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Kokį vainiką padėti?
Priartėjome prie paskutiniųjų šio šimtmečio (ir 

jau tūkstantmečio) Vėlinių. Jei tai būtų tik kalendorinė 
reikšmė, apie ką čia reikėtų kalbėti?

TAČIAU 2000 metų sukakties išvakarėse prie de
gančių žvakelių kapinėse didieji prabėgusių metų 
ir šimtmečių skaičiai patys prabyla pranašų balsais 
- per tą visą ilgą ilgą laiką kai kuriems viena minutė buvo 

brangesnė už visą gyvenimą, vienas atodūsis ir viena mal
delė atsakė j visus klausimus, dėl kurių daugelį metų teko 
kankintis. Kitiems ir visas gyvenimas nieko nereiškė, nors 
jo troško vis daugiau ir daugiau. Tretiems gyvenimas bu
vo pavirtęs viena didžiule padėka Dievui, leidusiam gro
žėtis degančiais rudens saulėlydžiais. O visi jautė tą patį 
gyvybės pulsą iki paskutinio atsisveikinimo - ir puošniose 
Vakarų koplyčiose, ir Sibiro tremties lūšnelėse, ir granatų 
bei aiktelėjimų siaubinguose disonansuose... Savų artimų
jų kančios ir netektys palieka randus palikuonims; tėvy
nainių mirtys ir žūtys vis primenamos juodais kaspinais 
perrištomis vėliavomis didžiųjų iškilmių metu; pasaulyje 
kas minutę išnykstančių žinomų ir nežinomų žmonių pra
radimai verste verčia susimąstyti, akivaizdžiau suvokti tą 
amžinybės ratą, kuris dažnai išreiškiamas paprastais žo
džiais - vieni išeina, kiti ateina. Niekas negali iš to rato 
pasitraukti, niekaip atsipirkti, kad toji žemiška kaita jo 
neliestų. Ji liečia visus. Nei išvaizda, nei nuopelnai, nei 
turtas ar mokslas - niekas to sukimosi nestabdo. Ką be
būtum padaręs, kaip pagarsėjęs - kaina per maža išlikti 
nepaliestam. Užtat Vėlinių proga reikėtų prisiminti, kad 
išlikimo klausimas sprendžiamas visai kitu būdu.

TARP visų svarstymų apie gyvenimą ir mirtį, apie 
neišvengiamus liūdnus, sukrečiančius ar ramesnius 
pokyčius prasikiša ir kasdien skleidžiamos žinios, 
statistikos, skelbiančios gyventojų skaičius pasaulyje, 

žmonių mirtingumą bei gimstamumą atskiruose kraštuo
se ar kontinentuose. Mums, lietuviams, rūpi Lietuva. Pa
sikartojantys statistiniai duomenys - ne mūsų naudai. Vis 
mirtingumas didesnis už gimstamumą. Kyla nerimą ke
liantis klausimas, kaip ilgai tai tęsis? Negi kada bus pas
kutinio lietuvio šermenys? Jei bus, kas jose kalbės, kas at
sisveikins, kas kalbų klausys ir kokia kalba bus kalbama?.. 
Štai kur tamsioji perspektyva aštriais ašmenimis skrodžia 
Lietuvos ateities viziją, apie kurią tiek daug kalbame, kar
tu lyg kažko ir laukiame, tartum ateitis ne nuo mūsų pri
klausytų. Kai kasmet Vėlinių metu susikaupę graudžiai 
prisimename mirusius artimuosius ir už juos meldžiamės 
ir kai gyvenimo-mirties rate tematome vieną ar kitą as
menį - ką reikėtų daryti, kaip dejuoti ir verkti matant 
mirštančią tautą, sunkiai besulaikomą savųjų šaknų byrė
jimą į dulkes. Ką tada bereiškia vieno kurio nors žmogaus 
gyvenimo saulėlydis prieš tą didįjį visos tautos saulėlydį, 
tautos, kuri šimtmečių raidoje atlaikiusi baisiausius smū
gius, prisikėlė laisvam nepriklausomam gyvenimui? Ap
mąstymai ir statistikos susipina į skaudžių dyglių vainiką, 
kurio turbūt niekas nedrįstų padėti prie antkapio. Ir kai 
pasirodo, kad jau nebėra jokio geresnio pasirinkimo, kai 
liūdna, šalta, net klaiku, kai Vėlinės aplink (gal iš viso jau 
paskutinės) - belieka prisiminti, kad ten, kur kapas, yra ir 
prisikėlimas. Belieka prie antkapio akmens padėti kad ir 
kuklų, bet gyvą tikėjimo vainiką. Gal dėl to pasikeis ir 
liūdnų statistikų duomenys? Kas žino? Č.S.

Veikėjai politiniuose verpetuose
Rinkimai Austrijoje rado atgarsį ne tik kaimyninėse valstybėse, bet ir 
Izraelyje. Aštrūs Vyzenthalio pasisakymai apie krikščionis. Vokiečiai 
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KANADOS ĮVYKIAI

Politikos veteranui - 80
Pierre E. Trudeau, vienas iš 

spalvingiausių buvusių Kanados 
ministerių pirmininkų, atšventė 
savo 80-tąjį gimtadienį. Ta pro
ga jis buvo atskraidintas iš 
Montrealio, kur šiuo metu dir
ba vienoje teisinių bendrovių 
kaip vyresnis patarėjas, į savo 
buvusią rezidenciją (24 Sussex 
Drive) Otavoje. Dabartinis min. 
pirmininkas J. Chretien su žmo
na jam surengė gimtadienio po
kylį. P. E. Trudeau išbuvo min. 
pirmininku 16 metų. Žymesni jo 
vadovavimo laikų pasiekimai 
buvo perkėlimas konstitucijos iš 
D. Britanijos bei įvedimas Tei
sių ir privilegijų statuto (“the 
Charter of Rights and Free
doms”) 1981 metais, įteisinimas 
dvikalbystės - anglų ir prancūzų 
kalbos paskelbtos lygiateisėmis 
visoje Kanadoje. Jis taip pat 
griežtai ir greitai sutramdė 
Kvebeko separatistų teroristinę 
grupę, paskelbdamas provinci
joje laikiną karo stovį. Dabarti
nis min. pirmininkas, kuris 
anksčiau už Trudeau (1963 me
tais) buvo išrinktas į parlamen
tą, ištarnavo 15 metų jo minis
terių kabinete įvairiose pareigo
se. Trudeau, pradėjęs savo poli
tinę karjerą viengungiu, vėliau 
vedė Britų Kolumbijos senato
riaus dukterį Margaret, susilau
kė trijų sūnų, išsiskyrė prieš pa
sitraukdamas iš aktyvios politi

nės veiklos; neseniai vienas iš jo 
sūnų tragiškai žuvo beslidinėda- 
mas Kanados vakarų kalnuose.

Nauju CBC vadovu paskir
tas Montrealio verslininkas Ro
bert Rabinovitch, 56 metų am
žiaus. Jis tas pareigas perims 
nuo lapkričio 15 dienos. Šis 
svarbus Kanados kultūrinis 
postas buvo neužimtas nuo lie
pos mėnesio, kai buvęs vadovas 
Perrin Beatty staiga pasitraukė 
iš pareigų. Paskutiniu laiku 
CBC (“Canadian Broadcasting 
Corporation”) biudžetas buvo 
gana smarkiai apkarpytas, 
CRTC - federacinė įstaiga, re
guliuojanti CBC veiklą, atsisakė 
patvirtinti eilę prašytų leidimų 
specialioms programoms, ir 
CBC šiuo metu pergyvena savo 
veiklos krizę. Naujasis vadovas, 
palikęs žymiai pelningesnę pri
vačią poziciją, tikisi atgaivinti 
CBC prestižą bei jos įtaką Ka
nados kultūriniame gyvenime. 
“Tačiau atvirai kalbant,” sako 
R. Rabinovitch,” jeigu laikui 
baigiantis valdžia bei reguliuo
janti įstaiga panorės uždaryti 
CBC, jie ją uždarys; mano pa
reiga yra bandyti juos įtikinti, 
kad CBC yra svarbi ir įtakinga 
Kanadai ir todėl neuždarytina”. 
CBC personalas ir rėmėjai yra 
patenkinti šiuo paskyrimu. R. 
Rabinovitch anksčiau yra buvęs

(Nukelta j 6-tą psl.)

Švėkšnos gotikinės šventovės bokštai. Šventovė statyta 1900-1905 m. 
prel. Juliaus Maciejausko pastangomis 1 Nuot. Vyt. Maco

Savaitė Lietuvoje
Krizė dėl “Williams” sutarties

Spalio 19 d. neeiliniame vy
riausybės posėdyje balsų daugu
ma buvo priimtas sprendimas 
pasirašyti sutartį su JAV bend
rove “Williams International” 
spalio 29 d. Kaip skelbia “Lietu
vos rytas”, posėdžio išvakarėse, 
ministeris pirmininkas Rolan
das Paksas (konservatorių par
tijos valdybos pirmininkas) per 
televiziją paskelbė apie savo ke
tinimą nepasirašyti to doku
mento, o du nepartiniai vyriau
sybės nariai balsavo prieš spren
dimą ir atsistatydino iš pareigų 
- finansų ministeris Jonas Lion
ginas ir buvęs pagrindinis dery
bininkas su JAV bendrove ūkio 
ministeris Eugenijus Maldeikis. 
Laikinai finansų ministerio pa
reigas eis valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų ministeris 
Sigitas Kaktys, o ūkio - žemės 
ūkio ministeris Edvardas Ma- 
kelis. Atsistatydinę ministeriai 
teigė negalėję pasirašyti doku
mentų, kurių pasekmės gali su
stabdyti Lietuvos ūkio plėtrą, 
sukelti ekonominę ir finansų 
krizę. Pasak J. Liongino, sutar
tyse su “Williams” numatyti 1.4 
bin. litų įsipareigojimai padidins 
vyriausybės deficitą šiemet iki 
9.8%, o kitąmet - iki 12-13%, o 
“tai yra pirmieji finansų krizės 
požymiai”. Balsuojant dėl su
tarties susilaikė Centro sąjun
gos atstovas, teisingumo minis
teris Gintaras Balčiūnas. Vy
riausybė nutarė “panaudoti vi
sas galimybes pagerinti Lietuvai 
projektiniuose dokumentuose 
numatytas sąlygas”. Deryboms 
vadovaus S. Kaktys.

Patvirtino sutartis su Rusija
ELTA skelbia, kad spalio 

19 d. Lietuvos seimas patvirtino 
Lietuvos ir Rusijos federacijos 
valstybės sienos sutartis. Sutar
tis buvo pasirašyta 1997 m. Lie
tuvos ir Rusijos prezidentų Al
girdo Brazausko ir Boriso Jelci
no. Taip pat buvo patvirtinta 
sutartis dėl išskirtinės ekonomi
nės zonos ir kontinentinio šelfo 
atribojimo Baltijos jūroje. Sie
nos sutartis įsigalios abiems ša
lims pasikeitus patvirtinimo raš
tais. Patvirtinimo procesas Ru
sijos “Dūmoje” dar nepradėtas.

Ragina tęsti bylą
Lietuvos generalinė proku

ratūra pateikė skundą Vilniaus 
apeliaciniam teismui dėl Vil
niaus apygardos teismo nutari

mo, kuriuo žydų genocido kalti
namo Aleksandro Lileikio byla 
buvo sustabdyta. Generalinio 
prokuroro pavaduotojas Kazi
mieras Kovarskas laiko nutari
mą nepagrįstu ir siūlo teismo 
procesą pradėti iš naujo, rašo 
“Lietuvos rytas”. A. Lileikis, 
buvęs Vilniaus apskrities saugu
mo policijos viršininkas, kalti
namas Antrojo pasaulinio karo 
metais prisidėjęs prie 75 žydų 
tautybės asmenų nužudymo. 
Apeliacinis teismas skundą ke
tina svarstyti kitą mėnesį. Pagal 
dabartinę tvarką teismo proce
sai nutraukiami, jeigu juose dėl 
ilgalaikės ligos negali dalyvauti 
kaltinamieji asmenys. Jeigu sei
mas priimtų Žmogaus teisių ko
miteto pirmininko Emanuelio 
Zingerio parengtas Baudžiamo
jo proceso kodekso pataisas, 
pirmosios instancijos teismas 
galėtų baudžiamąsias genocido 
bylas nagrinėti ir be kaltinamųjų.

Populiarumas ir pasitikėjimas
“Baltijos tyrimų” apklausos 

rezultatais, Centro sąjunga būtų 
laimėjusi rinkimus į seimą, jei 
jie būtų vykę rugsėjo mėnesį, 
praneša ELTA. Už ją būtų bal
savę 15.8% Lietuvos gyventojų, 
už LDDP - 8.7%, o už Tėvynės 
sąjungą (Lietuvos konservato
rius) - 7.8%. Apklausos duo
menimis, visuomeninė instituci
ja, kuria labiausiai pasitikima, 
yra Lietuvos žiniasklaida, už ku
rią pasisakė 75% apklaustųjų. 
Prezidento tarnybą pasirinko 
71%, Kat. Bendriją - 64%, Lie
tuvos banką - 49%. Lietuvos 
seimu ir mokesčių inspekcija 
pasitiki tik 20% apklaustųjų, 
komerciniais bankais - tik 12%. 
Duomenys buvo paskelbti “Res
publikoje”.

Keičiamas vadovas
ELTA praneša, kad minis

terio pirmininko Rolando Pak- 
so ir ūkio ministerio Eugenijaus 
Maldeikio sprendimu, porą mė
nesių “Mažeikių naftai” vado
vavęs Vidmantas Macevičius 
bus atleistas iš generalinio di
rektoriaus pareigų. Energetiko
je išsivysčius dabartinei sudėtin
gai būklei, jų įvertinimu jo paty
rimas ribotas, jis “ne laiku pa
teikia kai kuriuos dokumentus, 
netinkamai tariasi su partne
riais”. V. Macevičiaus įgalioji
mus laikinai vykdo bendrovės 
ekonomikos ir finansų direkto
rė Vita Petrošienė. RSJ

KAZYS BARONAS, Vokietija
Po Austrijos parlamento 

rinkimų šioje Alpių kalnų vals
tybėje laukiama daug pasikeiti
mų, kadangi ultradešinioji - 
Laisvoji Austrijos partija lai
mėjo beveik trečdalį gyventojų 
balsų. Jos pirm. Jorg Haider 
priešrinkiminėse kalbose pasi
sakė prieš svetimtaučių antplūdį 
Austrijon, mesdamas šūkį “Aust
rija austrams”. Tad netiesiogiai 
buvo paliesti ne tik įvairių tautų 
atbėgėliai, bet ir Austrijos žy
dai, nes minėtos partijos siekiai, 
primena fašizmo laikotarpį.

Suprantama, rinkimų pa
sekmės atsiliepė kaimyninėje 
Vokietijoje (per 7 milj. svetim
šalių!) bei Izraelyje. Ten plačiai 
nagrinėjamas J. Haiderio politi
nis kelias ne tik žiniasklaidoje, 
bet ir Izraelio knesete. Izraelio 
užsienio reikalų min. Dovydas 
Levi pareiškė: J. Haiderio parti
joje aiškiai pastebima nacistinė 
pažiūra. Tokia partija yra nele
gali, ir Austrija turi ją uždaryti. 
Vienoje kalboje J. Haider 'yra 
net pasakęs: SS veteranai yra 
padoraus būdo veteranai.

Pokalbis su Vyzenthaliu
Bulvarinio Vokietijos dien

raščio “Bild” Vienos atstovas 
tuoj pat nuvyko pokalbiui pas S. 
Vyzenthalį, paliesdamas ne tik 
Austrijos rinkimų pasekmes, 
bet ir Katalikų Bendrijos bei ju
daizmo klausimus.

S. Vyzenthalio stiprūs krikš
čionybės ir katalikybės puolimai 
turėtų rasti atkirtį katalikiškoje 
lietuviškoje spaudoje, nes jis 
kaltina katalikus žydų persekio
jimu. Jis užmiršta, kad dirbda
mas architektu prie barakų sta
tybos ukrainietiškame Lvive, 
buvo globojamas kataliko vo
kiečio kariškio, gaudavo ne tik 
normalų maisto davinį, bet ir 
priedus, tačiau nepasidalindavo 
su savo likimo tautiečiais.

Spaudoje minima, kad S. 
Vyzenthalis suradęs per vieną 
tūkstantį žydų žudikų. Prie jų 
priklauso Adolfas Eichmann (jo 
pelenai išbarstyti Viduržemio 
jūroje). Tačiau tikrovė yra visai 
kitokia. Tiesa, jis jau 1953 m. ži
nojo, kad A. Eichmann gyvena 
Argentinoje, surado net vokietį, 
kuris turėjo paliudyti A. Eich- 
mano tapatybę, bet už tai prašė 
1,800 dol. S. Vyzenthal turėjo 
tik 1,300 dol., likutį prašė pridė
ti Pasaulio žydų kongreso pirm. 
Nahum Goldmaną. Sis, pasita
ręs su padėjėju rabinu Abrao
mu Kalmantavičium, reikiamos 
sumos nedavė, nes abu tikėjo, 
kad A. Eichmann gyvena Da
maske. (Plačiau apie S.V. esu 
rašęs anksčiau “TŽ”).

1961 m. Izraelyje įvyko rin
kimai. Ben Gurian’ui reikėjo di
delio laimėjimo, tad A. Eich- 
mann’o paieškas jis pavedė stip
riausiai pasaulyje Izraelio 
“Mossad” slaptai tarnybai. Ji 
pagrobė A. Eichmann’ą ir lėk
tuvu pristatė Izraelio teismui.

Krikščionys - antisemitai
Pereikime prie S. Vyzent

halio pasisakymų žydų ir krikš
čionybės, ypač Katalikų Bendri
jos klausimais.

Jo nuomone, žydai Vokieti
joje buvo persekiojami 1700 
metus, nuo pat jų atvykimo. 
“Tai sena ne tik žydų istorija, - 
sako S.V., - bet ir krikščionių, 
kurie žydus persekiojo”. Dien
raščio bendradarbis: “Jūs meta
te kaltę krikščionybei”. S. Vy
zenthalis: “Ne krikščionybei, 
bet krikščionims. Jėzus buvo žy
das, Jo motina, Jo šeima. Ju
daizmo dešimt įsakymų yra 
krikščionybės pagrindas. Pra
džioje krikščionybė buvo romė
nų persekiojama sekta! Krikš
čionys apsaugos ieškojo sinago
gose, o nacių laikais žydai kata
likų šventovėse”. S. Vyzenthalio 
nuomone, krikščionys yra di
džiausi antisemitai.

Gražiai S.V. atsiliepia apie 
dabartinį popiežių Joną Paulių 
II-ąjį, pažymėdamas, kad nė 
vienas popiežius nekovojęs tiek 
su antisemitizmu, kiek dabarti
nis šv. Petro įpėdinis. S. V. nėra 
linkęs užmiršti praeitį, nes nusi
kaltimai prieš žydus gali vėl pa
sikartoti.

Pradžioje spalio mėn. se
niausiose Berlyno žydų kapinė
se buvo išversti paminklai. Vo
kietijos sostinės žydų bendruo
menės pirm. A. Nachama reika
lauja vyriausybę įrengti aplink 
kapines foto kameras, kurios 
būtų sujungtos su policijos nuo
vada. Kaltė metama neona- 
ciams. Jie kaltinami taip pat iš
sprogdinimu buv. Vokietijos žy
dų bendruomenės pirmininko 
Galinskio kapo. Berlynas yra di
džiausias Vokietijos žydų telki
nys. Jame gyvena per 10,000 žy
dų. Daugumas jų - iš Rusijos. 
Užeigose, kavinėse girdima ru
sų kalba, rusiškos dainos. Ant
roje vietoje - Frankfurtas - 5, 
000 žydų.

Domisi sportu
Po ilgesnės pertraukos Vo

kietijos žiniasklaidoje vėl nu
skambėjo Lietuvos ir lietuvių 
vardas. Tai nuopelnas mūsų 
dviratininkių ir krepšininkų. 
Šaunios mūsų moterys puikiai 
pasirodė pasaulinėse dviračių 
pirmenybėse Italijos Veronoje. 
Televizija parodė E. Pučinskai
tę, kuri pirmoji pasiekė baigmę, 
nuvažiuodama 113 km. nuotolį 
per 2 vai. 59 min. 50 sek. Ko
mentatorius pažymėjo, kad per

Kertinis Raudondvario pilies bokštas Nuotr. Vyt. Maco

Šiame numeryje
Kokį vainiką padėti?

Kaip reikėtų dejuoti ir verkti matant mirštančią tautą?
Veikėjai politiniuose verpetuose

Stiprūs krikščionybės puolimai turėtų rasti atgarsį spaudoje
Per skausmus į garbę

Prie mirti nuteistojo prieiti buvo neįmanoma
Tūkstantinės istorijos kraštas Iranas

Atnešė vandens pypkes, ir galėjom išbandyti jos skonį
Kur ąžuolai ošia

Žmonės nuoširdžiai priima kiekvieno kūrybą
Ar sodybos ir miškai lygiai priglaudė visus?

Jaunų kovotojų likimas knygoje nusakomas “iš kitos pusės”
Ne tik stovyklavome, bet ir dirbome

Darbščiausi vyrai buvo užsidegę “Romuvoje” pasidarbuoti

nai meisterės vardą laimėjo Lie
tuvos atstovė Diana Žiliūtė, o 
šiemet vėl “Litauerin” E. Pu
činskaitė. D. Žiliūtė buvo trečia.

Vakaro žiniose, po politinių 
pranešimų, paprastai seka trum
pos sportinės žinios. Kadangi 
spalio 9 d. vyko Europos futbo
lo pirmenybių atrankinės rung
tynės ir Lietuva žaidė su Škotija 
(mūsiškiai pralaimėjo 0:3), tad 
jau pat pradžioje pranešėjas pa
reiškė, kad stebėti Lietuvos- 
Skotijos rungtynių žiūrovai su 
dumplinėm dūdom į stadioną 
nebuvo įleidžiami. Priežasčių 
pranešėjas nenurodė.

Europinė mafija
Platų straipsnį apie pasauli

nės mafijos veiklą išspausdino 
savaitraštis “Bild am Sonntag”. 
Tarptautinės policijos atstovas 
kovai su tarptautine mafijos or
ganizacija nurodė, kad organi
zuotos europinės gaujos savo 
techniškais įrengimais, organi
zuotumu lenkia pačią policiją. 
Europinės mafijos metinė apy
varta siekia 375 miljardus dol.! 
Rusiška mafija yra stipriausia. 
Jai priklauso įvairių tautybių at
stovai - ukrainiečiai, lenkai, vo
kiečiai, turkai, albanai, čekai, 
izraelitai, čečėnai ir t.t. Straips
nio autorius mini ir lietuvius. 
Turkai prekiauja narkotikais, 
čečėnai ir albanai priima “užsa
kymus” žudynėms, lietuviai vi
lioja jaunas moteris geriems už
darbiams Vakarų pasaulyje. At
vežę į Vokietiją ar kitą valstybę 
mafiozai jaunas moteris par
duoda sąvadautojams.

F
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9 RELIGINIAME GYVENIME VAIZDAI IŠ STUTTHOF’O KALINIŲ PAGERBTUVIŲ DANCIGE 1999 m. rugsėjo 5 d. 60-čio sukakties proga. 
Viršuje: iškilmės dalyviai eina į pamaldas, jų tarpe - Dancigo arkivyskupas metropolitas dr. Tadeusz Goclovski ir 
mons. Juozas Antanavičius; plazda vėliavos tų valstybių, kurių piliečiai kalėjo Stutthofe (ketvirtoji - Lietuvos vė
liava). Žemiau: muziejaus parodoje knygos apie įvairių kraštų kalinius, (pirmoji apie kun. Alf. Lipniūną); Dancige 
(20 km nuo Stutthof’o) iškilmėse dalyvavę lietuviai - Mykolas Pečeliūnas, mons. Juozas Antanavičius, Pilypas 
Narutis, vaišinami seselių elzbietiečių

Nauja ašis prieš Ameriką
Kinijos-Indijos-Rusijos koalicija grasina Amerikos ir 

pasaulio taikai

Lietuvos vyskupų vizitas “ad 
limina Apostolorum” Romoje įvy
ko rugsėjo 12-20 d.d. Per tokį vizitą 
vyskupai pateikia Šv. Tėvui savo 
veiklos ataskaitą, aplanko Šventojo 
sosto įstaigas, patriarchalines bazi
likas, apaštalų kapus ir kitas šven
tas vietas. Lietuvos vyskupai įvai-

je, prie Šv. Teresės šventovės, bu
vusiame karmelitų vienuolyne, ry
šium su artėjančiu krikščionybės 
jubiliejum, suorganizavo Arkivys
kupijos jaunimo dieną “Tūkstant
metis kaip viena diena”. Į šį renginį 
susirinko apie 800 jaunimo, nuste
bindami savo įvairumu. Veikė 20

Per skausmus į garbę PILYPAS NARUTIS
Kun. Alfonsas Lipniūnas kelyje j palaimintuosius

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

Amerikos užsienio reikalų 
ministerijos specialistai seka 
stiprėjantį ryšį ir padidėjusį 
bendradarbiavimą tarp Kinijos, 
Indijos ir Rusijos.

Šios trys didžiulės valstybės 
yra įsitikinusios, ypač po SAS 
bombardavimo Jugoslavijos, kad 
atėjo laikas kontroliuoti Ameri
kos karines pajėgas.

Šiuo metu dar nėra oficia
liai pasirašyta sutartis “Eurazi
ja”, anti-ŠAS ašis. Tačiau kari
niai strategai yra susirūpinę, 
kad susijungus 2.5 bilijono gy
ventojų karinė jėga su atominių 
ginklų atsargomis sudarys pavo
jų Amerikos kariniam vyravimui 
pasaulyje.

Jau dabar Pekingas ir New 
Delhi parūpino Maskvai nau
jausius ginklus kovos lėktuvams 
ir povandeniniams laivams. Dėl 
šių ryšių, Rusija aprūpino Kini
ją su SSN-22 laivų raketomis, 
kurios grasina Amerikos 7-ta- 
jam laivynui.

Buvęs Rusijos ministeris 
pirmininkas E. Primakovas savo 
vizito metu New Delhi pabrėžė

reikalą sudaryti strateginį tri
kampį, kuris tarnautų trijų tau
tų taikai ir pastovumui. Be to, 
šios aršios valstybės turi bend
rus interesus, nori pastovios 
Centrinės Azijos! Taip pat kyla 
baimė dėl augančios įtakos ka
riškai nusiteikusio islamo. Visos 
trys valstybės buvo priešingos 
Amerikos bombardavimui Ju
goslavijos.

Kinija ir Indija greitu laiku 
pradės derybas saugumo reika
lais. Rusijos prez. B. Jelcinas 
pareiškė, kad jau dabar Rusija 
ir Kinija yra strateginiai partne
riai. Hong Kongo laikraščiai 
pranešė, kad Jelcinas ir Kinijos 
prezidentas Jiang Zemin pasira
šė sutartį, kuria Rusija duoda 
du “Typhoon” klasės povande
ninius laivus atominių raketų 
transportui.

Vašingtono kariniai specia
listai perspėja: jeigu Amerika 
žaisdama savo kortomis sukels 
naują įtampą, gali nukentėti.

Evoliucija vyksta ir toliau, 
telkiasi naujos ašies pastangos 
sustabdyti Amerikos įsigalėjimą 
pasaulyje.

riomis dienomis aukojo Mišias at
skirai, o rugsėjo 16 d. Šv. Pauliaus 
bazilikoje koncelebravo Mišias kar
tu visi Lietuvos vyskupai. Rugsėjo 
17, penktadienio rytą, jie bebaigian
tys savo vizitą, Mišias aukojo kartu 
su popiežium Jonu Pauliumi II.

Tarptautinė katalikių moterų 
konferencija vyko rugsėjo 3-5 d.d. 
Vilniuje tema “Katalikių moterys 
Rytų ir Vidurio Europoje: jų veikla 
ir ateities perspektyvos”. Tokią 
konferenciją sušaukti pernai vyku
sioje visos Europos katalikių mote
rų konferencijoje Šveicarijoje pa
siūlė Lietuvos katalikių moterų są
jungos pirmininkė ir švietimo bei 
mokslo viceministerė G. Paliokie- 
nė. Pasak jos, Rytų ir Vidurio Eu
ropos moterys turi visiškai kitokių 
joms būdingų aktualių problemų. 
Juk joms tekę pergyventi komunis
tų priespaudą. Konferencijoje daly
vavo apie 80 atstovių iš Lietuvos, 
visų Rytų ir Vidurio Europos vals
tybių bei svečių iš Anglijos, Olandi
jos, JAV-bių, Vokietijos. Konferen
ciją sveikino Lietuvos vyskupų kon
ferencijos ir vyriausybės atstovai, 
Pasaulio katalikių moterų organiza
cijų sąjungos prezidentė Marija- 
Luiza Vejk-Vande Ven (Olandija), 
Pasaulio lietuvių katalikių moterų 
organizacijų pirmininkė Aldona 
Šlepetytė-Janačienė. Konferencijo
je svarstytos trys pagrindinės proble
mos: dvasinis ugdymas ir auklėjimas, 
šeimos institucijos stiprinimas, mo
ters ekonominės-socialinės padėties 
gerinimas ir dvasinis tobulėjimas.

Penktoji katalikų dailininkų 
kūrinių paroda buvo atidaryta rug
sėjo 22 d. Maironio lietuvių litera
tūros muziejuje Kaune. Ją atidarė 
Kauno arkivyskupijos bažnytinio 
meno komisijos sekretorė dr. L. 
Šinkūnaitė. Parodos tema “Dievas 
yra meilė”, skirta 2000-tųjų metų 
jubiliejui. Penki kauniečiai dailinin
kai išstatė 16 darbų. Dr. L. Šinkū
naitė per atidarymą supažindino su 
šiais dailininkais: A. Žiupsnyte, L. 
Striogų, E. Saladžiumi, A. Kveda- 
rauskiene ir S. H. Gravrogkaite.

Kauno arkivyskupijos šeimos 
centre rugsėjo 23 d. susirinko pir
mą kartą “Gyvybės draugų” klubas, 
kurį sudaro apie 30 įvairaus am
žiaus ir skirtingų užsiėmimų žmo
nės. Jie pasidalino savo patirtimi, 
skleidžiant gyvybės kultūrą bei pa
sikeitė naujausia informacija. Lie
tuvos šeimos centro direktorė N. 
Liobikienė trumpai apžvelgė da
bartinę būklę Lietuvoje, ypač pažy
mėdama kovos už gyyvybę svarbą 
kasdieniniame gyvenime. Klubo da
lyviai, pasiskirstę grupėmis, svarstė 
kaip teisingai suprasti žmogaus ver
tę ir orumą.

Kauno arkivyskupijos “Cari
tas” darbuotojai veikė visą vasarą. 
Kasdien buvo pamaitinama 800 as
menų, o vaikams suorganizuotos 
stovyklos Pažaislio vienuolyne ir 
Palangoje. Kai kuriose parapijose 
vaikai buvo maitinami savaitgaliais. 
“Caritas”, prieš prasidedant mokslo 
metams, nepasiturinčių tėvų vai
kams parūpino mokymo priemo
nių. Po ilgų derybų Kauno miesto 
taryba pritarė steigti vaikų priežiū
ros, ugdymo bei reabilitacijos die
nos centrą.

Vilniaus arkivyskupijos Jau
nimo centras rugsėjo 11 d. Vilniu-

grupių, kurios svarstė žmogaus tei
ses, ekologiją, Lietuvos krikštą, ku
nigystės bei vienuolystės pašauki
mus ir kitus dalykus. Grupėms va
dovavo kunigai A. Saulaitis, SJ, A. 
Gustaitis, SJ, J. Sasnauskas, OFM, 
ir kiti. Vilniaus arkivyskupijoje apie 
35 nuošimčius katalikų yra lenkai. 
Nors grupėse nebuvo lenkų kalbos, 
pamaldose buvo giedama ir lenkų 
kalba. Arkivysk. A. Bačkis savo lie
tuvių kalba pasakytą pamokslą su
trumpinęs išvertė ir į lenkų kalbą. 
Jis ragino jaunimą stengtis pažinti 
Dievo meilę.

Prel. Vytautui Kazlauskui, il
gamečiam Vatikano lietuviškų lai
dų radijo rengėjui bei redaktoriui 
rugsėjo 23 d. Kauno apskrities vie
šojoje bibliotekoje buvo surengtas 
pagerbimo vakaras bei susitikimas 
su visuomene. Prel. V. Kazlauskas 
gegužės 7 d. šventė 55 metų kuni
gystės sukaktį, o rugsėjo 5 d. savo 
80 metų amžiaus sukaktį. Jis trisde
šimt metų darbavosi Vatikano radi
jo lietuviškų laidų rengime bei va
dovavime. Susitikime kalbėjo arkiv. 
S. Tamkevičius, iškeldamas Vatika
no radijo lietuviškų laidų reikšmę 
pavergtam karštui bei persekioja
mai Bažnyčiai, kartu dėkodamas 
prelatui už ištvermingą ir itin Lie
tuvai naudingą darbą. Buvo per
skaitytas kardinolo V. Sladkevi
čiaus sveikinimas, pabrėžiantis sva
rų prelato įnašą Lietuvos akademi
nei bendruomenei ir jo pasiaukoji
mą rūpinantis beglobiais vaikais. 
Vytauto Didžiojo universiteto pro
rektorius E. Aleksandravičius ir Ka
talikų teologijos fakulteto dekanas 
prel. S. V. Vaičiūnas dėkojo prel. V. 
Kazlaukui už jo indėlį ugdant jauną
ją kartą ir apjuosė jubiliejine tautine 
juosta.

Lenkijoje, buvusioje Štuthofo 
koncentracijos stovykloje, dabar mu
ziejuje, rugsėjo 5 d. buvo paminėta 
Lenkijos okupacijos ir šios stovyk
los 60 metų sukaktis. Šioje stovyk
loje tarp kitų lietuvių tautos atstovų 
buvo kankintas ir kun. Alfonsas 
Lipniūnas, kurio palaikai iš Lenki
jos, Pucko miestelio, prieš 10 metų 
buvo parvežti ir palaidoti Panevė
žio katedros šventoriuje. Štuthofo 
koncentracijos stovyklos muziejaus 
teritorijoje Mišias su Gdansko arki
vyskupu bei keliolika svečių kunigų 
Mišias koncelebravo Panevėžio ka
tedros klebonas mons. J. Antanavi
čius. Bendroje maldoje prisimintas 
ir kun. A. Lipniūnas, prašant Aukš
čiausiojo, kad jis būtų paskelbtas 
palaimintuoju.

Gražią saulėtą 1999 m. rug
sėjo 5, sekmadienį, Dievų miško 
(Vokietijoje) aikštėje, papuoš
toje Europos valstybių vėliavo
mis, tarp kurių ir Lietuvos, ėmė 
rinktis žmonių minios. Įžygiavo 
kariai, įvairios organizacijos su 
vėliavomis ir vainikais, gausi 
dvasiškų a su aukščiausiąja Ka
talikų Bendrijos vadovybe, o 
juos sekė ir būrelis tų, kurie 
šioje erdvėje buvo atvežti kurti 
“naująją Europą” - dar gyvi išli
kę buvę politiniai kaliniai. Čia 
prięš 60 metų atvežti 300 lenkų 
(iš jų vienas dar gyvas) belaisvių 
pradėjo statyti kacetą, kurio 
vardas mums, lietuviams, gerai 
pažįstamas - Stutthof.

Stutthof as (lietuviškai gal - 
“Kumelkiemis”). Prūsijos (Ma
žosios Lietuvos) kamputyje prie 
Vyslos upės. Su tuo “Kumelkie- 
miu” ypatingai vaizdžiai mus su
pažindina knygomis poetas Balys 
Sruoga - “Dievų miškas”, kun. 
prof. Stasys Yla - “Žmonės ir 
žvėrys” ir istorikas dr. Antanas 
Kučinskas - “Už spygliuotų vie
lų” ir kiti savo atsiminimais.

Šį kartą dvasinio susitelki
mo sekmadienį maldos ir gies
mės nuaidėjo ir trys karių šūvių 
salvės nuskambėjo Dievų miš
ku, primenančios ne tik ypatin
gą dvasinį ryšį su nukankintai
siais, kuris tikintiesiems į Dievą, 
į prisikėlimą ir į amžinąjį gyve
nimą yra didžioji šio laikino gy
venimo esmė. Tai kone ir tri
umfas žmogaus kaip Dievo kū
rinio, išreikštas paskelbimu po
piežiaus Jono Pauliaus II 108- 
nių nukantintų nacių kacetuose 
kunigų palaimintaisiais.

Mums, lietuviams, atvyku- 
siems į šią vietą, dabar jau 
Valstybinį Lenkijos Stutthof’o 
muziejų, buvo taip pat didelė 
dvasinė šventė, kurioje buvo 
meldžiamasi ir už lietuvius, nu
kankintus Stutthofe. Ten šv. 
Mišių maldose, kartu su pa
skelbtais palaimintaisiais, buvo 
įjungtas ir kun. Alfonsas Lip
niūnas. Apie pastarąjį labai šil
tai atsiliepė savo pamoksle 
Dancigo metropolitas arkivys
kupas dr. Tedeusz Goclowski.

Kun. Alfonsas Lipniūnas 
buvo įjungtas maldose ir po pa
mokslo prašant jį “įjungti į Die
vo malonę kaip Dievo tarną” ir

MIELAI BROLIENEI - DĖDIENEI

a.a. DANUTEI ŽEMAITIENEI
iškeliavus j amžinybę,

reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai AUDRONEI, 
sūnui SAULIUI su šeima -

teta Agnė Bajoraitienė su šeima 
(Šiluva-Lietuva) 

dėdė Juozas ir Sigutė Žemaičiai
(Cicero, IL) 

pusbrolis Gintaras, Regina, Pauliukas, 
Lauren Žemaičiai (Lombard, IL)

visiems atsakant “prašome, iš
klausyk mus Viešpatie!”. Šv. 
Mišias kartu su Gdansko metro
politu atnašavo Elbingo vysku
pas dr. Andriejus Sliwinski, vysk, 
dr. Juozas Wysocki, Torunės vys
kupas Andriejus Suski. Su jais 
šv. Mišias atnašavo ir Panevėžio 
katedros klebonas monsinjoras 
Juozapas Antanavičius. Pastara
sis labai rūpinasi kun. Alfonso 
Lipniūno iškėlimu.

Keliui į palaimintuosius grei
tinti reikia, kad tie, kurie paži
nojo, pasisakytų apie jį. Juo 
daugiau pasisakymų bus apie 
kun. Alf. Lipniūną, juo lengves
nis ir greitesnis bus kun. Alf. 
Lipniūno kelias į palaimintuo
sius. (Pasisakymus siųsti: Mons. 
J. Antanavičius, Vysk. Paltaro
ko g. 12, Panevėžys LT-5300).

Drauge su kun. Alf. Lipniū- 
nu tenka prisiminti ir kun. Stasį 
Ylą, kurį gerai prisimena kana
diečiai ir amerikiečiai, ne taip 
seniai išsiskyrusį iš mūsų tarpo. 
Jų apaštalavimai Stutthofe bu
vo ypatingo pobūdžio. Atsime
nu, kai net pačių kalinių buvo 
baiminamasi, kad jie, patys at
siųsti sunaikinimui, nesisaugo ir 
slapta atnašaudami šv. Mišias 
išstato save į mirtiną pavojų. 
Saugodavome, kad nežinotų ir 
nepajustų kiti kaliniai, kai slap
tai buvo atnašaujamos šv. Mi
šios. Mišios buvo laikomos 
šluotų ir barakų valymo prie
monių sandėlyje. Jame galėjo 
tilpti tik du žmonės - kunigas ir 
patarnautojas. Kas nors iš mūsų 
budėdavo šluotą laikydami ir 
aplink valydami... Vėliau, kai 
karo frontas priartėjo, išdrįso- 
me sekmadieniais barako er
dvėje visi susirinkti šv. Mišiose 
ir net tyliai giedoti, budint porai 
lauke ir pranešti, jei SS-manas 
ateitų. SŠ-manai dažnai slaptai 
įsibraudavo į mūsų baraką jį tik
rindami.

Egzekucijos (pakorimas ar
ba sušaudymas) Štutthof’o ka- 
cete buvo vykdomos dažnai, re
čiau grupinės egzekucijos. Visa
da kun. Alf. Lipniūnas arba 
kun. St. Yla būdavo slaptai pra
šomi religinio patarnavimo nu
teistiesiems, kad ir iš tolo, nes 
prie mirti nuteistojo prieiti bu
vo neįmanoma.

Man ypač prisimintina Len
kijos karių grupė, atsiųsta į 
Stutthof’ą 1944 m. vasarą sušau
dyti. “Appell’yje” (tai kasdieni
nis rytmečio kalinių patikrini
mas) stovėdavo visi kaliniai 
Stutthof’o aikštėje rikuotėje, kol 
visi suskaičiuojami. Ir mums, 
Lietuvos įkaitų grupei, reikėda
vo storėti, kad būtume kartu su 
visais suskaičiuoti. Tą specialią 
dieną aikštėje, Appell’io metu, 
kitoje kelio pusėje (tą kelią va
dinome Himlerio alėja) priešais 
mūsų grupę, išrikiavo ir tuos 
lenkų karius, skirtus sušaudyti. 
Oficialiai jie turėjo nežinoti, 
kad bus sušaudyti, bet per 
komendanto raštinėje dirban

čiuosius (ten sukinėdavosi ir 
prof. B. Sruoga) buvo sužinota 
apie Berlyno sprendimą. Lenkai 
pranešė kun. Alf. Lipniūnui ir 
kun. St. Ylai. Susitarta, kad 
Appell’io metu bus duodamas 
šitam karių būriui nuodėmių 
atleidimas. Tą paslaptį žinojau, 
ir man buvo tas momentas jau
dinantis. Mačiau kaip per visam 
lageriui duodamą Appell’io ko
mandą “Mutzen ab!” (kepures 
nuimti), visiem ramiai stovint, 
kun. Alf. Lipniūnas ir kun. St. 
Yla, žengtelėjo pirmyn ir per
žegnojo... Priešais stovintis, už 
kokių 15 metrų išrikiuotas len
kų karių būrys persižegnojo, o 
kai kurie iš jų stipriai sulingavo. 
SS-manai viduryje aikštės, tuo 
“Mutzen ab” metu oficialiai pri
imdami raportą, viso to nė ne
pastebėjo. Tai buvo didelė rizi
ka kunigams.

Po Appell’io visiems kali
niams iš aikštės į darbą išėjus, 
šitai lenkų karių grupei buvo 
įduoti kastuvai. Sudarė įspūdį, 
kad jie bus vedami, kaip ir visi 
kaliniai, normaliai dirbti. Prisi
statė juos “į darbą lydėti” kelio
lika ginkluotų SS-manų, kai 
normaliai lydėdavo tik vienas 
SS-manas. Mačiau kaip pro var
tus išvarius karius SS-manai iš 
visų pusių juos apsupo.

Neilgai truko. Gal peržygia- 
vo jie visi didžiąją smėlėtą aikš
tę, už spygliuotų vielų tvoros 
nusitiesusią toli iki miško, ir 
išgirdome šūvius - neregulia
rius, lyg iš kulkosvaidžio. Vėliau 
išgirdome lenkų aiškinimus, kad 
toji karių grupė susitarusi tar
pusavyje taip lengvai nepasi
duoti: priartėję prie miško visi 
pasklidę į visas puses... Nė vie- 
no jų gyvo nelikę, bet... buvę 
sužeistų ir SS-manų.

Mūsų, Lietuvos įkaitų, gru
pei iš viso buvo uždrausta susi
siekti ir kalbėtis su kitais kali
niais. Gyvenome atskirame ba
rake. Mus dvasiškai stiprino ir 
kun. Alfonsas Lipniūnas, ir kun. 
Stasys Yla. Visi mūsų ryšiai su 
kitais kaliniais pagal kaceto ad
ministracinį potvarkį buvo nele
galūs, tačiau labai glaudūs. Po 
dažnai atnašaujamų slaptų Mi
šių buvo išnešiojamos į visą la
gerį Komunijos. Buvo susidaręs 
ypatingas “paštas”, degtukų dė
žutės buvo panaudotos Komu
nijai perduoti ir dalinti. Kunigai 
rizikavo, palaikė ryšius su kitais.

Ryšiai su lenkais ypač pagy
vėjo, kai buvo atvežti Varšuvos 
sukilimo organizatoriai. Artė
jant Raudonosios armijos fron
tui, kalinių skaičius stipriai au
go. Krematoriumai nebesuspėjo 
deginti, ir didėjantį lavonų skai
čių turėjo sunaikinti laužai. 
Kun. Alf. Lipniūnas ir kun. St. 
Yla, gausėjant kalinių skaičiui, 
buvo vis labiau ir labiau apsun
kinti. Kun. Alf. Lipniūnas ge
riau mokėjo lenkiškai, aptarna
vo dvasiškai daugiau lenkus, o

(Nukelta j 3-čią psl.)

A+A
DANUTEI ŽEMAITIENEI, 

buvusiai aktyviai mūsų pensininkų klubo narei ir 
dainos vieneto choristei, iškeliavus amžinybėn, skau
džiai pergyvename jos netekimą ir giliai užjaučiame jos 
dukrą AUDRONĘ ir sūnų SAULIŲ su šeima bei visus 
artimuosius -

Hamiltono pensininkų klubas “Ąžuolas"

A+A 
DANUTEI ŽEMAITIENEI 

mirus,
jos dukterį AUDRONĘ, sūnų SAULIŲ su šeima ir 
visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime -

Jonas, Saulė, Darius, Ramona, 
Viktoras ir Aldona Remesat

A+A
ROŽEI AUGUSTINAVIČIENEI 

mirus,
liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame sūnus -
ALBERTĄ, STASĮ, dukras - ELENĄ, STASĘ

ir jų šeimas -
Danutė ir Motiejus Jonikai Alina ir Kazys Žilvyčiai

Frances ir Anicetas Povilauskai

A+A
ROŽEI AUGUSTINAVIČIENEI 

mirus,
dukrą ELENUTĘ RUGIENIENĘ, vaikaites - DIANE 
RUGIENYTĘ, LORENE DAVIS su šeima bei visą 
gausią Augustinavičių giminę nuoširdžiai užjaučiame -

A. S. Steigvilai
Nemira, Petras Fentum

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

Ont. M9N 1J4

♦ MLS 
skelbimas

♦ Komisas 31/a%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

you could be calling Lithuania right now for only $0.49 a minute!

Only

CHECK OUT THESE GREAT
LONG DISTANCE RATES:

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

Call us at: (416) 363-8894 or 1-800-567-8040

EVERY MINUTE-ANY DAY YOU CAIA. 
ANY TIME YOU CAI A.

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

Lithuania and around the world.

Austria $0.34
Australia $0.18
Belgium $0.25
Denmark $0.39
France $0.23
Germany $0.18
Poland $0.49

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

CANADA $0.10

U.S. $0.12

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

calling cards and Internet Service.

100 Adelaide Street West, Suite 1101, 
Toronto, Ont. M5H 1S3

PADĖKA
Š.m. rugpjūčio 26 d. Dievas pasišaukė dvi seseris - 

a.a. JUSTINĄ SRIUBIŠKIENĘ-KAVALIAUSKAITĘ 
(Collingwoodo) ligoninėje ir a.a. ALDONĄ STADIE- 
NĘ-KAVALIAUSKATTĘ (Burlingtone) dukters namuose. 
Jų netektis yra labai skaudi.

Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams už dva
sinę pagalbą ir paguodos žodžius mūsų sielvarto valandą. 
Nuoširdžiausiai dėkojame karstų nešėjams, Prisikėlimo 
parapijos kunigams už maldas, L. Marcinkutei ir A. Si
manavičiui už įspūdingą giedojimą Mišių metu.

Dėkojame visiems už gausiai užprašytas Mišias, 
aukas Lietuvos našlaičiams Pakruojo dekanate, Trem
tinių grįžimo fondui, “Alzheimer Society”, “Heart & 
Stroke Foundation”; šeimininkei B. Stanulienei už 
skaniai paruoštą maistą, visoms ponioms, sunešusioms 
skanius pyragus. Taip pat dėkojame aukų rinkėjoms, 
kilniam tikslui dirbusioms - D. Keršienei, B. Matulai
tienei, M. Povilaitienei. Ačiū dr. O. Gustainienei ir A. 
Sungailienei už aukų globojimą bei paguodos žodžius.

Bonifacas, Jūratė, Rimas su šeima 
Daiva, Audrė su šeima, 
brolis Pranas Kavaliauskas su žmona

mailto:tevzib@pathcom.com
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Po Ispanijos dangumi
Keliautojų grupė iš Lietuvos atobusu aplankė Ispaniją 

ir pakeliui kitus kraštus

JERONIMAS ŠALČIUNAS, 
Marijampolė

Rugsėjo 17-ąją firmos “In- 
terservisas” dviaukštis autobu
sas įriedėjo į Lenkiją. Kitą vaka
rą jau žavėjo “Dainuojantys 
fontanai” Čekijos sostinėje Pra
hoje.

Už pasienio punkto Waid- 
hauz autostradų kilometrai tir
po Vokietijoje, Prancūzijoje. 
Tolumoje sveikino Alpių, Cent- 
rino masyvo padūmavę kūgiai, 
saulėgrąžų, kukurūzų, žieminių 
ridikų plotai. Pagaliau Ispanijos 
miestelis Figueras. Ten laukė S. 
Dali muziejus.

Pro langus šmėžuojant rau
donžemio kalvotoms dirvoms ir 
Katalonijos raudonstogiams kai
mams, įsukome į Loret de Ma
ro kurortą, kur gausu valiutos 
keityklų, restoranų, parduotu
vių. Viešbučiai ir paplūdimys 
pradėję tuštėti.

Netrukus srities sostinėje 
Barselonoje aplankėme A. Gau- 
di projektuotą ir lėtai tebesta
tomą po jo žūties didžiausią Eu
ropoje šventovę, Gueli parką, 
Kolumbo ir Ispanijos aikštes. 
Pabuvojome olimpiniame sta
dione, Monjuic kalne, nuo ku
rio kaip ant delno - uostas ir 
miestas. Kitą dieną pasukome į

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

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

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

KELIAUTOJO UŽRAŠAI

Tūkstantinės istorijos kraštas Iranas
STASYS DALIUS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Maldininkų miestas
Važiavom 480 km, kol pa

siekėm Mashhad mieste viešbutį 
“Home Hotel”. Tai didelis 10 
aukštų modernus viešbutis. 
Gauname kambarį trečiame 
aukšte. Mashhad miestas yra ki
lometro aukštyje, už tat teko 
daug kalnų pravažiuoti ir net 
gan ilgą tunelį. Mashhad turi 2 
mil. gyventojų. Tai mahometonų 
maldininkų (šiit šakos) vietovė. 
Jie gerbia Imam Rėza, šventą 
vyrą (Imam yra aukščiausias 
islamo šventas vyras, kuris buvo 
nužudytas 817 m).

Atvykę į Mashhad miesto 
viešbutį, jau randam amerikiečių 
grupės autobusą atvykusį pirma 
mūsų. Nuo pat Teherano jų 
grupės autobusas vis aplenkia 
mūsų autobusą. Ir čia juos pasi
tinka virš įėjimo durų iškeltas 
didžiulis užrašas “Down with 
USA”.

Rytą atvykom prie Imamo 
mauzoliejaus ir mečetės, kur j 
vidų nemahometonų neleidžia. 
Mes įėjom tik į tuos didžiulius 
kiemus, apsuptus aukštomis sie
nomis su mėlynos spalvos mo
zaika. Nepaprastai gražiais raš
tais išdabintos visos sienos iki 
pat viršaus. Per vidurį kiemo mi
nios žmonių ėjo prie mahome
tonams šventos vietos, o kiemo 
aikštėje su šlavimo mašina 
vaikščiojo aptarnautojas. Pasak 
vadovo, tą šlavimo privilegiją at
lieka savanoriškai visokių klasių 
žmonės, nes tai ypatinga garbė; 
kartais reikia laukti keletą 
mėnesių, kol ateina eilė tam 
darbui. Prieš įeinant pro vartus 
visi žmonės buvo tikrinami per
braukiant per šonus ar neturima 
ginklų, nes prieš 5 metus buvo 
įnešta sprogmenų ir per įvykusį 
sprogimą žuvo 14 žmonių.

Šis imamas buvo aštuntasis, 
nužudytas IX š. ir palaidotas 
Mashhad mieste. Tai padarė šį 
miestą musulmonams šventu. 
Plūsta minios žmonių, ypač iš 
Afganistano. Imamo mauzolie

Pikaso muziejų, dalis - į Akva
riumą. Las Rambias bulvare 
dailininkai ar namudininkai siū
lo savo gaminius. Istorines as
menybes vaizduoja persirengė- 
liai, bet kažkodėl neskubama 
jiems įmesti arbatpinigių. Atsi
gėrėme iš šaltinio, kuris būtinai 
sugrąžinsiąs į čia.

Atsivėrė Andalūzijos įkal
nių neaprėpiamos alyvmedžių 
plantacijos, vynuogynai, balta- 
sieniai urviniai nameliai uoloto
se pašlaitėse. Toli nusidriekę 
skiriamųjų juostų žydinčios 
magnolijos, oleandros greitke
liuose.

Granadoje neišdildomą įspū
dį paliko buvusių maurų valdo
vų rūmai. Sevilijoje gėrėjomės 
didžiausia šalies katedra su Ko
lumbo kapu. Kopėme 35 aukš
tus ligi jos 23-jų varpų kariljo- 
no. Grožėjomės Amerikos, Is
panijos aikštėmis, Santa Kruz 
kvartalu.

Pranėrę kelis tunelius, išvy
dome buvusią Ispanijos sostinę 
Toledą ant skardžių Tacho 
krantų. Iš tolo švyti atstatytas 
Alkasaras, gražiausia Ispanijoje 
katedra. Čia visi stengiasi pa
liesti vietą, kur apsireiškė Jė
zaus Motina Marija. Lobyne - 
didžiulė monstrancija, vežama 

jus ir mečetė su auksiniu apvaliu 
stogu spinduliuoja prieš saulę. 
Nei kiemo aikštėje, nei aplink 
negalima fotografuoti. Prie 
mauzoliejaus yra didelis muzie
jus, į kurį tik po ilgų derybų 
įleido, - padarė išimtį. Čia per 
du aukštus sukrauti įvairūs port
retai, paveikslai, seni koranai ir 
kitos knygos, įvairūs doku
mentai, ginklai.

Perėję per muziejaus salę, 
kur lankėsi labai daug žmonių, 
grįžom į aikštę, kur nepabaigia
mu srautu ėjo vis nauji lankyto
jai į mauzoliejų. Grįžom į savo 
autobusą, kuris mus nuvežė ge
rokai toliau nuo imamo meče
tės, kad galėtume padaryti nuo
traukų, bet dėl vykstančių prie 
mauzoliejaus statybų ir iškeltų 
aukštų kranų menkai buvo ma
toma.

Poeto mauzoliejus
Po pietų lankome žymiausio 

persų poeto Ferdowsi mauzo
liejų Toos mieste, visai netoli 
Mashhad. Hakim Ferdowsi gimė 
940 m. Teherane ir mirė 1020 ar 
1025 m. Toos mieste ir čia 
palaidotas. Ferdowsi praleido 30 
metų rašydamas persų epą 
“Shahnama”, turintį 60,000 pos
mų ir laikomą aukščiausios kla
sės persų poezija. Šis poeto 
mauzoliejus pastatytas 1934 m. 
šacho tėvo Pahlavi. Čia ne tik

Mašad miesto mauzoliejus, statytasXVII šimtmetyje

Grupė keliautojų iš Lietuvos karališkajame kieme Barcelonoje

miesto gatvėmis Dievo Kūno 
šventės metu. Šalia - karališkoji 
biblija su 5-kiais tūkstančiais 
auksuotų inkrustacijų. Žėri ka
ralienės Izabelės dovanota ka
rūna Kolumbo žygiui paremti. 
Ja vainikuojama Svč. M. Mari
jos statula, kuri per Žolinę ne
šama penkianavėje šventovėje 
(prie už stiklinių durų ryman
čios statulos pasimeldėme). O 
šone originalaus didžiojo alto
riaus patalpinta per Alkasaro 
sprogimą ten išlikusi kita Dievo 
Motinos statula. Kiekvieną rug
sėjo 27-ąją Franko šalininkai 
vienai parai ją nuneša į Alkasa- 
rą. Dvasią kėlė EI Greko pa
veikslas “Orgaso grafo laidotu
vės”, Šv. Jono karališkoji šven
tovė su veikiančiu pranciškonų 
vienuolynu, žydams grąžinta si
nagoga. Suvenyrų dirbtuvėse 
mūsų žmonės įsigijo vertingų 
paauksuotų papuošalų. Prie 
Kontrapa miestelio žavėjomės 
dešimčia vėjo malūnų ant kalno 
viršūnės. Striprūs vėjai ne vie
nam jų aplaužė sparnus.

Prieš sostinę, kaip ir Kasti- 
lijoj-Lamanšoj, vyrauja žemės 
ūkis. Tik čia ūkiai didesni ir 
tankesni.

Madride vakarop lynojaint 
blykčiojo foto aparatai prie pa
minklų Kolumbui ir Don Ki
chotui su Sanča Panša. Sekma
dienį tarsi užbūrė meno šedev
rai Prado muziejuje. Mudu su 

mauzoliejus, bet ir muziejus. Vi
duje daug skulptūrų iš to epo, 
kurį poetas parašė. Taip pat 
daug kitų rodinių iš X-XI š., kai 
Ferdowsi gyveno.

Karavanų bokštas
Popiet vykstam toli už mies

to į pietus (apie 40 km) pamatyti 
seno mauzoliejaus ir X š. kara
vanų bokšto 22 m. aukščio. Į 
bokštą veda sukti laiptai iki pat 
viršūnės. Vistiek keletas iš mūsų 
užlipo tais stačiais laiptais į viršų 
ir fotografavo kitus pasilikusius 
apačioje. Senais laikais bokšto 
viršuje uždegdavo ugnį, kuri 
rodydavo kelią karavanams.

Prie bokšto - senas mauzo
liejus jau aptrupėjusių plytų. 
Anksčiau būdavo užrakinamas, 
o dabar atviras ir nakties metu 
piemenys suvaro avis į vidų.

Atgal į viešbutį
Grįžtame į Mashhad pro pa

kelėje aptvertą stovyklą, kur ka
ro metu su Iraku laikė karo be
laisvius. O dabar psichiatrinė li
goninė. Ji tebėra aptverta, tik 
kampų bokšteliuose nebėra sar
gybinių.

Vakarienei buvom nuvežti į 
restoraną, kur nebuvo stalų, bet 
ant lyg suolų patiestas kilimas 
ant kurio sukryžiavus kojas teko 
sėdėti. Ne visi tai sugebėjom pa
daryti. Patiekalas buvo aviena su 

žmona išklausėme ir šv. Mišias 
Šv. Jeronimo šventovėje šalia 
muziejaus. Labai patiko Saulės 
Vartų, Savivaldybės aikštės. 
Stebėjome naująją katedrą, Ka
raliaus rūmus (naktį itin gražiai 
iliuminuojamus).

Palikę rajonus, kur augina
mi buliai koridoms (dauguma 
pirko bilietus į koridą Madri
de), naktį praleidome autobuse. 
Atsibudome Andoros valstybė
lėje, iš visų pusių apsuptoje di
dingų Pirėnų sienomis. Septy
niose parapijose gyvena apie 
60,000 žmonių. Griežti įstaty
mai praktiškai išgyvendino nusi
kalstamumą. Didžiausias auto
ritetas - vyskupas. Sraunus kal
nų upeis pagamina pakankamai 
elektros energijos.

Vingių vingiais pakilome į 
vėjų gaivinamą aukščiausią kal
ną (2407 m), kur prasideda 
Prancūzija. Ilgai lydėjo slidžių 
trasos su keltuvais. Kvapą gniau
žė žiojėjančios bedugnės. Pasie
kę vaizdingosios Šveicarijos 
Šloslautern miestelį, ilgai stebė
jome verdantį Reino krioklio 
katilą.

Dėkojome vadovei Alek
sandrai už visa, ką patyrėme, 
ypač po Ispanijos dangumi. 
Nuoširdų ačiū tarėme vairuo
tojams Robertui ir Jonui, kad 
laimingai sugrąžino į namus, 
įveikus 8700 kilometrų!

ryžiais. Vakarienės metu įdo
miai griežė styginis instrumentas 
ir didelis būbnas, kuriuo meis
triškai būbnavo. Po to atnešė 
vandens pypkes ir galėjom iš
bandyti jos skonį.

Druskos dykumoje

Kelionės metu dažniausiai 
keliamės 6 v.r., lagaminus pade
dam prie durų 6.30; 7 v. pusry
čiai ir 8 v. jau sėdim autobuse 
pasiruošę tos dienos kelionei. 
Šiandien kelionė - nuo Mash
had iki Tabas 420 km per drus
kos dykumą, tą, kur 1980 m. 
Amerikos malūnsparniai suge
do, kai jie norėjo išvaduoti savo 
diplomatus. Tuo metu užėjo 
smėlio audra, smiltys pakliuvo į 
motorus ir nebegalėjo skristi. 
Visos išvadavimo viltys žlugo 
(1980 m.).

Važiuojam į pietus, kur tarp 
kalnų tęsiasi lygumos. Įvažiavus 
į tas lygumas matosi sniegu pa
dengti kalnai, o žemėje išvedžio
ti vandens grioveliai drėkinimui. 
Šioje žemėje auginami javai ir 
riešutų medžiai (Pistachios). 
Vanduo atvedamas iš kalnų ka
nalais.

Vadovas Ali papasakojo, 
kaip tuos vandens šulinius kal
nuose iškasa nuo 30 iki 200 m 
gylio. Kasimą atlieka trys žmo
nės, kurių du šulinius kasa du 
žmonės - vieną šulinį vandeniui, 
kitą ventiliacijai, o trečias žmo
gus pasilieka viršuje, kuris lynu 
ištraukia iškastą žemę ir ak
menis. Pasiekus požeminį van
denį kasamas pagrindinis ka
nalas, kuris nuo šulinio vedamas 
iki norimos vietos. Iš ten išve- 
džioja mažesnius kanalus dirvai 
drėkinti. Tais kanalais vanduo 
atiteka iš kalnų. Pravažiuojam 
drėkinamus žaliuojančius plotus 
su paūgėjusiais javais ir ža
liuojančiais medžiais. Kur nėra 
vandens, ten sausa, ir tik menki 
žolės kupsteliai kyšo.

Žaliuojančiuose plotuose iš
sistatę keletas didelių kaimų su 
keturkampėmis trobelėmis. Ap
linkiniai matomi kalnai yra 950 
m aukščio, o mes leisimės že
myn iki 600 m. Vienas kaimas iš
sistatęs visai kalnų papėdėje. 
Privažiuojam visai prie tų kalnų 
ir įlendam į tunelį. Kelias stai
giai eina žemyn.

Kur ąžuolai ošia
Vinco Kudirkos gimtinėje

Rugsėjo 18 d. Paežerių pa
grindinės mokyklos mokiniai, 
mokytojai, kaimo rašytojų są
jungos nariai, vienas kitas kai
mietis, - susirinkome prie V. 
Kudirkos klėtelės. Stasys Anke- 
vičius pakvietė į klėtelę. Nors 
daug kartų esame buvę muzie
juje, varpininko gyvenimą, jo 
kūrybą žinome, skaitome, mo
komės jo eilėraščius, dainuoja
me dainas, bet ši diena ypatin
ga: mes atėjome nulenkti galvas 
didžiajam tautos sūnui, bebai- 
miui, ryžtingam kovotojui už 
gimtąjį žodį. Lapkričio mėnesį 
minėsime V. Kudirkos 100-ąs- 
ias mirties metines. Jo darbai 
neleis užmiršti žmogaus, paau
kojusio savo gyvenimą darbui, 
literatūrai, Lietuvai.

Iškilmingai skamba jo tauti
nė giesmė-himnas. Moksleiviai 
pasakoja apie varpininko vai
kystę, mokslo metus, prisimini
mus apie motiną, studijų ir dar
bo ’ laikotarpį, skaito prozos iš
traukas, deklamuoja jo eiles, ty
liai dainuoja jo dainas.

Kaimo rašytojai skaito savo 
kūrybą apie kaimo žmogaus gy
venimo kelią, gamtą, Tėvynę, 
meilę, gėrį ir blogį, tikėjimą ir 
praradimą. Muziejaus saugoto
jas S. Ankevičius perduoda Lie
tuvos kaimo rašytojų vėliavą ir 
žemės saujelę iš V. Kudirkos 
gimtinės. Prie klėtelės pasodi
nome ąžuoliuką, sudainavome 
apie ąžuolą dainų. Atsisveikini
mui iš jaunų krūtinių skrido žo
džiai: “Lietuva brangi, mano 
Tėvyne”.

Rugsėjo 25 d. vėliava ir že
mė išvežta į Kelmę.
Kelmėje ir rašytojų gimtinėse

Rugsėjo 25 d. Lietuvos kai
mo rašytojus priėmė žemaičių 
kraštas Kelmėje. Vėjas sklaidė 
saulės apšviestus, pageltusius 
medžių lapus, rudeniniai spin
dulių zuikučiai strikinėjo po 
šnarančių lapiją, akį džiugino 
nuostabių auksinio rudens spal
vų pynė. Graži Kelmės žemė su 
savo upėmis ir ežerėliais, darbš
tūs jos žmonės. Turtingas Kel
mės rajonas savo praeitimi.

Pabuvojome J. Žemaitės

Pasiekiam didelį miestą, kur 
sustojam pasinaudoti tualetais. 
Čia aplinkui didelė lyguma, 
daug sodų, kur auginami riešutų 
medžiai. Pastarieji yra labai at
sparūs sausrai, neužauga aukšti, 
bet išsilaiko bet kokioje žemėje. 
Laukuose ganosi avių kaimenės. 
Dangus, be jokio debesėlio, 
saulė įkaitina autobusą ir nors 
veikia vėsinimas, bet pasidaro 
karšta viduje, todėl atidaro 
stogo- langelius ir važiuojant 
susidaro traukimas.

Tęsiasi begalinės lygumos. 
Pietums sustojam Bejnadir 
miesto pakraštyje pušų parke. 
Mūsų vadovai, gabenę šaltą 
maistą, pastatė lauke staliuką ir 
apkrovė maistu. Šioje vietoje ne
buvo restoranų, todėl turėjome 
tokio pobūdžio pietus.

Iraniečių gyvenimas

Per šią dykumą važiuojant 
vadovas Said papasakojo apie 
iraniečių gyvenimą, kad maistas 
yra kontroliuojamas kortelėmis 
ir nepaprastai pigiai parduoda
mas. Kaimas gauna daugiau ne
gu miestas. Turtingieji perka 
maistą turguose, kur jis yra 
brangesnis. Kaimuose žmonės 
turi televizorius, vandenį ir mo
kyklas, kurias išlaiko valdžia. 
Dabartinis režimas, mirus ajato- 
lai Khomeyni, esąs švelnesnis. 
Kaip pavyzdį nurodė, kad dabar 
armėnams leidžia auginti vynuo
ges ir pasigaminti savo reika
lams vyno, kurio negalima par
davinėti. Taipgi leidžia per jų 
šventes religines procesijas, ku
rios anksčiau buvo uždraustos. 
Tačiau visos moterys privalo 
nešioti galvos gaubtuvus. Joms 
neleidžiama scenoje dainuoti. 
Todėl Irane nėra operos. Al
koholiniai gėrimai uždrausti, bet 
kurie nori, randa būdų apsirū
pinti, nes yra slaptai pardavinė
jami, ir policija per daug į tai ne
sikiša, jei nesudrumsčiama vieša 
tvarka. Apgailestavo, kad Ame
rika tebetaiko sankcijas ir blo
kadą, užsaldžiusi Irano pinigus 
ir prašė paveikti, kad ta netei
sybė būtų pašalinta. Bet apie 
Amerikos diplomatų kalinimą 
daugiau kaip metus laiko neuž
siminė. (Bus daUgjau) 

gimtinėje, pasodinome ąžuoliu
ką, prisiekėme tęsti jos literatū
rinį kelią, padainavome dainų 
apie ąžuolą.

Aplankėme jos kaimyno stu
dento Višinskio sodybą, trobą - 
muziejų. Jautėm Julijos žodį, 
girdėjom žingsnį, matėm jos ir 
baudžiauninkų vaikus, nejučio
mis nuklydom į tolimą praeitį. 
Atrodo, kad čia pat vaikšto Že
maitės literatūriniai herojai, o ji 
iš portreto žvelgia į mus, įparei
goja rašyti apie kaimą, darbš
tuolius ir tinginius, nelaimes ir 
džiaugsmus, kurių apstu šiuolai
kiniame kaime.

Lankėmės Šatrijos Raganos 
muziejuje, kur gausu rodinių ir li
teratūros apie Kelmės žmonių 
gyvenimą, kovas ir rūpesčius. Gili 
praeitis žvelgia iš stendų su skaus
mo ir džiaugsmo atodūsiais.

Grįžome į Kelmės statybi
ninkų mokyklą, kur svetingi šei
mininkai mus gražiai sutiko. Čia 
prasidėjo iškilmingas renginys, 
skirtas V. Kudirkos mirties 100- 
osioms metinėms, Kaimo rašy
tojų sąjungos penkmečiui ir 
“Ūkininko” žurnalo atkūrimo 
dešimtmečiui.

Kaimo rašytojų sąjungos 
pirmininkas Kostas Fedaravi- 
čius skelbia iškilmingo minėji
mo pradžią. Aidint fleitos gar
sams, vilkaviškiečių atstovai į 
sceną įneša sąjungos vėliavą, 
skamba Lietuvos himno žodžiai. 
Eilėraštis, skirtas V. Kudirkai, 
byloja, kad didysis tautos žadin
tojas yra su mumis. Mes nešame 
lietuvišką žodį iš kaimų ir mies
telių į žmonių širdis. Išsamus ir 
lakoniškas pranešimas dar la
biau suartina su tauriu tautos 
sūnumi. Atstovai iš V. Kudirkos 
gimtinės, Jonavos ir Kelmės 
įneša žemės saują paimtą iš Ab
raomo Kulviečio, J. Žemaitės ir 
Paežerių V. Kudirkos sodybų ir 
kapaviečių. Žemę ir degančią

A.a. SILVESTRUI SLAVICKUI
mirus, žmoną SOFIJĄ, sūnus - dr.RIMĄ su šeima ir
DONATĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Bendraklasiai -
A. Garkūnas dr. A. Josiukas
Pr. Sakalas E. Šlekys

A. a. SILVESTRUI SLAVICKUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai SOFIJAI, 
sūnums - DONATUI ir RIMUI bei jo žmonai VILMAI, 
buvusiai Vysk. M. Valančiaus mokyklos ilgametei iždinin
kei, vaikaičiui Pauliui bei visiems artimiesiems -

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus 
lituanistinė mokykla

Per skausmus į garbę
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

kun. St. Yla - kitus svetimtau
čius. Abu jie buvo perkrauti, 
bet niekad nesiskundė, dvasiš
kai aptarnavo paliegusius, nusil
pusius kalinius, visokiomis ligo
mis sergančius. (Sergančiųjų 
buvo užkrėstas kun. Alfonsas 
Lipniūnas).

Minėtame iškilmingame nu
kankintųjų Stutthofe minėjime 
man buvo malonu susitikti su 
mons. J. Antanavičiumi, Lietu
vos katalikių moterų sąjungos 
dvasios vadu, atvažiavusiu čia 
tiesiai iš pasaulinio katalikių 
moterų suvažiavimo Vilniuje. Jį 
lydėjo stud. Patrikas Skrudupis. 
Įdomu buvo prisiminti, kad 
man teko kun. Alf. Lipniūną (o 
taip pat ir dipl. inž. Antaną 
Šapalą) 1945 metais laidoti: 
nešti karstą su draugais kali
niais, užkasti Pucko kapinėse, 
pasirūpinti anuo metu bent 
menku paminklu. Po 30 metų 
paminklą atnaujinau ir iš Ame
rikos atvažiavęs kun. St. Yla jį 
pašventino dalyvaujant studen
tams (S. Kupriui, L. Sidriui ir 
Punsko jaunimui). Lietuvai ta
pus nepriklausoma, mons. A. 
Antanavičiui teko kun. Alfonso 
Lipniūno palaikus (ir dipl. inž. 
A. Šapalo) perkelti į Lietuvą. 
Jis įvykdė didžiojo Aukštaitijos 
ir Lietuvos vyskupo Kazimiero 
Paltaroko valią. Savo testamen
te prieš mirdamas vysk. K. Pal
tarokas buvo prašęs perkelti 
kun. Alfonso Lipniūno palaikus 
iš Lenkijos į Panevėžį ir palai
doti Panevėžio katedros švento
riuje. Mat kun. Alfonsas Lip

VIDA VOSYLIENĖ,
Paežeriai

žvakę priima Kelmės meras. Tai 
simbolis ir priesaika puoselėti 
šių taurių tautos sūnų literatū
rinį žodį ir mintį, perduodant iš 
kartos į kartą.

Už pasiaukojantį darbą są
jungos pirmininkas K. Fedara- 
vičius Lietuvos kultūros minis
terijos apdovanojamas padėkos 
raštu. Kalba rašytojų sąjungos 
pirmininkas Slavickas, miesto 
meras ir kiti svečiai.

Apdovanojami konkurso lau
reatai ir prizininkai. Ačiū Kel
mės merui ir seniūnijoms už rū
pestį, svetingą priėmimą, kurio 
pamiršti negalima. Pabaigoje 
skamba Maironio žodžiai “Lie
tuva brangi, mano Tėvyne”.

Po trumpos pertraukėlės 
gražus, įdomus ir turiningas 
koncertas. O šios mokyklos ma
dos teatras ir šaunios auksa
rankės siuvėjytės nustebino iš
radingumu, geru skoniu ir ele
gantiškumu.

Susirinkome prie regioninių 
vaišių stalų, kur kvepėjo pyragai 
ir kiti lietuviški patiekalai. 
Linksma, nes skamba regioni
nės dainos ir pasakojimai, aidi 
kapelos akordai, sukasi aštuo
niasdešimtmečiai ir kiti. Metai 
čia neturi reikšmės. Visus apsu
po gera šventiška nuotaika, 
linksma daina ir kūrybinė ug
nelė. Antrą valandą nakties pra
sidėjo literatūriniai skaitymai, 
užtrukę iki penktos ryto. Nėra 
čia pavargusių ar snūduriuojan
čių, yra žmonės, kurie nuošir
džiai priima kiekvieno kūrybą.

O paskui dar keletas šokių 
ir gitaros garsai, bei panevėžie
tės Virginijos dainos, nuoširdūs 
pokalbiai ir šypsena padėjo su
tikti tekančią saulę. O kai jos 
spinduliai pasklido aplinkui ir 
pabiro rudens spalvų labirinte, 
mes, padėkoję redakcijos dar
buotojams ir pirmininkui, skirs- 
tėmės į namus.

niūnas buvo didysis Lietuvos 
jaunimo dvasios vadas. (Inž. Ša
palas palaidotas prie Kauno).

60 metų Stutthofo istorijos 
iškilmėse nukankintųjų lietuvių 
pelenai priminė man kovą už 
Dievą ir Tėvynę, kai nepasida- 
vėm galingo priešo fiziškai ali
nami ir dvasiškai terorizuojami. 
Istorišku žvilgsniu juk (kaip ir 
anais kryžiuočių laikais) vieno
dą kovą vedėm ir kentėjom len
kai ir lietuviai. Jautėme, kad or
ganizatoriai ir Muziejaus vado
vybė kreipė į mus nuoširdų 
dėmesį. Muziejaus vedėja mgr. 
Elzbieta Grot, kuri rūpinasi 
kun. Alfonso Lipniūno ir buvu
sių Lietuvos įkaitų Stutthofe 
dokumentacija, šiose iškilmėse 
ypatingai rūpinosi mumis, o se
selės elzbietietės mus globojo. 
Žinoma, čia daug prisidėjo My
kolas Pečeliūnas (dabar jau 91 
m. amžiaus, bet guvus ir darbin
gas) nr. 21251. Lietuvos įkaitų 
grupėje Stutthofe (vienas iš va
dovų 1941 m. sukilime, o po to 
antinacinėj rezistencijoj). Jis pri
sidėjo prie šių . iškilmių ruošimo. 
Šioje šventėje pamatėme ypa
tingą lenkų dėmesį ir norą kartu 
su mumis vesti kun. Alf. Lip
niūną keliu į palaimintuosius.

Dabar, atkreipdami dėmesį 
į Lietuvos jaunimo dvasios va
dus kankinius - kun. Alfonsą 
Lipniūną, kun. Stasį Ylą - ka
lintus nacių kacete, prisiminki
me ir kun. Alfonsą Sušinską, 
kalintą bolševikų kalėjime, (pa
laidotas Pittsburgh’o lietuvių 
kapinėse, JAV).
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SUSPROGDINTAS KROVINYS

Rugsėjo 17 d. Klaipėdoje 
prie UAB “Kooperacijos didme
ninė prekyba” susprogdintas mo
teriškų drabužių prikrautas sunk
vežimis, kurį iki Rusijos sienos 
turėjo lydėti Apsaugos policija. 
Puspriekabėje įtaisytos laikrodi
nės bombos nespėta išminuoti, 
krovinys užsidegė. Nors ugniage
siai dalį jo išgelbėjo, nuostoliai 
siekė 600,000 litų. Krovinys buvo 
vežamas iš Anglijos į Maskvą. 
UAB “Savitarna” direktoriui A. 
Saveikiui ir anksčiau buvo grasin
ta 1997 m., po jo automobiliu pa
dėta bomba, bet ji buvo išminuo
ta laiku, rašo “Lietuvos aidas”.

DAUGIAU GAISRŲ

Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento duome
nimis per aštuonis šių metų mė
nesius Lietuvoje kilo 10,606 gais
rai, žuvo 123 žmonės, 143 žmonių 
gyvybes ugniagesiams pavyko iš
gelbėti. Šiemet gaisrų padaugėjo 
beveik 68%, tačiau materialinių 
nuostolių padaryta beveik 9% 
mažiau. Dėl vasaros karščių dau
giau gaisrų kilo atvirose teritori
jose (4,867). Gaisrų priežastys - 
neatsargus elgesys su ugnimi 
(51.75%), vaikų išdykavimas su 
ugnimi (9.44%), elektros įrengi
nių vartojimo taisyklių pažeidimai 
(9.56%), netvarkingų krosnių ir 
dūmtraukių naudojimas (5.38%). 
Buvo 301 tyčinis padegimas, 96 
gaisrai kilo dėl žaibo iškrovos.

ATLEIDŽIA DARBININKŲ

Kaip skelbia “Lietuvos ai
das”, AB “Alytaus tekstilė” nu
mato atleisti 582 darbininkus dėl 
nesutarimų su Darbo inspekcija 
bei Darbininkų sąjungos Alytaus 
skyriumi. Konfliktai iškilo todėl, 
kad pereita prie keturių pamainų 
darbo. Respublikinė darbo in
spekcija nustatė, jog tuo pažei
džiama darbo vietų higienos rei
kalavimai, daug darbo vietų buvo 
pripažintos labai kenksmingomis. 
Nors nuo rugsėjo 8 d. vyriausybės 
nutarimas sustabdytas ir Darbo 
inspekcija galėtų duoti sutikimą 4 
pamainų darbui, gamykla jau pa
siruošė žmonių atleidimui. Atleis-

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, Staynerio ir 
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės į

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo Ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

Tinklavietė: www.fourseasonproperties.com

KAIRYS
BALTIC EXPEDITING

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

siunčiant tuo pačiu adresu 
kitam asmeniui.

• Prašom neruošti per sunkių dėžių. 

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

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

dama žmones, bendrovė patirs 5 
mln. litų nuostolį, nes maždaug 
tiek pinigų reikės išeitinėms pa
šalpoms. Miesto meras D. Kurti
naitis pareiškė manąs, jog atski
ros institucijos nenori susikalbėti.

DAUG SUPIRKTA PIENO

“Rokiškio sūris”, viena di
džiausių Lietuvos pieno perdirbi
mo bendrovių, rugpjūčio mėnesį 
supirko rekordinį per įmonės gy
vavimo laikotarpį pieno kiekį - 
31,400 tonų. BNS skelbia, kad 
šiai pieno įmonei pavyko užsitik
rinti žemdirbių pasitikėjimą, nes 
“ji visada laiku atsiskaito su pieno 
tiekėjais”. Per aštuonis šių metų 
mėnesius “Rokiškio sūris” paga
mino 10,939 tonas fermentinių 
sūrių, arba 7% daugiau negu per
nai tuo pačiu laikotarpiu. Iš viso 
bendrovė per tą laiką pardavė 
produktų už 107.4 mln. litų, iš jos 
eksportuojama daugiau kaip 70% 
pieno gaminių.

VEIKIA CUKRAUS GAMYKLA

“Valstiečių laikraštis” prane
ša, kad spalio 6 d. akcinei bendro
vei “Marijampolės cukrus” Lie
tuvos apeliacinis teismas davė lei
dimą veikti. Teismas atmetė 
smulkių kreditorių pateiktą skun
dą prieš Kauno apygardos teismo 
sprendimą. Nors pastarasis teis
mas anksčiau buvo iškėlęs bend
rovei bankroto bylą, rugsėjo mė
nesį jis patvirtino bendrovės sa
navimo (gelbėjimo iš bankroto) 
projektą. Šiais metais AB “Mari
jampolės cukrus” patvirtina 165, 
000 tonų cukrinių runkelių augi
nimo bei 20,300 tonų cukraus ga
mybos kvotos.

NAUJAS ŽENKLAS

Lietuvos paštas nuo spalio 23 
d. į apyvartą išleido naują pašto 
ženklą, skirtą Simono Stanevi
čiaus gimimo 200-sioms meti
nėms pažymėti. Ženklo autorė 
yra dailininkė Nijolė Šaltenytė. Jo 
nominali vertė - 70 centų, tiražas 
- 0.5 mln. vienetų. Spausdino 
spaustuvė “Spindulys”.

GRĮŽTA PRIE SENO LAIKO

Lietuvos vyriausybė rugsėjo 
29 d. priėmė nutarimą grįžti į ant
rąją laiko juostą (“Greenwich” 
laikas, plius dvi valandos) nuo 
spalio 31 d. Atsisakyta anksčiau 
vadinamo “Andrikienės laiko”, 
atsižvelgiant į visuomenės nuo
monės tyrimo centro “Vilmorus” 
atliktą apklausą. Apklausos duo
menimis paaiškėjo, jog ankstesnė 
vyriausybės laiko reforma buvo 
nepriimtina daugumai Lietuvos 
gyventojų, ir daugelis jų norėjo 
grįžti į įprastą laiko juostą.

NAUJA GAMYKLA

Alytaus priemiestyje pradėjo 
veikti stambiausia krašte elastinio 
putų poliuretano (porolono) ga
mykla, skelbia ELTA. Priklausan
ti Anglijos firmai “British Vita 
PLC” ir UAB “Aigis”, ji yra viena 
moderniausių įmonių Alytaus ap
skrityje. Į ją per porą metų buvo 
investuota 9 mln. JAV dolerių. 
Maždaug 90% žaliavos įmonei 
tiekiama iš Vakarų ir tik apie 
10% iš Rusijos. RSI

FIRST PLACE
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

a 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

517 Fruitland Rd, 
Stoney Creek, Ontario, 

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

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

asmuo gali gaut tik 31 kg be muito.
• Prieš atvažiuodami ar norėdami 

daugiau informacijos prašom skambinti

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

Hamiltono pensininkų klubas “Ąžuolas” pasodino savo bendravardį ąžuoliuką prie Jaunimo centro. Vidury - 
klubo įsteigėjo Prano Enskaičio našlė Nuotr. M. Borusienės

Hamilton, Ont.
PENSININKŲ ĄŽUOLIUKAS. 

Pensininkai po sėkmingo sukaktu
vinio pokylio savo veiklos 25 m. su
kaktį dar pažymėjo prie Jaunimo 
centro pasodindami savo bendra
vardį ąžuoliuką. Sodino jį, kad aug
tų ir didėtų, kaip ir pats pensininkų 
klubas, kuris dabar yra pasivadinęs 
“Ąžuolo” vardu. Tą vardą klubui 
išrinko Z. Rickienė su B. Skverec- 
kiene, laimėdamos paskelbto kon
kurso premiją. Ąžuoliuką klubui 
padovanojo A. Pranckūnienė, ypa
tingą ąžuoliuką, čia užaugintą iš 
Lietuvos atsivežtos sėklos - gilės.

Į sodinimo iškilmę tą ketvirta
dienio popietę privažiavo daug 
pensininkų ir svečių. Čia buvo atsi
vežta ir mūsų klubo įsteigėjo, ne
užmirštamo Prano Enskaičio našlė 
Teresė. Ji prakasė žemę ir prisidėjo 
prie to dvipėdžio ąžuoliuko pasodi- 
nimo. Po sodinimo apeigų, visi su
ėjo į parapijos salę, kur buvo kuk
lus pasivaišinimas. Apie ąžuolą pa
kalbėjo K. Mileris. Čia buvo pasa
kyta, kad ąžuolas yra medžių aris
tokratas. Jis yra simbolis stiprybės 
ir ilgo amžiaus, o tai ir yra mūsų vi
sų pensininkų didysis noras ir troš
kimas - būti stipriu, sveiku ir ilgai 
gyventi. Jau mūsų ainiai gilioj seno
vėj šimtamečiams ąžuolams skyrė 
kažkokio dvasingumo. Iš ąžuolo 
stiprios medienos daromos ilgaam
žės skulptūros, Lietuvos ūkininkai 
dėl patvarumo savo žemės ūkio pa
dargus irgi daro iš ąžuolo medžio. 
Lietuvoj yra įsigalėjęs paprotys so
dinti memuarinius ąžuoliukus. 
Apie ąžuolą yra sukurtos dainos ir 
pasakojimai.

Pensininkų klubas Hamiltone 

Call us at Norvista, 416 222-0203 or toll-free 1 800 461-8651 or contact 
your travel agent today. Ask for our new Norvista Fall-Winter 1999 - 2000 brochure.
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dabar yra bene pati gausiausia or
ganizacija. Ir “Ąžuolas” vis auga, 
populiarėja, vadovaujamas suma
nios valdybos ir darbščiųjų, pasi
šventusių talkininkių. Juk šitoji iš
eivijos lietuvių karta, dabar jau 
pensininkai, yra su gerais pažymiais 
išlaikę tautinės ištikimybės egzami
ną. Jie yra tie, kurie tiek daug čia 
veikė, kovojo ir aukojo Lietuvai. Ir 
pas mus jie yra mūsų Bendruomenė 
ir mūsų parapija. Kol jų čia dar yra, 
galime rengti koncertus, minėjimus 
ir visokias šventes, žinant, kad bus 
pilna mūsų Aušros Vartų šventovė, 
pilna ir Jaunimo centro salė. K.M.

AUKOS LIETUVAI. Idant se
kančioji lietuvių karta pažintų Lie
tuvos kovų-kančių istoriją, Dzūkijo
je - Varėnos vidurinėse mokyklose 
LPTK sąjungos iniciatyva yra skel
biami Lietuvos kovų-kančių istori
jos konkursai, kurie plinta visoje 
Lietuvoje. Kovų ir kančių istorijos 
konkurso iniciatoriui ir rėmėjui Ed
vardui Laugaliui staiga, mirus, 
reikšdami artimiesiems užuojautą 
aukas konkurso tęstinumui skyrė 
papildomai šie asmenys: N.N. iš 
Toronto $100, Anelė Mačiulaitienė 
$25; po $20: E. V. Bilevičiai, V. 
Kezys, D. Gutauskienė, E. P. Luka- 
vičiai, M. L. Paškai, J. Pyragius, A. 
Repčytė, L. E. Klevai; N. N. - $15. 
Visos aukos yra pasiųstos LPTK są
jungos Varėnos skyriaus pirminin
ko Vytauto Kaziulionio adresu. Iš 
praėjusių metų Lietuvos kovų ir 
kančių konkursų yra gautos vaizda
juostės. Jeigu kas norėtų pamatyti, 
prašome kreiptis į lietuviškų radijo 
laidų “Gintariniai aidai” vedėją 
Liudą Stungevičienę. Už paramą ir 
dėmesį LPTK sąjungai - Varėnos 
skyriaus pirmininko Vytauto Kaziu
lionio vardu - ačiū visiems. L. S.. 1L,‘

Windsor, Ont.
ŠILTAS GRAŽUS RUDENĖ

LIS spalio 9 d. parapijiečius sukvie
tė į parapijos kavinę paminėti entu
ziasto, darbštaus klebono kun. 
Aloyzo Volskio gimtadienio. Retai 
beatsitinka, kad kas nors iš kitur 
pas mus atsilankytų, bet šį kartą tu
rėjome svečių ne tik iš Detroito, 
bet ir iš Toronto. Per iškilmingus 
pietus sukaktuvininką parapijiečių 
vardu nuoširdžiai sveikino ir linkė
jimus perdavė E. Barisienė; p.p. 
Giedriūnienė ir Eidukienė įteikė 
bendrą dovaną ir puikų tortą. 
Trumpą gražų žodį tarė ir Detroito 
Lietuvių dukterų skyriaus pirm. p. 
Alantienė, paisdžiaugdama gražia 
klebono veikla, padėkojo už jo ei
namas šios organizacijos dvasios 
vado pareigas ir įteikė puokštę ro
žių. Po visų sveikinimų ir linkėjimų 
sugiedojome “Ilgiausių metų”. Ši 
gražiai paruošta gimtadienio popie
tė dalyviams sudarė malonią ir gai
vinančią nuotaiką.

BENDRUOMENĖS RENG
TAS tradicinis vasaros pabaigos po
būvis rugsėjo 12 d. praėjo gan gra
žiai ir linksmai. Miela buvo susitikti 
draugus, pabendrauti, pasivaišinti. 
Bendruomenės valdybai sunku ką 
nors geresnio ar vertingesnio su
ruošti dėl mažo skaičiaus aktyvių 
narių, nors apylinkėje dar yra per 
100 tautiečių. Tikimės, kad mūsų 
tas mažas būrelis pagal savo' pajė
gumą dar gali savo veiklą tęsti ir 
toliau. Tenka tik padėkoti mūsų 
darbščiai valdybai, kad ji daro visa, 
kas įmanoma, mažame mūsų tel
kinyje. Emilija Barisienė

JA Valstybės
St. Petersburgo, FL, lietuvių 

bendruomenė rugsėjo 12, sekma
dienį, minėjo Tautos šventę. Šv. 
Vardo šventovėje buvo aukojamos 
Mišios už Lietuvą. Pamaldose su 
vėliava dalyvavo Romo Kalantos 
kuopos šauliai. Giedojo vyrų choras 
“Aidas”, vadovaujamas L. Sodei
kos. Vėliau po pamaldų Lietuvių 
klubo patalpose papietavus vyko 
minėjimo programa. Klubo pirm. 
A. Karniaus pakviesta įvadinį žodį 
tarė LB apylinkės valdybos pirm. 
V. Meiluvienė, pasidžiaugusi, kad 
apylinkės gretas papildo jaunoji 
karta. Į lituanistinę mokyklą įstojo 
9 nauji mokiniai. Ji taipgi pakvietė 
minėjimui vadovauti ir paskaitą 
skaityti A. Karnienę. Pastaroji ap
žvelgė svarbesnius istorinius įvy
kius, labiau išryškindama Vytauto 
Didžiojo valdymo laikotarpį. Pasak 
paskaitininkės, nors ir buvo sutruk
dytas Vytauto Didžiojo karūnavi
mas karaliumi, tačiau lietuvio širdy
je jis paliks garbingos tautos ka
raliumi. Po paskaitos vyko bendras 
dainavimas, kuriam vadovavo vyrų 
choras “Aidas” ir A. Kamiene. Pra
dėta su daina “Ąžuolai žaliuos” (vi
siems stalams buvo išdalinti dainų 
tekstai). Tarp dainų buvo įterpti 
tarmiški skaitymai. Žemaitiškai 
įdomiai skaitė D. Mažeikienė ir J. 
Žulienė, o aukštaitiškai - J. Jura
šienė. Visiems sustojus minėjimas 
baigtas “Lietuva brangi”.

Argentina
Aušros Vartų parapijos šven

tovėje Buenos Aires rugsėjo 5 d. 
Mišias atnašavo iš Rosario atvykęs 
lietuvių kapelionas kun. A. Steigvi- 
las. Per pamaldas giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas E. Urbono. 
Po pamaldų parapijos salėje įvyko 
lietuviškas pobūvis, kuriame daly
vavo Lietuvos garbės konsulas A. 
Rastauskas, Buenos Aires katalikų 
universiteto rektorius E. Paršelis ir 
žmona Irene, kun. A. Steigvilas, 
choristai ir lietuviai parapijiečiai. 
Trumpą žodį tarė garbės konsulas 
A. Rastauskas, primindamas, kad 
1993 m. rugsėjo 1 d. iš Lietuvos pa
sitraukė paskutiniai Rusijos kariuo
menės daliniai. A. Mikučionis, Lie
tuvių susivienijimo veikėjas ir cho
ristas, sveikino kun. A. Steigvilą, at
šventusį 50 metų kunigystės ir dei
mantinę amžiaus sukaktis. Ta pro
ga choristai sukaktuvininkui įteikė 
dovaną ir sugiedojo “Ilgiausių me
tų”. Lietuvių katalikių moterų 
draugija savo kapelionui taip pat 
įteikė Šv. Rašto knygą. Taipgi šios 
organizacijos moterys rūpinosi ir 
pobūvio vaišėmis.

Juozas Lukšas ir Luciana Gir- 
dauskaitė, Lietuvių centro veikėjai 
Buenos Aires mieste, rugpjūčio 28 
d. Kūdikėlio Jėzaus šventovėje susi
tuokė. Vedybų apeigas lietuvių kal
ba atliko kun. E. Putrimas iš To
ronto, buvęs Vasario 16-tosios gim
nazijos kapelionas Vokietijoje. Jau
navedžius didelis būrys giminių ir 
draugų, kaip pažymi “Laikas” 855 - 
LM nr., salėje sutiko sudarydami 
juostų tiltą ir lietuvišku papročiu su 
duona ir druska. Svečiai pasivaišinę 
gėrėjosi “Inkaro” šokių ansambliu, 
kuriam priklauso ir jaunavedžiai, 
lietuviška muzika. Svečiai taipgi da
lijosi lietuvišku pyragu “šakotis”.

Britanija
Bradfordo ir apylinkių lietu

viai rugsėjo 12, sekmadienį, 
“Vyčio” klubo patalpose minėjo 
Tautos šventę. Minėjimą atidarė I. 
Gerdiūnienė, pasveikinusi šventės 
dalyvius ir paprašiusi tylos minute 
bei atsistojimu pagerbti tautiečius,

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

{{□TAT Iž" A 99 LIETUVIŲ KREDITO 
A kooperatyvas

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

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki........2.25%
santaupas................................. 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk.........2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius......................3.50%
180 dienų indėlius....................3.50%
1 m. term, indėlius.................4.50%
2 m. term, indėlius.................5.00%
3 m. term, indėlius.................5.25%
4 m. term. Indėlius.................5.45%
5 m. term, indėlius.................5.70%
RRSP ir RRIF
(Variable).................................. 2.50%
1 m. ind......................................4.50%
2 m. ind...................................... 5.00%
3 m. ind...................................... 5.25%
4 m. ind......................................5.45%
5 m. ind......................................5.70% 

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

INTERAC KORTELĖ

žuvusius už Lietuvos laisvę. Paskai
tą skaitė K. Kaktavičius, svarstęs 
1429 m. Lucko suvažiavimo deta
les. Vytautas, nežiūrint lenkų pasi
priešinimo, ryžosi karūnuotis Lietu
vos karaliumi. Bet antros karūnos 
iš Romos nesulaukė, nes 1430 m. 
spalio 27 d. mirė. Vytautas Didysis, 
pasak paskaitininko, nepriklauso
mybę atstačius, vėl krašte atgavo 
deramą vietą kaip vienas iškiliausių 
Lietuvos valdovų. Taip pat paskai
tininkas prisiminė vieną atsitikimą, 
kai jis lankėsi Lietuvoje. Vienas 
jaunuolis gyrėsi, kad jam pavykę du 
kartus išvengti prievolės Lietuvos 
kariuomenėje. Paklaustas, kodėl 
vengia tarnauti savo krašto kariuo
menėje, atsakė: “O ką man Lietuva 
duoda” (“Europos lietuvis” 19 nr.). 
Tokių žmonių yra Lietuvoje ir dau
giau. Paskaitininkas stebėjosi jų 
įžūlumu. Minėjimas baigtas Tautos 
himnu. Po to vyko pasivaišinimas ir 
pašnekesiai. Tautos šventės minėji
mai vyko ir kituose Britanijos lietu
vių telkiniuose.

Vokietija
Vasario 16-tosios gimnazija 

Huetenfelde, . dabar laikoma valsty
bine, mokslo metus pradėjo tradici
nėmis pamaldomis gretimai esan
čioje šventovėje ir iškilmėmis Ren- 
hofo pilyje. Gimnaziją lanko 88 
mokiniai. Trečdalis jų iš Lietuvos. 
Pasak direktoriaus A. Smito, nors 
mokyklos statusas pasikeitė, tačiau 
jos tvarkaraštis liko beveik toks pat 
kaip ir anksčiau. Beveik visose kla
sėse dėstoma Lietuvos istorija, geo
grafija ir muzika. Žemesnėse kla
sėse biologija ir matematika moko
ma lietuviškai. Gimnazijoje mokosi 
ir 4-ri vokiečių moksleiviai. Tokie 
mokiniai išmoksta lietuviškai kal
bėti ir dainuoti. Dabar mokiniams 
nereikės laikyti papildomų egzami
nų. Bus tik 4-ri abitūros egzaminai. 
Mokymasis, kaip visose vokiečių 
gimnazijose, trunka 13-ka metų. Jei 
kas nori mokytis amato, gali pasi
traukti baigę 5-kias klases. Užtenka 
ir 12 klasių, jei po to rengiamasi 
studijoms aukštojoje mokykloje.

Gimnazijai trūksta lėšų, kaip 
skelbiama Lietuvos spaudoje. Anks
čiau ji gaudavo 1.5 mlj. markių iš 
Vokietijos vidaus reikalų ministeri
jos pabėgėlių fondo. Kadangi Lie
tuva tapo nepriklausoma valstybė, 
tai, pasak vokiečių valdžios parama 
pabėgėliams neturinti prasmės.. 
Taipgi Vokietijos vyriausybė tikėjo
si, kad gimnaziją išlaikys Lietuva ir 
HesenO provincija. Heseno krašto 
švietimo ministerija padengia tik 
trečdalį gimnazijos išlaidų. Tad 
reikia pagalbos ieškoti kitur. Direk
torius Smitas ketina kreiptis į Lie
tuvos vyriausybę. Vilčių teikia ir 
pokalbiai su Heseno katalikų ben
drijos atstovais. Šiais metais pa
brango pragyvenimas ir gimnazijos 
bendrabuty. Tėvams už kiekvieną 
vaiką reikės mokėti 660 markių per 
mėnesį. Bet šalia esantis panašus 
vokiečių bendrabutis kainuoja be
veik 5-kis kartus daugiau. Gimnazi
jos vadovybė tikisi nugalėti visas 
kliūtis. J. Andr.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus .

(Esu “Union Gas” 
atstovas) Sįy

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Asmenines nuo............7.35%
nekiln. turto 1 m...........7.25%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu
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Ar sodybos ir miškai lygiai priglaudė visus?
Romualdo Jurelionio “Devintasis ratas”

Daug prisiminimų ir belet
ristinių darbų kalba apie parti
zanus. Jų gaudytojai ir žudikai 
stribai liečiami tik labai iš tolo. 
Tai juodų juodžiausi pasakoji
mų žmonės, piktojo įsikūniji
mas. Mažai sužinome, iš kur, 
kodėl ir kaip jie atsirado. Dar 
mažiau nujaučiame jų mąstymą, 
savęs vertinimą, savikritiką, gy
venimo supratimą, ateities su
vokimą. Velnias visada juodas, 
stribas visada baisus. Tai savo 
noru ir sava valia šėtonu virtęs 
žmogus.

Ar toks stribo vaizdas yra 
teisingas? Gal tai vien paprastai 
suprantama ir lengvai išskaito
ma kaukė, po kuria slepiasi 
daug painesnis gyvenimas? Tie
sa, Lietuvoje pasibaigusi viena 
Aukštaitijos stribų byla nieko 
stebinančio nepaskelbė - tai žu
dikai, tai gryniausi stribai, - ir 
čia baigiasi visa paslaptis. Bet 
gal pasitaikydavo ir skirtingų at
vejų? Gal ne vien žudymo aist
ra, ne vien plėšikavimas su gir
tuokliavimu paliko šiame bai
siame kely? Juodas stribo pa
saulis yra iki šiol nepuoselėta 
dirva, kurioje kūrėjai galėtų su
brandinti gerus literatūros vaisius.

Mažytį plyšį stribų tamsion 
landynėn įkirto Romuladas Ju- 
relionis savo “Devintojo rato” 
pasakojimais. Tai lengvo sti
liaus ir gerai pavykę vaizdai iš 
“miškinių” gyvenimo, besipiną 
apie tą patį partizaną Naudorių. 
Gale knygos yra prijungtos dvi 
mozaikos, kurios su šio auto
riaus darbo pagrindiniu turiniu 
nesiriša. Jų galėjo nebūti, nes 
jos knygai nieko neprideda. Net 
priešingai, sujaukia malonų 
skaitytojo įspūdį.

Knyga yra įdomi visiems. 
Čia jaunų kovotojų likimas yra 
nusakomas “iš kitos pusės”, 
kaip yra įprasta. Autorius kalba 
apie partizaninio karo paliktas 
žaizdas išlikusiuose kovotojuose 
ir juos naikinusiuose stribuose, 
šiandien besistengiančiuose įsi
šaknyti naujame gyvenime. 
Kiek buvo kilnumo ir pasiauko
jimo, melo ir išdavystės, kiek 
yra atgailos ir veidmainiavimo?

Autoriaus pasakojimas 
slenka lygiai, be užkliuvimų, be 
minties painiojimosi. Miela 
skaityti, lengva suprasti. Kiek
vienas sakinys veda veiksmą pir
myn, graži ir taisyklinga kalba 
skaitančiojo dėmesį rikiuoja 
viena kryptimi - kas bus, kas 
ateis. Čia rašančiam kyla įtari
mas: arba autorius yra dzūkas, 
arba pasakojami įvykiai klostėsi 
Dzūkijoje. Antraeilių veikėjų 
pasisakymuose skamba dzūkiš
ka tarmė, gal Seirijų, gal Leipa
lingio apylinkių. Tačiau tarmi
niai įtarpai yra šykštūs, kad ne-

Padėkime vieni 
kitiems

Padėkime, žmonės, vieni 
kitiems,
Kaip lietus padeda žolei!
Padėkime, žmonės, vieni 
kitiems,
Kaip žemė padeda javui!
Padėkime, žmonės, vieni 
kitiems,
Kaip vanduo padeda mums!
Padėkime, žmonės,
Uždegę naktį deglus, 
Apjuodusiame šimtmetyje 
Rast paparčio žiedą - 
Šviesos žvaigždę 
Lietuvai -
Būti
Žmonėmis -
Stebuklu!

Išeiviui
Tai kur kelias -
Šviečiantis
iš Pensilvanijos 
Į Lietuvą?
Tai kur keleiviai,
Sugrįžtantys
Dienom - naktim 
Į pradžių pradžią, 
Kur rugio duona, 
Bičių giesmės, 
Kur kapų kalnelis, 
Kur šventvietė, 
Širdy kiekvieno 
Įrašyta vardu 
TĖVIŠKĖ.
Joje atodūsis:
“Oi, Lietuva, 
Tu mieliausia, 
Mano motinėlė... ”

Valerija Vilčinskienė,
Lietuva 

bandytų skaitančiojo kantrybės.
Nauja ir patrauklu pasakoji

me - pagrindiniai veikėjai turi
nį stumia be “autoriaus” pagal
bos. Čia nėra “Jonas sakė, Pet
ras matė, Antanas girdėjo”. 
Stribas pats dėsto savo mintis, 
klebonas pasakoja savo paste
bėjimus, gydytojas kalba savais 
žodžiais, saugumiečių kapitonas 
skundžiasi savaip, Naudoris vėl, 
be autoriaus pagalbos, išsako 
savo išgyventus įvykius.

Knygos naujovė, kaip jau 
minėta, yra žvilgsnis stribų pa
šiūrėm Štai sužinome, kad šie 
nelemti vargšai nusikaltėliai nė
ra iš tolumų atgabenti, bet vieti
niai: “Nuėjau atidaryti durų. 
Stribas. Ginkluotas. Ne kasdie
ninis svečias, bet ir ne nematy
tas” (psl.11). O kokie “ne ne
matyti”? Dažnai senųjų komu
nistų sūnūs: “Gerai pamenu, tą 
rytą automatą gavau. Pats tėvas 
įteikė, su visa ceremonija. (...) 
Nežinau, kaip tais laikais karei
viai jautė, bet mane, gerai pa
menu, visą drebulys nupurtė ir, 
galvojau, visas buožes išteškin- 
siu. Taigi sakau - snarglys dar 
buvau. Durnas. (...) Tėvas (jis 
tada buvo valsčiaus partorgas) 
prisisegė prie diržo pistoletą - 
...” (psl. 14). O tą partorgą buvo 
išgelbėjęs užpultasis klebonas: 
“Tik žinojau, kad tas kunigas 
buvo išgelbėjęs mano tėvą nuo 
vokiečių. Aš dar visai mažas bu
vau, neatsimenu” (psl.15). Ta
čiau tėvo mokinys, stribas, abe
joja: “Buvau išmokytas tėvo 
klausyti. Ir tada galva pritariau, 
bet širdis virė ir priešinosi. 
Kaipgi taip? Jis tave - iš kilpos, 
o tu jį - į raizgus?” (psl.17). 
Stribai buvo savo žmonių tarpe 
išaugę, perėmę jų tradicijas: “... 
o stribiukas net niūniuoti pra
dėjo: ‘Ko nutilo dainos mylimoj 
Dzūkijoj...’ Gal dar žmogus iš
eitų, pagalvojau, jei tokie žo
džiai įstrigo. Juk vien už tokią 
dainą galėjai atsidurti toli...” 
(psl.20). Kartais subruzda ir

Lietuvos kultūros viceministerė INA MARČIULIONYTĖ (antra iš 
kairės) kalba spaudos konferencijoje rugsėjo 21 d. Čikagos 
“Seklyčioje”. Dešinėje “Draugo” vyr. red. DANUTĖ BINDOKIENĖ ir 
“Draugo” fondo pirm. BRONIUS JUODELIS. Kairėje - Lietuvių 
televizyos programos vedėjas ARVYDAS RENECKIS Ntr. Ed. Šulaičio

Ar nori išlošti milijoną?
HUMORESKA

Nori loterijoje išlošti milijo
ną?.. Ir aš norėjau... Ir išlo
šiau... Tiesa, ne milijoną, bet 
labai jau artimą jam sumą.

Sakai, nori?.. Tada nuolatos 
galvok... Ne, ne apie tai, kaip 
išlošti... Galvok, kur tą milijoną 
padėsi. Galvok, kol dar to mili
jono neišlošei... visas detales 
smulkiai apgalvok... Iki pasku
tinio cento apskaičiuok... Kad 
neatsitiktų taip, kaip man...

Aš, matai, negalvojau, kaip 
pasielgsiu su ta artimilijonine 
suma. Netgi ir nesvajojau jos iš
lošti. Bet ir šiam pasauly kartais 
stebuklų būna.

Kai sužinojau, kad laimėjau 
tokią sumą, net nepatikėjau. O 
kai “žodis tapo kūnu”, visą sa
vaitę gėriau. Iš džiaugsmo, ir to
dėl, kad pažįstami ir mažai pa
žįstami man jau praeiti nebeda
vė, vis primindami: “Reikia ‘ap
laistyti’”... Su jais ir “laisčiau”...

Tiesa, iš darbo išėjau su įra
šu knygelėje “Savo noru”. Tie
siogine prasme... Kam bedirbti, 
jei tų pinigų mano amželiui ir 
taip užteks?

Gal ir toliau būčiau gėręs, 
jei nebūčiau “sėdęs ant baltų 
žirgų”. Su keliais vėjo malūnais 
tada kariavau, neprisimenu. Ži
nau tik, kad tamsoje specialiai 
ant grindų numetęs penkis cen
tus, užsidegęs šimtinį banknotą, 
to penkiacenčio ieškojau. Tik
riausiai, dar ką nors prikrėčiau, 
nes atsidūriau ten, kur ir turė
jau atsidurti. Išlaikė mėnesį... 

stribo sąžinė: “Aš stribas, pa
maniau. Visi mūs nekenčia, visi 
spjaudo į mūsų pusę. Bet ar aš 
ir ne žmogus? Gal viskas būtų 
kitaip išėję. Gal ir aš uniformą 
su arkliuku būčiau dėvėjęs, o ne 
šiuos pasmirdusius skudurus” 
(psl.23).

Tačiau sąžinė nėra visagalė. 
Ji laimi prieš menkutį, paprastą 
žmogų, bet mandruolių neįvei
kia. Štai kalba persimetėlis stri
bas, tapęs žurnalistu: “Na, pone 
Vytautai, jūs per didelis skepti
kas. Mums reikia daugiau opti
mizmo. Tikėjimo. Santarvės. 
Kibti drauge į darbą” (106). Ši
taip buvusiems partizanams pa
tarinėja persimetėlis stribas, 
staiga tapęs patriotu lietuviu.

Tuometinę būklę Lietuvoje 
autorius nusako be žaizdų, ko
vų, žmonių sukiršinimo apraši
nėjimų, bet vienu bendru vaiz
du: “Dainavo vyrai, o žinojo, 
kad vargu ar bent vienam iš jų 
bus lemta sugrįžti, ‘nusišluostyti 
rankšluosčiu dailiu’. Bet dainos 
skamba, ir nesakyčiau, kad ne
vilties, skausmo dainos. Ir 
skamba ne tik čia - skamba vi
suose miškuose, visuose kai
muose. Keista. Kažin ar kada 
nors kaimas yra tiek kentėjęs, 
tiek kartų žiūrėjęs į baisias mir
ties akis, o daina skamba! Ji nu
tilusi tik ten, kur susibūrę tie, 
kurių širdys, gerklės užtvinusios 
svetimu krauju. Ten dainų ne
girdėti. Ten nenutyla keiksma
žodžiai” (psl. 123).

“Devintasis ratas” yra įdo
mus pasakojimų rinkinys, tačiau 
gaila, kad čia, JAV, Kanadoje, 
jo negalima gauti. Tai gal pir
mas kartas, kai literatūroje stri
bui, keiktam ir prakeiktam indi
vidui, leidžiama apie savo pra
keikimą išsitarti.

Vytautas Dyvas
Romualdas Jurelionis, DE
VINTASIS RATAS. Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga. Kaunas, 1998, 204 psl.

Kai grįžau namo, tvirtai nu
sprendžiau: nebegersiu! O jei 
jau aš - milijonierius, tai negi 
kaip ligi šiol gyvensiu vieno 
kambario bute? Nusipirkau 
pustrečio aukšto namą, turintį 
aštuonioliką kambarių ir katili
nę rūsyje. Savo buvusį butuką 
notariškai padovanojau vienam 
skurdžiui. Į savo naujuosius 
kambarius iš parduotuvių parsi
tempiau po du televizorius 
kiekvienam - juk jie valgyti ne
prašo. Žodžiu, kambarius ap
stačiau bajoriškai.

O kai viskas jau buvo su
pirkta, savo piniginėje vos tūks
tantėlį su trupučiu besukrapš- 
čiau. Išsigandau... vasara bai
giasi, o kuro tai nepasirūpinau. 
Tokiam namui apšildyti, tik
riausiai, paskutinių litukų pri
reiks... O ką tada valgysiu?..

Reikia dar išlošti! Nusipir
kau loterijos bilietų už visą 
tūkstantį. Deja... net supuvusio 
skatiko nelaimėjau.

Šokau ieškoti darbo. Bet 
juk dabar - ne socializmas, kai 
tave ir išvytą iš darbo kitur su 
išskėstomis rankomi sutikdavo. 
Dabar bedarbių - lyg danguje 
žvaigždelių...

Ilgai mąsčiau... Ir sugalvo
jau... Susirinkau paskutinius li
tukus ir patraukiau į vieno laik
raščio redakciją, nešdamas skel
bimą su tekstu: “Ieškau darbo. 
Neatsisakysiu ir sargo ar auklės 
pareigų”.

Steponas Miltenis, Raseiniai

V. Kudirkos 100-jų mirties metinių minėjime 1999.X3 Jaunimo centre 
Čikagoje dalis dalyvių. Iš dešinės: doc. dr. I. Slavinskaitė, Juozas Končius, 
Edvardas Šiugžda, “XXI amžiaus” redaktorius, Aldona Šmulkštienė, 
Antanas Juodvalkis, Ona Gradinskienė ir kt. Žemiau (iš kairės) 
programos atlikėjai: Audrė Budrytė, Violeta Drupaitė, Pranciškus Ivinskis, 
Ona Šulaitienė, Rokas Zubovas, doc. dr. Irena Slavinskaitė, akt. Virginija 
Kochanskytė, Birutė Briedienė, Danutė Bindokienė ir Marija Reinienė
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Šimtamečio varpininko kūryba
Dr. Vinco Kudirkos šimtoji mirties metinių sukaktis 

turiningai ir meniškai paminėta Čikagoje
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Dr. V. Kudirkos minėjimas 
1999 m. spalio 3 d. Jaunimo 
centre Čikagoje, surengtas JAV 
LB kultūros tarybos, pirminin
kaujant Marijai Remienei, buvo 
vienas geriausių minėjimų, ku
riame yra tekę dalyvauti.

Dar prieš įeinant į salę krito 
į akis nemaža dr. V. Kudirkos 
veiklą ir kūrybą atskleidžianti 
parodėlė iš M. Mažvydo biblio
tekos, kurią atvežė viešnios iš 
Lietuvos - doc. dr. L Slavinskai
tė ir akt. V. Kochanskytė, o sa
lėje - dail. Ados Sutkuvienės 
skoninga scenos dekoracija - di
delis dr. V. Kudirkos portretas, 
apsuptas ąžuolo lapų ir dailiai 
sustatytų gėlių.

Minėjimas-akademija buvo 
pradėta M. Reinienės kvietimu 
Sugiedoti Lietuvos himną.

Doc. dr. Irena Slavinskaitė 
savo paskaita “Vincas Kudirka 
dirbęs tautai” davė visam minė
jimui toną. Tai buvo turininga, 
giliai išmąstyta, puikiai paruoš
ta paskaita, kurią kalbėtoja pra
dėjo Lietuvos himno istorija.

Apžvelgdama įvairių auto
rių giesmes, kurios buvo gieda
mos nuo XIX š. pabaigos lietu
vių susibūrimuose ir kurios tu
rėjo kelti lietuvių dvasią bei 
stiprinti tautinį susipratimą. Bet 
tik Vinco Kudirkos “Tautinė 
giesmė”, išspausdinta 1898 m. 
“Varpo” 6 nr., kuriai jis sukūrė 
ir muziką, tapo lietuvių tautos 
atgimimo kelrodžiu! Ji buvo 
giedama 1905 m. suvažiavimo 
metu, o nepriklausomoje Lietu
voje tapo oficialiu Lietuvos 
himnu. Toliau kalbėtoja žvelgė 
į dr. V. Kudirkos kovą už as
mens, visuomenės ir tautos lais
vę. Ji apibūdino jo publicistiką, 
poetinius vertimus ir jo paties, 
kaip rašytojo ir poeto bei mu
ziko, kūrybą, jo darbą redaguo
jant “Varpą”. Ji kalbėjo ir apie 
Amerikos lietuvių įnašą lei
džiant V. Kudirkos raštus.

Įdėmiai ir susikaupusiai iš
klausytą paskaitą baigdama sa
kė: “Mintimis padėkime po ryš
kią gyvą gėlę ant jo kapo! Tegul 
jį gaubia dieviškoji ramybė ir 
tautiečių pagarba!”

Dėkingi klausytojai jai nuo
širdžiai ir ilgai plojo.

Pianistas Rokas Zubovas 
paskambino du V. Kudirkos su
kurtus valsus: “Varpelį” ir “Ne
muno vilnį” (valsas iš lietuviškų 
dainų).

Po šio puikaus muzikinio 
intarpo aktorė Virginija Ko
chanskytė davė V. Kudirkos kū
rinių pynę, kurią ji iš atminties 
deklamavo, visa įdomiai ir gyvai 
sujungdama savo paaiškinimais 
ir mintimis ir lyg statydama tiltą 
tarp klausytojų ir V. Kudirkos, 
kuriuo einant jį būtų galima ge
riau pažinti, suprasti ir įvertinti. 
Pirmiausia ji labai vaizdžiai per
davė “Lietuvos tilto prisimini
mus” ir, rodos, matėme prieš 
akis tą seną tiltą, kuris tiek iš
kentėjo, bet nesugriuvo, nesulū

žo! Aktorė atskleidė ir roman
tišką V. Kudirkos dvasią švel
niai padeklamuodama “Karve
lėli mėlynasis” ir “Kregždelė”. 
Girdėjome ir daugiau puikiai 
perduotos V. Kudirkos kūrybos, 
satyros ir eilėraščių. Ypač įspū
dingai nuskambėjo “Ne tas yra 
didis” ir “Labora”.

Akt. V. Kochanskytės aukš
to meninio lygio ir reto grožio 
deklamavimas tiesiog užbūrė 
klausytojus! Jai baigus, visi at
sistojo pagerbdami ją ir dar il
gai plojo.

Pianistas R. Zubovas dar 
paskambino V. Kudirkos mozū
rą “Sudiev” ir šiuo kūriniu už
baigė minėjimą.

M. Remienė dėkojo ir atli
kėjams ir visiems atėjusiems į šį 
minėjimą ir kvietė apžiūrėti V. 
Kudirkos parodą. Programos 
atlikėjai buvo apdovanoti gėlių 
puokštėmis.

Dar trumpai kalbėjo ir akt. 
V. Kochanskytė, kuriai Lietuvos 
teatro, šiemet šventusio 100 m. 
sukaktį, buvo pavesta įteikti at
minimų medalius lietuviams 
teatralams Čikagoje. Jais buvo 
apdovanotos Birutė Briedienė, 
Ona Šulaitienė, akt. Irena Leo
navičiūtė, naujojo teatro “Žalt
vykslės” režisierė Audrė Budry
tė ir šio teatro įsteigėja JAV LB 
kultūros tarybos pirm. Marija 
Remienė.

M. Remienė pristatė ir mi
nėjime dalyvavusias V. Kudir
kos giminaites: Uršulę Balsku- 
vienę-Kudirkaitę, jos dukrą Ni
jolę Vokietaitienę ir Adelę Lie- 
tuvninkienę.

Doc. dr. I. Slavinskaitė ir 
akt. V. Kochanskytė dalyvaus 
eilėje Lietuvių bendruomenės 
telkinių ruošiamuose minėji
muose: Klyvlande, Baltimorėje, 
Putname, Bostone, Niujorke, 
Vašingtone, St. Petersburge, Los 
Angeles, Denveiyje, Oma’hoje 
Detroite ir Toronte (Kanadoje).

■—M/., ivv-jų mirties metinių 
vaizduojanti jo kūrybinę veiklą proga Čikagos Jaunimo centre buvo surengta paroda,
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Vilniaus ir Krokuvos miestų 

kultūriniams ryšiams plėsti Vil
niaus miesto savivaldybė rengia 
Krokuvos dienas. Š.m. rugsėjo 10 
d. Vilniuje buvo surengta konfe
rencija tiems ryšiams aptarti. Be 
šių dviejų miestų ryšių, siekiama 
dalyvauti Europos miestų kultūri
niame judėjime. Krokuvos jauni
mo kultūros dienos Vilniuje vyko 
1997 m., o pernai Lietuvos atsto
vai dalyvavo Vilniaus kultūros 
dienose Krokuvoje. Kaip ELTA 
praneša, šių metų Krokuvos kul
tūros dienoms yra parengta labai 
turininga programa. Vilnių ir 
Krokuvą artimiau riša, nes tai 
abiejų valstybių senosios sostinės.

Žydų tautžudystės dienai pa
minėti š.m. rugsėjo 23 d. Lietuvos 
seimo rūmuose buvo atidaryta 
paroda “Anos Frank istorija - pa
moka nūdienai”. Kaip ELTA ra
šo, parodoje atsispindi prieškario 
nacių diktatūros ir pokario įvy
kiai. Anos Frank dienoraštis yra 
vienas iš garsiausių dokumentų 
apie Antrojo pasaulinio karo 
žiaurumus. Dienoraštis išleistas ir 
lietuvių kalba. Parodą rengė 
Anos Frank namai iš Amsterda
mo, Vilniaus Gaono žydų mu
ziejus ir Seimo spaudos tarnyba.

“Pupų Dėdė” - tokiu pavadi
nimu neseniai Vilniuje “Vagos” 
leidykla išleido atsiminimų knygą, 
spaudai paruoštą Teodoro Čet
rausko, kuris suradęs Petro Biržio 
- Pupų Dėdės rankraščius. Vyres
nio amžiaus žmonės atsimena šio 
žymaus satyriko, pokštininko Pu
pų Dėdės gastroles po Lietuvą, jo 
daineles, kupletus palydint armo
nika, kartais atliekant ir duetu su 
Rozaliūte. Už pareigūnų pajuoki
mą ne kartą teko jam nukentėti 
nepriklausomos Lietuvos laikais, 
o sovietų rūstybę užsitraukti už 
garsųjį iki šių laikų išlikusį posakį 
“Vilnius mūsų, o mes rusų”... 
Petras Biržys - Pupų Dėdė gimė 
1896 m. rugpjūčio 22 d. Liūdiškių 
kaime, Anykščių valsč. Antrąją 
karo mokyklos laidą baigė 1919 
m. Mokytojavo, studijavo litera
tūrą ir teologiją 1924-1927 m. 
Reiškėsi spaudoje, rinko medžia
gą Lietuvos vietovių istorijai, pa
rašė kar. Ant. Juozapavičiaus, 
pirmojo Lietuvos karininko, žu
vusio nepriklausomybės kautynė
se, biografiją. Vokiečių okupaci
jos metu buvo įkūręs “Pupų Dė
dės pastogę”. Sovietmečiu gyveno 
vargingą gyvenimą, mirė Vilniuje 
1970 m.

Marija Abbott, trečios kartos 
JAV lietuvaitė, Niujorke leidžia
mo mėnesinio žurnalo “Vytis” re
daktorė su vyru š.m. rugpjūčio vi
duryje lankėsi Lietuvoje ir susiti
ko su Rašytojų sąjungos darbuo
tojais. Apie šį susitikimą rašo 
Eug. Ališauka “Literatūra ir me
nas” (1999.VIII.28) laikraštyje. 
“Vytis” leidžiama “Lietuvos vy
čių” organizacijos, eina nuo 1913 
m. Žurnalas skirtas tiems, kurie 
nori prisiminti lietuviškąsias šak
nis, nors jau nebe gimtąja kalba. 
Redaktorės seneliai iš Lietuvos 
išvykę su pirmąja išeivių banga. 
Marija Abbott žurnalą redaguoja 
jau penkerius metus. Žurnalas 
leidžiamas 5000 egz. tiražu. Nu
siskundžiama, kad jaunimas juo 
per daug nesidomi. Redaktorė 
norėtų, kad žurnalas daugiau at
spindėtų šiandieninį Lietuvos gy
venimą. Užmegzti su Lietuvos 
spaudos darbuotojais artimesnius 
ryšius - buvęs jos viešnagės tikslas.

Meno terapijos studija jau 
treji metai veikia Vilniaus psichi
nės sveikatos centre. Jai vadovau
ja Ieva Fabijonavičiūtė. Kaip EL
TA rašo, studijoje dirbama penkis 
kartus per savaitę po dvi valan
das. Studiją yra lankę apie 60 
žmonių, iš kurių 20 nuolat piešia. 
Žinovų teigimu, jų darbai prilygs
ta autentiškiems meno kūriniams. 
Neseniai “Akademijos” dailės ga
lerijoje buvo surengta tų kūrinių 
paroda, atkreipusi psichologų, 
psichiatrų, dailės pedagogų bei 
profesionalių menininkų dėmesį.

A.a. dail. Kazio Šimonio 
(1887-1978) atminimui pagerbti 
Kupiškio miesto savivaldybės kul
tūros ir švietimo skyrius bei Etno
grafijos muziejus pradėjo rengti 
parodas - konkursus, kuriuose 
dalyvauti kviečiami tautodailinin
kai iš Panevėžio ir Utenos apskri
čių. Numatytos premijos 1000, 
700 ir 500 litų. Be to, renginių rė
mėjai pasirūpins ir kitais apdova
nojimais. Dail. K. Šimonis gimė 
Starkonių kaime, Panevėžio 
apskr. ūkininkų šeimoje. Mokėsi 
pas dail. A. Varną ir T. Daugirdą. 
1920 m. rinko ir piešė liaudies 
audinių ornamentus bei kitus 
liaudies meno dirbinius. 1927 m. 
surengė savo kūrinių parodą Pa
ryžiuje. Garsėjo ne tik tapyba, bet 
ir grafika, iliustravo knygas. Iš
leido ir savo atsiminimų knygą 
“Gyvenimo nuotrupos” (1959).

Lietuvos maironiečiai š.m. 
spalio 22 d. mini savo veiklos de
šimtmetį. Kaip “Dienovidyje” 
(1999.IX. 10-16) rašoma, Atgimi
mo šurmulyje Lietuvai parūpo 
prieš šimtą metų Maironio skelbti 
idealai. Steigti maironiečių drau
giją iniciatyvos ėmėsi Panevėžio 
Vytauto Žemkalnio gimnazijos 
direktorius Eug. Urbonas, gavęs 
pritarimo iš poeto M. Martinai
čio, kalbininko Vyt. Vitkausko ir 
kitų. Greitai idėja paplito po kitas 
Lietuvos vietoves - miestelius ir 
kaimus. Mokiniai iš pradžių dar 
nedrąsiai mokėsi pasirinktą him
ną - Maironio “Jaunimo giesmę”. 
Nelaukdami programų pakeiti
mo, mokiniai skaitė “Jaunąją Lie
tuvą”. Šiandien tie pirmieji moki
niai - jau suaugę žmonės, tikėti
na, kad yra paveikti Maironio 
idealų. Draugija skaičiuojama 
šimtais narių. Skyriai veikia vi
suose didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose. Nusistovėję jau ir tra
diciniai renginiai - konferencijos, 
stovyklos, šventės. Leidžiamas 
2000 egz. tiražu draugijos laikraš
tis “Sandrava”. Leidinį remia 
Švietimo ir Kultūros ministerija. 
Daugiausia maironiečių kaimo 
mokyklose. Šių metų programa - 
“Lietuva brangi, mano tėvyne”.

Mykolo Biržiškos archyvas, 
bibliotekininko Prano Razmuko 
pastangomis išsaugotas, š.m. spa
lio 20 d. buvo pristatytas archyvų 
darbuotojams, bibliografams, lite
ratūros ir kalbos tyrinėtojams. 
Archyvą sudaro 1917-1920 m. 
bendradarbės M. Kubiliūtės as
meniniai laiškai, raštai, Vilniaus 
miesto bei srities piliečių komi
teto veiklos dokumentai ir du ant
spaudai. Kaip ELTA pastebi, iš
saugota medžiaga yra gerai išsi
laikiusi ir labai reikšminga Lie
tuvos visuomeniniam bei kultūri
niam gyvenimui. Archyvas buvo 
paslėptas Vileiškių rūmuose 
Antakalnyje - sudėtas į dešimtį 
dėžių ir užmūrytas. Lietuvių lite
ratūros ir tautosakos instituto di
rektorius L. Sauka sakė, kad M. 
Biržiškos archyve tarp kitų vertin
gų radinių yra J. Basanavičiaus 
laiškas popiežiui, popiežiaus laiš
kas jam bei Vilniaus universiteto 
statuto 1918 m. projektas.
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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 milijonų dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind.................... 3.15%
180-364 d. term.ind................... 3.65%
1 metų term, indėlius................4.15%
2 metų term, indėlius............... 4.60%
3 metų term, indėlius................4.85%
4 metų term, indėlius................4.90%
5 metų term, indėlius................5.15%
1 metų GlC-mėn.palūk............. 4.25%
1 metų GlC-met. palūk............. 4.50%
2 metų GlC-met. palūk............. 4.85%
3 metų GlC-met. palūk............. 5.10%
4 metų GlC-met. palūk............. 5.15%
5 metų GlC-met. palūk............. 5.40%
RRSP, RRIFirOHOSP

“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.a..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

“Aušros” žinios
- 1999-2000 m. sezonui užsire

gistravo 100 sportininkų. Jei kas 
pavėlavo užsiregistruoti, prašom 
skambinti R. Jaglowitz 622-9919.

- Tėvų komiteto posėdis įvyks 
lapkričio pabaigoje.

- Klubo sezono atidarymas 
įvyks spalio 31 d. po 10.15 v.r. Mi
šių. Sportininkai ir vadovai kviečia
mi dalyvauti.

- Ryšium su vartotų drabužių 
išpardavimu spalio 25-29 d.d. para
pijos salėj treniruočių NEBUS.

- Dominion, Ultra Mart ir 
A&P maisto parduotuvės už pirktų 
prekių pakvitavimus “Aušros” klu
bui skiria tam tikrą nuošimtį pini
gais. Tam tikslui yra padėta dėžutė 
Prisikėlimo šventovės prieangyje. 
Visi prašomi į tą dėžutę mesti tų 
parduotuvių pirkimo pakvitavimus.

Žinios iš Lietuvos
- KREPŠINIS. Eurolygos 

čempionai Kauno “Žalgirio” krep
šininkai vėl pralaimėjo Vokietijoje 
Berlin “Alba” komandai 64:80. R. 
Saportos taurės varžybose Vilniuje 
“Lietuvos rytas” sutriuškino Šalon 
“Elan Sportif” (Prancūzija) klubą 
87:58; Vilniaus “Sakalai” Vengrijos 
mieste Pečs nusileido Belgrado 
“Radniški” (Jugoslavija) komandai 
77:80; R. Koračo taurės varžybose 
Klaipėdos “Neptūnas” pasidavė Si
lezijos Rudoje (Lenkija) “Pogon” 
klubui 67:74; Šiaulių “Šiauliai” - 
Bytom “Bobry” 68:66; L. Rochetti 
taurės varžybose Kauno “Laisvė” -

Kijev “Dinamo” (Ukraina) dvikovą 
laimėjo šeimininkės 70:57.

- DVIRAČIAI: Berlin (Vokie
tija) vykstančio pasaulio dviračių 
čempionate moterų 3 km persekio
jimo lenktynių kvalifikacijos varžy
bose Rasa Mažeikytė užėmė ketvir
tąją vietą ir pateko į pusbaigmę, 
kartu išsikovojo teisę dalyvauti Sid
nio olimpiadoj. Italijoje vykusias 
moterų dviračių lenktynes “Trofeo 
Mamma Boni” laimėjo 23 metų 
Lietuvos dviratininkė Diana Žiliūtė.

- FUTBOLAS: Kauno “Inka
ras” - Šiaulių “Kareda” 1:0; Gargž
dų “Banga - Alytaus “Dainava” 
2:1; Danijoje vykstančio Europos 
jaunimo futbolo čempionato atran
kos varžybų rungtynes Lietuvos ko
manda pralaimėjo danams 1:5.

- JOJIMAS: Vilniuje vykusių 
Tarptautinės žirgų sporto federaci
jos (FEI) dailiojo jojimo varžybų 
elementaraus bandymo jungtį lai
mėjo Šalčininkų r. sporto klubo 
“Mustangas” trenerė Svetlana 
Snarskienė, antrąją vietą - Vilniaus 
raitosios policijos atstovė Lina In- 
gelevičienė, trečiąją - klaipėdietė 
Natalija Sapiežko.

- ŠAŠKĖS: Vilniuje vykusią 
šeštąją tarptautinę šimtalangių šaš
kių rungtį laimėjo Lietuvos did- 
meisteris Aleksejus Domčevas, ant
rąją - pasaulio kadetų čempionas 
Justinas Jankūnas, trečiąją - Vale
rijus Kudrecevas. Visi vilniečiai. 
Papratųjų šaškių varžybas laimėjo 
didmeisteris vilnietis Sigitas Smaid- 
rys, antrąją - Latvijos atstovas Ru
dolf Tomass, trečiąją - jonavietis 
Liutauras Šulga. V.P.
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Eugenijus Krikščiūnas (kairėje), 
ŠALFASS lauko teniso sekcijos va
dovas, ir Aloyzas Volskis, pirmau
jantis tenisininkas, susitikę Co
lumbus, OH, š.m. rugsėjo 4-5 d.d. 
vykusiose Šiaurės Amerikos baltie- 
čių lauko teniso varžybose

TTTTLIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 115 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

“Aušros” skautų stovykloje, Ingelwood, Ont. 1954 m. Iš kairės: VI. Bacevi
čius, viduryje Juozas Pažėra ir Leonas Kalinauskas

KANADOS ĮVYKIAI

BPL Import/Export

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

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

■■■■■■■■■■■Mllllllllllllllllllllll 
ROVAL LePAGE 
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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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
ryšių ministerio pavaduotoju 
Trudeau administracijoje ir yra 
laikomas darbščiu, sumaniu bei 
energingu vadovu.

Kanados valstybiniai par
kai yra pavojingoje padėtyje dėl 
oro bei aplinkos taršos ir pra
moninės veiklos parkų pakraš
čiuose. Neseniai paskirtas Par
kų peržiūros komiteto pirmi
ninkas Jacques Gerin tokią savo 
nuomonę pareiškė federacinei 
paveldo ministerei Sheila 
Copps. Pastaroji referavo šį 
klausimą parlamente ir paskel
bė, kad šių parkų išsaugojimas 
turėtų būti vienas iš naujojo 
tūkstantmečio įsipareigojimų. Iš 
39 valstybinių parkų tik du pa
čioje šiaurėje liko nepaliesti tar
šos. O Fundy parke (New 
Brunswick) padėtis yra tiek blo
ga, kad jau 35 rūšys laukinių gy
vūnėlių išnyko arba apleido 
parką. Daugelyje vietų medžių 
visiškas iškirtimas būna vykdo
mas iki pat parko ribų tuo pa
žeidžiant ir parko vidinę ekolo
ginę sistemą.

Nobelio taikos premija 
1999 metais paskirta “Gydytojų 
be ribų” (“Medecins sans fron- 
tieres”) organizacijai. Ši orga
nizacija buvo įsteigta 1971 me
tais Prancūzijoje, kai du jauni 
prancūzai gydytojai B. Kouch
ner ir X. Emmanuelli, dirbę 
Raudonajam kryžiui Afrikos 
Biafroje, buvo nustebinti ir su
krėsti tos organizacijos neveik
lumu ir politine baime. Dabar 
jų įsteigtoje organizacijoje dar
buojasi apie 2,000 gydytojų bei 
medicinos personalo 80-yje ša

lių, dažnai rizikuodami savo gy
vybėmis ir dirbdami sunkiose 
sąlygose padedant nuo gamtos 
nelaimių bei karo veiksmų nu- 
kentėjusiems žmonėms. Nema
žai kanadiečių medikų yra šios 
organizacijos nariai, jų tarpe ir 
dabartinis “Gydytojų be ribų” 
pirmininkas torontietis gydyto
jas James Orbinski.

CAW, Kanados automobilių 
pramonės darbininkų, unijos 
pirmininkas Buzz Hargrove išsi
rūpino savo unijos nariams pa
tenkinamai geras ilgalaikes dar
bo sutartis su Fordo, Daimler
Chrysler ir paskiausiai su Gene
ral Motors bendrovėmis. Visais 
trimis atvejais buvo grasinama 
streikais ir susitarimai pasiekti 
pačiu paskutiniu momentu. De
rybų pagrindinis siekis buvo už
tikrinti darbininkų darbo saugu
mą ir perspektyvas, nes bendro
vės stengiasi mažinti darbininkų 
skaičių, įvesti automatizaciją, iš
siųsti kuo daugiau darbo mažes
nėms bendrovėms, net ir užjū
riuose, kurių dauguma neturi 
organizuotų unijų ir jų darbi
ninkai pigiau apmokami. q

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

Skautų veikla
• A. a. Juozas Pažėra, buvęs 

torontietis skautų veikėjas, iškelia
vo iš šio pasaulio. Juozas 1930 m. 
įsijungė į skautišką veiklą Lietuvo
je. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, o 
1948 m. rudenį emigravo j Kanadą 
ir su šeima apsigyveno Toronte. 
Radęs gražiai veikiančius skautus, 
su nauja energija įsijungė į sk. vyčių 
būrelį, o susiorganizavus vyčių 
draugovei, ėjo adjutanto pareigas. 
1952 m. pavasarį perėmė “Skautų 
aido” administraciją, ir dėjo pa
stangas žurnalui sutelkti lėšų. Į tal
ką pasikvietė skautininkus: L. Kali
nauską, A. Draugelį, J. Gaižutį, J. 
Matulaitį, F. Mockų, su kurių pa
galba “Skautų aidas” pradėjo atsi
gauti ir padidėjo 4-riais puslapiais 
bei padaugėjo prenumeratorių. 
1954 m. vasario mėn. V.S. v.s. St. 
Kairio buvo paskirtas “Rambyno” 
tunto tuntininku ir jau vasarą, susi
taręs su “Šatrijos” tunto tuntininke 
s. V. Kalendriene, suorganizavo 2- 
jų savaičių stovyklą “Aušra” Ingel
wood, Ont. Stovyklavo per 200 
skautų-čių. Stovykloje buvo išleistas 
laikraštėlis “Liepsnelė”, redaguotas 
s. Č. Senkevičiaus, vėliau išspaus
dintas spaustuvėje. Jis suorganizavo 
tautinių šokių būrelį, kurį globojo. 
Dar suorganizavo tėvų komitetui 
remti skautus bei šokių grupę. Ber
niukams buvo parūpinti tautiniai 
drabužiai, austi Tamošaitienės. 
Tuntininkavimo metu vyriausio 
skautininko buvo paskirtas Kana
dos rajono vadeivos pavaduotoju. 
Būdamas ir tose pareigose 1954 m. 
vadovavo skiltininkų kursams, pasi-
kvietęs skautininkus į talką. 1955 
m. suorganizavo draugininkų ir 
skiltininkų suvažiavimą Toronte. S. 
Juozas Pažėra tuntininko pareigose 
buvo iki 1957 m. pavasario. Vėliau 
su šeima persikėlė į Los Angeles, 
CA, kur laimingai gyveno iki mirties.

Toronto skautai-tės ir skauti
ninkai reiškia gilią užuojautą jo 
žmonai ir visai šeimai. Ilsėkis ramy
bėje mielas bendramintį.

V.s. F. Mockus

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

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

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 12 metų

ZilktatP DRAUDIMAS^Z IIIUIMIU 4555 Hurontarlo St., Mississauga, ° LįEįlJ s 
You’re in good hands. Ont. L4Z3M1 *>77^*'*

RAMŪNAS (RON) VANAGAS
“Take Two Advantage” 

planas sujungia namo ir automobilio 
draudimą, sumažina Jūsų įmokas

Darbo tel.: 905 502-6297 

Namų tel.: 416 621-1261 

“Cell": 416 825-4503

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

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

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
23 ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176
K HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
£3 HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

MOKA:
3.05% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
3.80% už 180-364 dienų term, indėlius 
4.35% už 1 m. term, indėlius 
5.00% už 2 m. term, indėlius 
5.25% už 3 m. term, indėlius 
5.35% už 4 m. term, indėlius 
5.60% už 5 m. term, indėlius 
4.35% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.60% už 1 m. GIC invest, pažym. 
5.25%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
5.50% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.60% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.85% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.00% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
4.60% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
5.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
5.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
5.60% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
5.85% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. Ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
4.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk 

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų....................7.10%
2 metų....................7.60%
3 metų....................7.80%
4 metų....................7.90%
5 metų....................8.00%

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasferCan? j^er°c TIPUJS
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

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.

4 Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

ALGIS
MEDELIS

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

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 atsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į 
Lietuvą. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
PER 7 DARBO DIENAS JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!
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mirus,
dukrai AUDRONEI ir sūnui SAULIUI su šeima 
reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Giminės Lietuvoje

Kunigų suvažiavimas
Metinis Kanados lietuvių ka

talikų kunigų suvažiavimas įvyko 
š.m. spalio 19 d. Lietuvos kanki
nių parapijos klebonijoje Missi
ssaugoje. Dalyvavo 10 kunigų iš 
Toronto, Mississaugos, Hamilto
no ir Londono. Suvažiavimą pra
dėjo KL Kunigų vienybės pirm, 
prel. J. Staškevičius - pasveikino 
dalyvius ir pradinei maldai pa
kvietė prel. Pr. Gaidą. Pirminin
kauti buvo pakviesti kun. K. Kak
nevičius, sekretoriauti - kun. V. 
Valdemaras. Kun. K. Ambraso, 
SJ, atsiųstą praėjusio suvažiavimo 
protokolą perskaitė sekr. kun. E. 
Putrimas.

Išsamų pranešimą apie Kana
dos lietuvių kunigų veiklą padarė 
pirm. J. Staškevičius, pabrėžda
mas, kad šis suvažiavmas yra su
kaktuvinis, nes ši organizacija bu
vo įsteigta prieš 50 metų. Per tą 
laikotarpį iš Kanadoje dirbusių 
kunigų mirė 34. Iš pirmojo suva
žiavimo matyti, kad jame kilo 
mintis organizuoti “Tėviškės ži
burių” savaitraščio leidybą. Tai ir 
buvo padaryta 1949 m.

Be to, prel. J. Staškevičius 
papasakojo apie a.a. prel. J. Ber- 
tašiaus laidotuves, kuriose daly
vavo š.m. spalio 12-13 dienomis 
Vinipege. Tenykštė lietuvių para
pija, netekusi klebono, atsidūrė 
pavojuje - jeigu neatsiras kunigas 
galįs aptarnauti parapijiečius lie-

Dr. Gina J. Ginčauskaiiė 
optometristė

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

(prie Lietuvių Namų)
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

tuvių ir anglų kalbomis, gali būti 
uždaryta. Tokia esanti vietinio 
vyskupo nuomonė.

Iš pirmininko pranešimo taip 
pat aiškėjo, kad neteko klebono 
kun. L. Kemėšio ir Delhi lietuvių 
parapija, bet ji administruojama 
bei aptarnaujama iš Lietuvos kan
kinių parapijos Mississaugoje, ku
ri rūpinasi ir lietuvių telkinių lan
kymu Sudburyje bei Sault Ste. 
Marie vietovėse. Windsoro lietu
vių parapiją aptarnauja kun. A. 
Volskis iš Detroito.

Valdybos sekretorius kun. E. 
Putrimas padarė pranešimą apie 
sielovadinę savo kelionę į Ed
montoną ir Kalgarį 1998 m. Ga
vėnioje. Per vieną savaitgalį galė
jo aplankyti ir Edmontoną, ir Kal
garį. Ten dar tebėra nemaži lietu
vių telkiniai. Vankuveris liko ne
aplankytas, nors ir ten yra nema
ža lietuvių grupė.

Kun. V. Valdemaras papasa
kojo apie sielovadinę savo kelio
nę į Vinipegą praėjusių metų Ga
vėnioje. Ten išbuvo dvi savaites, 
talkindamas klebonui prel. J. Ber- 
tašiui. Ten ir dabar tebėra nema
ža lietuvių grupė.

Po pranešimų ir diskusijų 
perrinkta ta pati valdyba, kuri 
naujai pasiskirstė pareigomis: 
pirm. kun. Aug. Simanavičius, 
OFM, ižd. prel. J. Staškevičius, 
sekr. kun. E. Putrimas.

Aptarus einamuosius reika
lus, buvo persikelta į šventovę 
maldoms už mirusius šios Kunigų 
vienybės narius, kurių dalis yra 
palaidota Šv. Jono lietuvių kapi
nėse Mississaugoje.

Iš suvažiavimo nutarimų pa
žymėtini - atšvęsti Kunigų vieny
bės 50-tį ateinantį pavasarį ir pa
sirūpinti paruošimu sukaktuvinio 
leidinio - Kanados lietuvių para
pijų istorija. Inf.

Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS 1999 m. spalio 23 d. tarp Toronto Maironio mokyklos mokytojų ir 
mokinių, sutikusių jį Toronto orauostyje. Šalia Prezidento mokyklos vedėja Aldona Šimonėlienė. Antra iš 
kairės - Alma Adamkienė Nuotr. V. Aušroto
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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.

West Realty lr»c.

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

Nemokamas namų įvertinimas

Šimtasis gimtadienis
Š.m. spalio 1 d. susirinkę 

Toronte apie 30 tautiečių pa
sveikino Antaną Basalyką jo 
šimtojo gimtadienio proga. Raštu 
sveikino Kanados generalgu
bernatorius Romeo LeBlanc, 
min. pirmininkas Jean Chre
tien, Ontario premjeras Mi
chael D. Harris, Ontario par
lamento narys Tony Ruprecht, 
Kanados lietuvių bendruomenė 
ir Kanados lietuvių fondas. Žo
džiu sveikino kun. Augustinas 
Simanavičius, OFM, Prisikėli
mo parapijos vardu, Bronius 
Saplys kaip vilnietį Vilniaus 
krašto lietuvių sąjungos vardu. 
Pensininkų klubo vardu p. Na-

Vilnietis ANTANAS BASALYKAS, at
šventęs Toronte šimtąjį gimtadienį

rušienės paruoštą adresą per
skaitė L. Mačionienė. Asmeniš
kai sveikino R. VI. Simonaičiai, 
Elena Oželytė, Pr. Krilavičius, 
p.p. Greičiūnai, Toronto miesto 
slaugos namų koordinatorė 
Ann Marie Abrams ir namų šei
mininkė, Antano dabartinė glo
bėja Regina Miltenienė.

Visi sugiedojo “Ilgiausių 
metų”. Vaišėmis pasirūpino 
Prisikėlimo parapija ir šeimi
ninkė. Sukaktuvininkas visiems 
nuoširdžiai padėkojo.

Antanas Basalykas yra gi
męs 1899 m. spalio 1 d. Cima- 
kavo kaime, Ratnyčios parapi
joje, Druskininkų valse. Pradinį 
ir vidurinį mokslą ėjo Druski
ninkuose, o vėliau Kaune, Vy
tauto Didžiojo universitete bai
gė ekonominius mokslus. Karo 
audrai siaučiant per Vokietijos 
DP stovyklas pasiekė Kanadą, 
kur ir Šiuo metu gyvena prižiū
rimas kun. klebono Aug. Sima
navičiaus, OFM, ir globojamas 
Reginos Miltenienės namuose.

Linkime Tau, Antanai, 
sveikatos ir sujungti savo gyve
nime tris šimtmečius.

B. Saplys

Atitaisymas. “TŽ” nr. 42 užuo
jautoje Sigitai Štųopienei, mirus 
Nijolei Borysienei, ‘įsibrovė klaida. 
Užuojautą reiškė ne M. K. Gramb- 
liai, o M. K. Grambiai.

So many people 
to call overseas
So many easy 
ways to save
GET

•100
IN FREE
LONG DISTANCE
CALLS

gl 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

$1.19
$0.66
$1.49

Toronto
Kanados lietuvių bendruo

menės krašto tarybos suvažiavi
mas įvyko spalio 23 d. Anapily
je, Mississaugoje. Dalyvavo ta
rybos nariai bei apylinkių pirmi
ninkai arba jų atstovai iš įvairių 
vietovių, įskaitant Vankuverį, 
Vinipegą, Edmontoną, Mont
real} ir artimesnius telkinius. 
Susirinkusieji išklausė Lietuvos 
ambasadoriaus dr. A. Eidinto, 
garbės konsulo H. Lapo sveiki
nimus, PLB pirmininko Vyt. 
Kamanto pranešimą. Po pietų 
vyko simpoziumas, kuriame bu
vo gvildenamas apylinkių prob
lemos bei jaunesnių lietuvių 
įjungimo į Bendruomenę sun
kumai. Sesija buvo užbaigta 
prieš 3 v.p.p. (Plačiau kt. nr.)

Ryšium su Lietuvos prezi
dento V. Adamkaus viešnage 
Kanadoje Lietuvos ekonominės 
plėtros agentūros rūpesčiu iš
leista informacinė albuminio 
pavidalo brošiūra su spalvoto
mis iliustracijomis bei Preziden
to žodžiu. Tai labai patrauklus 8 
psl. leidinėlis, skirtas ypač vers
lo žmonėms sudominti galimy
bėmis investuoti savo kapitalus 
Lietuvoje. Gaila tik, kad tame 
leidinėlyje palikta nemažai klai
dų: pvz. rašoma vietovė “Kasi- 
dorus” (Kaišiadorys?), “Birzo” 
(Biržai?), “Anykzio” (Anykš
čiai?), “Embassador” (Ambas
sador) ir kt.

A. a. Jono Sadausko 13 me
tų mirties prisiminimui žmona 
Birutė ir šeima “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

A. a. Sofijos Tekorienės 
dvejų metų mirties prisiminimui 
Birutė Sadauskienė ir šeima 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Irenos Mankus viene- 
rių metų mirties atminimui Bi
rutė Sadauskienė su šeima “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Rožei Augustinavičie- 
nei mirus, užjausdami dukras 
Elenutę Rugenienę, Stasytę Zel- 
len, sūnus Albertą ir Stasį su 
šeimomis bei visą gausią gimi
nę, “Kovai su vėžio liga Lietu
voje”, sergantiems vaikučiams, 
tremtiniams ir seneliams auko
jo: $45 - A. G. Senkai; $30 - E. 
J. Gudinskai, E. Rugienienė; 
$20 - Z. P. Augaičiai, A. Aleliū- 
nienė, A. Klemkienė, M. Obelė- 
nienė, J. Jocius, E. J. Mačiuliai,
M. Povilaitienė, L. Gurklienė, 
B. Lukošienė, A. K. Ratavičiai,
N. Evans, T. P. Pargauskai, J. P. 
Pargauskai, B. Dirsienė, A. Us- 
valtas; $15 - S. Mažeikienė; $10 
- M. Stankaitienė, O. P. Vė- 
žauskai, J. M. Vieraičiai, A. D. 
Garkūnai, A. T. Žebartavičiai, 
J. L. Vitai, A. Aleliūnas, D. Ge
ring, D. Bartulienė; $5 - K. J. 
Jauneikos. “Tremtinių grįžimo 
fondui” aukojo: $10 - L. J. Vi
tai. “Tėviškės žiburiams” auko
jo $10 - B. V. Cvirkos. Visas 
aukas velionės atminimui rinko 
A. Klemkienė ir T. Pargauskie- 
nė. M.P.

Best Sellers Ltd.
Member Broker

4 Robert Speck Parkway. Suite 150. 
Mississauga Ont L4Z1S1

Sprint.
Canada Lithuania

Where easy comes to life."

Russia 
Estonia 
Latvia

$0.94/minute

This plan applies to all direct-dialed calls in serviceable areas. 'Otherwise a $2.95 monthly tee wIl apply starting at month lour.IM,®: Sprint Canada. FONCAlur and the Sprint Canada logo are trade marks of Spnht Communications LP. used under licence by Sprint Canada Inc.
Where pasu comps tn iff p k a trade-mark of Snnnt Canada Inc.© Sorint Canada he.. 1999. Snrint Canada services are sutxect to the General Terms of Service, available on request or at www.spnntcanada.ca ______

IRENA RENTELIENE
Pirkimo-pardavimo atstovė

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

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

fLSEDtSESUEItSĮ

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

TEL. (416) 252-6741 
6č fcfcrtco Avė., Toronto Ont., M8VIR3

Savininkas Jurgis Kuliešius

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

115 Lakeshore Rd. E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 TeL: 905 271-7171 

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

Dantų gydytojai
Dr. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.
Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.
Dr. O. ELVIKIS, d.d.s.
Dr. R. KARKA, d.d.s. m.s. Dip. orth.

(Orthodontist)
Telefonas

2373 Bloor Street West 41 g 763-5677
(Prie Jane St.)

Advokatas

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

Tel. 416 240-0594
27 John SI., Second Floor Lengvūi pasleklama, aimbusu 
Weston, Ontario M9N 1J4 nr. 79 (Scarlett Road) nuo 
(arti Lawrence ir Weston Rd.) Runnymedepožeminio stoties.

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

str g Travel________
& Services Inc.

1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus į 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) 233-460’1’7^7416) 23?3042

Siuntiniai laivu ir lėktuvu
TIESIOG j VILNIŲ

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

Pristatymo kaina $15 už siuntinį

Tel. (416) 233-4601

http://www.sprintcanada.ca
http://www.spnntcanada.ca
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Anapilio žinios Prisikėlimo parapijos žinios

- Spalio 24, sekmadienį, pas
kutinį kartą prieš išvykdamas į savo 
parapiją pamokslus sakė Žvirgž
daičių klebonas kun. Algirdas Kil
dušis. Džiaugiamės jo svečiavimusi 
mūsų tarpe ir linkime Dievo palai
mos bei sėkmingos darbuotės Lie
tuvoje.

- Šį sekmadienį, spalio 31, 
Anapilyje bus renkama arkivysku
pijos įsakytą antroji rinkliava pa
saulio misijoms.

- Rudeninė kapinių lankymo 
diena bus spalio 31, sekmadienį. 
Mišios bus Lietuvos kankinių šven
tovėje 3 v.p.p. Pamokslą sakys Lon
dono lietuvių parapijos klebonas 
kun. K. Kaknevičius. Prieš Mišias ir 
Mišių metu gros Vilniaus styginis 
kvartetas. Autoaikštėje bei kapinė
se tvarką prižiūrės Toronto VI. Pūt- 
vio kuopos šauliai. Autobusas kapi
nių lankymo pamaldoms važiuos 
nuo Islington požeminių traukinių 
stoties Anapilin 2.30 v.p.p., o nuo 
Anapilio atgal išvažiuos įprasta 
sekmadienio tvarka.

- Kapinių lankymo dienos proga 
spalio 31, sekmadienį, KLK moterų 
draugijos mūsų parapijos skyrius ren
gia parodą, kurioje su savo kūriniais 
dalyvaus keramikė Valentina Balsienė 
ir fotografas Vytautas Suslavičius. Pa
rodą paįvairins Jan Matejko tapyto 
Žalgirio mūšio paveikslo kopija, ku
rios originalas buvo šią vasarą atga
bentas iš Lenkijos ir išstatytas Vil
niaus dailės muziejuje.

- Kapinių lankymo dienos pie
tūs spalio 31, sekmadienį, bus ruo
šiami Anapilio moterų būrelio Ana
pilio 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 31, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už Paulionių ir Kliori- 
kaičių mirusius; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje 3 v.p.p. už a.a. Juozą Bataitį; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje, 
spalio 30, šeštadienį: 3 v.p.p. už a.a. 
Laimą Ratavičiūtę (II metinės).

Išganytojo parapijos žinios
- Šį sekmadienį, spalio 31, 

11.15 v. ryto įvyks Reformacijos 
šventės pamaldos. Š.m. Reformaci
jos šventė yra istorinė, nes Vokieti
joje, Augsburgo mieste, iškilmingo
se pamaldose spalio 31d. bus pasi
rašyta “Išteisinimo deklaracija” 
tarp Vatikano ir Pasaulinės liutero
nų sąjungos prezidiumo.

- Ateinantį sekmadienį Šv. Ko
munijos pamaldos 11.15 v. ryto. Po 
jų šventovės patalpose įvyks moterų 
draugijos susirinkimas.

- A. a. Ema Šturmienė savo tes
tamente Išganytojo parapijai paliko 
$1,100. Parapija yra dėkinga jai bei 
testamento vykdytojui sūnui Petrui 
Šturmui už auką ir gražų pavyzdį.

Lietuvių Namų žinios
- Spalio 23 d. Lietuvių Na

muose lankėsi respublikos prezi
dentas V. Adamkus su ponia Alma 
bei palyda. Susitikimo dalyviai dė
kingi aukštiesiems svečiams už ap
silankymą.

- Sekmadienio popietėje spa
lio 24, dalyvavo 133 asmenys. Sve
čių knygoje pasirašė B. Vaitkūnai- 
tė-Nagienė iš Montrealio, A. Va- 
laškevičienė iš Londono, Ont., V. 
Lemežytė-Butinger iš Waterloo, 
Ont., dr. Vincas W. Kadis iš Ed
monton, Alta. Pranešimus padarė 
ir su svečiais supažindino LN valdy
bos narė A. Skilandžiūnienė.

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

- Atsižvelgiant j kapų lankymo 
dieną, Lietuvių Namų 48-erių metų 
gyvavimo sukakties paminėjimas 
nukeliamas iš spalio 31 d. į lapkri
čio 7 d., 2 v.p.p. (tuoj pat po pietų) 
Lietuvių Namų salėje “B”. Kviečia
me dalyvauti.

- S.m. spalio 27 d., 11 v. ryto 
įvyks LN moterų būrelio susirinki
mas Lietuvių Namų seklyčioje.

- Elena ir Raimundas Namikai 
slaugos namų statybai aukojo $250. 
Slaugos namų vajaus komitetas dė
koja visiems aukotojams už nuošir
dų dosnumą ir paramą. Slaugos na
mams aukos priimamos Toronto ir 
Hamiltono kredito kooperatyvuose 
arba siųsti tiesiog: Labdaros fon
das, Lietuvių slaugos namai, 1573 
Bloot St. W. Toronto, Ont. M6P 1A6.

- Lietuvių Namams reikalingi 
tarnautojai įvairioms pareigoms. 
Ieškomi “barmenai”, padavėjos, va
lytojai, virėjai, pastato prižiūrėtojai. 
Kreiptis į LN vedėją arba skambin
ti tel. 416 532-3311.

Kauno arkivyskupijos vaiko 
dienos centrams $100 aukojo N.N.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui aukojo $100 - O. 
Raubienė, U. Paliulytė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - Kasperavičių šei
ma (a.a. Felikso Kasperavičiaus 
VII mirties metinių proga); $50 
- D. Radzevičienė.

- Praeitą sekmadienį, 10.15 v. 
Mišiose dalyvavo Lietuvos respubli
kos prezidentas Valdas Adamkus 
su ponia Alma ir palydovais. Per 
Mišias giedojo jungtinis parapijos ir 
“Volungės” choras, pamokslą pasa
kė Kretingos vienuolyno viršininkas 
T. Astijus Kungys, OFM, koncele- 
bravo ir svečias iš Brazilijos kun. 
Petras Rukšys, SDB. 8.15 v. Mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė Kretin
gos parapijos klebonas T. Gedimi
nas Numgaudis, OFM.

- Vėlinių išvakarėse, lapkričio 
1 d., 7 v.v. šventovėje bus aukoja
mos Mišios už visus parapijos miru
siuosius. Mirusiųjų vardai, kurie 
mirė po paskutinių Vėlinių, bus pa
minėti per Mišias.

- “Atgaivink” programos ket
virtos savaitės tema yra “Neteisin
gumo patirtis”.

- Spalio 27 d. palaidota a.a. An
gelė Šulcienė, 87 m. Giminių Kana
doj neturėjo. Lietuvoje mirė Filo
mena Bareikienė, Antano Kairio ir 
Genovaitės Rulevičienės sesuo.

- Vartotų drabužių ir daiktų iš
pardavimas vyksta parapijos salėse 
šį trečiadienį, spalio 27 ir ketvirta
dienį, spalio 28 nuo 10 v.r. iki 8 v.v. 
Kas turi atliekamų nereikalingų 
daiktų, prašom atvežti juos j salę 
prieš išpardavimą.

- Vakarinių ir vestuvinių dra
bužių madų paroda, kurią rengia 
KLK moterų draugijos parapijos 
skyrius, įvyks sekmadienį, lapkričio 
7, 4 v.p.p. parapijos salėj. Savo kū
rinius rodys Niujorke jau gerai ži
noma Ramona Kevėža ir Toronto 
“Bridal Salon’o” Gisella Furfaro. 
Bilietai yra platinami sekmadie
niais salėje, kitu laiku pas skyriaus 
pirmininkę V. Siminkevičienę die
nos metu 533-0621, vakare 761- 
9131. Parodos pelnas skiriamas pa
rapijos persikėlimo vajui.

- Bilietai į N. Metų sutikimo 
pokylį parapijos salėje jau platinami 
sekmadieniais parapijos salėj, kitu 
laiku pas V. Tasecką 905 824-4461.

- Parapijos tarybos labdaros 
sekcija turi vietos talpintuve ir nori 
nusiųsti į Lietuvą tokių daiktų, ku
rie yra labai reikalingi kroniškiems 
ligoniams ir invalidams. Jei kas turi 
ligoniams lovų, patalynės, ratukų 
(wheelchair), vežimukų vaikams, 
nepermirkstamų paklodžių, suau
gusiems vystyklų, ligonių aprangos, 
klausos aparatų, vaikų drabužių, 
smulkių baldų vaikams ir t.t. pra
šom skambinti sekcijos pirmininkei 
dr. J. Čuplinskienei 533-7425.

- Mišios sekmadienį, spalio 31: 
8.15 v.r. už a.a. Alfą Tutlienę; 9.15 
v.r. už a.a. James Brough; 10.15 v.r. 
už Algį Avižienį, už a.a. kun. Joną 
Giedrį, SJ, ir už a.a. Kazimierą 
Budreckį; 11.30 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius.

Maironio mokyklos žinios
- Iš mokytojų tarpo pasitraukė 

Vida Kaleinikaitė.
- Sveikiname naują mokytoją - 

Janiną Dziemonienę, kuri dirbs 
jaunesniųjų darželyje.

- Spalio 30 d. vyks Kaukių po
būvis darželiuose. Vadovaus Vida 
Valiulietnė. Tą pačią dieną, 11.30 
v.r. auditorijoje kun. E. Putrimas 
praves Vėlinių susikaupimą. K.Ž.Š.

Lietuvos respublikos prezi
dentą Valdą Adamkų ir jo žmo
ną Almą Adamkienę praeitą 
šeštadienį, spalio 23, Toronto 
orauostyje pasitiko Kanados 
valdžios atstovai, ambasadorius 
dr. A. Eidintas, konsulas H. La
pas, KLB pareigūnai, iškilmių 
rengėjai, Toronto Maironio ir 
Hamiltono Vysk. M. Valančiaus 
vyresniųjų skyrių mokiniai su 
gėlėmis ir dainelėmis. Maironio 
mokyklos vedėja A. Šimonėlie- 
nė tarė sveikinimo žodį. Tą pa
čią dieną prezidentas su ponia 
vakare Lietuvių Namuose daly
vavo jų garbei surengtame po
kylyje. Sekmadienį, spalio 24, 
dalyvavo pamaldose - Išganyto
jo (ev. liuteronų) ir Prisikėlimo 
parapijų šventovėse; popiet ap
lankė Anapilio sodybą, didžio
joje salėje buvo iškilmingai su
tiktas, padarė pranešimą ir at
sakinėjo į klausimus (Plačiau 
kt. nr.)

Inž. Vytautas Kamantas, 
PLB valdybos pirmininkas, ir 
ponia spalio 25 d. lankėsi “Tė
viškės žiburių” redakcijoje, pali
ko pluoštą naudingos informa
cijos, pasidalino mintimis bend
ruomeninės veiklos klausimais.

A. a. Silvestrui Slavickui 
mirus, reikšdami nuoširdžią už
uojautą žmonai Sofijai, sūnums 
Donatui ir Rimui su šeima, Vi
da ir Alfonsas Stanevičiai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $40.

Atitaisymas. “TŽ” nr. 41 žinu
tėje dėl aukų a.a. Silvestro Slavicko 
atminimui pateko klaida. “Tėviškės 
žiburiams” aukojo ne Stanaičiai, o 
Vida ir Alfonsas Stanevičiai.

penktadienį, 
7 vai. vakaro 
Vytauto Didžiojo 
menėje* Šilta vakarienė su vynu * Šalti užkandžiai

* Naujųjų metų sutikimas su šampanu
* Šokiams gros geras orkestras * Veiks baras
* Stalai numeruoti * Vietos rezervuojamos iš anksto.
Bilietai parduodami LN raštinėje, skambinant tel. 416 532-3311, arba sekmadienio 
popietėse. ĮĖJIMAS - $60 asmeniui. Nuoširdžiai kviečiame sutikti 2000-tuosius 
Naujuosius metus Lietuvių Namuose.

Toronto Lietuvių Namų valdyba Ir visuomeninės veiklos komitetas

| 2000-tųjų METŲ SUTIKIMAS 
I

M MONTREAL1®
susirūpinę maisto ištekliais, bet da
lyviai buvo skaniai pavaišinti, įskai
tant ir puikiai išrūkytą žuvį. Pietų 
metu Jonas Rimeikis akordeono 
muzika bei daina visus linksmino. 
Pabaigoje buvo pravesta loterija. 
Pirmas šio sezono renginys praėjo 
puikiai.

“Home Adaptation for Seniors’ 
Independence” atstovas spalio 13 
d. “Rūtos” klube aiškino šią federa
cinės valdžios programą. Asmuo, 
sulaukęs pensininko amžiaus ir tu
rįs nedaugiau kaip 18,000 dolerių 
metinių pajamų, gali veltui gauti 
įvairių namo apyvokos daiktų: ran
keną prie vonios, kėdutę vonioje, 
durų užraktą ir daug, daug kitų 
daiktų. Jei gyvena du pensininkai ir 
jų metinės pajamos neviršija 22,000 
dolerių, jiems tokios pačios galimy
bės. Dėl smulkesnės informacijos 
reikia kreiptis pas John Mendelson 
tel. 514 993-8852 arba 514 731- 
8852.

A. a. Jadvyga Dragūnienė, 86 
m. amžiaus, mirė spalio 14 d. Po 
gedulinių pamaldų Aušros Vartų 
šventovėje spalio 18 d. palaidota 
Notre Dante dės Neiges kapinėse. 
Liūdi duktė, vaikaitis bei sesuo ir 
kiti giminės Lietuvoje.

A. a. Albinas Liepinaitis, 91 m. 
amžiaus, mirė spalio 15 d. Po mal
dų laidotuvių namų koplyčioje 3254 
Bellchasse, Montreal, Que., palai
dotas spalio 19 d. Liko sesuo, vai
kai, vaikaičiai, provaikaičiai ir kiti 
giminės. B.S.

Kun. Stanislovas Kazėnas, bu
vęs Biržų parapijos klebonas, spalio 
17 d. su kun. Kazimieru Ambrasu 
Aušros Vartų šventovėje celebravo 
šv. Mišias ir pasakė pamokslą. Jis 
apsigyveno prancūzų jėzuitų na
muose ir universitete mokosi pran
cūzų kalbos. Savaitgaliais numato 
padėti kun. K. Ambrasui.

Kun. Janush Lipski, daug pa
dėjęs Aušros Vartų kunigams, turė
jo didelę automobilio nelaimę. Da
bar jau sveiksta ir gali atnašauti Mi
šias. Paskutiniu metu jis dirbo len
kų parapijoje rytinėje JAV dalyje.

Prie žinutės “Solistės Elzbietos 
Kardelienės fondas” (“Tėviškės ži
buriai” Nr. 41, pusi. 5) tenka pridė
ti šio fondo valdybos sudėtį. Pirmi
ninkas yra solistas Antanas Keblys, 
valdybos nariai - Aušros Vartų pa
rapijos choro koordinatorius Anta
nas Mickus bei choristai Aldona 
Morkūnienė ir Dainius Juras.

Į Montrealio žvejotojų-me- 
džiotojų klubo “Nida” paruoštus 
pietus spalio 17 d. Aušros Vartų 
parapijos salėje prisirinko nenuma
tytai daug žmonių. Šiam renginiui 
vadovavo Aldona Vaičekauskienė. 
Pradžioje ji pakvietė Vyrų oktetą, 
vadovaujamą muz. Laurenti Djint- 
charadze. Šešiomis okteto skam
biomis dainomis visi buvo labai pa
tenkinti ir negailėjo aplodismentų. 
Po dainų kun. K. Ambrasas palai
mino paruoštus valgius, jų ruošėjus 
bei gausius dalyvius. Rengėjai buvo

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 -

Anapilio parapijos tarybos
administracinė sekcija

*

Penktadienį, spalio 29, 7.30 
v.v. Prisikėlimo parodų salėje, 
adv. Povilas Zumbakis skaitys 
paskaitą tema “Karo nusikaltė
lių Lietuvoje (ypač 1941 m. su
kilimo ir okupacijos) bylų pro
cedūros Kanadoje”. KLB kvie
čia visus dalyvauti.

Dienos šviesos taupymo lai
kas baigiasi spalio 31 d. Naktį iš 
šeštadienio į sekmadienį laikro
džių rodyklės atsukamos vieną 
valandą atgal.

Kapinių lankymo dieną, spa
lio 31, sekmadienį, “Tėviškės ži
burių” administracija bus atidary
ta po 9.30 v.r. Mišių iki 3 v.p.p.

Kapinių lankymo proga, 
spalio 31, sekmadienį, Anapilio 
knygynas veiks nuo 9 v.r. iki 5 
v.p.p. Bus galima įsigyti žvakių 
kapinių puošimui.

Vilniaus styginis kvartetas 
š.m. lapkričio 1, pirmadienį, 8 v.v. 
koncertuos su pianiste Goldą 
Wainberg-Tatz Toronte, Leah 
Posluns teatre (4588 Bathurst St., 
tarp Shephard ir Finch g.). Kon
certo globėjas - Lietuvos gene
ralinis garbės konsulas Haris La
pas. Bilietai po $20 ir $25, užsa
komi skambinant Jerry Nesker 
tel. 416 221-5521.

Š.m. lapkričio 7, sekmadie
nį, 3 v.p.p. “Vilnius Manor” pa
talpose įvyks Tautodailės insti
tuto Toronto skyriaus rengiama 
popietė, į kurią kviečia visus pa
žįstamus, draugus ir gerbėjus 
atsilankyti ir palinkėti sėkmės 
dail. Antanui Tamošaičiui, su
grįžtančiam į Lietuvą.

Prof. V. Samonis š.m. lap
kričio 7, sekmadienį, 2 v.p.p., 
Toronto Lietuvių Namuose pa
darys pranešimą tema “Lietu
vos ekonomikos reformų de
šimtmetis”. Bus liečiama Lietu
vos ekonomikos plėtotė bei 
problemos ir galimi ateities 
sprendimai. Taipgi bus apžvel
giama “Mažeikių naftos” krizė 
ir reikšmė Lietuvos ekonomikos 
raidai. SK

KLB Toronto apylinkės val
dyba nuoširdžiai dėkoja “Para
mos” kredito kooperatyvui už 
piniginę paramą ruošiant Lietu
vos prezidento V. Adamkaus 
priėmimą. Inf.

A. a. Kosto Valančiaus dvejų 
metų mirties prisiminimui $100 
“Tėviškės žiburiams” aukojo jo 
žmona Birutė Valančienė.

Mylimam Tėveliui ir Sene
liui Lietuvoje mirus, reikšdami 
nuoširdžią užuojautą Gintarei 
Sinskaitei, Pajauta ir Algis Ka- 
ziliai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $50.

A. a. Vlado Rickevičiaus še- 
šerių metų mirties atminimui 
pagerbti tėvai - Marija ir Bro
nius Rickevičiai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

A. a. Juozo Ališausko atmi
nimui Edvardas Valeška “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

A. a. prel. Justino Berta- 
šiaus atminimui, užjausdami 
artimuosius, “Kovai su vėžio li
ga” sergantiems vaikučiams 
Lietuvoje dr. V. ir L. Našlėnai 
(JAV) aukojo $20. M.P.

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA 

kviečia apylinkės jaunimą dalyvauti

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.

XXXXXXXXX5JXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Toronto Lietuvių Namuose 
ĮVYKS SOLISTŲ

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AUTOMOBILIAMS, 

kurių vairuotojai yra 55 metų 
amžiaus ar daugiau, 

neturėję nelaimių.

NAMAMS, 
naujiems ir atnaujintiems, gerai 

išlaikytiems, savininko 
gyvenamiems arba nuomojamiems.

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

Tel. 722-3545 Fax: 722-3546

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

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

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.

PARDUODU butą Mississaugoje, 
Tridel Towne I, 22-ame aukšte. Du 
miegamieji, 2 vonios, virtuvės ir 
skalbimo įranga. Prie 10-to kelio ir 
Burnhamthorpe gatvės. Skambinti 
vakarais (po 5 v.v.) tel. 416 239- 
4445. Agentai prašomi riesikreipti.

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.

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

“TŽ” leidėjai

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).

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

DURŲ GAMYKLA siūlo nuolati- 
nius pilno laiko darbus turintiems 
mechaninių įgūdžių ir pavyzdines 
vairavimo teises. Skambinti 905 
670-3363 arba kreiptis faksu 905 
670-8838._______________________

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

NUO 2000 m. sausio mėn. reikalin
ga auklė, galinti prižiūrėti 3 m. 
mergaitę ir 4 mėn. kūdikį bei atlik
ti namų ruošos darbus, kartu su 
šeima gyvenant moderniame name 
ant ežero kranto netoli Bolton (60 
km j šiaurės vakarus nuo Toronto). 
Skambinti (spaudžiant visus šiuos 
numerius) 905 584-6600, laukti sig
nalo ir vėl rinkti 519 938-8844. 
Skambinimas nemokamas.
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KONCERTAS
1999 m. lapkričio 9, antradienį, 7 v.v.

Visi kviečiami dalyvauti
Bilietai prie įėjimo - $12

Rengia - LN kultūros komisija

x 
x 
X
X 
X

Maloniai kviečiame dalyvauti

Toronto Lietuvių Namų 48-tajame

TRADICINIAME BALIUJE
1999 m. lapkričio 13, šeštadienį, 7 v.v.

Karaliaus Mindaugo menėje, 1573 Bioorstr. w.

BUS ĮDOMI PROGRAMA
Šokiams gros VACLOVAS ir VALDAS

Karšta vakarienė su vynu - veiks baras, loterija 
Bilietai gaunami LN .raštinėje 

tel. 416 532-3311 ir sekmadienio popietėse 
įėjimas - $20 asmeniui

Rengia - Toronto Lietuvių Namų ir
Visuomeninės veiklos komitetas

PRANEŠAME,
kad dar galima įsigyti papiginta kaina 

Lietuvių tautodailės instituto išleistą dailininkų 
ANASTAZIJOS ir ANTANO TAMOŠAIČIŲ knygą

Kaina: kan. $30 (buvo $40), 
JAV $25 (buvo $35) plius $4 persiuntimo išlaidoms

Papiginimas galioja tik iki Naujų metų, 
todėl kviečiame pasinaudoti proga.

Užsakymus siųsti: Lietuvių tautodailės institutas 
1573 Bloor Street W. 
Toronto, Ont. M6P 1A6

LTI valdyba

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

WALTER V. DAUGINIS
lASlISAACI] - DRAIDIIIA^

PERSIKĖLĖ Į NAUJAS PATALPAS NUO 1998 M. LAPKRIČIO 1 D.
KEN GIBB REAL ESTATE & INSURANCE 

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

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

Faksas 416 620-7584


