vyskupas VINCENTAS BORISEVIČIUS sovietiniame kalėjime
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fi, KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ
A THE LITHUANIAN CANADIAN COMMUNITY

Kanados lietuvių bendruomenės 
krašto valdyba, jungdamasi 

su visais Kanados lietuviais,

SVEIKINALIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ
VALDĄ ADAMKŲ 

ir p. Almą Adamkienę 
jų pirmo oficialaus vizito Kanadoje proga.

Laukdami jų atvykstant ruošiamės susitikimams su jais Kanados 
lietuvių būstinėse Toronte ir Mississaugoje

spalio 23 ir 24 dienomis.

KLB valdybos pirm. Algirdas Vaičiūnas, vicepirm. Rūta Žilinskienė,
nariai - Rimas Kuliavas, Natalija Liačienė, Silvija Piečaitienė, kun. Edis Putrimas, Irena Ross, 

Matas Stanevičius, Vida Stanevičienė, Jolanta Stasiulevičienė, Marytė Vasiliauskienė i

Besilankančius Kanadoje Jo Ekscelenciją

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ

VALDĄ ADAMKŲ 
ir ponią ALMĄ ADAMKIENĘ

SVEIKINA
maža tautos dalis išeivijoje - Kanados lietuvių šaulių rinktinė 

“Vilnius” bei sesės ir broliai šauliai Kanadoje.
Linkime Jums maloniai pasisvečiuoti antroje mūsų tėvynėje 

Kanadoje. Linkime Jums laimingai sugrįžti į 
Tėvynę Lietuvą ir dirbti jos gerovei.

Su gilia pagarba - _ x , ..6 1 s G.S. P. Jonikas,
rinktinės vadas .

Su džiaugsmu ir pasididžiavimu 
SVEIKINAME 

didžiai gerbiamą Lietuvos Prezidentą

VALDĄ ADAMKŲ
ir ponią ALMĄ

jų apsilankymo Kanadoje proga - buvę Eichstaett’o 
lietuvių gimnazijos mokiniai ir mokinės:

Aldona Bobėnaitė-Vaitonienė, Danutė Bobėnaitė-Staškevičienė, 
Birutė Levickaitė-Pranienė, Justas Kibirkštis,

Zuzana Morkūnaitė-Stravinskienė, Jonas Nešukaitis, 
Teofilė Vieraitytė-Ciparienė, Aldona Zarembaitė, 

Birutė Žilvitytė-Vytienė

KREDITO KOOPERATYVAS

SVEIKINAME
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ

VALDĄ ADAMKŲ,
linkėdami vesti Lietuvą į šviesesnį rytojų, 
pagrįstą tautos vienybe, aukšta dorove 

ir ekonomine gerove.
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

Paminėtas prezidentas Stulginskis
Iškilmėse dalyvavo daug kauniečių, bet vilniškė 

žiniasklaida nesidomėjo
Pirmasis konstitucinis Lie

tuvos prezidentas Aleksandras 
Stulginskis mirė 1969 m. rugsė
jo 22 d. Kaune. Jo palaikai pa
laidoti Kauno Aukštosios Pane
munės parapijos kapinėse. Šie
met suėjo trisdešimt metų nuo 
jo mirties. Lietuvoje dabar kiek
vieną savaitę, kiekvieną dieną 
minimos kokios nors sukaktys. 
Aleksandro Stulginskio - de
mokratinio parlamentarizmo ir 
Lietuvos valstybingumo simbo
lio Lietuva nebuvo pasirengusi 
minėti. Tik jo duktė Aldona 
Stulginskaitė-Juozevičienė, šiuo 
metu gyvenanti Jungtinėse Ame
rikos Valstijose, neužmiršo tė
vo, kreipėsi į Lietuvos Krikš
čionių demokratų partijos Kau
no skyriaus pirmininką Algi
mantą Kurlavičių, kuris ir pasis
tengė tinkamai paminėti šio vie
no iškiliausių Lietuvos žmonių 
dvidešimtajame amžiuje Alek
sandro Stulginskio mirties tris
dešimties metų sukaktį. M

Minėta buvo net keliose 
vietose. Rugsėjo 17 d. buvo pa
minėtas vienoje LKDP Kauno 
skyriaus kuopoje, taip pat 
“Ąžuolo” vidurinėje mokykloje. 
Rugsėjo 22 d. Prezidentą minė
jo Aleksandro Stulginskio var
du pavadinta Kauno vidurinė 
mokykla. O pats iškilmingiau
sias minėjimas įvyko rugsėjo 19 d.

Tą dieną minėjimas buvo 
pradėtas 11 v. Kauno bazilikoje. 
Čia šv. Mišias aukojo kun. dr. 
V. St. Vaičiūnas, per pamokslą 
išsamiai nušvietęs A. Stulgins
kio gyvenimą. Po pamaldų dide
lis būrys kauniečių nuvyko į 
Aukštosios Panemunės kapines 
ir prie kapo pagerbė A. Stul
ginskį ir jo žmoną Oną amžino
jo poilsio vietoje. Čia kalbėjo 
Lietuvos Krikščionių demokra
tų partijos valdybos pirmininkas 
Kazimieras Kuzminskas, Kauno 
mero pavaduotojas Alg. Kurla-

A.a. ALEKSANDRAS STULGINSKIS

vičius; sugiedotas Lietuvos him
nas, sukalbėta malda “Amžinąjį 
atilsį...”

Trečioji minėjimo dalis įvy
ko Kauno menininkų namuose. 
Minėjimui vadovavo aktorė Rū
ta Staliliūnaitė, kuri taip pat 
paskaitė keletą ištraukų iš isto
riko Alfonso Eidinto knygos 
“Aleksandras Stulginskis”. Apie 
A. Stulginskio asmenybę ir jo 
veiklą papasakojo istorikė Au
dronė Veilentienė bei rašytojas 
LKDP narys Viktoras Alekna. 
Per minėjimą keletą kūrinių pa
grojo Sauliaus Bartulio vado
vaujamas styginis kvartetas, 
pianistas Darius Kudirka.

Kauniečiai gražiai paminėjo 
A. Stulginskį. Daug žmonių bu
vo šventovėje, spūstis ir prie ka
po, o Menininkų vadovai nesiti
kėjo, kad žmonėms neužteks 
vietų sėdėti salėje, kiti stovėda
mi klausėsi kalbų, muzikos. Mat 
šiuo metu Lietuvos žmonės į 
panašius renginius renkasi ne
gausiai. A. Stulginskio asmeny
bė patraukė žmones. Deja, ži
niasklaida, ypač vilniškė, visai 
neminėjo nei sukakties, nei ren
ginių. Viktoras Alekna

Iš “Baltijos kelio” dešimtmečio minėjimo, surengto mažeikiečių veikė
jų. Dešinėje - Sąjūdžio Mažeikių sk. narė S. ŠVIESAITĖ, buvusi Są
jūdžio pirm. J. BIČKUVIENĖ su vyru

Anuomet ir dabar
Pakartojom “Baltijos kelio” žygį

SOFIJA ŠVIESAITĖ

S. m. rugpjūčio 23-oji išaušo 
saulėta, graži. Mes mažeikiečiai 
ruošėmės į šį jubiliejinį “Balti
jos kelio” žygį.

Tačiau šiemet žmonių entu
ziazmo negalima lyginti su 1989 
metų! Viena, kad darbo diena, 
o kita - labai sujauktos žmonių 
nuotaikos. Piktosios jėgos prie
šina žmonelius, kurstydami prieš 
konservatorius ir mūsų gerb. 
prof. Vytautą Landsbergį, kurio 
dėka anas žygis ir įvyko... Į viską 
šiandien žvelgiama tik per drumz
linus ir juodus akinius. Viskas ne 
taip, niekas negerai, tik “rau
donasis pogrindis teisus”...

1989 m. visi veržėsi, kad tik 
patektų į autobusus. Kas savo 
automobiliais, motociklais, dvi
račiais. Kas kuo, kad tik pasiek
tų skirtą vietą.

Daugelio ir mūsų autobusui 
įstrigus į transporto kamšatį 
Šiauliuose, gerokai teko vėluoti. 
Be to, išvažiavus j pagrindinį 
kelią mūsų autobusas, neaišku 
kieno įsakymu, vilkosi labai lė
tai. Mus lenkė ir pėsti, ir va
žiuoti. Automobiliai dirvomis, 
laukų platumomis lenkė vieni 
kitus. Viena laimė, kad prof. 
Vytautas Landsbergis per radiją 
ramino atsiliekančius keleivius 
ir prašė visus susiimti rankomis 
autobusuose. Degte degė musų 
širdys ir liepsnojo uždegtos žva
kutės su trispalvėm vėliavėlėm 
rankose! Tai buvo begalinė 
šventė, kurios niekas iki tų die

nų pasaulyje nebuvo matęs nei 
išgyvenęs.

Mums pasiekus Pasvalio 
rajone Puškonių kaimą, kur bu
vo mūsų rajono sustojimui skir
ta vieta, staiga visi kelio juostos 
dalyviai paleido rankas. Mus lyg 
Perkūnas būtų trenkęs... Išlipę 
iš autobuso nežinojome ką da
ryti. Prašėme, kad pavežtų iki 
Saločių, — bet vairuotojas pasa
kė, jog nė žingsnio toliau - tok
sai jam duotas maršrutas. Dau
gelis autobusų išvažiavo. Sutū
pėme, kaip viščiukai iškratyti į 
pakelės ražienas. Padainavome. 
Atvažiavo mūsų laimė seimo 
narys Zigmas Vaišvila, pakal
bėjo maloniai, nuramino mus.

Tačiau šio dešimtmečio mi
nėjimas buvo blankus. Iš Mažei
kių išsiruošė vos pora autobusų. 
Šią išvyką organizavo Sąjūdžio 
Mažeikių skyriaus pirm. Anta
nas Saulius Poškus bei Kultūros 
skyrius. Kartu važiavo buvusi 
Sąjūdžio pirmininkė Jadvyga 
Bičkuvienė su šeima, valdybos

(Nukelta į 4-tą psl.)

Centuo^j
Best Sellers Ltd.

Member Broker
4 Robert Speck Parkway, Suite 150, 
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IRENA RENTELIENE 
Pirkimo-pardavimo atstovė

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

Prašau kreiptis visais namų pirkimo-pardavimo 
klausimais. Mielai ir sąžiningai patarnausiu.
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ROKIŠKIUI 500 METŲ

Rugsėjo 25-26 d.d. Rokiškyje 
buvo švenčiamas miesto 500 m. 
jubiliejus. Kaip primena “Valstie
čių laikraštis”, Rokiškis išaugo iš 
nedidelės žemdirbių, amatininkų 
ir prekybininkų gyvenvietės į stam
bų Šiaurės Rytų Lietuvos pramo
nės ir kultūros centrą. Nepriklau
somybės aikštėje sukakties proga 
pastatyta arka. Miesto gyventojų 
sveikinti atvyko Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus ir seimo 
pirmininkas Vytautas Landsbergis.

PADĖJO TURKIJAI
Lietuvos respublikos nepa

prastoji ir įgaliotoji ambasadorė 
Turkijoje Halina Kobeckaitė An
karoje padėkos iškilmėse priėmė 
Lietuvai skirtą padėkos ženklą už 
paramą nukentėjus nuo žemės 
drebėjimo. Iš viso buvo padėkota 
daugiau kaip 80 valstybių ir tarp
tautinių organizacijų atstovams 
už jų materialinę ir moralinę pa
galbą. Lietuvos vyriausybės nuta
rimu pagalbai Turkijai buvo skir
ta 300,000 litų, už kuriuos nupirk
ta ir nugabenta į Stambulą apie 7 
tonos vaistų.

LANKĖSI JAV MEDIKAI

Respublikinėje Vilniaus uni
versitetinėje ligoninėje rugsėjo 
pabaigoje lankėsi du vaikų urolo
gai ir vienas chirurgas su savo ko
mandomis iš Mičigano valstijos, 
JAV. Jie teikė patarimus vieti
niams gydytojams ir operavo jau
nus pacientus pagal pasaulinės 
labdaros organizacijos “Healing 
the Children” programą. Lietu
viams buvo padovanota vertingų 
chirurginių instrumentų bei diag
nostinės aparatūros. ELTOS ži
niomis, ryšiai su HTC organizaci
ja buvo užmegzti 1993 m., tarpi
ninkaujant garsiam krepšininkui 
Šarūnui Marčiulioniui.

projektams. Antrąja bus skiriama 
6 mln. eurų (25 mln. litų) Panevė
žio miesto nutekamųjų vandenų 
valymo įrenginių remontui. Pa
skolų terminas - 20 metų, o jos 
turi būti pradėtos grąžinti po 5 
metų.

MAŽIAU GYVENTOJŲ

Statistikos departamento duo
menimis, rugpjūčio pradžioje Lie
tuvoje gyveno 3,699,500 žmonių. 
Tai yra 1,329 gyventojais mažiau, 
negu metų pradžioje. Per pirmuo
sius septynis šių metų mėnesius 
gimė 22,127 kūdikiai (341 ma
žiau, negu pernai per tą patį lai
kotarpį). Mirusiųjų skaičius padi
dėjo - mirė 448 žmonėmis dau
giau negu tuo pačiu laikotarpiu 
pernai.

BENDRADARBIAVO CHIRURGAI
Rugsėjo mėnesį Vilniaus uni

versiteto ligoninės Santariškių 
klinikose lankėsi Didžiosios Bri
tanijos Southampton unversiteto 
širdies chirurgijos centro koman
da, vadovaujama įžymaus vaikų 
kardiochirurgo Mark Haw. Jis 
kartu su Vilniaus kardiochirur
gais operavo tris vaikus su įgimto
mis širdies ydomis. Bendradarbia
vimo projektas bus tęsiamas ir 
ateityje - sekantis' komandos vizi
tas numatytas 2000 m. sausio mė
nesį.

NAUJI APDOVANOJIMAI

ELTA skelbia, kad Baltijos 
grupuotės prezidiumas įsteigė 
naujus apdovanojimus - Baltijos 
diplomą ir Baltijos garbės juostą. 
Jais bus apdovanojami Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos piliečiai, kurie 
yra nusipelnę šių valstybių nepri
klausomybės atkūrimui, Baltijos 
vienybės ir solidarumo stiprini
mui. Šis sprendimas yra susijęs su 
Baltijos valstybių nepriklausomy
bės atkūrimo dešimtmečiu.

Genovaitė ir Petras Breichmanai, atšventę Hamiltone š. m. rugsėjo 25 
d. 80 ir 85 metų amžiaus sukaktis

Hamilton, Ont.
KLKM DR-JOS HAMILTO

NO SKYRIAUS valdybos narės 
š.m. rugsėjo mėn. susirinko į posėdį 
Emilijos Kybartienės namuose. Bu
vo galutinai aptarti paruošiameji 
darbai skyriaus veiklos 50-mečio 
paminėjimui. Laiko liko nedaug, 
nes jubiliejinis vakaras numatytas ir 
įvyks lapkričio 6, šeštadienį, 5 v.p.p. 
Iškilmingos Mišios bus aukojamos 
lapkričio 7, sekmadienį 10.30 v.r. 
Aušros Vartų parapijos šventovėje. 
Skyriai prašomi jose dalyvauti su 
savo vėliavomis. Valdyba kviečia vi
suomenę gausiai dalyvauti, išgirsti 
apie mūsų nueitą kelią ir užmojus 
ateičiai. Be dosnių ir nuoširdžių sa
vo bendruomenės narių paramos 
mūsų veikla būtų blankesnė.

Posėdyje taip pat buvo aptarta 
einamieji reikalai, kurių atsiranda 
kaskart vis naujų ir nenumatytų. 
Posėdis užbaigtas labai gražia mal
da Marijai, kurią sukalbėjo pirm.M. 
Vaitonienė. Sekė malonios šeiminin-

■■ ■■ LIF.IUVIAI PASAULYJE

AKCIJOS DANIJAI
“Lietuvos telekomas” rugsėjo 

22 d. pasirašė sutartį su “Tele- 
Danmark International”. Joje nu
matyta 28.4% mobilaus ryšio 
bendrovės “Bitės GSM” akcijų 
pardavimas Danijos firmai už 50 
mln. JAV dol., arba 200 mln. litų. 
ELTA rašo, kad “Lietuvos tele
komas” taip pat pasirašė sutartį 
su ta pačia firma bei Nyderlandų 
firma “TeleDanmark East Hol
ding”, įsigyti iš jų 49% UAV 
“Comliet” akcijų už 3.35 mln. 
JAV dol. (13.4 mln. litų). Dabar 
“Lietuvos telekomas” valdo 90% 
“Comliet” bendrovės akcijų.

PASKOLŲ SUTARTYS
Rugsėjo 22 d. Lietuvos finan

sų ministeris Jonas Lionginas pa
sirašė dvi paskolų sutartis su Eu
ropos investicijų banku. Vienoje 
numatyta 15 mln. eurų (63 mln. 
litų) savivaldybių investiciniams

Lougheed Funeral
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

DANIJA PIRKO “TAURĄ”
Danijos firma “Bryggerigrup- 

pen” įsigijo Vilniaus “Tauro” 
alaus daryklą, ketvirtą pagal dydį 
tokią įmonę Lietuvoje. Už 70.6% 
“Tauro” akcijų sumokėta 3.5 mln. 
JAV dolerių (3.3 mln. eurų). Li
kusios akcijos priklauso valstybei 
ir smulkiems privatiems investuo
tojams. “Tauras” užima maždaug 
11% Lietuvos alaus rinkos. Per 
pirmus aštuonis šių metų mėne
sius prekybos apimtis siekė apie 
36 mln. litų (9 mln. JAV dol.).

SUDARYTA KOMISIJA
Rugsėjo 21 d. Lietuvos sei

me, opozicinės LDDP frakcijos 
siūlymu sudaryta laikinoji komisi
ja nagrinėti žemės sklypų skyrimo 
Vyčio kryžiaus ordino gavėjams, 
Kovo 11-sios akto signatarams ir 
kitoms grupėms. ELTA praneša, 
kad komsijoje dalyvauja 9 parla
mentarai - keturi iš konservato
rių ir po vieną iš Centro, Krikš
čionių demokratų, Socialdemok
ratų, LDDP ir Nepriklausomos 
frakcijų. Komisijai vadovauja 
konservatorių frakcijos atstovas 
Saulius Kubiliūnas. RSJ

DIDŽIAI GERBIAMA

GENOVAITE DUMČIŪTE-BREICHMANIENE

Nuoširdžiausiai prisidedu prie sveikinimo žodžių, 
GRAŽAUS IR IŠKILAUS JUBILIEJAUS PROGA 

PASIEKIANČIŲ JUS iš VISO PASAULIO.

Nėra prasmingesnės lemties kūrybingam žmogui, 
NEI VISĄ TALENTĄ, VISAS JĖGAS SKIRTI SAVAJAI TAUTAI,

JOS TRADICIJOMS TĘSTI IR KULTŪRAI PUOSELĖTI. ŠIE GRAŽŪS ŽODŽIAI 
IŠTISUS DEŠIMTMEČIUS BUVO JŪSŲ MINČIŲ IR DARBŲ PAGRINDAS 

KURDAMA BEI VADOVAUDAMA TAUTINIŲ DAINŲ IR ŠOKIŲ GRUPĖMS, 
NE VIENAI IŠEIVIJOS LIETUVIŲ KARTAI ATSKLEIDĖTE IR ĮSKIEPIJOTE 

TAUTINES VERTYBES - TAIP TĘSĖTE LIETUVOJE PRADĖTĄ 
TAUTOS KULTŪROS IR MENO PUOSELĖJIMĄ.

Džiugu, kad jūsų suburti tautiečiai pasiekė puikių ir vertingų 
LAIMĖJIMŲ, REIKŠMINGŲ IR LIETUVIŲ BENDRUOMENEI, IR ŠALIMS, 
KURIOSE GYVENAMA BEI KURIOMS ATSTOVAUJAMA GARBINGUOSE 

TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE GRAŽIAUSIAS TO LIUDIJIMAS, 
NEATSKIRIAMAS NUO JŪSŲ VARDO, - FAKTAS, KAD JŪSŲ ĮKURTA 

TAUTINĖS DAINOS IR ŠOKIO GRUPĖ „GYV ATARAS" IKI ŠIOL PELNYTAI 
VADINAMA LIETUVIŲ KULTŪROS AMBASADORIUMI PASAULYJE.

Širdingai dėkoju jums už šią pasiaukojamą veiklą, 
LIETUVYBĖS KELIU VEDUSIĄ IR TEBEVEDANČIĄ 

ĮVAIRIŲ KARTŲ TAUTIEČIUS VISAME PASAULYJE.
JUBILIEJAUS PROGA LINKIU JUMS STIPRIOS SVEIKATOS, LAIMĖS, 

ARTIMŲJŲ MEILĖS IR ŽMOGIŠKOS ŠILUMOS.

Nuoširdžiai

VALDAS ADAMKUS 
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

VILNIUS. 1999 METŲ RUGSĖJIS

kės suruoštos vaišės, jauki vakaronė. 
Esame dėkingos p. Emilijai. D.G.

Anuomet ir...
(Atkelta iš3-čio psl.) 

nariai, tarp kurių ir šių eilučių 
autorė, savivaldybės atstovas 
Petras Steponavičius su šeima, 
skautų būrys su vėliavomis. La
bai retai kur pakelėse bematė- 
me sustojusių grupes prie laužų.

Atvykę sustojome savo bu
vusioje paskirties vietoje - Pas
valio rajono Puškonių kaimo te
ritorijoje. Čia prie kelio stovėjo 
kryžius, kuris sovietmečiu buvo 
nugriautas. Puškoniečiai savo 
lėšomis jį atstatė 1989.VIII.23. 
Kryžiaus papėdėje ant akmens 
iškalti šie žodžiai: “Viešpatie, 
pripildyk mūsų dienas didžios 
prasmės ir saugok mūsų kaimo 
žmones nuo žemiškos vergijos 
1989.VIII.23. Puškoniečiai”.

Pasimeldėme prie jo, skau
tams su vėliavom sustojus gar
bės sargyboje. Sugiedojome gies
mę “Kryžiau šventas”, “Marija, 
Marija” ir kt. Visi susikibome 
rankomis ir padarėme didelį ra
tą, apjuosdami kryžių, ir degantį 
laužą. Padainavome “Lietuva 
brangi” ir kt.

Po saulėlydžio išvažiavome 
į Saločių muitinės teritoriją pa
gal duotą maršrutą. Ten susiti
kome su biržiečiais, skambant

Sudbury Ontario

Century OFFORD 
REALTY LTD.

Member Broker, 1531 Mosley St, 
Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Slayncrio 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@lynx.org 

Tinklavietė: www.fourseasonproperties.com

Veikėjų pagerbtuvės Hamiltone
Š.m. rugsėjo 25 d. sūnaus 

Gedimino ir žmonos Irenos na
muose, tarp gėlių kolonų, prie 
mėlyno vandens baseino, dide
liame draugų ir savo šeimos bū
ryje Genovaitė ir Petras Breich
manai atšventė savo 80 ir 85 
metų sukaktį. Tai buvo graži 
popietė ir vakaras matant tuos 
du hamiltoniečius sveikus ir lai
mingus, apsuptus gausios šei
mos ir draugų ir galinčius pasi
džiaugti savo atliktais darbais. 
Genovaitė yra įsteigusi ir vado
vavusi “Gyvatarui” nuo 1950- 
1990, apvažiavusi su gastrolėm 
4 kontinentus, o Kanadoje - 
nuo Atlanto iki Pacifiko. Lai
mėjusi I vietą daug kartų festi
valiuose ir konkursuose. Vado
vavusi dviem Laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šventėm.

Genovaitei nėra svetimas ir 
spaudos pasaulis. Ji nuolatos 
bendradarbiauja lietuviškoje spau
doje. 1996 m. ji parašė ir Lietu-

gražiais žodžiais: “/.../ Nėra pras
mingesnės lemties kūrybingam 
žmogui, nei visą talentą, visas 
jėgas skirti savajai tautai, jos 
tradicijoms tęsti ir kultūrai puo
selėti. Šie gražūs žodžiai ištisus 
dešimtmečius buvo Jūsų minčių 
ir darbų pagrindas. Kurdama 
bei vadovaudama tautinių dainų 
ir šokių grupėms, ne vienai išei
vijos lietuvių kartai atskleidėte 
ir įskiepijote tautines vertybes - 
taip tesėte Lietuvoje pradėtą 
tautos kultūros ir meno puose
lėjimą”.

Mes, hamiltoniečiai, turime 
veikėją, kuria galime didžiuotis 
ir būti dėkingi jai už tiek daug 
jos paaukoto laiko mūsų jauni
mui, mokant tautinių šokių, el
gesio ir lietuvybės supratimo.

Linkime Petrui ir Genovai
tei - sveikatos, laimės, džiaugs
mo ir dar daug metų praleisti 
vaikaičių, šeimos ir draugų bū
ryje! M. V.

liaudies dainoms, prie kurių pri
sijungėme ir mes. Tuoj atžygia
vo Palangos šaulių vyrų choras 
“Aras” su kariška daina “Pajū
riais, pamariais” - visi juoda ka
riška jūrininkų uniforma, ve
dant jų baltai vėliavai, kurią ly
dėjo pora tautiniais drabužiais 
pasipuošusių moterų. Viduryje 
aikštės, ant grindinio, degė dvi
eilių žvakučių kryžius. Pabuvo
jus, pasidžiaugus, padainavus, 
20.30 vai. vėl pasukome į kelio
nę namų link.

FIRST PLACE
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

o Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

JA Valstybės
A. a. Niola Ward-Čerekienė 

(Mikšytė), eidama 72-tuosius me
tus, mirė liepos 31 d. Detroite. 
Velionė ypač pasižymėjusi sociali
nėje bei artimui gerų darbų veik
loje. Gimė 1928 m. sausio 8 d. ak- 
torės-režisierės Zuzanos Arlaus
kaitės ir inž. Liudo Mikšių šeimo
je Kaune. Toje šeimoje augo ir 
sūnus Žibuntas, būsimas meni
ninkas. Mikšiai, artinantis antra
jai sovietų okupacijai, pasitraukė 
į Vokietiją. Čia Niola 1946 m. 
baigė Eichstaetto lietuvių gimna
ziją pirmoje jos laidoje. Kalbas 
studijavo Erlangeno universitete. 
Norinčių vykti į Ameriką apklau
sinėjimo metu Niola susidomėjo 
Amerikos karininkas Bill Ward. 
Pažintis baigėsi 1947 m. vedybo
mis Šv. Antano lietuvių šventovė
je Detroite. Kai naujieji lietuviai 
ateiviai pasiekė Detroitą iš Niolos 
šeimos jie patyrė visokeriopos pa
galbos. Rūpintis kitais Niola laikė 
savo gyvenimo pašaukimu. Ilgai 
jai teko išlaikyti ir slaugyti ser
gančią savo motiną. Netikėtai 
nuo širdies smūgio mirė pirmasis 
jos vyras. 1988 m. ištekėjo taipgi 
už našlio Algio Čereko.

Niolos motina režisierė Zu
zana Mikšienė Detroite įsteigė 
lietuvių dramos būrelį, kuris pasi
žymėjo ilgamete bei prasminga 
veikla. Iš šio dramos būrelio kilo 
ne viena jauna lietuvaitė ir tapo 
aktore. Niola įvairiais būdais 
stengėsi motinai padėti ir buvo 
jos dešinioji ranka. Tuo pačiu me
tu ji rinko labdarai aukas, lankė ir 
slaugė ligonius bei kitus pagalbos 
reikalingus tautiečius. Šia savo 
veikla plačiai buvo žinoma tarp 
Detroito lietuvių. Rugpjūčio 5 d. 
laidotuvių namuose Rožinį sukal
bėjo kun. A. Volskis ir jautrius at
sisveikinimo žodžius tarė tų lai
dotuvių namų direktorė V. Zapa- 
rackienė. Tarp daugelio užuojau
tų buvo ir prezidento Valdo 
Adamkaus bei Almos Adamkie
nės užuojauta šeimai. Prezidentas 
V. Adamkus kartu su velione yra 
baigęs Eichstaetto lietuvių gimna
ziją. Laidotuvėse dalyvavo ir bro
lis Žibuntas, atvykęs iš Paryžiaus. 
Gedulinės Mišios rugpjūčio 6 d. 
buvo atnašaujamos Dievo Ap
vaizdos šventovėje. Velionė palai
dota šalia pirmojo savo vyro.
Urugvajus

Urugvajaus lietuviai džiau
giasi istoriniu įvykiu, kurio jie se
niai laukė. Pirmą kartą šiame 
krašte paskirta Lietuvos garbės 
konsule Birutė Žukaitė (Birute 
Žukas, Puka). Kaip rašoma 
Urugvajaus lietuvių bendruome
nės biuletenyje “Žinios” 36 nr.Jie 
daugelį metų prašė, maldavo, pa
galiau gavo. Atsiradęs asmuo, ku
ris be jokio atlyginimo sutikęs pri
siimti šias pareigas. Jie esą itin 
dėkingi Birutei Žukaitei, kilusiai 
iš jų pačių tarpo. Jie ja pasitiki ir 
žada savo pagalbą. Naujoji kon
sule gimė 1943 m. gruodžio 8 d. 
Montevideo priemiestyje, Cerro 
rajone, kuklioje Alfonso ir Vale
rijos (Pūkaitės) Žukų šeimoje. 
Augo kartu su seserimi Jadvyga. 
Birutė nuo mažens dalyvavo lie
tuviškoje veikloje: šoko tautinius 
šokius, dainavo, deklamavo ir vai
dino. Ji 1963 m. susituokė su Ro

mu Mačansku, susilaukė dukros 
Audros. Mačanskai pradėjo vers
lą ir gerai sekėsi, bet Birutė nuo 
lietuviškos veiklos nepasitraukė. 
Vadovavo jaunimo stovykloms, 
mokė jaunuosius gyvenant svetur 
išlikti lietuviais. 1990 m. jos šeimą 
ištiko nelaimė, staiga mirė vyras. 
Paguoda ir suraminimas liko duk
ra ir jos šeima. Taipgi užsimirši
mo ieškojo visuomeniniame darbe 
ir kelionėse po pasaulį. Dabar daug 
laiko reikės skirti konsulės darbui.
Australija

Melburno lietuviai rugsėjo 12 
d. Svč. Marijos Jūrų Žvaigždės 
šventovėje minėjo Marijos gimimo 
šventę ir Tautos dieną. Mišias atna
šavo ir pamokslą pasakė prel. dr. 
Dauknys. Į šventovę su garbės sar
gyba buvo įneštos Lietuvos, Lietu
vos karių veteranų sąjungos bei 
Lietuvos šaulių sąjungos vėliavos. 
Per pamaldas giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas Z. Prašmu- 
taitės, vargonavo R. Mačiulaitienė. 
įspūdingai skambėjo “Apsaugok, 
Aukščiausias”, “O, Viešpatie, paro
dyk kelią” ir kitos giesmės. Mišių 
skaitinius atliko J. Keblys ir V. 
Čižauskas. Šventovė buvo pilna 
maldininkų. Komuniją kunigui iš
dalinti padėjo V. Čižauskas ir J. 
Keblys. Iškilmingos pamaldos baig
tos Tautos himnu.

Sidnio lietuviai, sugrįžus kun. 
G. Vitkui, SJ, į Lietuvą, neteko lie
tuvio kunigo. Dabar jiems pamal
das laiko vietos kunigas R. Bel
more, SM. Jis jas pradeda ir už
baigia lietuviškai. Mišios aukoja
mos anglų kalba, o tikintieji atsaki
nėja lietuviškai. Taipgi giedamos 
lietuviškos giesmės. St. Joachim 
šventovės klebonas kun. N. Grady, 
kaip rašoma “Tėviškės aidų” 37 nr., 
yra palankus lietuviams ir leidžia 
naudotis šventove be didesnių mo
kesčių, pasitenkindamas kuklia 
šventovėje rinkliava. Šis klebonas 
taipogi atlieka lietuviams laidojimo 
ir krikšto apeigas.
Lenkija

Seinų saviveiklininkai birže
lio 18-20 d.d. dalyvavo Skapiškyje 
(Kupiškio rajone) vykusiame 
Antrajame tarptautiniame kaimo 
teatrų festivalyje “Pienių vynas”. 
Seiniečiai šiame renginyje suvai
dino Vinco Krėvės dramą “Žen
tas”. Vaidinimo režisierė Vita 
Bačanskienė, kaip rašoma “Auš
ros” 1999 m. 16 nr., džiaugėsi, 
kad po 85-rių metų Skapiškio var
pinėje suskambėjusio Mairono 
apdainuoto Skapiškio varpo ai
das, sukvietęs į “Pienių vyno” fes
tivalį ne tik geriausius Lietuvos 
kaimo teatrus, bet ir lietuvius iš 
Seinų, kaimynus latvius, svečius iš 
Slovakijos. Pirmą vakarą vyko su
sipažinimo vakaronė ir ansamblio 
“Vienkiemis” koncertas, o antrą 
dieną - teatrų pasirodymai, pasi
baigę gamtoje vaidinimu “Papar
čio žiedas”. Dar degė Joninių lau
žas, skambėjo muzika iki paryčių. 
Seiniškiai iš Skapiškio parsivežė 
po šiaudinę skrybėlaitę, duonos 
kepalą su ajarais ir neužmiršta
mų įspūdžių. j. And r.

JĮsedSBoSBI ^bssbbbbbb
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL.(416)252-6741
66 Wmtoo Ave., Toronto Ont., M8V1R3

Savininkas Jurgis Kuliešius

IAIIVS
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

vos Liaudies kultūros centras 
Vilniuje išleido jos knygą “My
lėkim Lietuvą iš tolo...” Tai 
knyga, kuri apvainikavo jos gy
venimą ir atliktus darbus.

Petras sudarė Genovaitei 
sąlygas, kad ji galėtų tą svarbią 
lietuvišką veiklą atlikti! Jis irgi 
priklausė teisininkų organizaci
jai, šachmatų klubui ir kurį lai
ką vadovavo skautų tuntui, bu
vo Kanados lietuvių bendruo
menės garbės teismo narys.

Sveikinimo žodį šeimos var
du tarė sūnus Gediminas, drau
gų vardu - M. Vaitonienė. Ze
nonas Stankus pasveikino ir 
padeklamavo prisiminimui jau
nystės eilėraštį.

Gautas sveikinimas iš Lie
tuvos prezidento Valdo Adam
kaus lygiai per gimtadienį (rug
sėjo 28).

Prezidentas sveikina labai

Įvertu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus .

(Esu “Union Gas” 
atstovas) Sįįr

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

i KLKM d-jos Hamiltono skyrius ® 
ruošia skyriaus veiklos

|j5O-ties metų minėjimą

1999 m. lapkričio 6, šeštadienį, 5 v.v.
Jaunimo centre (58 Dundurn St. North)

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

“TALKA” LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

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

i

PROGRAMOJE: 
oficialioji dalis, koncertas, iškilminga vakarienė su vynu. 

MALONIAI KVIEČIAME APSILANKYTI! 
Bilietus galima įsigyti Jaunimo centre sekmadieniais po Mišių 
arba užsisakyti telefonu 905 525-8194. Rengėjos 

 |@

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m.d.,d.ch.

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
taisymas ortopediniais 
indėklais

♦ PRIIMAME VISUS 
planinius draudimus

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki....... 2.25%
santaupas..................................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius......................3.50%
180 dienų indėlius....................3.50%
1 m. term, indėlius...................4.25%
2 m. term, indėlius...................4.75%
3 m. tėrm. indėlius...................5.00%
4 m. term, indėlius...................5.10%
5 m. term, indėlius...................5.35%
RRSP ir RRIF
(Variable).................................. 2.50%
1 m. ind...................... 4.25%
2 m. ind......................................4.75%
3 m. ind......................................5.00%
4 m. ind......................................5.10%
5 m. ind......................................5.35%

PASKOLAS
Asmenines nuo............7.35%
nekiln. turto 1 m...........7.00%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

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

INTERAC KORTELĖ

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


Vertinga dovana Čiurlionio muziejui
Lietuvos M. K. Čiurlionio 

dailės muziejus per savo sudė
tingą istoriją yra surinkęs tūks
tančius unikalių tautinės kultū
ros vertybių. Numizmatikos 
skyrius, vienas turtingiausių 
muziejuje, savo fonduose sau
gojantis per 174,000 rodinių, 
pasipildė vertinga dovana - Ka
nadoje gyvenančio V. Stabo 
perduota filatelijos kolekcija 
“Lietuvos skautija išeivijoje”. 
134 rodiniai - vokai, ženklai, at
virlaiškiai, pažymėti proginiais 
spaudais, netgi draugovių vėlia
vų šventinimo aktai, šventiniai 
sveikinimai, kvietimai - atspindi 
Lietuvos skautų veiklą išeivijoje 
nuo 1946-ųjų metų, kai Augs
burge susirinkę vadovai atgaivi
no 1940 m. liepos 20 d. sovieti
nių okupantų likviduotą skautų 
organizacijų veiklą, iki 1993-ųjų 
jubiliejinės Palangos stovyklos 
jau nepriklausomoje Lietuvoje, 
atšventusios Lietuvos skautijos 
75 metų sukaktį.

Dovaną priėmęs muziejaus 
direktorius Osvaldas Daugelis 
perėmė ir buvusio rinkinio savi
ninko įpareigojimus - rinkinį 
saugoti atskiru fondu ir sudaryti 
visas sąlygas su ja susipažinti vi
suomenei, ypač Lietuvos skautų 
organizacijoms. Muziejininkai

su malonumu prisiėmė šiuos 
įpareigojimus jau rinkinio per
davimo proga įrengdami vienos 
dienos “Dovanos parodą”, ku
rią pristatė gausiai susirinku
siems žiniasklaidos atstovams.

V. Stabo dovana muziejuje 
nesijaus vieniša. Ji papildys Nu
mizmatikos skyriuje kaupiamus 
lietuviškos filatelijos rinkinius, 
Taikomosios dailės skyriuje 
saugomų tarpukario Lietuvoje 
veikusių skautų organizacijų vė
liavų, stovyklų gairelių, albumų, 
plakatų rinkinį.

Muziejui, išsaugojusiam uni
kalią Lietuvos garbės ženklų- 
ordinų ir medalių rinkinį, labai 
trūksta jaunimo organizacijų, 
neišsikiriant ir skautų, apdova
nojimų. Lietuvos nepriklauso
mybės 80-čio proga rengtai pa
rodai “Jaunimas atgimstančiai 
Lietuvai” juos teko skolintis iš 
privačių asmenų. Tikimės, kad 
nublokštieji į svetimus kraštus, 
bet nepalūžę, aktyviai dalyvavę 
pabėgėlių stovyklų bei vėles
niais metais išeivijoje veikusiose 
skautų organizacijose patikės 
muziejui taip širdžiai brangias 
relikvijas, o muziejus, savo 
ruožtu, išsaugos ir pristatys jas 
ateities kartoms.

Janina Abdulskytė

Daugiausia žiūrovų nuostabą sukėlė J. Kairio skrydis po žemiausiu Žvėryno tiltu, kai 300 kilometrų per valandą 
greiėiu skriejantis lėktuvas nėrė pro vos 6 metrus siekiantį tarpą tarp vandens ir tiltų konstrukcijų Ntr. V.Grigo

Lietuva turi geriausią pasaulio lakūną
Taip pareiškė prancūzas Monnet, stebėjęs Jurgio Kairio skrydį po Vilniaus tiltais, o 

lietuviai žiūrovai atsidusdami sakė - “dar gyvas”
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Žmogus, nugalėjęs tamsą
Aklasis Petras Zabitis ir jo kūryba

M. K. Čiurlionio dailės muziejuje kanadietis Vladas Stabas (viduryje) 
su muziejaus darbuotojais 1999 m. rugsėjo 1 d. Kaune

NEREGIO RAŠYTOJO NOVELIKĖ

Tremtini
PETRAS ZABITIS, Raseiniai

Į gimtuosius tėviškės na
mus, išdraskytą, išniekintą sody
bą atūžęs vėjas stumdo, verčia 
juodus priespaudos debesis. Stū
gauja, blaškosi senų liepų viršū
nėse. Sklaidosi po kiemą, de
juoja gonkuose, pro atlapas du
ris įsiveržia į vidų. Paskui save 
velka plačią debesų uodegą.

Šnarina suverstus laikraš
čius, istorines knygas, kalendo
rius, pasklaido maldaknygę, pa
sižiūri į Nukryžiuotąjį, paskui, 
tarsi užkluptas vagis, užverčia 
knygas, meta viską ir neria pro 
išdaužytus langus. Lėkdamas nu
čiumpa kelis šiaudus, pūkų 
žiupsnelį iš supjaustytos pataly
nės. Apsuka ratą po išlaužytą, 
nuniokotą sodą, apžiūri tuščius 
tvartus, daržinę, jaują, ap- 
šniukštinėja klėtį, svirną, pirtį. 
Visur tuščia - net skamba. Vis
kas išgrobstyta, išnešiota, išplėš
ta. Nuo nykios tuštumos darosi 
klaikiai tuščia ir šiurpu.

Padaužęs, pavartęs atlapo
tas trobesių duris, sugrįžta į na
mo vidų. Ant grindų mėtosi su
jaukti drabužiai, sudaužyti indai. 
Ant sienų blaškosi nuplėšti šven
tųjų paveikslai. Virš stalo kabo 
suskaldyta Kristaus figūrėlė.

Iš sudaužyto, užgesusio šei
mos židinio po kambarius 
sklaidosi pelenai ir plėnys, blaš
kosi atsimušę į tapetus, garsiai 
čeža, primindami nenutilsian
čios Sibiro pūgos, sušalusio 
sniego čežėjimą.

Dabar tuščiuose, išniekin
tuose namuose' šeimininkauja 
palaidūnas vėjas. Darinėja, tran
ko duris, į kambarius neša ir

ų tėviškė
beria gelsvą smėlį, stengiasi už
lyginti dar šiltas šeimininko pė
das. Įpuola į kaminą, klaikiu 
balsu staugia, vaitoja, dejuoja 
trumpam pritilęs, paskui staiga 
užbliauna nei žmogaus, nei gy
vulio balsu, rodos, pats nelaba
sis apsigyveno. Stūgauja, tran
kosi kamine. Ilgai, pratisai švil
pia, kviečia paūžti savo draugus 
iš kito nelaimės.

Pro šalį praeidamas kaimy
nas sustoja, baimingai klausosi, 
peržegnoja draugo sodybą. Pūs
teli vėjelis, tolsta ištuštėjęs vien
kiemis su aukštais medžiais. 
Dabar jie panašūs į pilį, nunio
kotą kryžiuočių antplūdžio.

Pilies vietoje iškyla žali pla
tūs laukai, balti keliai, gelto
nuojantys rugiai. Po juos braido 
palaidi gyvuliai. Juodos karvės, 
balti arkliai šlamščia subridę ža
lią javą. Pasklinda kiaulės, ož
kos, avys, vištos, žąsys, naminiai 
gyvuliai. Jie blaškosi po miežius 
ir avižas, bliauna, ieško, šaukia
si šeimininko.

GENOVAITĖ GUSTAITĖ, 
Vilnius

Pamatę, išgirdę toliau nu
skridus} lėktuvą šiuos du žo
džius kartojo vyrai Nėries kran
tinėje. Neramu, baugu, šaltis 
spaudžia krūtinę - kad tik lai
mingai... Ar nepanaši nuotaika 
- laukimo, baimės, nerimo ir 
vilties buvo apėmusi taip pat 
Kauno aerodromo minių mi
nias, laukiančias Dariaus ir Gi
rėno?

Dešimt tiltų
Šeštadienį, rugsėjo 18 d. pa

vakaryje, akrobatinio skraidymo 
pasaulio čempionas Jurgis Kai
rys su lėktuvu “SU - 26” per 
pusvalandį praskrido po 10 Vil
niaus tiltų: Valakupių,^ Šilo, 
Lazdynų, Vingio parko, Žirmū
nų, Geležinio vilko, Liubarto, 
Žvėryno, Žaliojo, Baltojo.

Didysis sumanymas buvo 
įgyvendintas. (Pirmą kartą po 
tiltu, pėsčiųjų, J. Kairys praskri
do Kaune 1996 m., Vilniuje - 
1997 m. po Baltuoju). Dabar 
sunkiausia, pavojingiausia skry
džio dalis buvo senasis Žaliasis 
tiltas. Čia lėktuvui, skriejančiam 
300 km/val. greičiu tarpelis nuo 
vandens iki tilto apačios tik šeši 
metrai! Reikėjo susitelkti - 
skristi ar ne? “Pamatęs, kad 
pirmas kartas yra garantuotas, 
nusprendžiau ten nežaisti” - su
grįžęs į žemę pasakojo lakūnas. 
Tuo tarpu po naujuoju Baltuoju 
tiltu (priešais universalinę par
duotuvę, Šv. Rapolo šventovę), 
tarsi pasimėgaudamas technika, 
jausdamas jos ir savo galios vie
novę, nėrė net keturis sykius.

Kiek džiaugsmo žmonėms! 
O po Liubarto ir Žvėryno til
tais, esančiais netoli vienas nuo 
kito, šovė didžiuliu greičiu vie
nu įsibėgėjimu. (Antras mėgini
mas). '

Filmavimo kameros
Lėktuve buvo įtaisytos trys 

mažytėlės filmavimo kameros 
(naujausios, pirmą kartą bando
mos japonų “Sony”): viena - 
objektyvas cento dydžio - aukš
čiausiame lėktuvo taške, per
teikti vaizdui skrydžio linkme, 
antra - sparno gale atsukta į pi
loto kabiną, trečia - vairalazdė
je, atsukta į lakūno veidą. Ta
čiau prieš pat skrydį dėl elekt
ros įtampos sutrikimų, kai jų 
pataisyti nebebuvo kada, išėjo iš 
rikiuotės du siųstuvai, todėl žiū
rovai nepamatė įspūdingiausių 
akimirkų, nors šiaip technika 
veikė nepriekaištingai - unika
lus skrydis buvo įamžintas.

Naujoji figūra
Tiltų programos pabaigoje 

J. Kairys padovanojo žiūrovams 
pažadėtąją staigmeną. Pirmą 
kartą akrobatikos istorijoje la
kūnas atliko paslaptingą figūrą, 
kurią pats buvo pavadinęs jake- 
tori-kobra. (Sumanęs, pabandęs 
Japonijoje, lakūnas figūrą ir pa
vadino japonų kalbos žodžiu). 
Nusileidęs visai prie vandens, 
lėktuvas staiga atsistojo piestu, 
kurį laiką judėjo šitaip kabėda
mas, paskui pradėjo virsti ant 
pečių ir aukštyn ratais iš lėto 
nuskrido. Senas lakūno drau
gas, taip pat lakūnas E. Ganu
sauskas “Lietuvos ryte” rašė: 
(...) “tiktai akrobatiką išma
nantys pilotai suprato kokią sa
vo galimybių viršūnę J. Kairys 
pademonstravo (...), kai po 
Baltuoju tiltu nėrė išsyk po itin 
sudėtingos, sąmonę temdančios 
akrobatikos figūros”.

Stebėtojai iš užsienio
Stebėti įvykio buvo susirin

kę didžiausių aviacijos renginių 
bei varžybų organizatoriai iš Ja
ponijos, Švedijos, Korėjos. Tarp 
svečių buvo taip pat Pasaulio 
taurės didžiojo prizo organiza
torius prancūzas Ž. L. Monnet. 
Skrydžio paveiktas pripažino, 
kad Lietuva Turi geriausią pa
saulyje lakūną. Patiko jam, ki
tiems svečiams ir visa Vilniaus 
akrobatinio skraidymo grupė - 
Rolandas Paksas (dabartinis 
premjeras), Robertas Noreika, 
Leonas Jonis ir J. Kairys.

Nustebintas reginio Ž.L. 
Monnet pareiškė norą pamatyti 
lietuvių grupę akrobatinio 
skraidymo grupių varžybose. 
Dėl kitais metais numatytų ak
robatinio skraidymo Pasaulio 
taurės varžybų krašto jis neabe
joja - jos turi įvykti Lietuvoje. 
Tokį netikėtai didelį įspūdį jam 
paliko tiek mūsų lakūnas J. Kai
rys, tiek mūsų žmonės.

Minios žmonių
Pastarųjų į Nėries pakrantę

buvo suplaukę tūkstančių tūks
tančiai. Buvo čia ne tik vilnie
čių, bet ir atvažiavusių iš toliau 
(spauda rašė apie spūstis Vil
niaus gatvėse, priemiesčiuose). 
Prie tiltų, ypač Baltojo, nuo pat 
Žaliojo, žmonių buvo tiršta. 
Švytėdamas džiaugsmu po skry
džio J. Kairys prisipažino: “Fan
tastika tai, ką mačiau iš viršaus. 
Prie tiltų ir dešinė upės pusė, ir 
kairė upės pusė buvo pilna 
žmonių”.

Tik pusvalandį truko J. Kai
rio atliekama tiltų programa, 
akrobatinės figūros, “kokias pa
saulyje sugeba atlikti tik jis”. O 
taip nedaug tereikėjo, kad pro
grama suirtų, skrydžio nebū
tų... Važiuodamas į Kyviškių 
aerodromą, Kalvarijų, Kareivių 
ir Ozo gatvių sankryžoje lakū
nas pateko į avariją, susidūrė su 
kitu automobiliu. (Jos vairuoto
jas Laimonas Vizgirda važiavo 
neturėdamas teisių, skolintu au
tomobiliu). J. Kairys liko svei
kas, L. Vizgirda taip pat, tik abu 
automobiliai ne.

Laimingai sugrįžusį po skry
džio ant Baltojo tilto pirmiausia 
pasveikino žmona Birutė su vai
kais, seimo pirmininkas su vai
kaičiais. V. Landsbergio sveiki
nimas išreiškė turbūt ne vieno 
tūkstantinėje minioje mintį: 
kiekvieną kartą, lakūnui lei
džiantis po tiltu, “širdį jaudino 
iššūkis likimui”.

Kalbėdamas per radiją dar 
apie būsimą skrydį, J. Kairys 
paskyrė jį Lietuvai, jos parti
joms, visiems žmonėms - turtin
giems, neturtingiems, artėjan
čiai dviejų tūkstančių metų da
tai. Kaip gaila, kad paskyrimų 
vėrinyje neatsirado dar vieno - 
Lietuvos vardo tūkstantmečiui. 
Bet tiek to! Svarbiausias - gy
vas, gyvas, metęs iššūkį likimui, 
aviatorių pasauliui. Tegu “sve
čiai iš Lietuvos išvyks ne tik su 
gerais įspūdžiais, bet ir išsiveš 
šiokių tokių galvosūkių dėl ak
robatikos ateities” - sakė J. 
Kairys.

Klaidinantys skaičiai

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!

Ne paslaptis, kad visame 
pasaulyje skaitytojai mėgsta 
sencacijas, ir tą jų silpnybę ži- 
niasklaida išnaudoja. Būtų ne
normalu, jei laisva lietuvių 
spauda abiejose Atlanto pusėse 
kitaip elgtųsi. Prieš kelerius me
tus vienas komentatorius krašto 
laikraštyje rašė, esą lietuviai ne
begali užmigti nepaskaitę, kad 
kažkur kažkas buvo nužudytas, 
apiplėštas ar bankrotavo.

Kol faktai neiškraipomi ir 
teisingai perduodami, didesnės 
žalos gal ir nėra, nors neakylus 
skaitytojas gauna klaidingą in
formaciją. Tokios klaidingos in
formacijos pavyzdį atsiuntė bi
čiulis iš Lietuvos žurnalo “Vei
das” š.m. rugpjūčio 6 d. infor
maciją “Pirmaujame deficitu”. 
Antraštė akivaizdžiai parodo, 
kad Lietuvos deficitas pirmąjį 
š.m. ketvirtį su $362 mil. prašo
ka latvių $272 mil. ir estų $242 
mil. Daugeliui skaitytojų to ir

REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

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

užteko. Lietuva - prie bankroto 
duobės.

Tekstas kalba apie ekspor
tą. Latviai per pirmąjį metų ket
virtį eksportavo už $683 mik, 
estai už $682 mil., o “Lietuva, 
kurioje gyvena vos ne trigubai 
daugiau gyventojų nei Estijoje, 
eksportu ją pralenkė tik 4,7%, 
t.y. eksportavo už $714 mil.” 
Palyginimas aiškiai parodo, kad 
vienas estas pagamina tiek pat, 
kiek trys lietuviai, arba už vieną 
estą duoda tris lietuvius...

Pradėję gyventojų skaičiais 
operuoti, tą pačią formulę pa
naudotam ir kitoje statistikoje. 
Estija turi 1.2 mil. gyventojų, ir 
jos deficitas $242 mil. Padalinę 
$242 deficitą iš 1.2 mil. gyvento
jų gausim $201.6 asmeniui. 
Latvių dificitas $272 mil. pada
lintas iš 2.2 mil. gyventojų duos 
$123.6 Lietuvos $362 mil. de
ficitas - 3.7 mil. gyventojų arba 
$97.8. Tad deficito atžvilgiu 
Lietuva yra gerokai atsilikusi 
nuo kaimynų ir “Veido” infor
macija klaidinga.

STEPONAS MILTENIS, Raseiniai

Su šiuo žmogumi susipaži
nau lietuvių klasiko Maironio 
tėviškėje, Pasandravyje. Čia vy
ko mūsų Raseinių rajono litera
tų klubo “Dubysa” narių tradi
cinė kasmetinė tryliktoji poezi
jos šventė, skirta Maironiui 
(š.m. birželio pirmą šeštadienį). 
Šį žmogų, apie kurį čia rašau, 
mes priėmėme į literatų klubą. 
Tai - Petras Zabitis.

Gimė jis Platelių parapijoje, 
Plokščių kaime (Plungės raj.). 
1957 m. į šį kaimą, į tremtinių 
ūkį, atsikėlė buvęs stribas. De
šimtmetis Petrukas, vesdamas 
karvę, netyčia ją įleido į jo pasė
lius. Už tai buvęs stribas jį 
suspardė ir sumušė. Nuo to su
mušimo Petrukui ėmė silpti re
gėjimas. Gydėsi Telšiuose, Klai
pėdoje, Odesoje. Nors Odesoje 
buvo padarytos net dvi operaci
jos, dešimtmetis Petrukas tapo 
visiškai aklas, nematantis kaip 
atrodo dabartinis pasaulis. Jį 
prisimena tik iš savo ankstyvos 
vaikystės.

Po karo vyresnysis Petro 
brolis Vytautas nuo sovietinės 
armijos slėpėsi miške. 1949 m. 
jis su tėvu išvažiavo į miestelį. 
Pakelėje stribai bei enkavedis
tai, suruošę pasalą, sušaudė 
juos, o kūnus paslėpė miške. Jie 
buvo surasti tik po metų. Šį 
savo tragišką šeimos likimą 
Petras aprašė knygelėje “Senas 
namas”.

Petras Zabitis, mokęsis Kau
no aklųjų internate, įstojo į pe
dagoginį Šiaulių institutą, aklų
jų grupę, kur, dėstant garsiems 
tuometinio Petrapilio pedagogi
kos specialistams, jį baigė, įgy
damas pedagogo specialybę. 
Dėstė tai, ką reikėjo: lietuvių 
kalbą, istoriją, matematiką, ki
tas mokslo šakas.

Šiuo metu Petras niekur ne
dirba, pragyvena iš gaunamos 
invalidumo pensijos.

Mokydamasis Kauno inter
natinėje mokykloje, Petras pra
dėjo rašyti eilėraščius. Juos rašė 
ir aklųjų vidurinėje. Paskui dvi
dešimt metų buvo nustojęs ra
šyti. Tik paskatintas savo likimo 
bendro R. Černiausko, griebėsi 
plunksnos.

1993 m. Vilniaus radijo re
dakcija organizavo rašančių in
validų ir negalios ištiktų žmonių 
kūrybos konkursą. Jame Petras 
tapo prizininku už noveles. Po 
šio konkurso Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių sąjunga pradėjo 
rinkti Brailo raidynu Petro kny
gelę “Kelionė pas daktarą”.

P Zabičio kūryba buvo spaus
dinama respublikinėje spaudo
je, o 1991-92 m. ir Anglijoje 
einančiame lietuviškame žurna
le “Šaltinis”.

Petras Zabitis yra pilnas 
energijos, svajoja apie savo kūry
bos leidybą, turi ateities planų.

Susipažinau su Petro kūry
ba. Jis rašo eilėraščius, apsaky
mus, noveles, miniatiūras, vaiz
delius. Tai daugialypė kūryba, 
apimanti įvairias temas. Nesve
tima Petrui Lietuvos Atgimimo, 
Sausio 13-osios problemos. Bū

ties ir nebūties problemas auto
rius sieja su Dievu. Iki pat šir
dies gelmių nuslenka susijaudi
nimo virpulys, kai Petras rašo 
apie savo nedalią”:

Pavargau, pailsau be spalvų... 
Juoda saulė man veidą užtemdo... 
Kai tamsa kažkur veda duobėtu 

keliu,
Kai už lango gegužis baltuoja, 
Iš laukų sklinda kvapas gėlių, - 
Kaip praplėšti tą juodąją tamsą 
Ir išvysti kilimą žiedelių margų?

Petras nebuvo ir nėra abe
jingas tiems faktams, kurie vyko 
Nepriklausomybės atkūrimo lai
kotarpiu. Štai eilėraštyje “Sep
tyni ąžuolai” jis su širdgėla kal
ba apie Medininkų sargybvietė- 
je įvykusią tragediją:

Septyni ąžuolai -
Septyni Lietuvos karžygiai - 
Atlikę pareigą Tėvynei, 
Kraujo klanuose guli.

Bet bene ryškiausias bruo
žas mūsų klubo naujojo nario 
yra meilė Tėvynei. Tai ryšku ir 
eilėraštyje “Karžygiai”.

Kas myli savo gimtą kraštą, 
Pro kryžių eidamas kepurę pakylės, 
Tas ars senolių gilią vagą 
Ir tėviškę atgimusią tikės.

Petras sakosi dar prisime
nąs pasaulio spalvas iš vaikys
tės, kad jos ir dabar jam, nere
giui, matomos. Tad nenuosta
bu, kad tokia spalvinga ir išraiš
ki Petro kūryba. Nors jis nema
to mūsų žemės vaivorykštinių 
spalvų, bet jas jaučia širdimi ir 
tas perteikia savo kūryboje.

Nenagrinėju Petro novelių, 
vaizdelių ir miniatiūrų, palieku 
ateičiai. Jei redakcija juos pa
naudos, skaitytojai patys susida
rys nuomonę. O jei P. Zabičio 
kūryba sudomins skaitytojus, tai 
gal atsiras kas padės jam išleisti 
poezijos, apsakymų, novelių, mi
niatiūrų knygelę. Tokiu atveju 
rašyti laišką autoriui: Petras 
Zabitis, Mituvos kaimas, Verė- 
duvos paštas, 4400 Raseinių ra
jonas, Lithuania.

Manau, Petras džiaugsis ir 
šiaip laišką gavęs iš užjūrio, kad 
ir nesulaukęs paramos leidyboje.

PETRAS ZARITIS

Be aušros
Sužydės pavasarį gėlės 
Šviesai himną paukšteliai giedos. 
O man jau likimas lėmė 
Nešti naštą nelaimės juodos.

Neregios mano akys 
Vien tik naktį bežvaigždę regės. 
Net aušros spindulėlis 
Tamsoje man tikrai nepadės.

Ir taip diena po dienos 
Naktis ir naktis.
Ir nuoskaudos, rodos, suplyšti 
Gali mano širdis.

Gyventi tamsoj
Taip skunku, klaiku ir nyku! 
Kam sielą atverti galėčiau? 
Tokį draugą Visagalį turiu.

O Dieve Aukščiausias, 
Stebukle švenčiausias! 
Aš aklas jau aušrą ir laisvę regiu! 
Protu apsakyti žmonėms negaliu.

Only
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Trijų Baltijos kraštų ekono
minę ir politinę padėtį geriau
siai nušviečia “The Baltic Ti
mes”, duodamas gana gerai iš
balansuotą apžvalgą, nors estų 
pirmavimas ir čia prasikiša. Iš 
tikrųjų estai turi ne mažiau 
skandalų už kaimynus.

Vytautas P. Zubas Laisvės alėjoje Kaune 1999 metų vasarą Nuotr. Vyt. Maco



Tautinės veiklos kronika
Amerikos lietuvių tautinės sąjungos Los Angeles skyriaus 

veikla 1949-1998 metais. Leidinio autorius -
Antanas Mažeika

Idiotų, ir raganų medžioklė

IGNAS MEDŽIUKAS

Lietuvos nelaisvės metais
1949 m. spalio 18 d. Lietu

vai vaduoti Los Angeles skyrius 
savo susirinkime, vykdydamas 
Amerikos lietuvių tautinės sro
vės seimo nutarimą, pasivadino 
Amerikos lietuvių tautinės są
jungos skyriumi. Tuo metu sky
riui pirmininkavo Petras Žilinskas.

Įsisteigęs skyrius Los Ange
les visuomenei prisistatė su dai
nos ir vaidybos vakaru, kurio 
programą atliko solistė Hellen 
Bartush-Swagardt ir keletas ak
torių mėgėjų. Skyrius išsigarsi- 
no Los Angeles visuomenėje, 
kuri vis gausėjo atvykstant nau
jiems ateiviams iš Europos. 
Skyriaus vadovybė ėmė plėsti 
savo veiklą. 1952 m. Bruno Ge
dimino pastangomis buvo 
įsteigta 15 metų jo vadovaujama 
ir finansuojama lietuvių radijo 
valandėlė. 1956 m. išrinkus 
Tautinės sąjungos LA skyriaus 
valdybą, kurios priešakyje atsi
stojo dr. Juozas Jurkūnas, iškilo 
sumanymas įsigyti Tautinius na
mus. 1961 m. birželio mėn. na
mai buvo užpirkti įnešus 
$1000.00. Reikėjo surasti dali
ninkus namų pirkimui finansuo
ti. Tų pačių metų pabaigoje, 
LTS skyriui pirmininkaujant 
Aleksui Kiršoniui, sumanyta 
steigti Lietuvių kredito koope
ratyvą (Lithuanian Credit 
Union). Atlikus reikalingus for
malumus, išrenkama valdyba, 
pirmininkaujant A. Kiršoniui, 
kuris jau turėjo įgijęs patyrimo 
Kanadoje.

Pagaliau LTS LA skyrius 
įsistiprino ir ėmė plačiai reikštis 
visuomeniniame gyvenime. Tau
tiniuose namuose 1962 m. pa
minėta prezidento Antano Sme
tonos 18 metų mirties sukaktis. 
Ir vėliau minėtos jo gimimo ar 
mirties sukaktys. 1962 m. rude
nį LA visuomenė buvo sukvies
ta į meno subatvakarį. Žodžio 
menininkė V. Dapšienė padek
lamavo porą eilėraščių, solistė 
J. Armonienė padainavo trejetą 

dainų, pianistė R. Apeikytė atli
ko vieną sudėtingą kūrinį. Paty
rus visuomenės palankumą, su- 
batvakariai buvo tęsiami.

ALTS skyrius 1963 m. pa
minėjo 1963 m. sukilimo ir Kra
žių skerdynių sukaktis. Skyrius 
pagerbė “Dirvos” laureatę Alę 
Rūtą. Surengė “Dirvos” 50 me
tų jubiliejinį vakarą. Buvo pa
gerbtas žurnalistas Bronys Rai
la, gavęs Ohio lietuvių gydytojų 
$1000.00 premiją. Paminėta J. 
Tumo Vaižganto sukaktis. Su
rengta literatūros popietė su 
Petronėle Orintaite, “Dirvos” 
konkurso laureate.

1977 m. spalio 6 d. inž. V. 
Čekanauskas paskirtas Lietuvos 
garbės gen. konsulu. 1978 m. 
sausio 29 d. įteikta Marijai Tu- 
belytei-Kuhlman laimėta “Dir
vos” konkurso premija. Aprašy
tas ALTS devynioliktas seimas 
Los Angeles. Įdėtas A. Mažei
kos laiškas iš Vienos, kur jis bu
vo nuvykęs vykstant Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijai. VLIKo seime 
Londone A. Mažeika buvo iš
rinktas vicepirmininku. Pagerb
tas prel. J. Kučingis (1987.V.31) 
švenčiant jo auksinį kunigystės 
jubiliejų. Paminėtas Lietuvos 
gen. konsulo V. Čekanausko 
dešimtmetis šiose pareigose. 
Dalyvauta Prano ir Onutės Do
vydaičių auksinės vedybų su
kakties minėjime.

Atgavus nepriklausomybę
Atgavus Lietuvai nepriklau

somybę, LTS veikla, atsižvel
giant į aplinkybes, pasikeitė, bet 
bendra linkmė liko ta pati. 
1990.V.12 Bostono priemiestyje 
įvykusiame ALTS-os 21 seime 
išrinktas naujas pirmininkas dr. 
Povilas Švarcas. Paminėta “Dir
vos” deimantinė sukaktis.

Aprašytas 1991 m. kovo 
mėn. “Beverly Wishire” viešbu
tyje Lenkijos prezidento Lech 
Walensos pagerbimas, kuriame 
lietuvių organizacijų vardu kal
bėjo ir dovaną įteikė ALTS LA 
skyr. pirm. Liucija Mažeikienė.

Du kryžiai Lietuvos Kryžių kalne, prašantys Tėvynei Aukščiausiojo 
globos, pastatyti torontiečių TERESĖS bei VYTAUTO MACU *r 
PRANSKAVČIŲ Nuotr. V. Maco

A. Mažeika 1991 m. lankėsi 
Lietuvoje, susitiko su Tautinės 
sąjungos pirm. Rimantu Smeto
na, dalyvavo sporto olimpiado
je. Minint prezidento Antano 
Smetonos sukaktis, skaitytos 
Antano Mažeikos ir Karolio 
Milkovaičio paskaitos. A. Ma
žeikos aprašymas “Trys savaitės 
su Lietuvos tautininkais”, kai jis 
dalyvavo tautininkų suvažiavi
me ir lankėsi įvairiose vietovėse 
prieš savivaldybių rinkimus.

Įdėtas prel. Jono Kučingio 
pamokslas, pasakytas Tautos 
šventėje 1998 m. rugsėjo 6 d.

Pateikiami nekrologai žy
mesnių Los Angeles LTS veikė

jų, tikriau sakant atsisveikinimo 
kalbos laidojant: Alfą Latvėną, 
dr. Juozą Jurkūną, Vandą Ma
žeikienę, Gediminą Rukšėną, 
Joną Mockų, Petrą Saką, Edvi
ną Balcerį, Leoną Oksą, dr. 
Petrą Pamataitį, Alfonsą Vala
vičių, Simą Kvečą, Vytautą 
Aleksandrūną, Alytę Skirman- 
tienę, Bruno Gediminą, Edvar
dą Šišą.

Yra Los Angeles skyriaus 
narių alfabetinis sąrašas, kuria
me įrašyta 101 miręs narys. Jei 
kada nors bus rašoma istorija 
apie lietuvių tautinę veiklą 
JAV, ši knyga bus vertingos me
džiagos šaltinis:

ANTANAS MUSTEIKIS

L Atsklanda
Nors šis pavadinimas atro

do pasakiškas, mano tema yra 
tikroviška. Panagrinėsime da
bartinę būklę Lietuvos, kuri 
sunkiais žingsniais artinasi prie 
pirmojo nepriklausomo dešimt
mečio pabaigos. Kaip ir galima 
buvo numatyti, krašto teisinė 
nepriklausomybė šiame perei
namajame laikotarpyje nuo to
talitarizmo į demokratiją tebėra 
atmiešta įvairiomis nuožmaus 
paveldo atrūgomis. Jos tebeaižo 
Lietuvos šviesėjančią dabartį ir 
ateitį.

Į šią problemą galima žvelg
ti bei ją nagrinėti įvairiais po
žiūriais, kurie gali vienas kitam 
prieštarauti. O aš vis dėlto ma
nau, kad mano pasirinktas po
žiūris bus priimtas daugumos 
skaitytojų ir mąstytojų, kadangi 
jis, sakyčiau, yra visuotinis. Jis 
išplaukia iš pasaulio tvarkos 
gairių, kurias pripažįsta kone vi
sos tautos, net ir pirmykštės kil
tys. Jos išreiškiamos trim įsa
kais: (1) nežudyk! (2) nevok! 
(3) nemeluok!

Galima teigti, kad visatos 
bei pasaulio Kūrėjas visiems 
žmonėms įdiegė prigimtinį po
jūtį, kaip elgtis, kad žemėje 
klestėtų ne chaosas, bet tvarka. 
Dešimt Dievo Įsakymų, žinomų 
iš Senojo ir Naujojo Testamen
tų, yra tų pačių gairių tąsa, tik 
raiškiau išplėtota bei atskleista.

Didžiąja dalimi juos priima 
ne tik tikintieji, bet ir bedieviai. 
Tad galima paminėti, kad juos 
gerbia ne tik egzistencialistas 
Karl Jaspers, nors juos vadina 
pageidavimais, bet ir ne vienas 
komunistas pripažįsta jų kilny
bę. Šie įsakai tad apskritai yra 
pagrindinė nagrinėjimo prielai
da bei kelrodis. Šiuo būdu išryš
kės tiesa apie tariamus ar tikrus 
idiotus ir raganas.

II. Patriotai - idiotai?
Neseniai lietuvių spaudoje 

užtikau stulbinančią lietuvio fi
losofo Arvydo Šliogerio išmintį: 
“Kuo didesni patriotai, tuo di
desni idiotai”. Tai skamba nau

jai, neįprastai, originaliai, gal 
avangardiškai, arba, teršalų sti
lių vartojant, “post” - moder
niai. O iš tikrųjų ši mintis nėra 
nauja - kelių komunistinės oku
pacijos dešimtmečių paveldas, 
kurio daugeliui sunku atsikraty
ti ir atsikūrusioje, teisiškai lais
voje, psichologiškai sutaršytoje 
Lietuvoje.

Visų pirma reikia atsakyti, 
kas tuo teiginiu turima galvoje: 
išimtis ar taisyklė? Kad kiekvie
noje valstybėje, visuomenėje ar 
profesijoje yra dalis nukrypėlių 
- nusikaltėlių ar silpnapročių 
bei kvailių, nėra naujiena. Bet 
paprastai daugumą sudaro nor
malūs žmonės bei įvairiopo gė
rio atstovai, paisantys minėtų 
įsakų. O mūsų filosofas, lyg už
sakytas nesubrendėlių klaidin
tojas, sąmoningai ar nesąmo
ningai mažumą ar išimtį sumai
šo su dauguma ar taisykle. Tuo 
jis akiplėšiškai dergia kilnių sa
vo šalies patriotų vardą ir laužo 
trečiąjį pasaulio tvarkos įsaką - 
nemeluok!

Patriotai, kaip žinoma, myli 
bei gina savo šeimą, bendruo
menę, tautą bei jos gyvenimo 
būdą - kultūros pavidalus nuo 
svetimų^ užpuolikų ar okupantų 
kėslų. Šiame šimtmetyje rusai 
(komunistai), vokiečiai (naciai), 
lenkai (Vilnijoje) prievarta ban
dė sunaikinti Lietuvoje mitinius 
“liaudies priešus”, mitines “blo
gas rases”, mitinę “mužikišką” 
kultūrą, o patriotai priešinosi, 
aktyvia ar pasyvia atspara (re
zistencija) saugojo laisvę bei sa
vitą kultūrą.

Visuose versluose bei užsiė
mimuose užtiksime žmonių, ku
rių gabumai atliekant savo pa
reigas stebina kiekvieną, bet už
tiksime ir susvyruojančių ties 
gėrio ir blogio riba. Ne vienam 
prašalaičiui nekasdieniški patri
otų žygiai gali kelti abejonių, ar 
tikslas pateisina priemones. Tuo 
dažnai pasižymi vadinamieji 
“pranašai”... apie praeitį. Kil
nūs patriotai, gindami tėvynę 
nuo užpuolikų, iš tikrųjų pasi
renka gėrį, kuris neretai parei
kalauja jų pačių gyvybės. Kilnu
mu jie pralenkia savo bendruo

menės daugumą narių ir nusi
pelno ne paniekos, o pagarbos.

Patriotų priešprieša yra ne- 
patriotai. Tai žmonės, neverti
nantys savo visuomenės, kultū
ros bei kalbos ir prisitaikantys 
prie kiekvienos valdžios. Juos 
galima vadinti chameleonais. 
Tėvynė jiems atrodo kaip už
karda, neva trukdanti bendrauti 
su visu pasauliu, kuris įsivaiz
duojamas paskendęs utopinėse 
miglose - be tėvynės.

Jiems ir neseniai pergyven
ta “internacionalinė revoliucija” 
galėjo palikti mitinio globaliz- 
mo daigus, pasodintus mitiškai 
sovietinės “tautų draugystės”. 
Dėl to turėjo įsigalėti nauja 
“tarptautinės liaudies” kalba, iš
siskirianti iš visų gyvųjų kalbų... 
O įvyko, “draugo” bei “tėvelio” 
Jozifo Visarionovičiaus žodžiais, 
stebuklas: “rusų kalba pasirodė 
pergalinga kitų kalbų tarpe”. Iš 
tikrųjų tai buvo eilinis naujakal- 
bės melas. Ne stipri rusų kalbos 
galia, o svetima rusiška armija, 
laužydama tarptautines sutartis, 
niokojo kraštą ir prievarta įbru
ko savo kalbą Lietuvoje bet ne- 
patriotai į tai nekreipė dėmesio 
ar to nesuprato.

Patriotų niekinimas buvo 
vienas pagrindinių sovietinės 
naujakalbės motyvų. Ji juos pra
vardžiavo “banditais”. Psicholo
giškai gilinantis, atrodo, kad tuo 
būdu - savo nusikaltimus pris
kiriant kitiems - buvo bandoma 
nuplauti savo kruvinas rankas. 
Ar dabar “banditų” vietoje pa
vartotas idiotų vardas neataidi 
sovietinio paveldo iliuzijomis?

Antra vertus, sava patriotų 
priešprieša gali kai kam paleng-

(Nukelta į 7-tą psl.)
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Mūsų autobusas buvo įsi
spraudęs prie viešbučio labai 
siaurame plotelyje ir kai rytą 
reikėjo išvažiuoti, ilgai truko 
kol išsijudino iš tos vietos. Teko 
net geležinių vartų dalį išimti ir 
vis tiek atbulas nepajėgė išva
žiuoti - buvo permažai vietos. 
Po ilgo pirmyn atgal stumdymo 
pasiliko stovėti vietoje. Po to 
buvo išstumti priešakyje stovėję 
automobiliai ir kitam kampe 
stovėjęs autobusas, kuris išva
žiavo į gatvę. Tuo būdu tik per 
kitą įvažiavimą šiaip taip išsi- 
spraudė iš tos aikštelės. O mūsų 
šoferiui už tokį virtuozišką išva
žiavimą visi keleiviai triukšmin
gai paplojom. Tik 9 v. išvažia
vom j kelią. Teks važiuoti apie 
200 km iki Arbadil, kur susto
sim pietums, o po to dar 200 km 
iki Kaspijos jūros.

Keturgubas kelias veda per 
tą kalnuotą kraštą. Šone kalnai, 
sniegu padengti, slėniuose me
džiai dar nesprogsta, bet žolė 
jau visur žalia. Pasiekiam platų 
slėnį, kur lygūs laukai. Trakto
riai ir žmonės laukuose su kas
tuvais dirba. Laukuose išvedžio
ti grioveliai drėkinimui. Vado
vas paaiškina, kad dabar žmo
nės bulves sodina.

Nuo tos lygumos vėl kylam į 
kalnus ir sniego vis daugiau ir 
daugiau, net ir šone kelio jau 
sniego lopai. Aukščiausia kalno 
viršūnė šiame rajone 4 km. Pa
siekiam Arbadil miestą pietums.

Miestas yra 1450 m. aukšty
je, kalnuotas turi ilgas šaltas 
žiemas ir ne per karštas vasaras. 
Aplink miestą derlinga žemė. 
Prityrę ūkininkai augina javus ir 
daržoves. Arbadil mieste yra 
150,000 gyventojų ir Seiko Sofi 
Ali mauzoliejus.

Sugedo autobusas
Kylam vis aukštyn, vingiuo

dami pagal snieguotus kalnus, 
kurie dar nenutirpę. Aplinkui 
vis dar aukštesnės kalnų viršū
nės, o mes tų kalnų šlaitais dar 
vis kylam aukštyn. Pagaliau pa
siekiam viršukalnę su plačiausiu 
vaizdu į kalnus ir slėnius. Dabar 

jau prasideda kelionė žemyn, 
nepaprastai staigiais aštriais po
sūkiais. Visas platus keturių li
nijų kelias, einąs žemyn, apsta
tytas stulpų lempomis, kurios 
apšviečia kelią, nes čia vyksta 
didelis judėjimas. Abiem kryp
tim važiuoja daug sunkvežimių 
ir automobilių.

Gal iki pusės kalnų nusilei
dus žemyn, mūsų autobusas 
staiga stoja ir pasuka į kelio šo
ną. Iš užpakalinių ratų rūksta 
dūmai, stabdžiai įkaitę ir viena 
padanga nuleista. Šoferis triūsia 
visą valandą, kol nuima padan
gą ir uždeda atsarginę. O mes 
išlipę ant to plataus kelio šono 
vaikščiojam pirmyn ir atgal, 
žvelgiam į kalnus ir pro šalį 
zvimbiančius automobilius, ku
rie žemyn smagiai leidžiasi, o 
aukštyn einantieji, ypač sunkve
žimiai, sunkiai šniokščia.

Autobusą sutvarkius tęsiam 
kelionę toliau. Vis dar vingiuo
dami leidžiamės žemyn, kol pa
galiau atsiduriam apačioje prie 
kalnų upelio dugno. Upelis kal
nų suspaustas į siaurą vagą 
šniokščia, purslais verždamasis 
per akmenis. Dar kiek pavažia
vus slėnis pradeda platėti, ir at
siduriam lygumoje. Upelis virs
ta didele upe. Aplinkui tyvu
liuoja apsemti plotai - tai ryžių 
laukai. Kilometrų kilometrus 
važiuojam per tuos pakelės ap
semtus laukus, kurie paruošti 
ryžių auginimui. Pagaliau iš kai
rės pusės pasirodo Kaspijos jūra.

Važiuojam Kaspijos jūros 

Kaspijos jūros įlankoje tarp aukštų nendrių

pakrantėmis per kaimus ir 
miestelius, kur ryžių laukai, pa
sikeisdami su sodais ir daržais 
bei gyvenvietėm, seka viens po 
kito. Temstant 8 v. pasiekiam 
Bandar Anzali vietovę ir “Sepid 
Kenar” viešbutį, važiavę tą die
ną 500 km. Gaunu kambarį ant
rame aukšte, bet keltuvo nėra.

Kaspijos jūra
Viešbutis stovi Kaspijos jū

ros pakrantėje apsuptas me
džių, krūmų ir gėlynų, kurie 
baigiasi dideliais luitais akme
nų, už kurių vilnija jūros ban
gos. Faktiškai vadinama jūra, 
bet geologiškai yra didžiausias 
pasaulyje ežeras, keturis kartus 
didesnis už Lake Superior Š. 
Amerikoje. Kaspijos jūrą supa 
Rusija, Azerbaidžanas, Kazaks- 
tanas, Turkmenistanas ir Iranas.

Kaspijos jūros gilumas kai 
kuriose vietose iki 1000 metrų, 
bet daugiausia apie 200 metrų. 
Joje veisiasi per 100 rūšių žuvų, 
kurių svarbiausia eršketas (stur
geon). Didžiausias beluga erš
ketas sugautas buvo 14 pėdų il
gio, svėręs 1300 svarų. Iš jo ikrų 
kaviaro gauta 200 svarų. Dabar 
dėl neršimo vietų sumažėjimo, 
užteršto vandens ir nelegalaus 
žvejojimo jų sugaunama ma
žiau, bet Kaspijos jūra ir dabar 
patiekia 90% pasaulio kaviaro.

Į Kaspijos jūrą įteka Volga, 
Uralas, Kūra, Kurna ir kitos 
mažesnės upės. Tačiau įtekantis 
vanduo nepadengia išgaruojan
čio kiekio, todėl Kaspijos jūra 

senka ir kasmet jos plotas ma
žėja.

Išvyka laiveliais
Keliamės kiek vėliau, nes 

šiame viešbutyje nakvosime dvi 
naktis. Po pusryčių, kur nebuvo 
bufeto, bet buvom aptarnauja
mi, išvykom į Bandar Anzali 
miestą. Viešbutis stovi keletą 
kilometrų toliau užmiestyje. O 
miestas išsistatęs tarp Kaspijos 
jūros ir gėlaus vandens įlankos, 
kurią jungia kanalas.

Per Bandar Anzali miesto 
gatves atvažiuojam prie įlankos 
krantinės, kur stovėjo daug žve
jų laivų, o atokiau ir keletas di
delių krovininių laivų. Sustoję 
krantinėje laukiam, kol mūsų 
vadovai susitaria su mažų laive
lių savininkais. Susitarę mus su
sodina į keturis nedidelius mo
torinius laivelius po 4 žmones. 
Praplaukiam pro stovinčius 
įvairaus dydžio laivus ir laivelius 
bei toliau stovinčius pilkus karo 
laivus.

Įlankos vandenyje žvejai už
metę tinklą traukia. Tų tinklus 
metančių laivelių gan daug. 
Juos praplaukiam greitį suma
žindami, kad žvejybos netrukdy
tume. Įplaukiam lyg į kokį miš
ką, kur iš abiejų pusių aukštos 
nendrės. Visas tas didžiulis 
nendrynas išraižytas vandens 
kanalais, kuriais laiveliai narsto 
į visas puses. Tarp nendrių ne
didelės pašiūrės, nes čia van
dens gylis tik du metrai. Tai 
žvejų sustojimo vietos. Matosi 
palikti įrankiai. Pagaliau susto
jam prie vienos tokios pašiūrės. 
Aplink mus iš visų pusių nend
rių miškas, vos visi laiveliai išsi
tenka mažam vandens plotelyje. 
Čia sustoję fotografuojame. 
Mūsų vadovai Ali ir Said vežėsi 
kartu termosus karštos arbatos, 
kuria dabar mus vaišina ir pasa
koja apie Anzali pelkes, kurios 
būna padengtos vandens lelijo
mis, nors dabar dar ankstyvas 
pavasaris joms žydėti. Daug vi
sokių vandeninių augalų veisia
si. Patogi vieta žuvims veistis. 
Daug mažų salelių toje pelkėje.

Krautuvėje ir paplūdimyje
Grižtam į miestą, kur mies

to centre turim pusantros va
landos pasivaikščioti ir pasižval- 
gyti į krautuvę. Prisiperkam 
įvairių vaisių, riešutų ir pyragai
čių. Tai pirmas pinigų išleidi
mas per visą ligšiolinę kelionę.

Popietėje einame pasivaikš-

Kelias, vingiuojantis per kalnus ir tunelius

čioti į Kaspijos jūros pakrantę. 
Prie jūros tiesioginio priėjimo 
nėra, nes rajonas aptvertas spyg
liuota viela, tai reikia per vartus 
išeiti ir apsukti aplink. Paplūdi
myje tamsus smėlis, vanduo šal
tas. Krūvos didžiulių akmenų, 
kad neskalautų viešbučio že
mės. Jūroje pora plaukiančių 
laivų. Kažkaip Kaspijos jūra ne
įspūdinga, pajūris tuščias. Jokio 
judėjimo, tik pučia nuo vandens 
šaltas vėjas.

Paplūdimio pakrantėje ma
tosi kelionės dalyvis Michael, 
sparčiai žingsniuojantis. Jis yra 
iš Hamiltono, bet nepažįstamas, 
mėgėjas vaikščioti ir kalbėti. 
Kai kam pradeda nepatikti jo 
kalbos tonas; aš ten buvau, tą 
dariau, taip pasielgiau ir toks 
lyg noras visur būti pirmam. Pa
laukiau kol jis priartėjo ir gerą 
gabalą pakrante sparčiai ėjome 
kartu, kol atslinkę debesys už
dengė saulę ir iškart pasidarė 
šalta. Grįžom į viešbutį.

Šiandien bebaigiant vaka
rienę pasigirdo dainos posmas. 
Ateina patarnautojas prie ma
nęs su pyragu ir degančiom žva
kutėm. Visai netikėtai, net iš 
karto nepavyko užpūsti žvaku
čių, o dar reikėjo pjaustyti pyra
gą ir padalinti visiems. Jie nepa
miršo mano gimtadienio, kad ir 
diena pavėlavę. Priedo gavau 
sveikinimo atviruką su visų ke
liauninkų parašais.

Pajūrio vasarviečių rajonas
Iš Bandar Anzali išvažiuo

jam 8 v.r. pagal Kaspijos jūros 
pakrantes, kurios tęsiasi 500 km. 
Kelias veda visai pajūriu.

Visas pajūrio rajonas nusė
tas kaimais, miesteliais. Daug 
didesnių ir mažesnių namų tik 

vasarojimui. Vietomis tie namu
kai vienas prie kito susiglaudę, 
atrodo lyg vasarnamiai prie On
tario ežerų.

Albors kalnai tęsiasi pagal 
pietinę Kaspijos jūros pakrantę, 
kai kur visai priartėdami prie jū
ros, apaugę žaliuojančiais me
džiais iki pat viršaus. Šioje kalnų 
grandinėje aukščiausias kalnas 
siekia per 5.5 km aukščio su 
snieguota viršūne, kuri niekad 
nenutirpsta.

Kelias vis veda per mieste
lius. Eismas kelyje gan didelis. 
Apie 10 v. jau laikas autobusui 
sustoti, bet stabtelėjus poroje 
vietų randam užrakintus tuale
tus. Tada vadovas sako - važiuo
jam arčiau kalnų, kur yra buvusi 
šacho Pahlavi vasarvietė, dabar 
paversta viešbučiu. Ten galėsim 
pasinaudoti tualetais. Sukdami 
medžiais ir krūmais apsodinta 
kylančia į kalnus alėja pasiekiam 
šacho rūmus, kurie dabar turi 
“Ramasa” viešbučio vardą. Balti 
rūmai apsupti žalumynų, 
gyvatvorių ir gėlynų. Gražiai 
prižiūrimi su puikiu reginiu į 
kalnus ir apačion į Kaspijos jūrą. 
Marmoriniais laiptais pakylant į 
erdvų vestibiulį, o iš ten irgi 
marmoru išklotą prausyklą, kur 
daug vietos ir labai švariai 
prižiūrima.

Šioje vasarvietėje žemiau ša
cho rūmų daug 10 aukštų pasta
tų vasarotojams, nes čia popu
liari Kaspijos jūros vasarvietė. 
Matosi dar vyksta naujos staty
bos didelių namų, prie kurių 
stovi aukšti kranai.

Pietums sustojam dideliame 
miesto restorane. Priešpiet bu
vom važiavę 220 km, o dar pali
ko iki nakvynės vietos 460 km. 

Tad greit vėl keliaujame. Visur 
apelsinų sodai. Taipgi daug dar
žovių, pomidorų, agurkų. Siame 
rajone yra dideli ištekliai natūra
lių dujų, kurios vamzdžiais nu
vestos j ir kitus miestus.

Prie vieno didelio apelsinų 
sodo autobusas išsuko į šoną ir 
sustojo. Mat policija tikrina ir 
štampuoja šoferių dokumentus, 
jeigu pergreit atvažiuoja į gre
timą vietovę, skiria baudą. Mūsų 
šoferis jau buvo užvaręs pusę va
landos laiko ir bijojo baudos. 
Mes per tą laiką išlipę iš autobu
so miklinom kojas vaikščiodami 
pagal apelsinų sodus, kurių 
užmegzti nemaži vaisiai jau ma
tomi. Visi tie apelsinų sodai ap
tverti aukštomis metalinio tinklo 
tvoromis su dideliais vartais, 
kurie užrakinti didelėmis spy
nomis.

Praslingus pusvalandžiui tę
sėme kelionę Kaspijos jūros pa
krantėmis. 9.15 v.v. pasiekėm 
Gorgan miestą ir “Nahar-Ko- 
ran” viešbutį, kur apsistojom ke
liavę tą dieną 680 km. Šis mies
tas jau yra toliau nuo Kaspijos 
jūros. Kambarį gauname ant
rame aukšte, bet nėra keltuvų.

Pakilę rytą važiuojam prie 
netoliese esančios Gemblin vie
tovės su Seiko mauzoliejumi. Tai 
iš plytų sumūrytas su smailė- 
jančia kepure be jokių puošme
nų bokštas. Nors ir aukštas, bet 
viduje tuščias. Statytas 1012 m. 
kaip mauzoliejus ir rodyklė ka
ravanams, nes yra iš labai toli 
matomas. Bokšto vidaus grindy
se buvo iškastas 13 m. įdubas, 
bet nieko ypatingo nerasta. Gra
žus aplinkui bokštą parkas su 
medžiais ir įvairiais krūmais, 
daug gėlių ir fontanas. Išvedžioti 
takai pasivaikščioti ir suoliukai 
prisėsti. Dar ankstyvas rytmetis, 
saulė maloniai šildo, bet jau 
daug ekskursijų mokyklinio am
žiaus vaikų čia lankosi.

Nuo Bojnurd miesto kelias 
veda pagal Turkmenistano sie
nos pakraštį. Tuo keliu važiuo
jant Mashhad miesto link buvo 
ypatingai daug policijos tikrini
mo postų, kur turėdavom susto
ti. Tokiose vietose kelias užtver
tas, ir palikti tiktai siauri prava
žiavimo vartai. Dviejose vietose 
policija įlipo į mūsų autobusą ir 
žvalgydamies perėjo iki autobu
so galo. Prieš įvažiuojant į 
Mashhad miestą policijos postas 
ypač ilgai tikrino, ir šoferis kelis 
kartus bėgiojo vis nešdamas 
dokumentus. (Bus daugiau)



Idiotų ir raganų medžioklė
(Atkelta iš 6-to psl.) 

vinti tradicinės sąžinės graužatį. 
Jei patriotai yra idiotai, tai jų 
priešpriešoms - visi keliai atviri. 
Tuo būdu galima teisinti savo 
aktyvų ar pasyvų kolaboravimą 
su rusiškai sovietinės tautžudys- 
tės vykdytojais, kuriančiais mark
sistinį “rojų”.

Patriotų priešprieša ieško 
paramos kosmopolitizme bei 
globalizme, “mylint” nepažįsta
mus visos žmonijos narius. Tam 
nereikia jokių pastangų, ir tuo 
būdu sąmoningai ar nesąmonin
gai pamirštama pareiga mylėti 
savo artimą bei atitaisyti jam 
padarytas skriaudas. Be atsako
mybės galima didžiuotis ta atei
timi, kurios vizijoje liūtas glė- 
besčiuosis su avele, o katė su 
pele. Priešakyje spindi išprana
šauta utopija be juodosios visa
tos skylės, tad dabar... juk pats 
laikas mesti į tą skylę visus 
patriotus!

“Kuo didesni patriotai, tuo 
didesni idiotai” pagal ritmą ir ri
mą skamba labai poetiškai. Me
nininkai, naudodamiesi “kūrybi
ne laisve”, kartais nepaiso gėrio 
ir blogio ribų, kad patenkintų 
savitą grožio skonį, bet to neturi 
teisės daryti tiesos ieškotojai.

Baigdamas patriotų ir jų 
priešpriešų sankryžos nagrinėji
mą, norėčiau paklausti Lietuvos 
gyventojus, įskaitant ir mūsų fi
losofą: ar dabar jie galėtų iš
reikšti savo originalią nuomonę, 
jei per visą dvidešimtą šimtmetį 
Lietuvoje nebūtų buvę patriotų 
ir Lietuva tebebūtų Maskvos 
“globotinė”? Manau, kad atsa
kymas būtų vienbalsis ir viena
reikšmis: Šiaurės Vakarų Rusijos 
liaudis galėtų laisvai patvirtinti, 
kad lietuviai patriotai tebėra ne 
tik idiotai, bet ir banditai.

III. Raganos ar kolaborantai?
1998 m. gruodžio 10 d. Lie

tuvos seimas priėmė deklaraciją 
“Dėl komunizmo ir buvusių ko
munistinio okupacinio režimo 
struktūrų vertinimo”. 68 seimo 
nariai balsavo už ją, o prieš ir 
susilaikiusių nebuvo, tačiau ke
lios partijos balsavime nedaly
vavo. Būdingiausia atsisakiusių 
balsuoti priežastis buvo išreikš
ta LDDP seniūno Česlovo Jur
šėno žodžiais: “Pradedamas nau
jas raganų medžioklės etapas”. 
Tenka atvirai pripažinti, kad 
tais žodžiais šis seimo opozici
jos vadovas greičiausiai nesą
moningai atskleidė didžiąją pas
laptį apie dabartinę normalaus 
gyvenimo siekimo agoniją Lie
tuvoje. (Už tai jam priklausanti 
padėka bus atseikėta šio prane
šimo pabaigoje).

Daiktus bei asmenis vadi
nant jų tikraisiais vardais, reikia 
sutikti, kaip žodynai aptaria: ra
gana yra pranašautoja, regėtoja, 
žynė, kuri praktikuoja magiją, 
ypač juodąją - kenkimo magiją; 
ji pati tiki turinti ypatingą galią 
ir kitų laikoma kerėtoja. Tad 
dab'ar teks panagrinėti, kiek 
“raganų medžioklės” sąvoka ati
tinka tikrovę.

Minėtoji deklaracija rodo 
seimo bei krašto gyventojų rū
pestį šiuo pereinamuoju laiko
tarpiu išsiaiškinti, kas yra kas, 
kur einame, kurioje kryžkelėje 
esame drumsčiami kliuvinių. 
Tokį savo padėties atpažinimą 
bei įvertinimą jau senokai yra 
padariusi Čekija, ištrūkusi iš so
vietinių griaužtu. Dėl to buvo 
įtvirtinti nusovietinimo-nuko- 
munistinimo įstatymai, nusta
tantys buvusių komunistinių pa
reigūnų atsakomybę už jų nusi
kalstamą veiklą.

Nors pavėluoti, tokie įstaty
mai yra būtini ir Lietuvai, jeigi ji 

“Lėlės” teatro artistų dalis - J. Marcinkevičius, E. Mikaliūnas, G.
Skudra, kurie atvykę iš Lietuvos vaidino Amerikoje

Nuotr. Ed. Šulaičio

iš tikrųjų yra vertinga žmonijos 
dalis, paisanti pasaulio tvarkos 
įsakų.

Sovietinėje blogio imperijo
je labiausiai į akis krito ir žmo
nes niokojo jos nuožmieji visa
galiai juodadarbiai-saugumiečiai. 
Jie turėjo “pareigą” suimtą įta
riamąjį, talkinant tardytojui, 
kankinti, kol tas “prisipažinda
vo” ne tik tai, ką darė, bet ir ko 
visai nedarė. Ne tik kagėbistai, 
bet ir jų įvairių pavadinimų pir- 
matakai - MGB, NKGB, NKVD, 
žlugus vadinamai “sovietų sąjun
gai”, jų dosniai maitintojai, ne
prasmego skradžiai žemių, o 
nemaža dalimi šmėkliškai tebe- 
simaišo mūsų tarpe. Suprato
me, jų buvę viršininkai, visokio 
plauko CK nariai, sekretoriai ar 
instruktoriai yra ne mažiau, o 
daugiau atsakingi už blogį, jų 
įvestą bei įkūnytą okupuotoje 
Lietuvoje, bet tų juodadarbių 
konkretūs “darbai” gali būti aki
vaizdžiausi, labiausiai įrodomi 
įkalčiai teisėsaugos padaliniuo
se. Juos tad visų pirma turi 
tvarkyti nusovietinimo įstaty
mai, kad jų poelgių tąsa dau
giau nežalotų mūsų gyvenimo.

Bet į šį Lietuvos rūpestį 
išlikti normalia tauta minėtas 
seimo narys, nė nemirktelėjęs, 
kaip visiems sovietinės nauja- 
kalbės išpažinėjams įprasta, at
sakė senamadiška mįslinga iš
tarme, jog tai bus “raganų me
džioklė”. Tų raganų prasmė 
normaliam žmogui yra tolygi 
okupacijos laikotarpio “išnau
dotojų”, “buržuazijos”, “liaudies 
priešų” ir kitoms panašioms 
propagandos klastotėms.

Ar tokios galvosenos žmo
nės save bei kitus laiko raga
nomis, ar jie netiki raganų 
esybe, kiekvienu atveju jie at
stovauja agonijai, kuri neskiria 
tikrovės nuo fantazijos ir senu 
įpročiu tebedarko normalų kraš
to gyvenimą.

Galima atgyventa naujakal- 
be tuščiažodžiauti be galo, ta
čiau niekas negali paneigti fak
to, jog svetima valstybė - komu
nistinė Rusija užgrobė Lietuvą 
ir ją niokojo ne tik savomis bet 
ir vietinių kolaborantų - raganų 
ar neraganų rankomis. Apie tai 
turime gausybę gyvų ir mirusių 
liudininkų dar iš anų laikų pra- 
slydusių pro geležinę uždangą, 
ir dabartyje patvirtintų žmonių 
šimtuose knygų bei tūkstan
čiuose aprašymų.

Komunistinė tautžudystė bu
vo dvejopa: fizinė ir dvasinė. 
Kai naciai savo aukas dažnai iš 
karto žudė, tai komunistai jas 
pirma išnaudojo kaip darbo ver
gus, ypač Sibiro tremtyje, kur 
nemaža jų dalis buvo numarin
ta, o ir išlikę gyvi buvo drau
džiami grįžti į savo kraštą. Tai 
buvo fizinis naikinimas.

Dvasiškai gyventojai buvo 
nuodijami - verčiami garbinti 
Stalinus per visas institucijas, 
totaliai kontroliuojamas. Kiek
vienas imperijos pilietis, kaip 
gerai žino mūsų buvęs instruk
torius, buvo pamokytas sekti 
kiekvieną žmogų, net savo šei
mos narį, kaip garsusis Pavlikas 
Morozovas, ir pranešti saugu
mui, jei kas nors netiki sovieti
niais melais.

Žinoma, tai nereiškia, kad 
dauguma žmonių pavirto savo 
artimųjų šnipais ar Išdavikais. 
Toli gražu. Tam nepasidavė pasy
vi, ne tik aktyvi atspara. Tačiau 
jokios dingstys, vartojamos nau- 
jakalbe, savųjų kolaborantų ran
kų nenuplauna. Tad ir dabar bu
vęs CK instruktorius, viešai ne
atsiprašęs, bet versdamas kaltę 
tikroms ar netikroms raganoms, 

atsakomybės išvengti negali.
Pirma, vadinamosios raga

nos visus žmones, kurie daiktus 
vadino jų tikraisiais vardais ir 
netikėjo komunistine naujakal- 
be, užkeikė - pavadino “buržu
aziniais nacionalistais”. Vadi
nas, sulaužė trečiąjį įsaką “ne
meluok”!

Antra, tos pačios raganos 
visus darbščiuosius bei pratur
tėjusius ūkininkus ar sėkmingus 
verslininkus apiplėšė, juos už
keikdamas - pavadindamos “iš
naudotojais”. O savo piktą dar
bą teisino naujakalbės žodžiais 
- “nacionalizacija” bei “kolek
tyvizacija”. Suprantama, labiau
siai tuo turtu pasinaudojo ko
munistinė nomenklatūra, kurią 
tinka pavadinti vergvaldžiais ne 
tik prievartiniuose kolchozuose 
ar sovehozuose, bet ir kitose 
darbovietėse. Nepamirština, kad 
tie “svieto lygintojai” steigė spe
cialias parduotuves, įtvirtino pi
niginius ar maisto (pajoki) prie
dus bei įvairiausias privilegijas 
tikriesiems išnaudotojams - no
menklatūrai. Vadinamas valsty
binis turtas pavirto niekieno 
turtu, kurį paranku apvogti, o 
korupcijos bei kyšių papročiai 
tapo tradicija. Tad vadinamo
sios raganos sulaužė antrąjį 
įsaką “nevok”!

Trečia, tos pačios raganos 
daugelį krašto elito žnmonių, 
nusipelniusių Nepriklausomybės 
metų kūryboje, bet netarusių 
melagingų pagyrų žodžių komu
nizmo siautuliui, užkeikė - pa
vadino “liaudies priešais”, su
ėmė, kankino, žudė ar trėmė į 
Sibirą dažnai šalčio ir bado mir
čiai. Jos įveisė susvetimėjimą, 
kai žmogus žmogui tampa vil
kas ar kai giminystė su tremti
niais laikoma nusikaltimu. Va
dinas, tos pačios raganos su
laužė pirmąjį pasaulio tvarkos 
įsaką “nežudyk”!

Galima abejoti tautosakinių 
lietuviškų raganų galia, kai jos, 
apžergusios brūzgynų šluotas, 
straksėjo. Kitokia galia griaudė 
vietinės kolaborantiškos ra
ganos, puolančios maskviniais 
tankais.

Kai pirmuoju okupacijos 
dešimtmečiu didžiausias krašto 
apiplėšimas ir ūkio sugriovimas 
buvo pridengtas “kolektyvizaci
ja” ir “nacionalizacija”, tai pas
taruoju laisvės dešimtmečiu pa
našus, tik mažesnio dydžio, api
plėšimas buvo vadinamas “pri
chvatizacija” bei bankų krize. 
Jis vyko buvusių komunistų 
LDDP malone, kai tas pats 
instruktorius ėjo seimo pirmi
ninko pareigas. Suprantama, jis 
neturėtų būti vienintelis atpir
kimo ožys, nes tokių buvo 
vargiai suskaitomos eilės. Bet 
jam priklauso padėka už tai, 
kad jis yra būdingiausias komu
nistinio paveldo pavyzdys, var
tojantis atgyvenusią naujakalbę 
dabartyje, iššaukiantis sveiko 
proto žmones atsiliepti ir pa
gelbėti seimui bei Lietuvai, kad 
ji kuo greičiau atsikratytų sovie
tuos įvestų “Trečiojo pasaulio” 
šalies pavidalų.

IV. Užsklanda
Sena, bet nepraeinanti iš

mintis byloja, jog klysti yra žmo
giška, tačiau klaidoje užsispirti 
ir sustabarėti - nėra žmoniška. 
Tai rodo sovietinis paveldas - 
susvetimėjimas, nužmogėjimas, 
gal net sugyvulėjimas, ryškus 
dviem nagrinėtais būdingais pa
vyzdžiais, atstovaujančiais šim
tams tūkstančių neįvardytų cha
meleonų. Yra išimčių, retų iš
imčių, kurios viešai prisipažįsta 
suklydę, apgaili ir tuo būdu 
bando sugrįžti į normalų žmo
gų, tautą bei žmoniją. Tikras 
žmogus, gimęs žmogumi, turi ir 
išlikti žmogumi.

Tikėkimės, kad pagaliau ir 
mūsų gerb. filosofas, nuošir
džiai apgailėdamas, atsiprašys 
žuvusius ir gyvus patriotus, ku
rie ir rūsčiausiomis likimo die
nomis aukojosi ant tautos bei 
gėrio aukuro ir kitus įgalino gy
vuoti, mylėti artimą bei filoso
fuoti.

Tikėkimės, kad pagaliau ir 
gerb. buvęs CK instruktorius, 
nuoširdžiai apgailėdamas, atsi
prašys jo paties dėka numarin
tus ir gyvus kankinius ir nekal
bės niekų apie savo programą, 
kuri “padės patraukti Lietuvos 
žmones prie mūsų, prie kilnių 
tikslų...” Tas naujakalbiškas 
“kilnumas” pasauly jau buvo 
apmokėtas šimto milijonų ne
kaltų žmogių gyvybėmis. O kiek 
dar nesuskaitomų milijonų pra
rado skirtumą tarp gėrio ir blo
gio ir tebeskandina savo sielą 
nemoralaus paveldo baloje!

Nuotr. Vyt. Maželio

Iš Goethės poezijos
Vertė ALFONSAS TYRUOLIS

Šiemet sukanka 250 metų nuo 
gimimo didžiojo vokiečių poeto Jo
hano Volfgano Goethės. Goethė tu
rėjo ryšių ir su Lietuva - savo kū
ryboje jis panaudojo lietuviškų dai
nų motyvus, teigiamai įvertino Rė
zos 1825 m. Karaliaučiuje išleistų 
pirmąjį lietuvių dainų rinkinį.

MYLIMOJO ARTUMAS
Menu tave, kai jūra mirguliuoja 
Nuo spindulių;
Menu tave, kai versmės 
raibuliuoja 
Su mėnuliu.
Matau tave, kai ima dulkti kelias 
Kur nors toli;
Arkas užklumpa ką kalnų 
takeliuos
Naktis gili.
Girdžiu tave, kada vilnis suūžia 
Pakildama,
Kai paklausyti kviečiasi giružė, 
Jos ramuma.

Aš pas tave, ko skųstis man 
tolybe,

Mus skiriančia?
Tuoj saulė leisis, žvaigždės degs 

sužibę.
Kad būtum čia!

MĖNULIUI
Miklom klostai balzganai 
Pievas ir girias, 
Pagaliau numalšinai 
Sielos man kančias.

Ir ramybę tu skleidi 
Aplinkoj plačioj, 
Tai lyg draugo nuoširdi 
Paslauga kančioj.
Aš dienų liūdnų, linksmų 
Atbalsį girdžiu,
Blaškomas džiaugsmų, skausmų 
Vienumoj kenčiu.

Oški, upe, ošk šauniai!
Liūdna man labai: 
Dingo meilė, bučiniai, 
Dingo prižadai.

Aš turėjau, ką kiti 
Taip brangina čia, 
Kad, kas buvo, atminty 
Liktų su kančia.

Baltistikos žurnalas - penkiametis
1995-ais metais pasirodė 

naujojo baltistikos žurnalo, pa
vadinto Res Balticae, pirmas to
mas. Žurnalas redaguojamas 
Italijoje. Atsakingi redaktoriai - 
profesoriai Pietro U. Dini (Pi
sa) ir Nikolai Mikhailov (Udi
ne). Nuo pat pradžios aukštos 
kokybės medžiaga buvo telkia
ma į tokius skyrius: Baltistica, 
Prutenistica, Lituanistica, Letto- 
nistica. Redaktorių pastangomis 
buvo įmanoma paskelbti 
straipsnius, parašytus maždaug 
visų žymių pasaulio baltistų.

Neseniai pasirodė jau penk
tas šio žurnalo tomas. Skyriuje 
Baltistica yra Sauliaus Ambrazo 
svarbus darbas “Lietuvių ir prū
sų kalbų santykiai žodžių dary

Oški, upe, šiuo slėniu 
Nepailsdama,
Man melodijų šaunių 
Dainai teikdama.

Ar rūsiai žiemos nakty 
Laušies iš ledų, 
Ar pavasarį skaisti 
Plauksi tarp žiedų.

Tas laimingas, kurs šaltai 
Gręšis nuo kitų,
Taurų draugą glaus karštai 
Ir abu kartu.
Pergyvens tai, kas kitiems 
Bus tik paslaptis,
Kurią plaukiančią gelmėm 
Sielos dengs naktis.

GIRIŲ KARALIUS
Kas joja vėjuotą naktį mišku? 
Tai tėvas su savo mažu vaiku; 
Glėby laiko vaiką tvirtai, 
Glaudžia jį prie savęs jis karštai.

Sūneli, kam paslėpei veidą, kas tau? - 
Aš girių karalių, tėveli, matau!
Su ilgu rūbu ir su karūna! - 
Sūneli, tai tik migla rūškana. -
Ei, mielas vaikeli, eik šen prie manęs! 
Sužaisim mudu gražias žaidynes, 
Krante ten gėlių daug retų, 
Turi motina rūbų, auksu austų. -

Tėveli, tėveli, ar nenugirdai, 
Ką girių karalius man žada slaptai? - 
Sūneli, būk ramus, per baugštus esi! 
Ten šlama nuo vėjo lapai sausi. -
Ateik čia geičiau, berneli žavus, 
Mano dukros malonios tau bus; 
Mano dukros šoka rateliuos 

šauniuos,
Tave pamyluos, pašokdins, tau 

dainuos.
Tėveli, tėveli ar dar nematai 
Pašlaitėj tamsioj jo dukrų antai? 
Sūneli, sūneli, kas rodos ten tau, 
Aš tik seną gluosnį švytuojant matau.- 

Aš myliu tave, tu esi toks buinus, 
Paimsiu jėga, jie nebūsi klusnus. - 
Tėveli, tėvelį jis griebia smurtu, 
Tas girių karalius, ai kaip skaudu!-

Skuba tėvas greičiau link namų, 
Globia verkiantį vaiką, pačiam 

neramu,
Grįžta išvargęs nakties laiku, 
Deja, glėbyje su negyvu vaiku.

bos požiūriu”. Ypač pažymėtina 
šiam tomui specifinė sekcija Ar- 
chivum I, skirta vokiečių baltis
tui Eberhard Tangl(1897-1979) 
•r jo darbams.

Džiaugiamės, kad kolegos 
iš Italijos taip gražiai pratęsia 
tradiciją, pradėtą žurnalu Studi 
Baldei 1931-ais metais. Linkime 
jau penkiamečiam žurnalui vi
sokeriopos sėkmės.

Res Balticae, 5, 1999: Mis
cellanea Italiana Di Studi Bal- 
tistici, Cura e preparazione di 
P. U. Dini & N. Mikhailov. Ca- 
salini Libri, via Benedetto da 
Maiano 3, 50014 Fiesole, Italija.

Alfred Bammesberger, 
Katholische Universitaet 

D 85071 Eichstaett, Germany

Tėviškės žiburiai » 1999.X.19 • Nr. 42 (2589) > psl. 7

d h III imi II VEIKLOJE
Dail. Ona Dokalskaitė-Paš- 

kevičienė, gyvenanti JAV-bėse, 
Radvilų rūmuose, Vilniuje suren
gė pirmąją savo meno darbų pa
rodą, kurioje išstatė apie 40 pa
veikslų, tapytų 1937-1997 m. lai
kotarpiu. Kaip “Lietuvos aide” 
(1999.IX. 10) rašoma, dailininkė 
gimė 1912 m. Seinuose, mokėsi 
pas skulptorių J. Zikarą Panevė
žyje, meno mokyklą baigė Gudi
jos Vitebske, 1938 m. dalyvavo 
Tretjakovo galerijos parodoje 
Maskvoje, prasidėjus karui grįžo į 
Lietuvą, 1943 m. surengė parodą, 
o 1944 m. su šeima pasitraukė į 
Vokietiją. Niujorko “Kultūros ži
dinyje” 1971 m. surengta jos dar
bų paroda susilaukė palankaus 
kritikų bei žiūrovų įvertinimo. 
Dailininkė daugiausia tapo peiza
žus, portretus, natiurmortus.

Knyga “Klaipėdos uostas”, 
išleista lietuvių ir anglų kalbomis, 
š.m. rugsėjo 22 d. Ievos Simonai
tytės viešosios bibliotekos skai
tykloje buvo pristatyta klaipėdie
čiams ir iš kitur atvykusiems sve
čiams. Kaip ELTA pažymi, leidi
nyje pateikiama trumpa Klaipė
dos uosto istorija, su kuria susi
pažinus matoma, kiek daug buvo 
dėta pastangų šiam uostui plėsti, 
gerinti, ir kokia jo didelė vertė 
Lietuvai.

Naujoji muzikos mokykla, 
įsteigta Kauno leidybos firmos 
“Pop centras”, kaip praneša EL
TA, ugdys naujus šios muzikos 
šakos atlikėjus bei koncertų ad
ministratorius. Pasak centro va
dovo A. Tautkaus, kol kas kursai 
mokami. Gabiausi mokiniai bus 
kviečiami į naujai steigiamas gru
pes. Tikimasi sudaryti grupes, ku
riose didžiausias dėmesys bus ski
riamas dainavimui. Norima su
burti ir vaikų “pop” chorą.

A. a. Juozo Miltinio, režisie
riaus ir Lietuvos teatro puoselė
tojo, 92-sios gimimo metinės pa
minėtos š.m. rugsėjo 4-5 d.d. J. 
Miltinio palikimo studijų centro 
surengtoje konferencijoje velio- 
nies bute ir parodų salėje. Kaip 
“Lietuvos aide” (1999.IX.9) rašo
ma, kalbėta apie Paryžių, kuris 
anuomet traukęs visus Europos 
kultūrininkus bei kūrėjus. Muzi
kologas A. Karaška pabrėžė to 
meto Lietuvos ir Prancūzijos ry
šius. Gerai įvertintos G. Petkevi
čaitės-Bitės Panevėžio apskrities 
bibliotekos pastangos išsaugoti 
velioniui brangią prancūziškos 
kultūros dvasią. Šio gimtadienio 
proga išleistos 109 kompaktinės 
plokštelės su repeticijų įrašais. Be 
atliktų aukšto lygio meninių dar
bų, velionis Panevėžio miestui pa
liko 3439 egz. knygų, žurnalų, 
rankraščių bei meno kūrinių. J. 
Miltinis gimė 1907 m. rugsėjo 3 d. 
Akmenėje, mokėsi Kauno jėzuitų 
gimnazijoje, Valstybinę dramos 
studiją baigė 1931 m., dirbo Šiau
lių dramos teatre, studijavo Pary
žiuje, Londone. Lietuvoje išugdė 
Panevėžio dramos teatrą, anuo
met stipriausią. Per 40 m. J. Mil
tinio teatre įvyko 144 premjeros.

Ežero krantuos ramu, prisivaikščioję giria
saulė leidžias už namų, antys plauko ežere...

Eilės ir nuotrauka ROMUALDO KISIELIAUS

Kun. dr. Kęstutis Trimakas, 
dėstantis religijos psichologiją 
Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune, 1989 m. išleisdino savo 
poezijos knygą “Ieškančiojo pėd
sakais”, susilaukusią dar dviejų 
laidų - 1990 ir 1995 metais. Dide
lis susidomėjimas šia knyga tarsi 
apvainikuotas docentės dr. Irenos 
Slavinskaitės filologine studija 
“Harmonijos formos”, išleista 
VD un-to Katalikų teologijos fa
kulteto Kaune 1998 m. Tai knyga 
apie knygą. Abiejų autorių ir kitų 
dalyvių susitikimas įvyko praeitų 
metų lapkričio 17 d. VD un-to 
posėdžių salėje. Kaip “XXI am
žius” rašo, vakarą pradėjo prof, 
kun. dr. K. Trimakas, kalbėjęs 
kaip “Evangelijoje dėmesį pa
traukė vienas asmuo, kilęs iš ana
pus”... Knygos “Ieškančiojo pėd
sakai” ištraukas skaitė Kauno 
dramos teatro aktoriai R. Staliliū
naitė ir E. Stancikas. Doc. dr. I. 
Slavinskaitė panagrinėjo K. Tri
mako kūrybą.

Lietuvos simfoninis orkest
ras, vadovaujamas muz. Gintaro 
Rinkevičiaus, š.m. rugsėjo 16 d. 
pradėjo koncertų sezoną naujuo
se Vilniaus kongresų rūmuose, 
kur įrengta erdvi, visais atžvilgiais 
koncertams pritaikyta salė. Kaip 
ELTA rašo, su orkestru pasirodė 
garsi Rusijos violončelininkė Na
talija Gutman, sol. Vyt. Juozapai- 
tis, choras “Latvija”. Paskelbta 
naujovė, kad bilietus į koncertus 
jau galima užsisakyti per “Inter
netą”. Orkestro vadovybė tikisi 
savanoriškos pagalbos iš studentų 
organizuojant koncertus, kaip tai 
daroma kai kuriuose kraštuose.

Paveikslų siuvinėtoja Sigutė 
Lūžaitė-Grotuzienė praeitais me
tais dalyvavo “Šeimos” žurnalo ir 
Norvegijos leidinio “Familien’ su
rengtame konkurse tema “Mano 
šalis” ir laimėjo trečiąją vietą. 
Taipgi Oslo mieste pernai buvo 
rodomi du jos paveikslai “Ne
gesk, žiburėli” ir “Aš tėvelio so
de”. Šiemet, kaip “Lietuvos aide” 
(1999.IX. 16) R. Ališauskaitė ra
šo, Sigutės paveikslai keliauja po 
Žemaitiją. Dailininkė gimusi Ki- 
vyliuose, Akmenės rajone, studi- 
javusi Maskvos menų universite
te, nuo 1980 m. gyvena Biržuose.

Lietuvos valstybiniame mu
ziejuje š.m. rugsėjo 27 d. buvo ati
daryta paroda “Lietuva žemėla
piuose”. ELTOS pranešimu, mu
ziejaus salėse chronologine tvar
ka rodomi Lietuvos žemėlapiai 
nuo XIII šimtmečio iki šių dienų. 
Tai topografiniai Lietuvos kelių 
schemos ir žemėlapiai, taipgi geo
loginiai, geografiniai, istoriniai, 
administraciniai, kalbos tarmių, 
literatūriniai ir kt. Išstatyti atla
sai, gaubliai, antspaudai, senieji 
kartografavimo prietaisai. Parodą 
aplankė tarptautinės konferenci
jos “Molotovo-Ribbentropo pak
tas. Baltijos valstybių dabartis ir 
ateitis” dalyviai-politikai, istorikai 
iš Latvijos, Estijos, Gudijos, Uk
rainos, Rumunijos, Prancūzijos, 
Lietuvos seimo nariai ir kt. Snk.
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SIKELIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

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

AKTYVAI per 60 milijonu doleriu
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, RRIFir 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” kortelė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

U refrigeration
AIR CONDITIONING & HEATING 

Taisau ir įvedu
* Centrines šildymo ir AJC 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 Baatas Brasai
Siuntiniai paimami iš namų nemokamai. Perduodame pinigus.
Adresas: 23 Springer Ave., Hamilton, Ont. L8M 2W7
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Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti. 
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

VISAIS NEKILNOJAMO TURTO KLAUSIMAIS 
- PARDAVIMU AR PIRKIMU - 

sąžiningai patarnausiu.

PIRMIAUSIA PRAŠAU SKAMBINTI

TEODORUI STANULIUI, B.A.
Associate Broker

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

Toronto, Ont. M6P 1A9

Š.m. rugsėjo 4-5 d.d. Columbus, OH, vyko Šiaurės Amerikos baltiečių lauko teniso varžybos. Nuotraukoje da
lis įvairaus amžiaus sportininkų-kių. Dešinėje torontietis EUGENIJUS KRIKŠČIŪNAS, šalia jo žaidėjas iš 
Baltimorės - ALGIRDAS VELIUONA; trečioj eilėj trečias iš kairės - ALOYZAS VOLSKIS iš Detroito, 
pirmųjų vietų (vienete, dvejete, mišriame dvejete) laimėtojas ------------- ------- -------------------------

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

TTTT
AKTYVAI per 115 milijonų dolerių

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

buvo “Geresnio gyvenimo vi
siems kanadiečiams kūrimas”. 
Joje buvo paminėti finansiniai 
planai: biudžeto perteklius 
(apie $9 bilijonai) bus panaudo
jimas mokesčių mažinimui eilės 
sekančių metų bėgyje ir daugiau 
pinigų bus paskirta įvairioms fe
deracinėms programoms. Taip 
pat buvo paliesti valdančiųjų li
beralų politiniai siekiai, kaip 
mokslinių bei intelektualinių 
pajėgų pasilaikymas Kanadoje 
(sustabdymas taip vadinamo 
“brain drain”), sveikatos tarny
bos patobulinimas, geresnių 
santykių su indėnais palaiky
mas, jaunimo išmokslinimo bei 
pragyvenimo sąlygų pagerini
mas, bendro krašto ekonominio 
būvio pakėlimas, oro taršos su
mažinimas, tobulesnės bend
ruomenės kūrimas mažinant 
nusikaltimų skaičių. Viso 24 
puslapiai įvairių gražių pažadų, 
kurių dalį ministeris pirminin
kas sekančią dieną parlamente 
paaiškino plačiau. Kritikai vė
liau iškėlė, kad labai trumpai ir 
tik vienu sakiniu buvo paminėta 
benamių krizė, o šiemetinės 
prerijų ūkininkų problemos bu
vo visai ignoruojamos. Kadangi 
rinkimų artimoje ateityje nelau
kiama - jie turėtų būti už poros 
metų - biudžeto perteklius at
rodo bus taupomas, kad galima 
būtų jį strateginiai panaudoti 
įvairių programų išlaidoms bei 
mokesčių apkarpymui prieš pat 
rinkimus.

Širdies operacija roboto 
pirštais buvo atlikta Londone, 
Ontario, “London Health Scien
ces Centre” chirurgijos skyriuje. 
Dr. Doug Boyd šešias valandas 
operavo 60 metų pacientą, sė
dėdamas 2 metrų atstumu nuo 
paciento. Vietoj didžiulio krū
tinės pjūvio tebuvo padarytos 4 
pieštuko diametro įpjovos, pro 
kurias buvo įleista mažytis chi
rurgo balsu valdomas vaizdo 
aparatas ir chirurginiai instru
mentai. Nuostabu dar ir tai, kad 
dr. Boyd ir jo padėjėjai sugebė
jo atlikti širdies arterijos “patai
symą” nesustabdydami širdies. 
Visa panaudota aparatūra įsi
gyta iš “ComputerMotion” 
bendrovės Santa Barbara, CA, 
už $2 milijonus dovanotus dos
nių Londono filantropų Ri
chard ir Beryl Ivey. Planuojama 
ateityje šiuo metodu atlikti apie 
5% visų maždaug 1,700 širdies 
operacijų, kurias minėtas Lon
dono centras atlieka kasmet,

eventualiai pasiekiant apie 30% 
lygį. Šis metodas ne tik paskubi
na paciento gijimą (4 dienos 
vietoj įprastų 7 ligoninėje), bet 
taip pat išvengia eilės complika- 
cijų bei šalutinių pasekmių ir 
žymiai sumažina sveikatos tar
nybos išlaidas.

Tarptautinė konferencija 
federalizmo klausimams disku
tuoti buvo sukviesta Mont- 
Tremblant, Kvebeko provinci
joje. Dalyvavo apie 600 akade
mikų, biurokratų ir politikų, jų 
tarpe ir JAV prezidentas Bill 
Clinton. Pirmomis konferenci
jos dienomis Kvebeko premje
ras L. Bouchard, šio susibūrimo 
šeimininkas, ir jo pasekėjai 
Kvebeko “separatistai” aštriai 
kritikavo federalizmo idėją, Ka
nados politiką Kvebeko atžvil
giu, kėlė jų istorines skriaudas 
ir atrodė, kad konferencijos pa
sisekimas kabėjo ant plauko. 
Padėtį komplikavo JAV prezi
dento planuotas, nors ir trum
pas, susitikimas su L. Bouchard, 
kuris daug kur buvo vertinamas 
kaip Kvebeko separatistų savo
tiškas pripažinimas. Tačiau Bill 
Clinton padėtį išgelbėjo trum
pomis, bet taikliomis pastabo
mis savo 45 minučių kalboje 
konferencijos dalyviams. “Jei 
kiekviena rasinė, etninė bei reli
ginė grupė, kuri gyvena tam tik
rame žemės plote, susigalvotų 
pasiskelbti atskira valstybe, mes 
gal turėtume 800 valstybių pa
saulyje ir būtų labai sunku vi
siems tarpusavyje santykiauti ir 
ekonominėje ir politinėje plot
mėje”, pastebėjo JAV preziden
tas, toliau tęsdamas tą pačią 
mintį: “Kada grupė žmonių gal
voja, kad jie turėtų būti nepri
klausomi, kad galėtų prasmin
gai politiškai egzistuoti, jie turė
tų labai rimtai pasvarstyti” ar jų 
pagrindinės žmogaus teisės bū
na pažeistos, ar jie būna paže
minti, nuskriausti. Prezidento 
kalba buvo federalistų labai tei
giamai vertinama, net iškelta 
kaip “daktarato disertacija” fe
deralizmo klausimu. Viešėda
mas Kanadoje Bill Clinton, tal
kinamas J. Chretien, A. Clark
son ir kitų JAV bei Kanados 
pareigūnų, atidarė naująją JAV 
ambasadą Otavoje. G.K.

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

Ont. M9N 1J4

♦ MLS 
skelbimas

♦ Komisas 3'A%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829
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MISSISSAUGOJE

Š. Amerikos baltiečių ir lietuvių 
plaukimo pirmenybės įvyks 1999 m. 
spalio 30, šeštadienį, Etobicoke 
Olympium, 590 Rathburn, Etobi
coke, Ont. Rengia - Baltiečių sporto 
federacijos plaukimo komitetas.

“Aušros” žinios
- Klubo sezono atidarymas 

įvyks spalio 31, sekmadienį, 10.15 
v.r. pamaldomis Prisikėlimo šven
tovėje. Kviečiami dalyvauti sporti
ninkai, vadovai ir tėveliai.

- Ryšium su vartotų drabužių 
išpardavimu spalio 25-29 d.d. para
pijos salėje treniruočių nebus. Dar 
gali registruotis jaunimas nuo 4-19 
m. amžiaus.

- Sportininkai įteiks lietuvos 
prezidentui Valdui Adamkui ir po
niai Almai Adamkienei “Aušros” 
sporto klubo dovaną ir dalyvaus 
susitikime su prezidentu sekmadie
nį, spalio 24, Anapilyje.

Žinios iš Lietuvos
- Krepšinis: R. Koračo taurės 

turnyre (10-13) Alytaus “Alita” sa
vo aikštėje 92:80 nugalėjo Kijev 
“Kyiv” (Ukraina); Klaipėdos “Nep
tūnas” namie 88:73 nugalėjo Kou- 
vol “Kouvot” (Suomija); Panevėžio 
“Sema” išvykoje 69:88 pralaimėjo 
Kijev “CSKA-Ukrtatnafta” (Ukrai
na); Šiaulių “Šiauliai” išvykoje pra
laimėjo 59:76 Kazan “Uniks”; R. 
Saportos taurės turnyre namie Vil
niaus “Sakalai” - Novo Mesto 
“Krka” (Slovėnija) 78:74; išvykoje 
Vilniaus “Lietuvos rytas” - Nikosi
ja “APOEL” (Kipras) 115:82; L. 
Ronchetti rautės rungtynėse Vil
niaus “Lietuvos telekomo” krepši
ninkės 58:64 pralaimėjo Pabianic 
“MTK Polfa” (Lenkija) komandai. 
LKL pirmenybėse: Vilniaus “Lietu
vos rytas” - Alytaus “Alita” 87:72; 
Kauno “Atletas” - Marijampolės 
“Kraitenė” 82:93. Neoficialiame 
pasaulio klubų “McDonald’s” čem
pionate (10.15) Eurolygos čem
pionas Kauno “Žalgiris” pusfinaly
je 86:92 pralaimėjo Rio de Jeneiro 
“Vasco de Gama” (Brazilija) klu
bui. Finale NBA “Spurs” sutriuš
kino brazilus 103:68 o “ 
įveikė Vareze “Roosters” 
užsitikrino trečiąją vietą.

- Biatlonas: Monake 
me pirmajame pasaulio 
čempionate jaunimo grupėje tarp 
22 sportininkų kaunietis Andrius 
Žemaitis 3000 m bėgime ir 200 m 
plaukime iškovojo bronzos medalį.

- Sunkioji atletika: Lietuvos 
čempionate Panevėžyje, dar dvide
šimties metų neturinčiam Vytautui 
Kirliauskui (svorio kategorija iki 77 
kg) rovimo veiksmu pavyko iškelti 
123,5 kg. Tai naujas šalies jaunimo 
ir suaugusiųjų rekordas. Jis stūmi
mo ir rovimo veiksmais iškėlęs 265 
kg iškovojo ir Lietuvos čempiono 
titulą. Sidabro medalis - A. Gum- 
bakiui (Šiauliai), o bronzos - R. 
Pangoniui. Svorio kategorijoje iki 
85 kg jaunimo rekordą pagerino šių 
metų (iki 16 metų) Europos jaunių 
čempionas Egidijus Remėza Pane
vėžyje iškėlęs 135 kg tapo šalies 
čempionu.

- Skraidymas: Motegio (Japo
nija) tarp devynių prestižinėse var
žybose dalyvavusių geriausių pasau
lio pilotų iš septynių šalių, mūsų 
garsusis lakūnas Jurgis Kairys vėl 
laimėjo pasaulio taurės varžybų 
etapą. Jis ten buvo laimėjęs ir pra
ėjusiais melais. V.P.

WALTER V. DAUGINIS

Žalgiris”
97:78 ir

vykusia- 
biatlono

INSURANCE - IHIAUIIIIAS
PERSIKĖLĖ Į NAUJAS PATALPAS NUO 1998 M. LAPKR/ČIOJJ^.

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

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. ^PLUS
Lietuvos banko proginių monetų pardavimas.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

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

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

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

Telefonas: 416 207-9239

Sutton
GROUP

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

ALGIS 
^ZZ MEDELIS

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

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

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

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

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 alsikviečianl 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!



j Skautų 'veifUIa
• Toronto “Rambyno” ir “Šat

rijos” tuntų veiklos atidarymas įvy
ko spalio 3 d. Beveik visa Toronto 
skautija organizuotai su vėliavomis 
dalyvavo Mišiose kartu su tėvais 
Lietuvos kankinių šventovėje. Gie
dant “Angeliukų” chorui, vadovau
jamam muz. Nijolės Benotienės, 
Mišias atnašavo ir pamokslą pasakė 
besilankantis svečias iš Lietuvos 
kun. A. Kildušis. Aukas nešė abu 
tuntininkai, skaitinius skaitė sk.v. 
kand. A. Janušonis. Po Mišių paro
dų salėje vyko iškilminga sueiga. 
Komandavo ir pravedė sk.v. v.sl. 
Linas Narušis. Po pranešimų ger
biant mažiuoju saliutu įneštos vė
liavos. Tuntininkas s. M. Rusinas, 
pasveikino visus sugrįžusius po 
atostogų ir stovyklų.

Seserijos V.S. v.s.fil. R. Penčy- 
lienės įsakymus perskaitė s.fil. N. 
Simonavičienė. “Šatrijos” tunto 
tuntininkė j.ps. D. Biskienė nuo 
rugpjūčio 1 d. jai prašant, iš tunti- 
ninkės pareigų atleista ir nuo tos 
datos nauja tuntininkė paskirta 
vyr.sk.. vyr.sl. Rūta Baltaduonytė- 
Lemon. Buvusi tunininkė padėkojo 
abiejų tuntų vadovams-ėms už gra
žų bendradarbiavimą ir palinkėjo 
naujai tuntininkei gerai vesti tuntą, 
o ps. K. Dambaraitė-Janovvicz įtei
kė jai šluotą. Pačioms prašant, iš 
pareigų atleistos vadovės: A. Wil
kinson, A. Sergautienė, R. Birgio- 
lienė, A. Karasiejūtė, D. Gudelytė, 
R. Baltaduonytė-Lemon, I. Pet
rauskienė.

Naujai paskirtos vadovės: 
Liepsnelių-Giliukų adjut. v.sk. K. 
Petrauskaitė, paukštyčių draug. 
v.sk. R. Vanagaitė, pavad. v.sk. J. 
Thorn, globėja ps. A. Puzerytė. 
Udryčių valt. j.ps. K. Janavičiūtė, 
prityrusių sk. “Mirgos” draugovės

draug. ps.fil. L Petrauskienė, vyr. 
skaučių “Vaidilučių” adjut. v.sk. E. 
Ginčiauskaitė, vyr. skaučių “Biru
tės” draugovės draug. ps. J. Rus- 
lienė. Visoms pasilikusioms ir nau
jai paskirtoms nauja tuntininkė pa
linkėjo sėkmingos veiklos, primin
dama, kad šie veiklos metai ypatin
gi nes užbaigiame šį tūkstantmetį ir 
pradėsime tretįjį. Tad pasiryžkime 
stropiai tarnauti Dievui, Tėvynei ir 
Artimui ne vien tik šeštadieniais ar
ba sekmadieniais, bet kiekvieną 
dieną.

“Rambyno” tunto įsakymai: 
DLK Vytauto vilkiukų draugovės 
globėja j.s. E. Namikienė, pavad. 
sk. v. kand. A. Janušonis, draug. 
sk.v. kand. D. Sonda, adjut. sk.v. 
kand. V. Ruslys, DLK Mindaugo 
skautų draugovės draug. ps. R. 
Kalendra, adjut. s.v. M. Sungaila, 
pavad. T. Jonaitis ir S. Simonavi- 
čius, globėjas v.s. fil. Dr. A. Daily- 
dė. DLK Gedimino prit. sk. glo
bėjas ps. fil. A. Simonavičius ir 
adjut. ps. P. Petrauskas Herkaus 
Manto j.sk. įgulos vadas j.ps. dr. J. 
Birgiolas ir pavad. j.b. A. Šileika. 
Skautų vyčių vadas sk.v. v.sl. E. 
Pečiulis. Iš skautų draugovės į pri- 
tytusius skautus pervesti: L. Paš- 
kauskas, T. Kuras, P. Didžbalis.

Užbaigai tunt. s. M. Rusinas 
priminė, kad turime susimokėti na
rio mokestį, lietuvių ir kanadiečių 
skautų organizacijoms, nes jis yra 
labai svarbus dėl draudimo suei
gose, kelionėse ir stovyklaujant. Ar
tėja 2000 m., pradėkime juos tvar
kingai ir budėdami. Vėl gerbiant 
mažiuoju saliutu išnešamos vėlia
vos sustojama į ratą, sugiedama 
“Ateina naktis” ir sudie iki sekan
čios sueigos. F.M.

Archit. Romualdas Juknevičius iš Toronto ekonominiais Lietuvos reikalais 
rugpjūčio 26 d. lankėsi pas prezidentą VALDĄ ADAMKŲ Vilniuje. Nuo
traukoje jo sunūs įteikia prezidentui Toronto Maironio mokyklos metraštį. 
Prezidento kairėje - Romualdas Juknevičius, dešinėje - Darius Juknevi- 
čius Nuotr. R. Juknevičiaus

Džiovintos žolelės - vaistai

DĖMESIO VISIEMS, 
praleidusiems nustatytus terminus 

pateikti prašymams atkurti nuosavybės teises 
į išlikusį nekilnojamą turtą Lietuvoje!

Pranešame, kad 1999 m. gegužės 13 d. LR seimui priėmus Lietuvos 
respublikos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą 
atkūrimo įstatymo pakeitimus ir papildymus, vyriausybės įgaliotos 
institucijos Lietuvoje vėl priima prašymus nuosavybės teisėms atkurti.

Pace, Johnson
5110 Dundas Street West (tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ontario M9A 1C2
Tel. 416 236-3060

Kreiptis į SOLVEIGĄ MEIKLEJOHN (trečiadieniais)

Vokietijos sveikatos apsau
gos sistema yra gal geriausias 
jos pažangumo pavyzdys. Užuot 
atsisakę savo senųjų liaudies gy
duolių, vokiečiai ištyrė, perdir
bo, pritaikė ir vėl įjungė į gyve
nimo kasdienybę. Aštuoniasde
šimt nuošimčių Vokietijos gydy
tojų ligoniams prirašo žolelinių 
gyduolių, ir už gydytojo prirašy
tas gyduoles apmoka Valstybinė 
sveikatos draudos įstaiga. Dau
geliui kasdieninių sutrikimų, 
įskaitant prislėgtumą, sinusitą, 
atmintis susilpnėjimą, išrašomas 
žolelinių gyduolių receptas.

Tuo tarpu tipinis Amerikos 
gydytojas niekad niekam neišra
šė žolelinių gyduolių recepto. 
Šešiasdešimtojo dešimtmečio 
pradžioje, kada tūkstančiai Eu
ropos kūdikių gimė deformuoti, 
kadangi jų motinos ėmė skaus
mą raminančius “Thalidomide” 
vaistus, JAV Maisto ir vaistų 
valdyba užgynė žolelinių gyduo
lių vartojimą. Iš pirmo žvilgsnio 
mūsų sistema gali atrodyti mo
dernesnė. Ir nors mūsų vaistai 
yra pasaulio griežčiausiai regu
liuojami, mūsų liaudies gyduo
lės yra apleistos. Nuo 1994 me
tų, kada žolelinių gyduolių var
tojimo varžtai buvo atleisti, jų 
pareikalavimas daugiau negu 
padvigubėjo. Šimtai naujų ga
minių atsirado vaistų rinkoje.

Tačiau yra apgaulingų ko
kybės tvirtinimų: kai kurios ver
teiviškai nusiteikusios laborato
rijos tų gyduolių vertę smarkiai 
pervertina.

Šiuo metu kiekvienos Ame

rikos vaistinės lentynos pilnos 
česnakų, ginkgo, echinacea ir 
kitų gaminių. Dažniausiai jų eti
ketėse surašytos ligos, nuo ku
rių ta vaistažolė neva išgydo, 
bet tikrumoje tie tikinimai yra 
perdėti, ir nė vienai jų netaiko
mos net tokios kokybės sąlygos, 
kokias turi atitikti laisvai gauna
mi (over the counter) vaistai. 
Vartotojas tad paliekamas spė
lioti ir suabejoti jų verte. Pvz. 
gudobelės (laukinės obelies) ga
minio etiketėje rašoma: “Paska
tina sveiką širdies veikimą”, o 
ant dar mažiau naudingos “ka
va” (Polinezijoje augantis krū
mas) gyduolės buteliuko para
šyta: “Pirminis Polinezijos šefo 
(valdovo) gėrimas apeigų me
tu”. Ar tai garantija, kad gėri
mas gydo?

Bendrovė gali visai teisėtai 
įsigyti tam tikrą kiekį vaistažo
lių, ištraukti sultis ir parduoti tą 
bevertį skystį kaip gydalą. Ame
rikoje niekas netikrina ir nėra 
garantijos, kad vaistažolė atliks 
(pagydys), ką etiketėje skelbia.

1997 metų rudenį JAV pre
zidento paskirta komisija, gerai 
ištyrusi Vokietijos gyduolių san
daros visumą, stipriai patarė pa
sekti Vokietijos pavyzdžiu. Ka
dangi vaistažolės gali būti stip
rūs vaistai, tai minėta komisija 
pareiškė, kad jos turėtų būti su
vienodintos ir reguliuojamos, 
kaip kiti laisvai gaunami vaistai. 
Bet Maisto ir vaistų reguliavimo 
valdyba pasiūlymą priėmė abe
jingai, teisindamasi, kad neturi 
tam tikslui lėšų. (“Pensininkas”, 
1999 m. 3 (99) nr.)

GET

So many people 
to call overseas

ways to save

■100
IN FREE
LONG DISTANCE 
CALLS
yours when you spend 
an average of $50 a 
month on long distance 
calls in one year.

Save here, there and 
everywhere. It’s easy!

• Enjoy low international rates to over 
240 destinations

• Same low rates for FOncard- calling card 
calls from Canada

• No monthly fee if you pay by pre-authorized payment"
• Save even more with By-The-Second Billing and

FREE Short Calls
• Call to anywhere in Canada for 15c a minute
• Call to anywhere in the U.S. for 20c a minute

Call 1-800-966-0816
24 hours a day, 7 days a week 

www.sprintcanada.ca
Russia
Estonia

$1.19
$0.66

Latvia $1.49

Ateitininkų žinios
Š. Amerikos ateitininkų taiy- 

bos rinkimai įvyks šį rudenį. Rinki
minė komisija: Pr. Razgaitis, St. 
Kazlauskienė, R. Laniauskas. Rin
kimuose gali dalyvauti visi Š. Ame
rikoje gyvenantieji Ateitininkų sen
draugių sąjungos (ASS) nariai, Stu
dentų ateitininkų sąjungos (ŠAŠ) ir 
Moksleivių ateitininkų sąjungos 
(MAS) įžodį davusieji nariai.

Tarybos nariu gali būti renka
mas kiekvienas ateitininkas, sulau
kęs 18 metų amžiaus ir išbuvęs 
ateitininku ne mažiau kaip penke
rius metus be pertraukos. Tarybos 
narys gali eiti ir kitas pareigas atei
tininkų organizacijoje, išskyrus 
ŠAA valdybos pirmininko pareigas. 
ŠAA tarybos nario kadencija - treji 
metai.

Kandidatus j ŠAA tarybą gali 
pasiūlyti kiekvienas ateitininkas, at
siųsdamas laišką rinkiminei komisi
jai ir pridėdamas siūlomo kandida
to raštišką sutikimą. Siūlomas raš
tas turi trumpai apibūdinti siūlomo 
kandidato veiklą ateitininkijoje, 
profesiją, amžių, gyvenvietės adresą 
bei telefono numerį ir nuo kada yra 
ateitininkas. Jeigu kandidatų skai
čius trigubai viršytų renkamų narių 
skaičių, kandidatų sąrašas uždaromas.

Rinkiminė komisija praveda 
rinkimus korespondenciniu būdu. 
Balsavimo lapus su bendralaiškiu ir 
balsavimo taisyklėmis rinkiminė 
komisija išsiuntinėja kiekvienam Š. 
Amerikoje gyvenančiam ASS na
riui ir kiekvienam SAS, įžodį davu
siam, nariui. MAS nariams balsavi
mo lapai, bendralaiškis ir rinkimi
nės taisyklės bus išsiuntinėjamos 
per MAS kuopų valdybas. Narių ir 
kuopų sąrašus rinkiminei komisijai 
pristato ASS ir SAS centro valdy
bos ir MAS kuopų valdybos.

Nariai, kurie gyvena toliau nuo 
lietuviškų telkinių, yra prašomi 
kreiptis į ASS ir SAS centro valdy
bas bei į arčiausiai esančią mokslei
vių kuopą, kad būtų įtraukti į bal
suojančiųjų sąrašą. Balsuojančiųjų 
sąrašai pristatomi rinkiminei komi
sijai iki 1999 m. spalio 31 d. Kandi
datai rinkiminei komisijai pasiūlo
mi iki 1999 m. lapkričio 15 d. Ne
trukus po kandidatų sąrašo uždary
mo, rinkiminė komisija išsiuntinėja 
balsavimo lapus ir nurodo iki kada 
balsavimo lapai turi būti sugrąžinti 
(pagal pašto antspaudą).

Onutė Daugirdienė, 
JAS pirmininkė, 15W560 89—St., 

Hindsdale, IL, 60521, USA
Marius Polikaitis, 

SAS pirmininkas, 1209 Country 
Lane, Lemont, IL 60439, USA 

Algis Norvilas, 
ASS pirmininkas, 4036 W. 91— Pl.

Oak Lawn, IL, 60453, USA

SKAIHTOJAl I’ASISAItOl
REPLIKA

“Tėviškės žiburiai” š.m. 35 nu
meryje paskelbė Valerijos Vaitke
vičiūtės straipsnelį, pavadintą “Lie
tuvių kalbos encikopledija”. Apie 
tos enciklopedijos turinį autorė ne
daug terašo, daugiausia stengiasi iš
aukštinti savo nuopelnus ir apjuo
dinti kitus Lietuvos kalbininkus. Ži
noma, encilopedijoje nurodyti tik 
svarbiausi duomenys apie kalbinin
kų, tarp jų ir straipsnio autorės, gy
venimą bei darbus. Nepaminėta, 
kad autorė, 1970 m. iš Lietuvių kal
bos instituto perėjusi dėstyti į Kon
servatoriją (dabar - Lietuvos muzi
kos akademiją), parašė Lietuvos 
komunistų partijos Centro komite
tui platų raštą, kuriame apkaltino 
Instituto darbuotojus “buržuaziniu 
nacionalizmu”. Pagal tą įskundimą 
okupacinės valdžios atsiųsta komi
sija ilgai purtė Institutą, tardė jo 
darbuotojus, bet jų visų neišvaikė, 
nukentėjo tik keletas. Vėliau įvai
rių šmeižtų susilaukė daugelis kal
bininkų. “Lietuvių kalbos enciklo
pedijos” išleidimu vėl pabandyta 
pasinaudoti kaip dingstimi juos dar 
sykį apkaltinti, tik dabar jau ne na
cionalizmu, o “sovietine dvasia”, 
nors jokių tos dvasios požymių ne
nurodyta. Lietuvoje tokie autorės 
išsišokimai gerai žinomi ir atrodytų 
juokingi, bet tautiečiams užsienyje 
gali sukelti abejonių. Todėl jaučia
me pareigą paaiškinti, kad minėta
me straipsnelyje paskleistos paska
los apie Lietuvos kalbininkus neati
tinka tikrovės.

Prof. Zigmas Zinkevičius,
Mokslo ir enciklopedijų leidybos 

instituto tarybos pirmininkas
Bronius Kmitas,

Mokslo ir enciklopedijų leidybos 
instituto direktorius

Habil. dr. Danguolė Mikulėnienė, 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 

prie Lietuvos Respublikos seimo 
pirmininkė

Dr. Antanė Kučinskaitė, 
Lietuvių katalikų mokslų akademijos 

mokslinė sekretorė
Habil. dr. Nijolė Sližienė, 

Lietuvių kalbos instituto vyriausioji 
 moksl. bendradarbė

Tėviškės žiburiai • 1999.X.19 » Nr. 42 (2589) • psl. 9

Juozas (Joseph) NORKUS
Re/max West įstaigoje 

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

Wost Realty Irto.

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

Nemokamas namų įvertinimas

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

115 Lakeshore Rd. E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 Tel.I 905 271 -71 71 

(/ 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. ELVIKIS, d.d.s.
Dr. R. KARKA, D.D.S. M.S. Dip. Orth.

(Orthodontist)
Telefonas

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

Advokatas

VIKTORAS E. RUDINSKAS,
B.Eng., M. Eng., B.C.L., L.L.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 KipHng gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

str a Travel
& Services Inc

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:
Norintiems suskubti dar aplankyti šventąją žemę iki 2000-ųjų metų, 

kelionė “Piligrimai į šventąją žemę”, lapkričio 8d., 10-čiai dienų. Kelionės kai
na su skrydžiu, maitinimu, prabangiu viešbučiu, gidu, ekskursijomis autobu
su ir mokesčiais - $2050.

Keliaujantiems į Lietuvą, sutikti naujo tūkstantmečio siūlome skrydį 
ir viešbutį Vilniaus centre su pusryčiais, septyniom dienom. Išvykstantiems 
iki 17 gruodžio kaina $1870, o gruodžio 17 dieną ir vėliau $1995.

DĖL KITŲ PASLAUGŲ TEIRAUKITĖS!
TEL: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

MARGUTIS
PYSANKA-V.I.M. Ine.
4134 Dundas St. West, Etobicoke, ON, M8X 1X3_________

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

Siuntiniai laivu ir lėktuvu
TIESIOG į VILNIŲ

Sprint.
Canada Lithuania $0.94/minute

Where easy comes to life!”

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

This plan applies to all direct-dialed calls in serviceable areas •Otherwise a $2.95 monthly fee wiM apply starting at month four. ™,®, Sprint Canada. FOncard- and the Sprint Canaria logo are trade marks of Sprint Communications LP, used under licence by Sprint Canada Inc 
_______________ Where easy comes to life is a trade-mark of Sprint Canada Inc.© Sprint Canada Inc., 1999. Sprint Canada services are subject to the General Terms of Service, available on request of at www.sprintcanada.ca __

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

Pristatymo kaina $15 už siuntinį

Tel. (416) 233-4601

http://www.sprintcanada.ca
http://www.sprintcanada.ca
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TOROM T O
Anapilio žinios Prisikėlimo parapijos žinios

MONTREAL
- Spalio 17, sekmadienį, pas 

mus pamokslus sakė Žvirgždaičių 
klebonas kun. Algirdas Kildušis. 
Ateinantį sekmadienį jis dar bus 
mūsų tarpe, o-paskui jau išvyks sa
vo parapijon Lietuvoje.

- Spalio 10, sekmadienį, pa
krikštytas Grzegorz ir Ritos (Bene- 
tytės) Dubiel sūnus Justinas-Stepo- 
nas-Jonas.

- Rudeninė kapinių lankymo 
diena bus spalio 31, sekmadienį. 
Mišios bus Lietuvos kankinių šven
tovėje 3 v.p.p. Autoaikštėje bei ka
pinėse tvarką prižiūrės Toronto VI. 
Pūtvio kuopos šauliai. Autobusas 
kapinių lankymo pamaldoms va
žiuos nuo Islington požeminių trau
kinių stoties Anapilin 2.30 v.p.p., o 
nuo Anapilio atgal išvažiuos 5.30 
v.p.p. Anapilin autobusėlis tą sek
madienio rytą važiuos įprasta sek
madienio tvarka.

- Kapinių lankymo dienos pro
ga spalio 31, sekmadienį, KLK mo
terų draugijos mūsų parapijos sky
rius ruošia parodą, kurioje su savo 
kūriniais dalyvaus keramikė Valenti
na Balsienė ir fotografas Vytautas 
Suslavičius. Parodą paįvairins Jan Ma- 
tejko tapyto Žalgirio mūšio paveiks
lo kopija, kurios originalas buvo šią 
vasarą atgabentas iš Lenkijos ir iš
statytas Vilniaus dailės muziejuje.

- Kapinių lankymo dienos 
pietūs spalio 31, sekmadienį, bus 
ruošiami Anapilio moterų būrelio 
Anapilio salėje. Pietauti bus galima 
ištisą dieną ir atsigaivinti vynu bei 
alučiu.

- Anapilio knygyne gauta kny
ga “Lietuvos naikinimas ir tautos 
kova (1940-1998)” ir “Poezijos pa
vasaris 1999 m.”.

- Mišios, spalio 24, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Adolfą Balsį 
(XXV metinės); 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje 3 v.p.p. už a.a. Mariją ir Joną 
Senkus; Delhi Šv. Kazimiero šven
tovėje, spalio 23, šeštadienį: 3 v.p.p. 
už a.a. Gediminą Rugienį.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį sekmadienį iškilmingos pa

maldos 9 v.r., kuriose dalyvaus Lie
tuvos respublikos prezidentas Valdas 
Adamkus ir ponia Alma Adamkienė 
su palyda iš tėvynės. Šiuo sveikina
me prezidentą Adamkų ir ponią 
Adamkienę. Lai Visagalis Dievas 
laimina Jus Jūsų pareigose.

- Spalio 31 d., 11.15 v.r., įvyks 
Reformacijos šventės pamaldos.

- A. a. Marija Radzevičienė 
savo testamente Išganytojo parapi
jai paliko $2,000. Parapija yra dė
kinga jai bei testamento vykdyto
jams už auką ir gražų pavyzdį.

- Moterų draugijos susirinki
mas įvyks lapkričio 7 d. po pamaldų 
šventovės patalpose.

Žvirgždaičių parapijai au
kojo: $100 - P. A. Bridickai.

Anykščiuose leidžiamam vai
kučių savaitraščiui “Kregždu
tė” aukojo: $100 - F. Juzėnas.

Išeivijos lietuviu klierikų 
studijų fondui aukojo: $100 - 
D. Zulonienė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $200 - G. Kuzmienė 
(a.a. Stasio Kuzmos mirties me
tinių proga); $50 - A. Žutautas 
(savo tėvo a.a. Broniaus Žutau
to II mirties pietinių proga).

“Kretingos” stovykloje Vasagoje šią vasarą lankėsi policijos 
atstovai ir aiškino stovyklautojams apie ginklus ir apsaugos 
aprangą Nuotr. A. Kaknevičiaus

- “Atgaivink” programos tre
čios savaitės tema yra “Mūsų misi
ja”. Šv. Dvasia mums padeda būti 
krikščionimis, ji ragina mus artėti 
prie kitų žmonių malda, supratin
gumu ir meile. Mes turime kaip Jė
zus kentėti dėl kitų, mylėti kitus ir 
būti gerąja naujiena visiems aplin
kiniams žmonėms.

- Praeitą sekmadienį per 10.15 
v.r. Mišias giedojo parapijos jauni
mo choras, vadovaujamas D. Vis- 
kontienės.

- Ateinantį sekmadienį, Lietu
vos respublikos prezidento V. 
Adamkaus atsilankymo proga, per 
10.15 v.r. Mišias giedos jungtinis 
parapijos ir “Volungės” choras. Ry
šium su prezidento dalyvavimu Mi
šiose paskutinės Mišios yra nukel
tos j 12 v.

- Pasaulio misijų sekmadienio 
proga šį sekmadienį bus daroma 
rinkliava Bažnyčios misijų reika
lams.

- Parikštyta Kyara Teresa Alo- 
dija, Rasos (Malinauskaitės) ir Ke
vin McLean dukrelė.

- Užuojauta Z. Didžbalienei, 
Toronte mirus jos broliui Juozui 
Ališauskui, ir Gintarei Sinskaitei, 
Lietuvoje mirus jos tėveliui Justinui 
Sinskui bei jos seneliui.

- Sekmadieniais jau platinami 
bilietai j KLK moterų draugijos 
skyriaus rengiamą madų parodą 
lapkričio 7 d. ir į Naujųjų metų su
tikimo balių.

- Ryšium su vartotų daiktų iš
pardavimu salėje vyks pasiruošimo 
darbai jau nuo pirmadienio. Todėl 
spalio 25-29 d.d. sporto treniruočių 
parapijos salėje nebus.

- Parapijos persikėlimo vajaus 
komitetas jau surinko $1,209,353. 
Kviečiami visi prisidėti, nes vajaus 
tikslas yra surinkti $1,500,000, kad 
naujos statybos finansavimas vyktų 
pagal planą. Statybos pradžia yra 
bandoma suderinti su slaugos namų 
statyba, kad, vykdant didesnį pro
jektą, iš statybininkų būtų galima 
gauti geresnes kainas.

- Mišios sekmadienį, spalio 24 
d.: 8.15 v,r. už a.a. Anelę ir Praną 
Vaserius; 9.15 v.r. specialia intenci
ja; 10.15 v.r. už a.a. Danutę Bražie- 
nę, a.a. Kostą Valančių - 2-ios me
tinės; 12 v. už gyvus ir mirusius pa
rapijiečius.

A. a. prelatas Justinas Ber- 
tašius, Vinipego lietuvių para
pijos klebonas, miręs 1999 m. 
spalio 9 d., palaidotas Vinipege 
ukrainiečių kapinėse spalio 13 
d. Laidotuvėse dalyvavo ir prel. 
J. Staškevičius, Kanados lietu
vių katalikų' kunigų vienybės 
pirmininkas. Laidotuvių išvaka
rėse vietos lietuvių šventovėje 
jis vadovavo maldoms prie kars
to, o laidotuvių dieną dalyvavo 
koncelebracinėse gedulo Mišio
se, kurias atnašavo Vinipego ar
kivyskupas L. Wall.

Mylimos mamytės a.a. Hali
nes Rickienės atminimui dukra 
Alina ir Kazys Žilvyčiai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $100.

A. a. Danutės Žemaitienės 
atminimui Patricija Dūmas “Tė
viškės žiburiams” aukojo $10.

A. a. Danutės Žemaitienės 
atminimui, užjausdami dukrą 
Audronę ir sūnų Saulių su šei
ma, Antanas ir Gesė Pažerūnai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $30.

2OOO-tųjų METŲ SUTIKIMAS

su orkestru “Canadian Thunder Band” 

gruodžio 31, penktadienį, nuo 7 valandos vakaro
* Šilta vakarienė su vynu 7.30 v.v. (punktualiai)
* Šalti užkandžiai po 12 valandos nakties
* Nemokamas baras * Šampanas, puikiai išpuošta salė
Stalus rezervuoti iki lapkričio 14 d. - sekmadieniais po pamaldų 
Anapilyje ir vakarais pas Reginą Celejevvską tel. 416 231-8832.
Visus dalyvauti maloniai kviečia -

administracinė sekcija

&i
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Kapinių lankymo dieną, 
spalio 31, “Tėviškės žiburių” 
administracija bus atidaryta po 
9.30 v.r. Mišų iki 3 v.p.p.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas rengia mirusiųjų pri
siminimą - Vėlines lapkričio 1, 
pirmadienį. Mišios - 11 v.r. Pri
sikėlimo parapijos šventovėje, 
pietūs 12.30 v.p.p. Vilniaus rū
mų IlI-čio aukšto menėje. Bilie
tai gaunami pas T. Kobelskienę 
tel. 416 760-8003 arba A. Do- 
bienę tel. 416 769-7550.

Lietuvišką muziką kas die
ną nuo 7.30 v. iki 8 v. ryto ir 
darbo dienomis nuo 12 v. iki 1 
v. po pietų transliuoja radijo 
stotis WTOR 770-AM.

Maironio mokyklos žinios
- Mūsų mokytojai reiškia nuo

širdžią užuojautą kolegei Gintarei 
Sinskaitei, netekus savo tėvelio Jus
tino Lietuvoje.

- Spalio 23 d. grupė 7-8 sk. 
mokinių orauostyje sutiks Lietuvos 
prezidentą V. Adamkų su daino
mis. Sekančią dieną, kursantai su
darys jam garbės sargybą Anapilyje, 
jo priėmimo iškilmių metu.

- Kun. H. Šulcas susirgo, todėl 
negalės mus aplankyti. Linkime jam 
kuo greičiau pasveikti.

- Tikybos pamokos sėkmingai 
vyksta mūsų mokykloje. Jaunes
niuosius moko Regina Simonaitie- 
nė, o vyresniuosius - sės. Ramunė 
Murauskaitė, sės. Viktorija Plečkai- 
tytė, broliukas Juozapas Žukauskas, 
OFM ir kun. Edis Putrimas.

- Vėlinių susikaupimas įvyks 
spalio 30 d., 11.30 v.r. auditorijoje.

- Vida Valiulienė spalio 30 d., 
praves Kaukių balių darželiuose. Z.S.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio popietėje spa

lio 17 d. dalyvavo 149 asmenys. 
Svečių knygoje pasirašė Daiva Ru- 
dzinskienė iš Klaipėdos, Jonas Sim- 
kevičius iš Vilniaus. Pranešimus pa
darė ir su svečiais supažindino LN 
valdybos narė L. Pocienė.

- LN valdybos posėdis įvyks 
lapkričio 4 d., 7 v.v.

- Atsižvelgiant į kapinių lanky
mo dieną, Lietuvių Namų 48-erių 
metų gyvavimo sukakties minėji
mas perkeliamas iš spalio 31 d. į 
lapkričio 7 d., 2 v.p.p. (tuoj pat po 
pietų) Lietuvių Namų salėje “B”. 
Kviečiame dalyvauti.

- Spalio 27 d., 11 v.r. įvyks LN 
moterų būrelio susirinkimas Lietu
vių Namų seklyčioje.

- Slaugos namų vajaus komite
tas dėkoja visiems aukotojams už 
nuoširdų dosnumą ir paramą Slau
gos namams. Slaugos namams au
kos priimamos Toronto ir Hamilto
no kredito kooperatyvuose arba 
siųsti tiesiog Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor St. 
W. Toronto, Ont. M6P 1A6.

- Lietuvių namams reikalingi 
tarnautojai įvairioms pareigoms už
imti: “barmenai”, padavėjos, valy
tojai, virėjai, pastato priežiūrai as
menys. Suinteresuoti prašomi 
kreiptis į LN vedėją arba skambinti 
tel. 416 532-3311,

- Prof. V. Samonis lapkričio 7, 
sekmadienį, 2 v.p.p. padarys prane
šimą apie dabartinės Lietuvos eko
nominę būklę ir galimus ateities 
sprendimus.

- Arvydas ir Nelė Paltinai lap
kričio 9, antradienį, 7 v.v. koncer
tuos Lietuvių Namuose. Programo
je žinomos tradicinės ir naujos po
puliarios estradinės dainos.

- Kultūros komisija yra įsigiju
si nemažai įvairaus žanro vaizda
juosčių iš Lietuvos: spektakliai, 
koncertai, įžymių Lietuvos žmonių 
biografijos bei kūryba, istorinė me
džiaga ir filmukai vaikams. Taip 
pat LN kult. kom. turi Lietuvos te
levizijos sukurto filmo “Giminės” 
pilną serialą (40 serijų) bei Lietu
vos respublikos prezidento Valdo 
Adamkaus inauguracijos vaizda
juostę. Visos kasetės pagamintos 
pagal paskutinę techniką. Tai puiki 
dovana draugams bei artimiesiems. 
Dėl vaizdajuosčių įsigijimo ar nuo- 
mojimo skambinti tel. 416 762- 
5419 S. Pabricienei arba V. Kulniui 
tel. 416 769-1266.

Prisikėlimo parapijos parodų salėje

1999 m. spalio 29, penktadienį, 7.30 v.v. 
adv. POVILAS ŽUMBAKIS skaitys

PASKAITĄ
TEMA: “Karo nusikaltėlių Lietuvoje 

(ypač 1941 m. sukilimo ir okupacijos) 
bylų procedūros Kanadoje”.

Visus kviečia dalyvauti -
Kanados lietuvių bendruomenė

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA 
kviečia apylinkės jaunimą dalyvauti 

ųAuovjeen sektuose
IR 

metiniame suvažiavime
“Halloween” šokiai:

Kur? Latvių Namuose,
491 College St., Toronto 

Kada? 1999 m. spalio 30, 
šeštadienį, 9 v.v.

Kiek? $7 su kauke, $9 be kaukės
Metinis suvažiavimas:

Kur? Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. W., Toronto 
Kada? 1999 m. lapkričio 6, šeštadienį, 1.30 v.p.p.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

P SUVALKŲ KRAŠTO LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SAMBŪRIS į
x maloniai kviečia dalyvauti x

i RUDENS ŠOKIUOSĘ, I
X xx kurie įvyks 1999 m. lapkričio 6, šeštadienį, 6 v.v., x 
x Anapilio parapijos salėje xX Jų x
x 7^ x

- Šilta vakarienė su vynu, ruošiama J. Gurklienės. g
X - Veiks baras. .. * X
X - Laimę galima bus išbandyti loterijoje. jfŲ x
£5 - Šokiams gros Vaclovas Povilonis. Ų ' S x
X Bilietus galima įsigyti Anapilyje sekmadieniais v
X po 9.30 v.r. Mišių arba skambinti vakarais X
X D. Puzauskienei tel. 905 274-2915 Rengėjai X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KLB žinios
- Spalio 13 d. įvykusiame pas

kutiniame Prezidentui priimti KLB 
komiteto posėdyje aptartos pasku
tinės smulkmenos, susijusios su jo 
atvažiavimu. Prie lėktuvo preziden
tą pasitiks Kanados valdžios atsto
vai, ambasadorius A. Eidintas, kon
sulas H. Lapas, o ponią A. Adam
kienę, atvykstančią iš Čikagos, 
pasitiks G. Lapienė ir R. Žilins
kienė. Orauostyje juos abu pasitiks 
6-7-8 skyriaus Toronto ir Hamil
tono liet, mokyklų mokiniai su lie
tuviškom bei kanadietiškom vėlia
vėlėm ir sudainuos 3 dainas. 11-me- 
tis Aleksas Vitkus įteiks poniai A. 
Adamkienei gėlių. Vakare, iškil
mingos vakarienės metu, preziden
tas tars trumpą žodį ir įvyks 15 min. 
trukmės muzikinė programa, suda
ryta D. Viskontienės. Pobūvį pra
ves V. Piečaitis. Visas baliaus pel
nas skiriamas Almos Adamkienės 
globojamam Vaikų globos fondui.

- Sekmadienį, po rytinių pa
maldų, Išganytojo ir Prisikėlimo 
šventovėse, svarbiausias įvykis - 2. 
45 v.p.p. prezidento susitikimas su 
lietuvių visuomene Anapilio salėje, 
kur bus svarbiausioji jo kalba, ap
dovanojimai, klausimai bei atsaky
mai. Į Anapilį eis 2 autobusai 2 
v.p.p.: vienas iš “Vilniaus rūmų”, o 
kitas iš Islingtono požeminio sto
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ties. Trečiadienį, priešpiečių ir po 
jų metu, Toronto Board of Trade 
patalpose susitiks Kanados versli
ninkai su iš Lietuvos atvykusiais 
verslininkais. Taip pat dalyvaus ir 
Kanados lietuviai verslininkai iš 
Toronto, Montrealio, Hamiltono. 
Tuo metu p. A. Adamkienė aplan
kys bei apžiūrės Woodgreen Čom- 
munity Centre vietovę ir dalyvaus 
priešpiečiuose, į kuriuos yra pa
kviesti ir CIDA, FIT (Foundation 
International Training), estai, lat
viai. Norintieji atskirai aukoti po
nios A. Adamkienės vaikų globos 
fondui, prašomi čekius siųsti į KLB 
raštinę. Inf.

A. a. prelatui Justinui Ber- 
tašiui, Vinipego Šv. Kazimiero 
parapijos klebonui mirus, už
jausdami jo artimuosius, “Kovai 
su vėžio liga” sergantiems vai
kučiams ir tremtiniams aukojo: 
$20 - F. Mačiulienė, E. H. Ste- 
paičiai; $25 - M. Povilaitienė. M.P.

A. a. Silvestrui Slavickui mi
rus, reikšdami nuoširdžią- užuo
jautą žmonai Sofijai, sūnums 
Donatui ir Rimui su šeima, Vida 
ir Alfonsas Stanaičiai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $40.

A. a. Silvestrui Slavickui mi
rus, užjausdami žmoną, sūnus, 
vaikaitį bei visus artimuosius, 
Stasė ir Sigitas Zubrickai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $20.

A.a. Bronius Pakštui mirus, 
užjausdami žmoną Čilę, sūnus 
Edvardą, Paulių, Vilių ir jų šei
mas, Augutė ir Vytas Dubickai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Broniaus Žutauto dve
jų metų mirties atminimui pa
gerbti žmona Kristina ir sūnūs 
sės. Nijolės Sadūnaitės globoja
miems vaikučiams ir tremti
niams “Kovai su vėžio liga” Lie
tuvoje aukojo $125. M.P.

Spalio 26, antradienį, organi
zuojama išvyka į Otavą susitikti su 
Lietuvos prezidentu Valdu Adam
kum ir jo žmona Alma. Bus važiuo
jama geru autobusu. Apie šią kelio
nę smulkią informaciją teikia Ro
mas Verbyla tel. 731-3167.

Kun. Kazimieras Ambrasas, 
SJ, aplankė Montrealio lituanistinę 
mokyklą pirmąją naujų mokslo me
tų dieną. Pradžioje buvo trumpai 
pasimelsta ir po to kunigas pasikal
bėjo su kiekvienu mokiniu bei mo
kytoja. Tą dieną buvo atvykę devy
niolika mokinių ir visos trys moky
tojos - vedėja Asta Staškevičienė, 
Inga Siedrikienė ir Regina Kibirkš- 
tienė.

Vėlinių išvakarėse, Visų šven
tųjų šventėje, lapkričio 1, pirma
dienį, bus laikomos iškilmingos su
dėtinės gedulinės Mišios. Toms Mi
šioms priimamos aukos su asmeni
nėmis intencijomis.

Aušros Vartų parapijos taryba 
yra numačiusi suruošti Naujųjų - 
2000 metų sutikimą. Programa bū

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AUTOMOBILIAMS, 

kurių vairuotojai yra 55 metų 
amžiaus ar daugiau, 

neturėję nelaimių.

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

Tel. 722-3545 Fax: 722-3546

>TEV1SKES ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 8-10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $42.00, 

rėmėjo - $52.00, garbės - $62.00 
Naujam prenumeratoriui pirmiems metams - $35.00 

(JAV-se amerikietiškais)

Vardas, pavardė
Adresas..............

Siunčiu prenumeratą.
Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga, 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti “Tėviškės žiburiai" siunčiami 
nemokamai šešias savaites. Prašome pranešti tokių asmenų 
adresus. ADMINISTRACIJA

iŠ V S E Ač o S
Parduotinas namas

Gyveno gyveno žmogus name 
ir ta vieta jam nusibodo. Nuspren
dė parduoti ir ieškotis kito. Rūpin
tis pardavimu pavedė nekilnoja
mojo turto agentui.

Netrukus pusryčiaudamas atsi
verčia laikraštį ir pamato skelbimą 
su nuotrauka: “Nuostabioje vietoje 
palyginti pigiai parduodamas itin 
skoningos architektūros, puikiai 
įrengtas, itin ekonomiškai apšildo
mas, be galo patogus namas su la
bai gražiai sutvarkytu derlingos že
mės ploteliu. Skambinti tokiu ir to
kiu telefonu”.

Žmogus darsyk pažiūri į foto
grafiją ir čiumpa telefono ragelį:

- Alio! Ponas agente, atsiimu 
savo pavedimą! Jūsų skelbimas ma
ne įtikino, kad tai mano svajonių 
namas! Atsiųskite sąskaitą už tams
tos paslaugas ir reklaminį tekstą 
laikraštyje!

IŠNUOMOJAMAS butas iš dviejų 
kambarių ir prausyklos. Skambinti 
tel. 416 656-3634.

IŠNUOMOJAMAS dviejų miega
mųjų butas (condominium) netoli 
St. Petersburg, FL. Yra teniso aikš
tė, 2 baseinai. Tel. 1-412-331-1733.

WEST PALM BEACH, Floridoje, 
išnuomojamas vienas arba du 
kambariai sezonui ar ilgesniam lai
kui. Skambinti tel. 561 791-7615.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

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

tų tokia: 6 v.v. susitelkimas ir reli
ginis koncertas bei 7 v.v. Mišios 
šventovėje. Po to salėje meninė 
programa ir vaišės su šampanu.

Aušros Vartų šventovėje prie 
altoriaus raudonas kilimas pakeis
tas. Naujasis yra pilkos spaivos su 
lengvu melsvu atspalviu. Prie naujai 
išdažytų šventovės sienų bei lubų 
labai tinka. Taip smarkiai parapija 
ruošiasi 2000-tųjų ir 50 parapijos 
sukaktuvinių metų jubiliejams.

Montrealio skautai-tės prade
da naują savo veiklos sezoną. Ta 
proga kviečia visą jaunimą įstoti į 
jų eiles. Jaunimas priimamas nuo 7 
m. amžiaus. Smulkesnę informaciją 
vakarais teikia G. Bulota tel. 733- 
9609 ir R. Otto tel. 453-1526.

Montrealio lietuvių sporto 
klubas “Tauras” šį sezoną dalyvaus 
Montrealio krepšinio lygoje jaunu
čių (iki 13 m. amžiaus) grupėje. 
Treniruotės vyksta Aušros Vartų pa
rapijos salėje kiekvieną trečiadienį 
nuo 6 iki 8 v.v. Juos treniruoja spor
tininkas veteranas R. Otto. B.S.

NAMAMS, 
naujiems ir atnaujintiems, gerai 

išlaikytiems, savininko 
gyvenamiems arba nuomojamiems.

,doi., auką. dol.

IŠNUOMOJU rūsyje atremontuotą 
vieno kambario butą su atskiru 
įėjimu nerūkantiems. Yra vieta au
tomobiliui. Skambinti tel. 416-233- 
5996.

HAMILTONO pensininkų namuo
se “Rambyne” yra laisvas 1 mieg. 
butas, $543 mėnesiui, įskaitant šil
dymą ir elektrą. Teirautis tel. 526- 
8281.

DARIUS KASPARAITIS hockey 
cards for sale, pack of 10 for $10, 
or $2 ea. IGS ENT, PO Box 91024, 
2901 Bayview Ave., North York, 
ON M2K 2Y6.

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.

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

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 

atlieka įvairiausius 
statybos-remonto darbus.

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

416 609-5108 (pager).


