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Pinigai ir pamatai
Pinigai, pinigai. Visais laikais jų norėta, visaip 

apie juos kalbėta. Senose gramatikose buvo net galvažu
džiais pavadinti. O vis tiek pinigų magnetas yra pats stip
riausias, traukiantis visus, nuošaly palikdamas tik labai 
nedideles išimtis.

I
R elgeta, kasdien atkišęs praeiviams ranką, ir milijo
nierius, nebeišgalvodamas kaip save lepinti, vienodai 
nusilenkia galingajam pinigui. Nuo ryto iki vakaro 
stebėdamas žmones, skaitydamas spaudą, klausydamas 

žinių, net ir pamokymų, gali prisirinkti šimtus pavyzdžių, 
kurie patvirtintų posakį “ vien tik auksas valdo mus”. Kai 
dar į tą auksą reiškiasi asmeniniai polinkiai, jie dažnais 
atvejais priskiriami žmogaus silpnybėms, materialistinių 
pažiūrų plotmei. Tačiau kai jie jau susilipdo j plačias vi
suomenines užtvaras, tada jau perlipti į kitonišką pasaulį 
darosi beveik nebeįmanoma. O kadangi nebeįmanoma, 
belieka toleruoti tai, kas matoma ir kai kuriais atvejais 
net bandyti suvokti, kad kito kelio iš tikrųjų nėra. Kaž
koks išlepęs žmonių išrinktas atstovas valdžioje arba koks 
aukštesnis tos valdžios pareigūnas bando plačiąją visuo
menę įtikinti, kad kukliau gyventi negalima, kad materia
linės gerovės sumenkinimas arba tam tikrų privilegijų at
sisakymas kenks valstybės vardui, taigi ir pačiai valstybei. 
O tai jau būtų nedovanotina. Turtingesnės valstybės šai
pysis iš skurdeivų, ir niekas nenorės bendrauti su elgeto
mis ar šykštuoliais. Tuo būdu - turi ar neturi - privalai ly
giuotis su visais kitais, nepaisydamas biudžetinių balansų.

1
 R iš tikrųjų to reikia? Ar valstybės vadovų, rinktų at
stovų bei kitų aukštesniųjų pareigūnų puošnumas ir 
ištaigingumas būtinai reikalingi krašto reikalams bei 

reprezentacijai - klausimas diskutuotinas. Bet ap
gailėtina, kai prabangos ir puošnumo siekiama grynai sa
vo asmeninių poreikių tenkinimui bei niekam nereikalin
gam pasipūtimui naudojantis padėtimi. Ne taip jau seniai 
liūdnai ir pašaipiai išeivijos spaudoje nuskambėjo žinia 
apie Amerikon paskirto konsulo reikalavimą jo būstinę 
įkurti brangiausiame miesto rajone, labai nepatogioje vie
toje tautiečiams aptarnauti. Pasidairius galima būtų pri
rinkti ir daugiau panašių pavyzdžių, rodančių savanaudiš
kumą ir valstybinių pinigų švaistymą. Sunku net įsivaiz
duoti, kad kai kurie pareigūnai, atstovaujantys valstybei, 
elgiasi taip lyg visai nieko nenorėtų žinoti apie valstybės 
finansinį pajėgumą, jos skolas ir gyventojų nepasitenki
nimą dėl visuomenės skaldymo klasėmis, kai nepriklauso
mybės stiprinimui reikalingas kiekvienas centas. Juk vals
tybė turi atlikti daug daugiau svarbesnių uždavinių, negu 
tik aklai sekti kitų pėdomis nesiskaitant su ištekliais ir vis 
prašant finansinės paramos iš tarptautinių bankų. Dau
gelis mato, kad čia kažkas negerai. Gal net laisvės samp
rata iškreipta? Laisvė nėra smilkalai. O jei ji yra - laikas 
atsikvošėti. Juk valstybė - tai pastatas. Ji laikosi ant apa
čios, tai yra ant pamatų. Kokie jie, tokia ir valstybės 
ateitis. Nei puošnūs stogai, nei dangų remiantys bokštai 
nieko nepadarys, jei pamatai silpni. C.S.

Savaite Lietuvoje

----- --------~~------—
KANADOS ĮVYKIAI

Kaupiasi pinigų perteklius
Finansų ministeris P. Mar

tin lapkričio 3 paskelbė, kad per 
sekančius penkerius metus vals
tybės biudžeto perteklius sieks 
net $95.5 bilijono. Tuojau kilo 
klausimų ir sumanymų, kaip 
tuos pinigus panaudoti, tačiau 
ministeris pakartojo valdančiųjų 
liberalų anksčiau paskelbtą for
mulę: pusė pinigų bus skirta su
mažinimui valstybinės skolos 
(kuri dabar yra $577 bilijono) ir 
mokesčių, o kita pusė - įvai
riems federaciniams projektams 
vykdyti. Tarp jų buvo išvardin
ta: vaikų skurdo ir benamių 
problemų sprendimai, techni
kos tobulinimo parama, taršos 
(oro, vandenų, žemės) mažini
mas, vieškelių tinklo taisymas, 
parama mokyklų sistemai. Biu
džeto detales P. Martin žadėjo 
paskelbti ateinantį vasarį, kada 
bus pristatytas sekančių metų 
planas parlamentui.

Darbo draudos fondų “Emp
loyment Insurance”) perteklius 
irgi jau pasiekė $21 bilijono su
mą. Paprastai $15 bilijonų būna 
laikoma draudos rezerve, jei 
kartais bedarbystė staiga padi
dėtų. Nuo kitų metų sausio pra
džios P. Martin pažadėjo suma
žinti darbo draudos mokestį 
nuo $2.55 iki $2.40 už kiekvieną 
$100 apdraudžiamo uždarbio. 
Kadangi tą draudos mokestį 
moka ir darbininkai, ir darbda
viai, jie sutaupys $1.2 bilijono. 
Darbininkui, uždirbančiam $39, 
000 per metus, tas sumažinimas 
reiškia $58.50 papildomų san
taupų.

ŠAS (NATO) generalinis 
sekretorius George Robertson 
ragino Kanadą paskirti daugiau 
pinigų jos karinių pajėgų stipri
nimui ir modernizavimui, nes 
dabar tik mažasis Liuksembur
gas išleidžia proporcingai ma
žesnę dalį iždo tam reikalui ne
gu Kanada. Šiuo metu Kanada 
išleidžia apie 1.2% savo metinio 
biudžeto kariuomenei, kuri 
skundžiasi, kad jos ginkluotė 
sensta, laivai, sraigtasparniai ir 
lėktuvai reikalauja dažno re
monto. Tačiau gynybos ministe
ris L. Axworthy tą Robertsono 
pastabą atmetė, nes “Kanada 
svariai atlieka savo pareigų dalį 
taikdarių tarnyboje”.

250 kanadiečių karių iš 22- 
tro karališkojo pulko, populia
riai vadinamo “Van Doos” (nes 
būna dislokuotas Kvebeke) ne
seniai išlaipinti iš karinių tran
sporto valčių Rytų Timoryje 
prie Suai vietovės. Dabar kana
diečių taikdarių pajėgos Rytų 
Timore (ir Australijos bazėse, 
aptarnaujančiose R. Timorį) sie
kia 640 karių: be 250 “Van 
Doos” dar yra 280 jūrininkų ka
rinio aprūpinimo laive “HMCS 
Protecteur” ir 110 aviacijos per
sonalo aptarnaujančio du “Her
cules” transporto lėktuvus iš 
Darwin oro bazės Australijoje. 
“Van Doos” kariai apsistos ne
toli Suai ir kartu su naujazelan- 
diečiais saugos vietinius gyven
tojus nuo pro-Indonezijos mili
cijos grupuočių, kurios rytų ti- 
moriečiams nubalsavus tapti

(Nukelta i 8-ta psl.1

Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS 1999 metų spalio 24 dieną, lydimas Kanados lietuvių šaulių būrio, 
padėjo vainiką prie paminklo Šv.- Jono kapinėse- Misxissaugoje žuvusiems dėl Lietuvos laisvės; žemiau - 
prezidentas V. ADAMKUS ir p. A. ADAMKIENĖ eina į susitikimą su Kanados lietuvių visuomene pro 
“Gintaro” jaunimo sudarytus garbės vartus Anapilio salėje Mississaugoje Ntr. R. Sakalaitės ir J. Gaižutytės

“Lietuva su jumis...”
Lietuvos prezidento VALDO ADAMKAUS žodis išeivijai, pasakytas 
Kanadoje istorinėse sutiktuvėse Anapilio salėje 1999 metų spalio 24 dieną, 

dalyvaujant beveik 2000 Kanados lietuvių
BRANGUS LIETUVOS JAUNI
ME, EKSCELENCIJOS AMBA
SADORIAI, MADAM MAYOR, 
BRANGI IR GERBIAMA DVA- 
SIŠKIJA, BROLIAI IR SESĖS 
LIETUVIAI!

Ačiū jums už šią naują do
vaną Lietuvai, kuri šiandieną 
vyksta šioje salėje, būtent mei
lės kurstymą laisvai Lietuvai. 
Šiandieną noriu paminėti pra
ėjusias dienas, kurios buvo būti
nos Lietuvos laisvei atgauti. No
riu labai trumpai pažvelgti į tą 
Lietuvą, kuri šiandien kuria sa
vo gyvenimą, pilną džiaugsmų, 
skausmo ir nepriteklių.

Pradedu nuo džiaugsmų, 
kadangi atgavę laisvę mes turė
jome pradėti beveik nuo pačių 
pamatų. Penkiasdešimties metų 
okupacija (paneigimas pagrin
dinių etikos-moralės dėsnių, su
griovimas visiškos moralinių 
vertybių skalės) paliko skau
džius ženklus-randus lietuvio 
sieloje. Tačiau noriu jus užtik
rinti dėl vieno, būtent, kad tau
ta yra apsisprendusi, padariusi 
stiprius politinės valios pareiš
kimus ne tik pati sau, bet ir 
pasauliui. Mes grįžtame į pa
saulio bendruomenę, norėda
mi būti tos bendruomenės ly

Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS priima Kanados lietuvių 
bendruomenės dovaną - eskimų skulptūrą. Šalia jo asistentas iš 
Lietuvos Nuotr. R. Sakalaitės

giaverčiais nariais.
Pradėjome, kaip sakiau, vi

siškai be nieko ir šiandieną 
žvelgdamas į tai, kas padaryta 
per paskutinius dešimt metų, - 
su džiaugsmu galiu pasakyti, 
kad matau naują, laisvą, sava
rankišką, galvojantį žmogų, 
žvelgiantį į ateitį, supratusį ir 
bandantį įgyvendinti demokrati
nius principus valstybėje, kuriai 
buvo visa tai prieš kurį laiką už
drausta.

Kelias nėra lengvas, tačiau 
mes esame jau įrodę, kad eida
mi tuo demokratiniu keliu jau 
turime pilną spaudos laisvę, 
žmogaus pagarbą ir iniciatyvą. 
Mus kartais pasiekia kai kurios 
tos laisvės galbūt piktnaudžiavi
mas, bet tai yra sunkus, natūra
lus kelias į pilnutinį demokrati
nių laisvių įgyvendinimą. Jeigu 
pačioj pradžioj dar prieš keletą 
metų atrodė, kad Lietuvos jau
nimas nesiryžta grįžti j aukštą
sias mokyklas, šiandieną su pa
sididžiavimu galiu pasakyti: mes 
ne tik kad jį susigrąžinome, tas 
jaunimas veržte veržiasi į aukš
tąsias mokyklas. Valstybei yra 
iškilusi jau dabar gan didelė 
problema, kaip sudaryti sąlygas 
tam jaunimui, kuris tikrai nori 

būti tarp aukštųjų mokyklų sienų.
Kitas atvejis, kuris mane ir

gi džiugina, kūrybinis gyveni
mas pradeda atgyti. Jeigu pačioj 
pradžioj mūsų teatruose buvo 
tuščių vietų, šiandieną jau reikia 
iš anksto pasirūpinti, kad patek
tum j tuos kūrybinius vakarus, į 
teatro pastatymus, operos, bale
to ir kitus. Tai rodo mūsų tau
tos gyvybingumą.

Tačiau yra ir sunkių vietų, 
kur valstybė turi atsižvelgti ir 
rasti sprendimus. Jums visiems 
puikiai žinoma, kad šiuo metu 
dėl labai rimtų ekonominių są
lygų, mūsų ekonominio gyveni
mo lygis ir pragyvenimo lygis 
yra kritęs. Yra palyginti gan 
stipriai jaučiama bedarbystė. 
Mes visur dairomės ir žiūrime, 
kaip sukurti naujų darbo vietų, 
nes ko mums šiandien tikrai rei
kia, tai darbo, darbo ir darbo!

To darbo trūkumas kelia ir 
tam tikras socialines problemas, 
kurių yra nemaža. Ir aš su dide
liu rūpesčių bei atsakingumu 
galiu pasakyti, kad be galo jau
dina Lietuvos kaimo padėtis. Aš 
matau pateisinamų ir nepateisi
namų dalykų, būtent, didelį al
koholizmą kaime. Ir aš ne kartą 
jau esu kreipęsis, ypač į Lietu
vos Bažnyčios hierarchus, pra
šydamas jų talkos, kadangi Lie
tuvos kaimo žmogus yra atviras 
ir tikrai greičiau priima Bažny
čios įtaigojimą. Aš tikiuosi, kad 
atsiras ne vienas Valančius mū
sų tarpe, kuris palengvins ir iš
spręs tas problemas, su kurio
mis mes šiandieną susiduriam.

Kalbėdamas apie žemės 
ūkį, aš pilnai suprantu visiškai 
atsakingai jums sakydamas, kad 
toks žemės ūkis, kurį jūs paliko
te jauni, kurį aš mačiau besiku
riantį, labai našų ir produktin- 
gą, - šiandieninėje santvarkoje, 
šiandieniniame pasaulyje jau 
negalės egzistuoti. Šiandieną 
Lietuva turi 30 procentų Lietu
vos žmonių, dar gyvenančių ir 
dirbančių žemės ūkyje. Naujos

(Nukelta į 2-rą psl.)

Pasirašyta sutartis
Po pusantrų metų trukusių 

derybų, spalio 29 d. Lietuvos ir 
JAV firmos “Williams” atstovai 
pasirašė tris pagrindines sutar
tis bei jų priedus dėl amerikie
čių investicijų į Lietuvos įmonę 
“Mažeikių nafta”, skelbia EL
TA. Lietuvos vardu sutarties 
dokumentus pasirašė valdymo 
reformų ir savivaldybių reikalų 
bei susisiekimo ministerial Sigi
tas Kaktys ir Rimantas Didžiokas.

Pasirašymo metu “Williams” 
firma pervedė “Mažeikių naf
tai” (į kurią įeina Būtingės naf
tos terminalas, Mažeikių naftos 
perdirbimo gamykla bei Biržų 
“Naftotiekis”) 75 mln. JAV 
dol. už sutartus 33% akcijų, ir 
kitus 75 mln. dol. paskolos. Fi
nansų ministerija bendrovei 
taipgi pervedė 75 mln. JAV 
dol. skolą apyvartinėms lėšoms. 
Vyriausybės įsipareigojimas MN 
iš viso siekia 344 mln. JAV dol. 
Šiais ir kitais metais ji suteiks 
dar 165 mln. JAV dol. paskolos, 
kuri turės būti grąžinama po 7 
metų su 10% palūkanomis, o 
anksčiau buvo paskolinta 179 
mln. JAV dol.

Vyriausybės ir “Williams 
International” bendradarbiavi
mo protokolą (pagal kurį bus 
siekiama įtraukti tarptautines 
finansų institucijas į MN mo
dernizavimo projektą, sumaži
nant Lietuvos finansinius įsipa
reigojimus) tą dieną pasirašė 
laikinai ministerės pirmininkės 
pareigas einanti Irena Degutie
nė ir JAV bendrovės preziden
tas John Bumgarner. Pastarasis 
tikisi, jog po 3-4 metų “Mažei
kių nafta” bus atnaujinta ir “ga
lės konkuruoti tarptautiniu 
mastu”. Kaip rašo ELTA, prezi
dentas Valdas Adamkus “nepa
rėmė, bet ir neužkirto kelio su
tarties... pasirašymui, nes jos 
žlugimas galėjo turėti Lietuvai 
dar skaudesnių padarinių”, ta
čiau jo manymu, nė viena Lietu
vos derybininkų grupė nesuge
bėjo užtikrinti sąlygų, “kurioms 
esant mes, Lietuvos piliečiai, 
galėtumėme būti ramūs”.
Naujas ministeris pirmininkas

Rolandui Paksui atsisakius 
pasirašyti sutartį su “Williams” 
bendrove ir atsistatydinus, sei
mo pirmininko pirmasis pava
duotojas Andrius Kubilius suti
ko kandidatuoti į ministerio 
pirmininko postą tik po “Ma
žeikių naftos” privatizavimo su
tarties pasirašymo. Kandidate 
būti atsisakė laikinai tas parei
gas einanti Irena Degutienė. A. 
Kubilius žada laikytis tęstinumo 
principo naujoje vyriausybėje, 
vykdyti “antikrizinę” programą, 
tikisi, kad bus “priimta keletas 
nepopouliarių sprendimų, susi
jusių su šiuo metu gana sunkia 
finansine Lietuvos padėtimi”.

Lapkričio 3 d. neeiliniame 
seimo posėdyje seimo nariai 
pritarė prezidento Valdo 
Adamkaus teikiamai A. Kubi
liaus kandidatūrai. Už jį balsavo 
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82 seimo nariai, prieš buvo 20 ir 
18 susilaikė. Jis tapo dešimtuo
ju vyriausybės vadovu po nepri
klausomybės atkūrimo. A. Ku
bilius, fizikas, buvo Sąjūdžio ta
rybos atsakingasis sekretorius, 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) frakcijos seniū
nas, TS(LK) laimėjus daugumą 
seime buvo išrinktas seimo pir
mininko pirmuoju pavaduotoju. 
Jis vadovauja seimo Europos 
reikalų komitetui.
Pasitraukė seimo vicepirmininkas

Centro sąjungos pirminin
kas Romualdas Ozolas lapkri
čio 3 d. atsistatydino iš seimo 
pirmininko pavaduotojo parei
gų, skelbia “Lietuvos rytas”. 
Šavo pareiškime jis teigė negalįs 
sutikti su parlamento vykdoma 
politika, nutaręs atsiriboti nuo 
jos “juridiškai ir morališkai”. Jis 
kaltino seimo pirmininką Vy
tautą Landsbergį ir konservato
rių partiją, kad Lietuvą, jos 
žmones ir jos turtą naudojo sa
vo problemoms spręsti. V. Lands
bergis tokį pareiškimą įvertino 
kaip taktinį ėjimą, pasinaudo
jant proga pasitraukti į opozici
ją ir susijungus su kairiosiomis 
jėgomis, eiti į valdžią. Centristui 
Gintarui Balčiūnui teks apsi
spręsti, ar liks vyriausybėje ar 
Centro sąjungoje.

Prezidentas Švedijoje
Lapkričio 4 d. Lietuvos pre

zidentas Valdas Adamkus skai
tė pagrindinį pranešimą Stok
holme rengiamoje ketvirtojoje 
konferencijoje apie Baltijos jū
ros srities saugumą ir bendra
darbiavimą. Kaip rašo ELTA, 
joje dalyvavo aukšto rango pa
reigūnai, diplomatai, politolo
gai iš JAV, Vakarų ir Šiaurės 
Europos bei Baltijos valstybių. 
Pavadinęs Baltijos jūros valsty
bių bendradarbiavimą “pavyzdi
niu”, jis atkreipė dėmesį j kai 
kurias problemas, pavyzdžiui 
prekybos politikos ir sienos pe
rėjimo prodecūrų išlikusius 
skirtumus, dalijančius Baltijos 
sritį. Jis priminė, jog “Via Balti- 
ca” projektas dar nėra įgyven
dintas, nepakankamai dėmesio 
yra skiriama strateginiams ener
getikos, transporto ir ryšių plėt
ros projektams.

Nauji ambasadoriai
Rusijos ambasadorius Lie

tuvai Konstantinas Mozelis bai
gė savo kadenciją, prasidėjusią 
1996 m. Išvykęs iš Lietuvos, jis 
vadovaus Rusijos ambasadai 
Meksikoje. Spalio 14 d. Lietu
vos prezidentui Valdui Adam
kui skiriamuosius raštus įteikė 
naujasis ambasadorius Jurijus 
Zubakovas. Jis dirbęs KGB, bu
vęs Rusijos ministerio pirminin
ko J. Primakovo patarėju ir pa
vaduotoju, vyriausybės aparato 
vadovu. Spalio 7 d. skiriamuo
sius raštus įteikė naujasis Švedi
jos ambasadorius Vilniuje Janas 
Palmstierna, Islandijos ambasa
dorius Helgi Agustsson bei Ka
nados ambasadorius Peter Mc- 
Kellar. RSJ
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“Lietuva su jumis...’*

Išteisinimo deklaracija
Katalikų ir liuteronų sutarimas svarbiu teologiniu klausimu

Vilniaus dvasia - Vilniaus byla
VYSK. HANSAS DUMPYS, 

Čikaga
Šiemet Reformacijos sek

madienis sutapo su diena, kai 
Reformacija prasidėjo, būtent 
spalio 31d. Kaip žinia, tą dieną 
1517 metais Wittenbergo uni
versiteto teologijos profesorius 
ir miesto kunigas dr. Martynas 
Liuteris prikalė savo 95 tezes 
debatams prie miesto šventovės 
durų.

Tačiau šiemet Reformacijos 
šventė įgavo ypatingą reikšmę, 
nes Vokietijoje, Augsburgo mies
te, iškilmingose pamaldose spa
lio 31 d. buvo pasirašyta “Išteisi
nimo (nuteisimo, išganymo, 
Red.) deklaracija” tarp Vatika
no ir Pasaulinės liuteronų sąjun
gos prezidiumo.

Kas yra “Išteisinimo dekla
racija”? Tai dešimties puslapių 
dokumentas, kuris susumuoja 
33 metus vykusį tarpkonfesinį 
dialogą Europoje ir Šiaurės 
Amerikoje tarp Pasaulinei liu
teronų sąjungai priklausančių 
Bendrijų ir Katalikų Bendrijos. 
Deklaracija tvirtina, kad liutero
nų ir katalikų Bendrijos sutarė 
dėl išteisinimo doktrinos: žmo
gus yra išteisinamas per Dievo 
malonę tikėjimu, o darbai plau
kia iš išteisinto žmogaus.

Deklaracija yra svarbi dviem 
istoriniais atžvilgiais. Pirma, 
vien dėl to, kad išteisinimo dok
trina buvo didžiausia priežastis 
visuotinės Bendrijos skilimui 
XVI šimtmetyje; antra, teologi
nis sutarimas dėl išteisinimo yra 
pirmasis dėl pagrindinės dok
trinos tarp liuteronų ir katalikų 
Bendrijų nuo XVI šimtmečio. 
Dar daugiau, Reformacijos lai
kotarpio abiejų Bendrijų viena 
kitos pasmerkimai dėl doktrinų 
nesutarimo, kurie pastatė sie
nas tarp Bendrijų yra Išteisini
mo deklaracijos pašalinti.

Kas privedė prie Išteisini
mo deklaracijos? Čia galima pa
minėti keletą faktorių. Ekume
ninis judėjimas XX š. yra šiuo 
atžvilgiu svarbus tuo, kad liute
ronų Išteisinimo doktrinos įna

šas vaidino svarbų vaidmenį. 
Abiejų konfesijų platus gilini
masis į Biblijos mokymą apie 
išteisinimą buvo vienas lemia
mų faktorių.

Nors Antrojo Vatikano su
važiavimo (1962-1965) dekretai 
ir pareiškimai mažai temini iš
teisinimą, tačiau pats Suvažia
vimas atvėrė katalikų Bendrijos 
duris viešam dialogui su kitomis 
konfesijomis, ypač su liutero
nais. Katalikų teologai ir Ben
drijos istorikai per paskutinius 
50 metų pilniau ir objektyviau 
įvertino evangeliškos Reforma
cijos judėjimą ir Tridento santa- 
rybos doktrininius nutarimus. 
Galiausiai, tautiniai ir tarptau
tiniai teologiniai dialogai tarp 
liuteronų ir katalikų Bendrijų 
per paskutinius 33 metus pa
darė Išteisinimo deklaracijoje 
išreikštą sutarimą galimą.

Ką reiškia “Išteisinimo dek
laracija” praktiškiems tarpkon- 
fesiniams santykiams tarp liute
ronų ir katalikų? Pranašavimas 
šiuo atžvilgiu yra rizikingas da
lykas, bet aš spėju, kad tai pri
klausys nuo liuteronų ir katali
kų Bendrijų vadovų kunigų kaip 
jie pasiektą sutarimą konkrečiai 
stengsis įgyvendinti savo vysku
pijose, sinoduose ir parapijose. 
Mažiausiai, abipusiškas istorinis 
doktrininių pasmerkimų pašali
nimas turėtų pagerinti atmosfe
rą tarp Bendrijų ir parapijų ir 
atverti duris tolimesniems ir net 
gilesniems ekumeniškiems suta
rimams bei santykiams. Praktiš
kai kalbant, tai milžiniškas už
davinys nugriauti dvasines sie
nas, pastatytas beveik penkių 
šimtmečių eigoje. Bet Kristaus 
maldos pagrindu “tegul visi bus 
viena” (Jono 17,21) ir Švento
sios Dvasios vedami, ar mes ga
lime daryti mažiau?

Red. pastaba. Šis tekstas, 
skirtas liuteronų parapijoms, 
rengiant spaudai buvo nežymiai 
paredaguotas kalbiniu požiūriu. 
Kun. C. Kavaliausko Naujojo 
Testamento vertime vietoj “iš
teisinimo” vartojamas žodis “nu
teisinimas”.

Lietuvos seimo pirmininko Vytauto Landsbergio kalba iškilmingame Vilniaus ir jo krašto 
dalies grįžimo Lietuvai 60-ųjų metinių minėjime seime 1999 m. spalio 28 d.

AtA
prelatui JUSTINUI BERTAŠIUI, 

Vinipego Šv. Kazimiero parapijos klebonui, iškeliavus 
amžinybėn, seserį BIRUTĘ, brolius - VACĮ ir STASĮ, 
jų šeimas ir kitus gimines Lietuvoje, Kanadoje ir JAV, 
liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi -

KLB Vinipego apylinkės valdyba ir nariai

Vilnius - tai visas Lietuvos 
laikas viename žodyje ir bemaž 
visa valstybės istorijos esmė.

Jau iš priešistorinių rūkų iš
nyra pelkėta Vilnios delta, kur 
nedidelė srauniai vilnijanti upė 
atskubėjusi stabteli ir neria į di
desnę Nerį. Tame pelkyne stūk
so smėlio iškyšulys - ragas, 
anuomet senų medžių gojum 
apžėlęs šventas protėvių alkas. 
Todėl vieta - Šventasis ragas, 
Šventaragis, kiek aukščiau paki
lęs vandeningame Šventaragio 
slėnyje.

Čia pat ir stačios kalvos, 
tinkamos gynybai ir apeigom, 
nes vienoje jų atrastas ritualinis 
šventiko galvos apdangalas. Gal
būt senesnis už tą Lietuvos 1000- 
metį, kurį netrukus švęsime.

Ateina Mindaugo laikai, ir 
čia yra vieta, kur turėjo būti pa
statyta pirmoji karaliaus kated
ra. Jos liekanos - po dabartine 
arkikatedra.

Ateina Gedimino laikai, ir 
Lietuvos valdovas Vilniuje, savo 
karališkajame mieste, rašo laiš
kus į Romą, į Vokietijos mies
tus, tituluodamasis “Dievo ma
lone lietuvių ir rusų karalium” 
arba “lietuvių ir daugelio rusų 
karaliumi”. Ir popiežius rašo 
laišką į Vilnių “lietuvių ir dau
gelio rusų garsiam karaliui” Ge
diminui. Šiandien mes dairomės 
į Europos sąjungą, kur geresnė 
tvarka, o Lietuvos karalius jau 
tuomet buvo nusibrėžęs visai 
tobulą programą: “nustatysime 
tokią tarpusavio taiką, apie ko
kią krikščionys niekada nenu
manė”. Ir pažvelkime, kuo ne 
dabartinė ar dar tik siekiama 
Europos sąjunga yra matoma 
Gedimino skelbiamose privile
gijose:

“Šalį, viešpatiją ir karalystę 
kiekvienam geros valios žmogui 
atidarome”; “pirkliai teatvyksta 
ir išvyksta laisvai, be jokių rink
liavų ir muitų, visai be jokių 
kliūčių”; “tie žemdirbiai, kurie 
norės atvykti, dešimt metų te
dirba mūsų žemę be mokesčio, 
kaip ir kitose karalystėse, tačiau 
mūsiškis grūdas bus gausesnis 
negu kitose karalystėse”. Štai 
jums įvaizdžio kūrimas be jokių 
ypatingų institutų ar iždo są
naudų.

Taip spindi pro amžių rū
kus Vilniaus dvasia, - ir Vytau
to, ir Žygimanto Augusto laikų, 
visų laikų Lietuvos sostinėje. 
Net ir netekus valstybės, atsidū
rus Rusijos valdžioje, Vilnius 
tebėra savojo tikėjimo vyskupo 
ir svetimo generalgubarnato-

riaus sostinė.
Jame Simonas Daukantas 

pradeda mokslininko kovą už 
Lietuvos istorinę tapatybę. Vie
ni mat skelbia Lietuvą belikus 
tik praeityje, nelyginant užvers
tą puslapį; kiti - tie amžinieji 
idealistai patriotai - projektuo
ja jos ateitį.

Treti sąmoningai norėtų 
tiesiog atimti iš Lietuvos visą 
jos istoriją - kartu su Vilniumi.

Didysis egzaminas, visą XX 
amžių trunkanti taiki kova ap
ginti savo valstybės istorinę ta
patybę, išsirikiuoja lietuviškai 
atkakliai kaip įvykių ir aktų se
ka. Didysis Vilniaus seimas. 
Vilniaus lietuvių konferencija. 
Vasario 16-ji vėl Vilniuje, skel
bianti atkuriamą nepriklausomą 
valstybę su sostinę Vilniuje. Vi
sose XX amžiaus Lietuvos 
konstitucijose - sostinė Vilnius, 
net kai ji buvo užgrobta. Kodėl 
taip atkakliai laikėmės?

Norėjo atimti mums istori
ją, kad netektume teisių į Vil
nių. (Tai tezė, neva atgimstanti 
Lietuva neturi ryšio su Lietuvos 
Didžiąja Kunigaikštyste. Ji buvo 
platinama plačiai Vakaruose). 
Po to atėmė Vilnių, kad netek
tume istorijos, kad būtume kaž
kokia naujai atsiradusi “Kauni- 
ja” ar “Kauno Lietuva”, jokiu 
būdu ne marionetinė “Viduri
nioji Lietuva”, kurią sukūrė jos 
užgrobėjas generolas, kad ne
trukus paverstų tiesiog Vilniaus 
vaivadija - tartum jau ne Lietu
voj.

Vilnius nebe Lietuvoj - taip 
turėjo atrodyti išplėšta širdis, 
atimta istorinė sąmonė. Lenkų 
istorikas Piotras Losovskis, iš 
pirminių šaltinių tyręs konfliktą, 
užbaigoje, savo monografijos 
pabaigoje taip rašo apie Lenki
jos istorinę klaidą - J. Pilsuds- 
kio-L. Želigovskio sąmokslą ir 
jo rezultatus:

“Želigovskio akcija buvo 
vykdoma tada, kai Lietuvoje, 
kaip matome iš daugelio faktų, 
išryškėjo noras susikalbėti su 
lenkų puse, gera valia daryti 
nuolaidas, kad tik Vilnius liktų 
nepriklausomos Lietuvos sosti
ne. Galima labai pagrįstai sa
kyti, kad kaip tik tada atsivėrė 
galimybė sureguliuoti lenkų-lie
tuvių klausimus. Tačiau tuome
tiniai Lenkijos valstybės vadovai 
neparodė nė truputėlio geros 
valios”.

Iš tiesų, lietuvių-lenkų san
tykiai liko itin sužaloti, vėliau il
gai truko juos atkurti: tam dar 
reikėjo skaudžių pamokų: bai

MŪSŲ MIELAM
Vinipego Šv. Kazimiero parapijos klebonui prelatui

a.a. JUSTINUI BERTAŠIUI
atsiskyrus su šiuo pasauliu, seserį BIRUTĘ AS
TRAUSKIENĘ, brolius VACĮ ir STASĮ, jų šeimas ir 
visus gimines Lietuvoje, gimines bei artimuosius Ka
nadoje ir JAV užjaučia ir kartu liūdi -

Vinipego lietuvių Šv. Kazimiero parapijos komitetas
ir visi parapijiečiai

MIRTIES PRISIMINIMAS
Minint buvusio Lietuvos generalinio konsulo 

a.a. dr. JONO ŽMUIDZINO

ir jo žmonos
a.a. dail. JONĖS-HALINOS ŽMUIDZINIENĖS

10 metų mirties sukaktį,
Mišios už jų vėles atnašaujamos 1999 m. gruodžio 13, 
penktadienį, 8.30 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje.

Sūnus dr. Jonas Žmuidzinas

sių Antrojo pasaulinio karo pa
sekmių ir komunizmo diktatū
ros dešimtmečių. Demokratija 
išsprendė viską. Kai Lenkijos 
respublika 1991 m. rudenį at
siuntė savo ambasadorių j Lie
tuvos respublikos sostinę Vil
nių, įvyko, kaip man paaiškino 
Stasys Lozoraitis, diplomatinis 
ir simbolinis aktas - mūsų sos
tinės pripažinimas Lietuvos sos
tine, jos neatskiriama suverenia 
dalimi. Toliau ėjo tik 1992 m. 
Deklaracijos ir 1994 m. sutar
ties parengimai ir pasirašymai. 
Tačiau, deja, devyniolika metų, 
vienintelius devyniolika metų 
visoje istorijoje Vilnius buvo at- 
skirstas nuo Lietuvos. Jo arki
vyskupas Jurgis Matulaitis, nū
nai palaimintasis, buvo stumia
mas lauk ir išstumtas iš Vil
niaus, nors dirbo kaip visiems 
tolerantiškas, visomis Vilniaus 
katalikų kalbomis kalbantis ga
nytojas, tačiau buvo lietuvis.

1939-ieji tragiškieji metai iš
taisė J. Pilsudskio klaidą. Todėl 
mes šiandien ir prisimename 
Vilniaus atgavimą, jo sugrąžini
mą Lietuvai. Tą nulėmė ne vien 
dramatiškos istorinės aplinky
bės, bet ir 19 metų likusioj ne
okupuotoj nepriklausomoj Lie
tuvoj puoselėta Vilniaus idėja.

Žmonės jautė gilią skriau
dą, o sykiu, nepaisydami jokio 
realizmo ar pragmatizmo, puo
selėjo bemaž intuityvią nuovo
ką, kad Vilniaus nevalia atsiža
dėti. Su juo - visa ilgaamžė mū
sų valstybės istorija, nelyginant 
senolių krauju antspauduotas 
sertifikatas, kad turime teisę 
būti Europos valstybe.

Daug kas turi senų atsimi
nimų, žinoma, tie, kurie tada 
jau gyveno. Kai Lietuvos ka
riuomenė ėjo į Vilnių prieš 60 
metų, vienintelį kartą mačiau 
savo tėvą, atsargos kapitoną, vėl 
su kariškio uniforma. Džiaugs
mas ir šventė sklandė ore.

Vilniaus sugrįžimą Lietuvai 
lydėjo ir džiaugsmas, ir grėsmių 
nuojauta, ir naujos užduotys, 
nauji ir vėl, ilgai trukę likimo 
smūgiai. O bet kokį gal tebe
sančios problemos jausmą už
baigė ir dar kada nors galimą 
ginčą visiems laikams preventy
viai nutraukė be galo išmintin
gas, išties Apvaizdos apšviestas 
lenkas popiežius. Tai Jono Pau
liaus Antrojo sprendimas įsteig
ti Lietuvos valstybėje Vilniaus 
arkivyskupiją. Tegu jam Dievas 
atlygina.

Kaunas neturėtų šnairuoti į 
Vilnių, o didžiuotis atidavęs is
torijoje nukraujavusiai ir nu
skriaustai sostinei daug gyvybės 
jėgų-

Ir galų gale laikas viską su
stato į vietas. Šiandien turime 
Vilniuje, naujame rajone, ir Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio 
šventovę, ir Jono Pauliaus Ant
rojo lenkų gimnaziją.

Tai mūsų ateitis, dviejų ša
lių geros valios žmonių pastan
gomis atėjus j istorinį susitaiky
mą, užvertus skaudžius buvusių 
konfliktų puslapius, o prisime
nant kur kas ilgesnę bendrą is
toriją, kai buvom sąjungininkais 
ir Žalgiryje, ir prie Oršos, dau
gelyje bendrų pastangų išlaikyti

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
sąlygos Lietuvai tikrai neleis to
kį didelį nuošimtį savo gyvento
jų išlaikyti kaime. Mes, ko gero, 
turėsime bent per pusę nukirsti 
mūsų žemdirbių skaičių, kad ga
lėtume išsilaikyti ir konkuruoti 
su kitomis Europos valstybėmis. 
O tam antrajam, gan dideliam 
procentui žmonių, turėsime su
kurti darbo vietas, turėsime su
kurti jiems ir pakankami nor
malias gyvenimo sąlygas.

Nuskamba gan liūdnai ir 
mūsų socialinio aprūpinimo rei
kalinga žmonių grupė - pensi
ninkai. Jų dabartinį gyvenimą, 
galiu pasakyti ir pavadinti ne 
gyvenimu, o tik egzistavimu. Ir 
valstybei praktiškai esamose są
lygose nėra iš kur paimti pinigų, 
kad galima būtų žymiai geriau 
pakelti jų gyvenimo lygį. Tačiau 
su tuo pačiu savotišku, saky
čiau, pasididžiavimu turiu, 
žvelgdamas į tuos žmones, pa
sakyti, kad jie tikrai pasirengę 
pakelti tą naštą vien tiktai Lie
tuvos labui. Jie nesiskundžia 
garsiai. Jie bando sudurti galą 
su galu, kad užtektų tiktai pra
gyventi nuo vienos pensijos iki 
kitos, užtektų to duonos kąsnio. 
Taip kad tai yra viena iš skau
džių Lietuvos šių dienų aktuali
jų, į kurią reiks atkreipti dėmesį.

Kyla klausimas, kodėl tai 
staiga įvyko, kai taip sparčiai, su 
tokiu, sakyčiau, užsidegimu ir 
entuziazmu pradėjo kilti Lietu
vos žmonių gyvenimas visose 
gyvenimo srityse? Atsakymas 
labai paprastas: esamoji politi
nė padėtis, kuri iškilo pas mūsų 
kaimynus, t.y., Rusijos krizė, ir 
dabar tebevyksta, turi stiprų po
veikį į bendrąjį Lietuvos gyve
nimą.

Mūsų pramonė, kurios me
tinis augimas siekė beveik sep
tynis procentus, kurių pavydėjo 
kitos Europos valstybės, šian
dieną nukrito iki 2%, gal ir iki 
1.8% Užsidarė rinkos (ypač į 
Rytus mūsų eksportas buvo gan 
stipriai orientuotas). Dabar 
bandome po truputį atsigauti. 
Jeigu prieš tai mūsų gaminiai 
keliavo į Rusiją, tai per nepil
nus dvejus metus mes pajėgėm 
pakreipti tą smukimą į kilimo 
kreivę didelių pastangų dėka. 
Sumanių verslininkų, sumanių 
biznio žmonių pastangomis mū
sų eksportas pradėjo krypti į 
Vakarus. Šiandieną jau turbūt 
apie 60% mūsų eksporto eina į 
Vakarus.

Tai padeda po truputį kilti 
ir mūsų gamybai. Atsidaro vie
nas po kito fabrikai. Mes ban
dome pritraukti kuo daugiau 
užsienio kapitalo investuotojų. 
O tam iš dalies turime gana 
rimtą pagrindą, nes užsienio ka
pitalas žiūri, kur gali būti sau
gus, neturėti nuostolių, nes pre
kyba ir pramonė pasilieka tol ir 
ten, kur yra pelnas.

Šiandieną tose sąlygose Lie
tuva savo valiuta, būtent litu, 
yra finansiškai viena iš stipriau
sių tarp valstybių, nes visas mū
sų pinigas yra padengtas net 
140% auksu. Litas yra turbūt 
vienas iš geriausiai ir stipriau
siai padengtų valiutų Europoje.

Iš dalies esame raginami at
palaiduoti savo litą nuo dolerio, 
kadangi jis yra per aukštas, per 
stiprus ir tuo būdu tramdo mū
sų eksportą. Tačiau aš manau, 
kad šitoje situacijoje mes turi
me išlaikyti litą ir Lietuvos Ban
kas pereitą savaitę sakė, kad

Lietuvos valiutos neatpalaiduo
sime, paliekame ją pririštą prie 
dolerio (vienas prie keturių). Ir 
tiktai 2002 metais prieisime prie 
euro - Europos piniginio viene
to. Aš manau, kad tuos sunku
mus, kurie šiandien slegia Lie
tuvą, pakelsime...

Užsienio politika yra grin
džiama nuoširdžiu bendradar
biavimu su kaimynais. Atrodo, 
kad esame pasiekę tokiu būdu 
pripažinimą mūsų kaimynų ir 
tarptautinės bendruomenės. 
Kiekvienas iŠ jūsų puikiai žino
te, kad vienas iš mūsų pagrindi
nių užsienio politikos gairių yra 
tapti Europos sąjungos nare. 
Prieš kelias savaites gavome 
kvietimą deryboms.

Antras mūsų užsienio poli
tikos uždavinys yra stojimas į 
NATO organizaciją. Daug prie
kaištų tenka girdėti, ypač iš mū
sų Rytų kaimyno, tačiau mūsų 
užsienio politika nėra pasikeitu
si. Mes į NATO žiūrime ne kaip 
į agresinę organizaciją Europo
je. NATO nėra tas pats, kas bu
vo šaltojo karo metu. Šiandieną 
Lietuva į NATO žiūri kaip į ga
rantiją Europos saugumui, kaip 
į saugumo sistemą Europos 
valstybių taikai. Lietuva nori ir 
bus tos organizacijos narė.

Visi tie pasiekimai yra 
bendro darbo vaisius Lietuvos 
žmonių ir išeivijos, kuri visais 
laikais buvo aktyvi-jautri Lietu
vos reikalams. Pvz. Kanados lie
tuvių bendruomenės indėlis į tą 
darbą irgi yra milžiniškas. Kai 
Lietuva pradėjo kurtis diploma
tinėje srityje, gavo pripažinimus 
vieną po kito, pradėjome siųsti 
užsienin diplomatus atstovauti 
Lietuvai, bet tiems diploma
tams, Lietuvos atstovams, am
basadoriams nepajėgėme suda
ryti net minimalių sąlygų, nekal
bant apie reprezentaciją. Kana
dos lietuviai, Kanados lietuvių 
bendruomenė, davėte vieną mi
lijoną dolerių, kad galėtume 
Belgijoje, Briuselyje, nupirkti 
ambasadai namus. Ačiū jums.

Lietuvai ir šiandien trūksta 
modernios technikos. Generali
nio konsulo pono Lapo dėka, 
jūsų pagalba, bendromis pa
stangomis Lietuvoje atsirado 
per 200 traktorių žemdirbiams, 
kuriuos įgalino dirbti tą mūsų 
brangią žemę. Ačiū jums.

Toliau norėčiau visą eilę, iš
tisą sąrašą išvardinti, kas šiomis 
dienomis ateina į galvą. Puikiai 
žinau, kiek buvo padaryta ir pa
stangų švietimo srityje siunčiant 
iš Kanados mokytojus-pedago- 
gus, kad jie savo darbu-patyri- 
mu pagelbėtų Lietuvai švietimo 
srityje. Visų Lietuvos žmonių 
vardu dėkoju. Prašau vieno: ne
pamirškite, nes ten darbas dar 
nėra baigtas.

Gyvuokite! Žinokit, kad 
Lietuva su jumis, tikimės, kad 
jūs su Lietuva!

(Ši Prezidento kalba pa
rengta spaudai pagal įrekorduo- 
tą tekstą, Red.)

Best Sellers Ltd.
Member Broker

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

IRENA RENTELIENE
Pirkimo-pardavimo atstovė

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

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

You could be calling J^įįJmdlliCl right now for only S0.49 a minute!
That’s right

°niy C)
a minute

CHECK OUT THESE GREAT 
LONG DISTANCE RATES:

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

EVERY MtNUTE-ANY DA Y YOU CALL 
ANY TIME YOU CALL

Alt line’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
Denmari $0.39
France $0.23
Germanu $0.18
Poland $0.49

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

CANADA $0.10

U.S. $0.12

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

calling cards and Internet Service.

/LTLINE
.Xcommunication*

Call us at: (416) 363-8894 or 1-800-567-8040
100 Adelaide Street West. Suite 1101. 

Toronto. Ont. M5H 1S3

Romos civilizacijos forpostą ky
lančios naujosios Bizantijos aki
vaizdoje. Atvertėme prasmingą 
bendradarbiavimo ir draugystės 
skirsnį naujoje Lietuvos-Lenki
jos knygoje; esame kartu bend
ruose tiksluose Europos sąjun
gos ir Šiaurės Atlanto Aljanso 
prieangyje. Duok Dieve, kad 
niekada ir niekam nebetektų 
mokytis iš tautų ir valstybių 
klaidų.

Ačiū už dėmesį.

PADĖKA

A+A
JUOZAS ALIŠAUSKAS,

mano mylimas vyras, mirė 1999 m. spalio 3 d.
Nuoširdžiai dėkoju klebonui prel. Jonui Staškevi

čiui už velionies lankymą ligoninėje, maldas laidotuvių kop
lyčioje, šv. Mišias Lietuvos kankinių šventovėje, aukotas 
kartu su kun. K. Kaknevičiumi ir kun. A. Kildušiu (iš Lie
tuvos), už palydėjimą į amžino poilsio vietą Šv. Jono lietuvių 
kapinėse ir apeigas.

Dėkoju L. Marcinkutei už vargonavimą ir giedojimą 
per šv. Mišias. Taip pat dėkoju kun. K. Kaknevičiui už pa
minklo pašventinimą. Dėkoju J. Šimkui už gražius atsisvei
kinimo žodžius kapinėse. Ypatingą padėką reiškiu krikšto 
vaikams - Lilijai Pacevičienei ir Jonui Didžbaliui bei jų šei
moms už visokeriopą pagalbą ir globą mano skausmo ir siel
varto dienomis. Nuoširdi padėka karsto nešėjams.

Dėkoju visiems giminėms, draugams ir pažįsta
miems už pareikštas užuojautas žodžiu, raštu ir spaudoje, už 
užprašytas Mišias, gėles ir aukas “Kovai su vėžio liga” Lie
tuvoje, vaikams ir tremtiniams bei “Tėviškės žiburiams”. 
Ačiū aukų rinkėjoms - M. Povilaitienei ir B. Matulaitienei. 
Dėkoju B. Stanulienei už paruoštą maistą, ponioms už py
ragus ir visiems už gausų atsilankymą.

Žmona Kotryna

mailto:tevzib@pathcom.com
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Gudijos Breslaujos rajono Usionių lietuviškos mokyklos mokiniai 
skaito “Tėviškės žiburius”, kuriuose yra jų nuotrauka

Lietuviškos mokyklos už Lietuvos ribų

Istorinė Prezidento viešnagė
Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS, kaip oficialus valstybės vadovas, 
lankėsi Kanadoje, kur susitiko ne tik su Kanados pareigūnais, bet ir su gausia 
lietuvių visuomene. Didysis susitikimas Įvyko Anapilio salėje Mississaugos mieste.

Breslaujos rajono lietuviš
kos sekmadieninės mokyklos 
tęsia darbą.

Praėjus mėnesiui nuo 2 
naujų Breslaujos rajone lietu
viškų sekmadieninių mokyklų 
atidarymo Ūsonyse ir Vainiū
nuose, jas ir antruosius metus 
dirbančią Pelekų mokyklą ap
lankėme su dovanomis. Išvyko
je dalyvavo Vilniaus krašto lie
tuvių sąjungos išeivijoje vicepir
mininkė Eugenija Bulotietė, Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
atstovas Lietuvoje Gabrielius 
Žemkalnis, Gudijos lietuvių ben
druomenės pirmininkė Virgini
ja Tarnauskaitė. Kelionę orga
nizavo “Vilnijos” draugijos etni
nių lietuvių žemių grupės pirmi
ninkė Nijolė Balčiūnienė.

r^AMOGrpFj Knygų rišykla 
lįj “SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

Buvusiam Hamiltono “Nemuno” tunto tuntininkui skautininkui

AtA
JUOZUI TREČIOKUI

iškeliavus į amžino poilsio vietą, jo šeimai ir artimie
siems gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi -

Hamiltono skautininkės ir skautininkai

A+A
MIKALINAI ALEKSIENEI, 

ilgametei ir uoliai pensininkų klubo narei mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą STASĮ, sūnų ALGĮ su 
žmona ir visus artimuosius šią skausmo valandą, 
netekus mylimo žmogaus -

Hamiltono pensininkų klubas “Ąžuolas”

PADĖKA
AtA

SILVESTRAS SLAVICKAS
iškeliavo amžinybėn 1999 m. spalio 15 d. St. Catharines, Ont., 
“Hotel Diue” ligoninėje. Palaidotas Šv. Jono lietuvių kapinėse, 

Mississaugoje, Ontario.
Reiškiame padėką kun. K. Butkui, OFM, už mal

das laidotuvių namuose ir gedulines Mišias St. Catharines 
lietuvių šventovėje. Dėkojame p. Jonušoniui už patarna
vimą Mišioms, A. Paulioniui už vargonavimą bei giedojimą 
Mišių metu. Dėkingi visiems, dalyvavusiems laidotuvėse, o 
ypač iš toliau atvykusiems - p.p. Karūžams iš JAV, Petrui 
Petrėnui ir jo draugui Pauliui iš Sudbury, Ont., p.p. 
Sakalams, p.p.. Šidlauskams iš Hamiltono, dr. Josiukui iš 
Toronto, p.p. Brazams, p. Baliukui iš Wellando, Ont.

Ačiū už gražias gėles prie velionies karsto: Stefai ir 
Jonui Petrėnams iš Sudburio, p.p. Karūžams, seserėčioms - 
Rūtai ir Teresei bei jų šeimoms iš Sudburio, Onutei 
Zdanavičienei iš Lietuvos, J. Karaliūnui, p.p. Zubams, p.p. 
Stankams iš St. Catharines. Velionies vardu reiškiu padėką 
už aukas spaudai bei labdarai, nes tai buvo mieliausia pa
garba ir padėka mirusiam. Dėkojame už užprašytas Mišias, 
ačiū karsto nešėjams bei visiems už nuoširdžias užuojautas 
šeimai žodžiu ir raštu. Reiškiame didelę padėką E. Siekiui 
už atsisveikinimo žodį supažindinant dalyvius su velionies 
gyvenimo nueitu keliu.

Dar kartą ačiū visiems, kurie mus užjautė, liūdesio 
valandą mus paguodė ir parodė tiek daug meilės bei 
šilumos velioniui ir jo šeimai tokiu gausiu dalyvavimu.

Liūdinti žmona Sofija, sūnūs - Remigijus ir Donatas, 
marti Vilma, vaikaitis Paulius

Ūsonių mokyklai, kuriai 
duodamas Juozo Leko vardas, 
įteikta Vilniaus krašto lietuvių 
sąjungos Čikagos skyriaus, o ki
toms mokykloms - Nijolės ir Al
girdo Plečkaičių parama. Uso- 
nių mokykloje mokinių per mė
nesį padaugėjo nuo 14 iki 25. 
Jie pirmą kartą gavo didelį 
magnetofoną, reikalingų knygų, 
žemėlapį, įsigys trūkstamus suo
lus, stalą.

Lietuviškos mokyklos vieti
nės valdžios nėra draugiškai su
tinkamos. Apylinkės pirmininkė 
atvykimo dieną (spalio 10 d.) 
užrakino Ūsonių mokyklos du
ris kultūros klube, neįleido mo
kinių ir svečių (esą dar trūksta 
Breslaujos rajono tarybos raš
tiško leidimo, nors žodžiu pagal 
prašymą jis gautas dar gegužės 
mėnesį).

Dvarčionių kaimo gyvento
jas Pakelis atleistas iš kolūkio ir 
užkirstas kelias jam įsidarbinti 
kitur dėl to, kad leidžia vaikus į 
Vainiūnų lietuvišką mokyklą.

Kazimieras Garšva

(Tęsinys iš 44 nr.)
Susitikimai sostinėje

Sklandžiai ir itin greitai 
praskriejo prezidento Valdo 
Adamkaus ir ponios Almos 
Adamkienės vizitas Toronte, iš
judinęs lietuvių visuomenę ir 
palikęs ją pakilioje nuotaikoje. 
Jo atvykimas sudomino ir vieti
nę spaudą - laikraščiai The To
ronto Star ir Mississauga News 
išspausdino jo nuotrauką (spa
lio 26 ir 27 d.d.). Spalio 24 d. 
vakarą prezidentas su palyda iš
vyko į Otavą, kur laukė susitiki
mai su valdžios pareigūnais.

V. Adamkus, pirmasis Lie
tuvos prezidentas aplankęs Ka
nadą su oficialiu darbo vizitu, 
ryžosi Kanadai, svarbiai ŠAS 
(NATO) ir G-7 valstybei, pa
reikšti savo aiškius įsipareigoji
mus demokratijai ir tarptauti
niam saugumui. Jo vizito tikslas 
taip pat buvo užtikrinti platesnį 
ekonominį bendradarbiavimą 
su Kanada.

Pirmadienį su juo susitiko 
Kanados užsienio reikalų minis- 
teris Lloyd Axworthy. Preziden
tą lydėjo Lietuvos ambasado
rius dr. A. Eidintas, užsienio 
reikalų viceministeris A. Rim- 
kūnas ir prezidento patarėjo pa
vaduotojas Egidijus Meilūnas. 
Su Kanados pareigūnu kalbėta 
apie tarptautines iniciatyvas bei 
santykius su kaimynais, ypač 
bendradarbiavimo projektą “Šiau
rės dimensijos”, kuriame daly
vauja valstybės geografinėje 
juostoje nuo Skandinavijos iki 
Ukrainos. Taip pat buvo aptar
tos Lietuvos- su Kanada preky
bos plėtojimo galimybės.

Pas minister; pirmininką
Tą pačią dieną įvyko susiti

kimas su ministeriu pirmininku 
Jean Chretien. Valstybių vado
vai pasikeitė nuomonėmis žve
jybos bei ekologijos klausimais. 
J. Chretien pareiškė remiąs Slo
vėnijos, Rumunijos ir Baltijos 
kraštų kandidatūras stojant į 
ŠAS (NATO). V. Adamkus siū
lė Kanadai vėl pasiųsti prekybos 
misiją į Lietuvą ekonominių 
santykių plėtojimui. Jis taip pat 
paprašė Kanados pagalbos Lie
tuvos jūros pakrantės apsaugai 
ir pabrėžė, kad Lietuvos vardas 
buvo neteisingai įpainiotas Ka
nados spaudoje apie nelegalių 
kiniečių imigrantų gabenimą.

Ministeris pirmininkas spau
dos konferencijoje pristatė V. 
Adamkų kaip pažįstamą iš pas
tarojo veiklos didžiųjų ežerų ap
linkosaugos administravimo lai
kotarpio. V. Adamkui trumpai 
pakalbėjus, kai kurie Kanados 
žurnalistai jam pateikė klausi
mų apie “Williams” sutarties 
pasekmes, o kitiems tik buvo 
įdomu minister; pirmininką to
liau klausinėti apie APEC kon
ferencijoje Vankuveryje įvyku
sių demonstracijų malšinimą.

Prezidento žmonai Almai 
Adamkienei buvo sudaryta pro
ga susitikti su ministerio pirmi
ninko žmona Aline Chretien. 
Jos aplankė prof. A. Šidlauskai
tės įsteigtą privačią mokyklą 
“Venta”, netoli Otavos, Carp 

Suvalkuos lygumose, kovodami dėl Lietuvos laisvės, žuvo jauni vyrai.
Jų atminimui pastatytas paminklas Nuotr. V. Hick

miestelyje. Mokyklą aprodė dr. 
Šidlauskaitė ir dabartinė vedėja 
Marilyn Mansfield. Pokalbiuose 
ir dr. Šidlauskaitės namuose su
ruoštuose priešpiečiuose taip 
pat dalyvavo KLB Otavos apy
linkės pirmininkė Rūta Kličienė 
ir Otavos lietuvių katalikų misi
jos komiteto pirmininkė Sofija 
Balsevičienė.

Vakare parlamento rūmuo
se latvių kilmės parlamento at
stovės (Parkdale-High Park) 
Sarmite Bulte iniciatyva buvo 
surengtas priėmimas Lietuvos 
prezidentui ir jo delegacijai. 
Dalyvavo jos vadovaujamos Ka
nados parlamento atstovų suda
rytos Baltijos kraštų bičiulių 
grupės nariai, Kanados naujai 
paskirtas ambasadorius Lietu
vai Peter McKellar, senato pir
mininkas G. Molgat, keliasde
šimt artimiausių Lietuvai ŠAS, 
ES kraštų ir Lietuvos kaimyni
nių valstybių ambasadoriai, Ka
nados užsienio reikalų ir tarp
tautinės prekybos ministerijos 
pareigūnai, Otavos ir Montrea- 
lio LB atstovai.

Pagreitintas išvykimas
Antradienį, spalio 26, prezi

dentas su p. Adamkiene susiti
ko su Kanados naujai paskirta 
generalgubernatore Adrienne 
Clarkson ir jos vyru John Rals
ton Saul, jų rezidencijoje - Ri- 
deau Hali. Kalbėtasi apie Lietu
vos santykius su kaimyninėmis 
valstybėmis, stojimą į Europos 
sąjungą ir “Williams” sutartį. 
Generalgubernatorei vizitas taip 
pat buvo istorinis, nes tai buvo 
pirmasis užsienio valstybės va
dovas, kurį ji priėmė pradėjusi 
eiti savo naujas pareigas.

Suglaustoje prezidento dar
botvarkėje sekė pasikalbėjimas 
su The Ottawa Citizen žurnalistu 
Mike Trickey. Tą dieną dar kar
tą teko lankytis Kanados parla
mento rūmuose, kur įvyko susi
tikimai su senato pirmininku 
(Speaker) Gildąs Molgat ir at
stovų rūmų vadovu (Speaker) 
Gilbert Parent. Abu kvietė Lie
tuvos seimo atstovus stažuotis 
Kanados parlamente, išreiškė 
pasitenkinimą Lietuvos įstojimu 
į Frankofonijos valstybių orga
nizaciją, draugiškumą Lietuvai 
ir paramą jos reformoms bei už
sienio politikai.

Tolimesnė prezidento vizito 
eiga buvo sutrumpinta, kad jis 
galėtų grįžti spalio 26 vakarą į 
Vilnių, Lietuvos vyriausybėje 
vyraujant neramiai nuotaikai, 
susijusiai su artėjančiu “Wil
liams International” sutarties 
pasirašymu ir ministerio pirmi
ninko R. Pakso atsistatydinimu. 
Kanados sostinėje numatytas 
Otavos ir Montrealio lietuvių 
bendruomenių susitikimas su 
prezidentu ir jo žmona todėl 
negalėjo įvykti. Buvo atšauktas 
priėmimas “Dows Lake” pavil
jone, dideliam tų apylinkių nu
sivylimui paskutiniu momentu 
gavus žinią apie prezidento išvy
kimą.
Delegacijos programa Toronte

Pirmadienį, spalio 25 vaka
re, Torontan atvyko iš Lietuvos 

14 verslininkų delegacija, kuriai 
susitikimus su Kanados pramo
nininkais surengė Regina Stoč- 
kutė-Pearce. Delegacijos nariai 
patys finansavo savo kelionių ir 
viešnagės išlaidas, turėjo vos 
vieną dieną susitikimams. Tre
čiadienį jiems buvo surengtas 
seminaras Kanados pramonės 
departamento ^Industry Cana
da) iniciatyva. Šiame susitikime 
Kanados institucijų atstovai pa
teikė svarbią informaciją apie 
provincines ir federacines para
mos programas. Pristatymų ei
gai vadovavo Tarptautinės pre
kybos centro pareigūnė Odette 
Corbu.

Atskirų skyrių paramos 
programas apibūdino V. Foun
tain (Ontario Exports Inc.), M. 
Coleman (Canadian Internatio
nal Development Agency), I. 
Brown (Canadian Commercial 
Corp.), L. Cutler (Export Deve
lopment Corp.). Apie Lietuvos 
padarytą pažangą, verslo sąly
gas, išsišakojimo galimybes bei 
poreikius kalbėjo užsienio rei
kalų viceministeris Algimantas 
Rimkūnas ir Vytautas Gruodis, 
Lietuvos ekonominės plėtros 
agentūros generalinis direkto
rius. Diskusijose paaiškėjo, ku
riose srityse Lietuvos verslinin
kai tikisi užmegzti ryšius ek
sportui bei kokie jų konkretūs 
poreikiai. Savo aukštu išsilavini
mu, nebrangia darbo jėga ir pa
lankia geografine pozicija Lie
tuva turi stiprų pagrindą verslo 
plėtojimui, tačiau reikia išmokti 
savo “aktyvus” atitinkamai pa
skelbti ir reklamuoti.

Seminarui pasibaigus dele
gacija vyko į Toronto “Board of 
Trade” surengtus pietus, kur 
kalbėjo šios verslininkų institu
cijos pirmininkas John Blan
chett, Kanados ambasadorius 
Peter McKellar, viceministeris 
A. Rimkūnas ir LEPA direkto
rius V. Gruodis. Buvo pristaty
tas Lietuvos dokumentas, 
paruoštas pasirašyti sutartį su 
AECL (Atomic Energy of Ca
nada Ltd.) dėl branduolinio ku
ro atliekų talpintuvų gamybos. 
Pietuose taip pat dalyvavo 14 
valstybių konsulai, kuriuos pri
statė Lietuvos generalinis gar
bės konsulas H. Lapas ir įvairūs 
Kanados lietuviai verslininkai 
bei bendruomenės pareigūnai. 
Po pietų Lietuvos verslininkai 
išvyko tolimesniems susitiki
mams Čikagoje, JAV.

Kiti pietūs įvyko Wood
green Community centre, kurio 
direktorius Brian Smith yra lan
kęsis Lietuvoje socialinės rūpy
bos reikalais ir rengia bendrą 
projektą su Klaipėdos jaunimo 
centru, dvasinės pagalbos, va
dovaujamu torontiečio kun. E. 
Putrimo. Woodgreen - dieninės 
senelių ir ikimokyklinio am
žiaus vaikų globos centro patal
pų apžiūrėjimas ir pietūs buvo 
elegantiškai paruošti p. Almos 
Adamkienės atvykimui. Jai išvy
kus į Lietuvą su prezidentu, 
garbės svečiu tapo Vilniaus me
ras Juozas Imbrasas. Taip pat 
dalyvavo Mindaugas Butkus, 
Lietuvos užsienio reikalų minis
terijos Amerikos šalių skyriaus 
vedėjas, ir Algimantas Juocevi- 
čius, Vilniaus miesto savivaldy
bės administratorius. Susirinku
sius sveikino centro direktorius 
Brian Smith ir CIDA pareigūnė 
Margaret Coleman. Savo žodyje 
Vilniaus meras pripažino, kad 
svarbu Lietuvai geriau suprasti 
bendruomeninės talkos organi
zacijų (“service” arba “commu
nity organizations”) naudą ir 
puoselėti jų veiklą.

Čia dalyvavę svečiai tą die
ną irgi išvyko, palikdami toron- 
tiečiams malonius bendravimo 
įspūdžius. Liko taip pat ir įspū
dis, kad Lietuvos svečiams apsi
lankymas Kanadoje buvo nau
dingas ir pasiekė numatytus 
tikslus. RSJ

AtA
VINCUI ANDRULIONIUI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame dukrą DALIĄ, buvusią “Tauras 
sporto klubo vadovę, ir sūnų ALGĮ su šeimomis -

Londono sporto klubas “Tauras

eks- 
būti

kad

Lietuvos respublikos prezidentas VALDAS ADAMKUS ir lietuviams pa
lanki ilgametė Mississaugos miesto burmistre HAZEL McCALLION, susi
tikę Anapilio sodyboje 1999 m. spalio 24 d. Nuotr. J. Gaižutytės

Naftos problemos Lietuvoje 
Vokiečių spauda apie amerikiečių ir rusų naftos bendrovių 
pasiūlymus, lietuvaitės sportininkės laimėjimus, voveruškų 

importą ir kitas pabiras
KAZYS BARONAS, Vokietija

Spalio 19 d. Vokietijos pra
monės ir prekybos laikraščiuose 
Maskvos atstovai pranešė, kad 
rusiškas naftos koncernas “LUK
oil” sutiko Mažeikių rafinerijai 
tiekti 26,000 tonų naftos. Tai di
delė staigmena, rašė vokiečių 
korespondentai, kadangi tik 
prieš savaitę nafta Mažeikiams 
buvo sulaikyta. Dėl to Mažeikių 
rafinerijos gamyba buvo sulai
kyta. “LUKoil” atstovas D. Del- 
gov pažymėjo, kad ateityje, atsi
radus kitur pelningesniam 
portui, nafta Lietuvai gali 
ir vėl sulaikyta.

Vokiečiai pažymėjo,
“LUKoil” buvo susidomėjęs Ma
žeikių rafinerijos privatizavimu, 
tačiau Lietuvos parlamentas (vo
kiečiai Lietuvos seimą vadina 
parlamentu) 51% akcijų atidavė 
amerikiečiams. Vokiečių spauda 
rašė, kad, lietuvių nuomone, Ru
sija tokiu užnugariniu “žaidimu” 
mėgina ir gal nori stipriau pri
spausti Lietuvos vyriausybę būti 
palankesne Rusijai.

Mažeikiai gali perdirbti 50 
mlj. tonų naftos, tačiau praei
tais metais rusiškos naftos eks
portas siekęs tik 30%. 

* * *
Stebėjau televizijoje pasau

lines dviračių pirmenybes, kele
tą kartų mačiau Rasą Mažeiky
tę su tautinėm spalvom megzti
niu ir dideliu “Lietuva” užrašu 
bei jos užimtą trečią vietą 3 km. 
lenktynėse. Įteikiant nugalėto
joms medalius ir keliant valsty
bines Prancūzijos, Vokietijos ir 
Lietuvos vėliavas, 23-metės 
šviesiaplaukės lietuvaitės akyse 
žėrėjo džiaugsmo ašaros, nes 
Rasa laimėjo vienintelį medalį 
Lietuvai.

Suprantama, nes Rasa su
brendo jau atkurtoje laisvoje 
Lietuvoje. Taip pat norėčiau 
pažymėti, kad “Eurosport” ir 
vokiečių DSF sportui skiriamų 
televizijos stočių vokiečiai pra
nešėjai visuomet labai palankiai 
atsiliepia apie Lietuvos sporti
ninkus, aiškiai jaučiame jų ko
mentaruose dideles simpatijas 
gintaro kraštui. Vokiečių žinia- 
sklaida labai dažnai Latvijos 
sportininkus priskiria Lietuvai. 
Tai įvyko ir dviračių pirmenybė
se prie latvio Kiks pavardės 
įrašant “Litauen”.

Surengtame Vokietijos tele
vizijos koncerte trečiojo pasau
lio bado šmėklai pašalinti buvo 
surinkta per 5 milijonus markių. 
Televizijos ekrane buvo skelbia
mos aukotojų pavardės. Paste
bėjau keletą lietuviškų: iš Frank
furto 10,000 m. paskyrė Jureit 
(Juraičių) šeimos (8,333 dol.), 
5,000 m. paaukojo Vyšnaitis ir 
kt. Tai didelės sumos. Reikia 

spėti, kad šios šeimos yra verslo 
įmonių savininkės su milijonine 
apyvarta. Jos gauna pakvitavi
mus pajamų mokesčiui. Keli 
grafai iš Baden-Baden (garsūs 
pinigų lošimo namai, kur Tols
tojus su Dostojevskiu lošdavo iki 
pat “paskutinių marškinių”) pa
skyrė tik tūkstantines.

* * *
Buvęs D. Britanijos min. 

pirm. John Major, prisiminęs 
Borisą Jelciną, spaudos atsto
vams papasakojo tokį įvykį:

Jelcinas po kelių dienų vieš
nagės išmoko keletą angliškų 
žodžių. Vieną dieną J. Major 
pakvietęs B. Jelciną tolimes
niam pokalbiui į aludę - “pub”. 
Aišku, Jelcinas tuoj pat sutikęs, 
skanduodamas “gins and to
nic”, “gins and tonic”. Deja, 
užeiga buvo uždaryta. Ruso as
mens sargybinis pradėjo kojom 
daužyti duris, garsiai šaukda
mas jas atidaryti, kadangi įeiti 
nori Rusijos prezidentas Boris 
Jelcin. Iš vidaus tuoj pat atsilie
pė balsas: “o čia yra kaizeris”.

* * *
Už bendradarbiavimą su 

vokiečių okupantais, dešimties 
metų kalėjimo bausme nuteistas 
Vichy vyriausybės narys M. Pa
pon, turėdamas tris suklastotus 
pasus, buvo pabėgęs į Šveicari
ją. Deja, Alpių kalnų vyriausybė 
jį grąžino Prancūzijon. Vokiška 
spauda, rašydama apie Vichy 
vyriausybę priminė, kad 1942 
m. liepos mėn. buvo surengtos 
Paryžiaus žydų gaudynės. Pran
cūzijos policija tik per savaitę 
“sumedžiojo” 3118 vyrų, 5199 
moterų, 4115 vaikų. Visus laiki
nai patalpino dviračių “Velo
drome d’Hiver”, vėliau išsiuntė 
į Aušvicą (Osvviecim) stovyklą. 
Apie prancūzų bendradarbiavi
mą su vokiečiais... tyla! Tačiau 
Vyzentalio centras visuomet 
kaltina visą lietuvių tautą už ke
lių šimtų lietuvių nusikaltimus.

♦ ♦ *
Vokietijos maisto parduo

tuvėse ir šiemet parduodamos 
lietuviškos voveruškos, prise
gant prie krepšių “Litauische 
Pfifferlinge” užrašą. Vienos šei
mininkės jas perka, kitos, pa- 
mačiusios žodį “Litauische”, at
sisako, prisimindamos Černo
bylio nelaimę. Pusės kg. kaina - 
7.77 m. - apie 6.47 knd. dol.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE
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® LAISVOJE TĖVYNĖJE O LIETUVIAI PASAULYJE
POLICIJAI MAŽINA LĖŠAS

Policijos departamento išlai
das šiemet numatyta sumažinti 
dar 8.3 mln. litų. “Policijos komi
sariatams ketvirtajame ketvirtyje 
išlaidas numatyta mažinti dau
giau- kaip 25 proc.”, rašo “Lietu
vos rytas” spalio 22 d. Vilniaus 
policijos skolos jau siekia 515,000 
litų, iš jų - 364,000 litų “Lietuvos 
telekomui “. Ne tik sostinėje, bet 
ir kituose miestuose trūksta pini
gų telefonams, uniformoms, ben
zinui, automobilių remontui, kai 
kur net administracinio arešto 
vykdymui. Vidau reikalų ministe
rijos Ekonomikos ir finansų de
partamento direktorius Anatoli
jus Rimkevičius pripažino, jog pa
dėtis yra katastrofiška, VR siste
mos finansavimas šiemet suma
žintas 30.6 mln. litų, o kitąmet ir
gi nebus gaunama 17.3 mln. litų, 
skirtų paprastosioms išlaidoms.

PERIMS BANKĄ “HERMIS”
ELTA praneša, kad bankas 

“Hermis” tapo dukteriniu Vil
niaus banko padaliniu. Vertybi
nių popierių komisija patvirtino 
sandėrį, kuriuo Vilniaus banko 
balso teisę suteikiančių “Hermio” 
akcijų skaičių padidino nuo 49.38 
iki 66.71%. Vilniaus bankui nuo
savybės teise priklauso daugiau 
kaip milijonas “Hermio” akcijų. 
Oficialiai Vilniaus bankas ir 
“Hermis” ketina susijungti tik 
2000 m. vasario mėnesį.
NAUJOVIŠKAS PERSODINIMAS

Pirmą kartą Lietuvoje spalio 
25 d. Vilniaus universitetinėje li
goninės Santariškių klinikoje bu
vo atlika kaulų čiulpų persodini
mas. Leukemija sergančiam ligo
niui buvo perpiltos kamieninės 
ląstelės, paimtos iš jo brolio, toly
gaus dvynio. Operacijoje dalyvavo 
Vidaus ligų klinikos vadovas prof. 
Jurgis Pliuškys, Hematologijos 
skyriaus vedėjas doc. Jonas Balsys 
ir kiti specialistai. Ši operacija bu
vo didelis Lietuvos medicinos pa
siekimas, kaip rašo ELTA, iki šiol 
tokios pagalbos ligoniai turėjo 
ieškoti užsienyje. Sveikatos ap
saugos ministeris Raimundas 
Alekna žada ieškoti finansinių ga-
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Member Broker, 1531 Mosley St., 
Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0

Parduodant, perkant 
ar lik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Slaynerio ir 
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės j

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

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

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

limybių kaulų čiulpų persodini
mus Lietuvoje taikyti kuo dides
niam ligonių skaičiui.

SULAIKYTI MINSKE
ELTA praneša, kad policija 

Minske sulaikė du Lietuvos LNK 
televizijos žurnalistus, spalio 17 d. 
nuvykusius filmuoti demonstraci
jas, kuriose dalyvavo arti 20,000 
gudų, reikalavusių prezidento 
Aleksandro Lukašenkos atsistaty
dinimo. Policija atėmė iš žurnalis
tų vaizdajuostes, kuriose buvo fil
muota gatvė, kur buvo OMON 
pajėgos prieš demonstracijai pra
sidedant ir neleido toliau filmuo
ti. Užsienio reikalų viceministeris 
Vygaudas Ušackas pareiškė susi
rūpinimą Gudijos ambasadoriui 
Vilniuje Vladmirui Garkunui. 
Seimo Žmogaus teisių komitetas 
nustatė, kad žurnalistus sulaikant 
buvo pažeidžiamas Tarptautinių 
pilietinių ir politinių teisių paktas, 
ir dėl to bus informuojama Euro
pos saugumo ir bendradarbiavi
mo organizacija (ESBO), kurios 
narės yra Gudija ir Lietuva.
IGNALINA PASIRUOŠUS 2000-iems

BNS žiniomis, Lietuvos vals
tybinė atominės energetikos sau
gumo inspekcija spalio 21 d. pa
skelbė, kad Ignalinos jėgainė yra 
pasiruošusi perėjimui į 2000-sius 
metus. Nustatyta šiais metais at
liktais tyrimais, jog tuo tikslu 
įdiegtos programos sustabdys ga
limus elektros tiekimo trukdy
mus. Inspekcijos pranešime vis 
tik pažymėta, kad dėl nepakanka
mų lėšų, kai kurios sistemos, 
įskaitant radiacijos matavimo 
įrangą, dar nėra pakankamai pa
ruoštos 2000 m.

ILGOS EILĖS PASIENYJE

Lenkijos nepaprastoji ir įga
liotoji ambasadorė Eufemia 
Teichmann spalio 21 d. lankėsi 
Marijampolės rajono Kalvarijos- 
Buzisko pasienio punkte. Ten pa
staruoju laiku padaugėjo nusi
skundimų dėl spalio mėnesį pa
sienio punktuose nepaprastai pa
ilgėjusių keleivių, vykstančių iš 
Lenkijos į Lietuvą, eilių, rašo 
“Lietuvos rytas”. Eilės susidariu
sios todėl, kad Lenkijos pasienyje 
pradėta taikyti kompiuterizuotą 
keleivių apskaitos sistemą, atitin
kančią Europos sąjungos sienų 
saugumo reikalavimus. Kiekvieno 
keleivio paso duomenys įvedami į 
kompiuterį, o dar neįpratusiems 
darbuotojams ilgiau užtrunka, ne
gu anksčiau. Marijampolės versli
ninkų draugijos prezidentas V. 
Draugelis ambasadorei pasiskun
dė, kad į Vakarų Europą tranzitu 
per Lenkiją vežant maisto pro
duktus Lenkijos pareigūnai reika
lauja turėti leidimus, kurie išduo
dami tik Varšuvoje ir kurių reikia 
laukti po keletą mėnesių, o krovi
niai turi visose valstybėse pri
pažįstamus tarptautinius leidi
mus. Jau 4 metus dirba tarpvals
tybinė Lietuvos ir Lenkijos bend
radarbiavimo per sieną komisija, 
pritarusi, kad būtų atidaryti du 
nauji pasienio punktai. Ambasa
dorė žadėjo supažindinti savo 
krašto vyriausybę su pasienio 
problemomis. RSJ

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros jrankiai

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

Po Lietuvos prezidento viešnagės iškilmių, įvykusių 1999 m. spalio 24 d. didžiojoje Anapilio salėje (Mississauga, 
Ont.), prezidento susitikimą su organizacijų atstovais Lietuvos kankinių parapijos salėje surengė KLB krašto ir 
Toronto apylinkės valdybos. Nuotraukoje prezidentą VALDĄ ADAMKŲ ir p. ALMĄ ADAMKIENĘ sveikinę ir do
vanas įteikę KLB Hamiltono apylinkės pirm. B. MACYS ir Toronto apylinkės pirm. D. GARBALIAUSKIENĖ tarp 
tautiniais drabužiais pasipuošusių lietuvaičių - V. Narušytės ir V. Benotaitės Nuotr. K. Baliūnaitės

Kas naujo Palangoje?
Vasaros sezonui baigiantis, Rokas M. Tracevskis, “The Baltic 

Times” Vilniaus biuro vedėjas, kalbėjosi su Palangoje vasarojusia 
marijampoliečių šeima

Trumpo šiaurinės vasaros 
sezono metu 20,000 nuolatinių 
Palangos gyventojų pradingsta 
500,000 vasarotojų minioje. 
Toks staigus antplūdis sudaro 
nepatogumų ir vietiniams, ir 
svečiams, tačiau Ramūnas ir 
šeima vis tiek grįžo patenkinti 
atostogomis Palangoje.

“Iš Lietuvos vasarviečių Pa
langa per paskutinį dešimtmetį 
nukrito į antrą vietą. Nida tapo 
pirmoji Lietuvos elito vasarvie
tė”, sakė Ramūnas, Palangoje 
vasarojęs su žmona ir dukrele. 
“Nida yra aristokratiškesnė. Pa
langa perpildyta, per daug čia 
žmonių. Nida švaresnė ir klu
buose dainuoja Amerikos ir Ja
maikos dainininkai. Laikai pasi
keitė. Palanga buvo populia
riausia vasarvietė prieškario 
Lietuvoje’.’, kalbėjo Marijampo
lės kultūrinio paveldo apsaugos 
inspekcijos darbuotojas.

Jo žmona Nijolė truputį ki
taip galvoja. “Šimet Palangoje 
buvo užtektinai turtingų žmo
nių iš Rusijos. Jie atrodo kaip 
‘yuppies’ (young urban profes
sionals - jauni miestiečiai pro
fesionalai, V.Z.). Jie yra atosto
gavę plačiame pasaulyje ir ga
liausiai apsisprendė, kad Palan
ga yra geriausia. Šitie rusai at
rodo inteligentiški ir vakarietiš
ki, ne tie naujieji rusai iš popu
liarių anekdotų”.

Mėgstamiausia jaunos po
ros užeiga buvo alaus baras 
“Anapilis”. Tai modernus klu
bas su sena tradicija. Prieškari
nis krikščionių demokratų pre
zidentas Aleksandras Stulgins
kis mėgdavęs čia užeiti. Dabar 
geriausi Lietuvos muzikai čia 
groja klasikinę ir šių dienų mo
dernią muziką. Čia vyksta ir 
poezijos vakarai. “‘Anapilyje’ nuo
taika yra pakili. Kažkas sakė, 
kad atėjęs iš Basanavičiaus gat
vės į ‘Anapilį’ jautiesi kaip iš 
Saratovo į Niujorką patekęs”, 

Nuotr. V. Daubaraitės

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m d dch

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

GRYBELINIA1 SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
k SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

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

kalbėjo Nijolė- “Wild West 
Saloon” taip pat patiko. Pirmą 
kartą užeinant jų dėmesį pa
traukė durininkas iš Nigerijos. 
Vakarais restoranas duoda ara
bų šokio programą, kurią atlie
ka keletą metų arabų kraštuose 
pasimokiusi lietuvaitė. Šokėja 
kviečia iš žiūrovų tarpo vyrus 
varžyboms, siūlydama laimėju
siems atostogas Turkijoje ir ne
mokamus gėralus, bet Ramūnas 
atsisakęs.

Šeima bandė ir arkliais jo
dinėti. “Jodinėjimo centras yra 
netoli nudistų paplūdimio ir 
kartais nepatyrusius jojikus ark
liai ten nunešdavo”, juokėsi Ni
jolė. Nepamiršti ir neįprasto 
elgesio mėgėjai. Neseniai ati
daryta daužymo įranga buvu
siame 1967 m. statytame res
torane “Vasara”. Už nedidelį 
mokestį klientas gali daužyti su 
beisbolo kuoka TV aparatą, šal
dytuvą ar virtuvės krosnį.

Trejų metų dukra Eglė ga
lėjo išmėginti miniatiūrinį golfą. 
Tačiau pagrindinės Palangos 
įdomybės išliko tos pačios: nuo
stabus 25 km ilgio smėlio 
paplūdimis, Šv. Roko šventovė 
ir Šv. Roko atlaidai rugpjūčio 
16, parkas su gulbėm tvenkinyje 
ir jūros tiltas (pirmasis buvo pa
statytas XIX š. gale grafo Fe
likso Tiškevičiaus). Nijolė net 
matė paskutinį grafą Alfredą 
Tiškevičių,-kuris dažnai lankosi 
Palangoje. Savo puikius rūmus 
Palangoje grafas padovanojo 
Lietuvos valstybei už nedidelę 
nuomą ir jam paliktą medinį gy
venamą namą. Jau nebejaunas 
grafas vaikšto Palangos gatvė
mis pasiramstydamas lazdele. 
Nuolatinė jo gyvenamoji vieta 
yra Varšuva, bet vasaras mėgsta 
praleisti prie gimtosios jūros 
Palangoje.

Iš anglų kalbos vertė -
Vytautas P. Zubas

PELAGIJA JEFREMOVIENĖ, š.m. 
spalio 15 d., dabar gyvenanti latvių 
slaugos namuose “Kristus Darzs”, 
Woodbridge, Ont., gražiai atšventė 
savo šimtąjį gimtadienį. Raštu 
sveikino karalienė Elizabeth II, 
Kanados min. pirmininkas Jean 
Chretien ir generalinis gubernato
rius Romeo LeBlanc. Slaugos na
mai suruošė gražų paminėjimą, ku
riame dalyvavo visi gyventojai ir 
šeimos nariai: duktė Larysa Todo- 
rovič, žentas Vincas Paulionis, vai
kaičiai: Andrius ir Robertas Pau- 
lioniai ir John Todorovič bei jų 
žmonos, Alex Todorovič ir provai
kaičiai: Viktorija, Edvardas ir 
Meaghan Paulioniai ir keletas pa
žįstamų. Visi pasivaišino slaugos 
namų paruoštu tortu ir kava, su
giedojo “Ilgiausių metų” lietuviš
kai ir latviškai. Pelagija gimė Vil
niaus krašte ir ištekėjusi gyveno vi
są laiką Jonavoje. 1948 m. buvo su 
vyru ištremta į Sibirą ir po aštuo- 
nerių metų sugrįžo j Lietuvą, bet 
savo namų neatgavo ir turėjo prisi
glausti pas gimines. Vyrui mirus, 
jos dviejų dukterų ir sūnaus pastan
gomis, ji atvažiavo į Kanadą. V.P.

Hamilton, Ont.
KLB HAMILTONO APYLIN

KĖS VALDYBOS iniciatyva išleista 
knyga, kurios ilgai ir nekantriai lau
kėm. Tai “Hamiltono lietuvių 
bendruomenė”. Knyga apima ha- 
miltoniečių įsikūrimą Kanadoje, jų 
veiklą, darbus bei džiaugsmus. Kny
gos pristatymas visuomenei įvyks 
gruodžio 4 d., 3 val.p.p. Jaunimo 
centro salėje. Bus iškilminga vaka
rienė su vynu. Kaina $20 asmeniui. 
Valdyba kviečia visuomenę gausiai 
dalyvauti. Bilietus galima įsigyti 
sekmadieniais po pamaldų arba 
skambinti B. Mačiui tel. 632-4558.

KLB HAMILTONO APYLIN
KĖS VALDYBA rengia Naujų metų 
sutikimą Jaunimo centro salėje. Du
rys bus atidarytos 7 v.v., vakarienė 
8 v.v. Kaina $35 asmeniui. Valdyba 
kviečia Hamiltono ir apylinkės lie
tuvius dalyvauti šiame renginyje, 
pasimatyti su draugais ir linksmai 
sutikti Naujus metus. Muzika ir 
dainos - V. Povilionio. M. Biekšicnė

A.a. JUOZĄ TREČIOKĄ prisi
mindami “Tėvynės sąjungai” auko
jo po $20 - P. Šidlauskas, A. Lau- 
galis, A. Liaukus, L. M. Paškai.

PAGALBAI LIETUVOS VAI
KAMS a.a. Danutės Žemaitienės at
minimui, užjausdami dukrą Aud
ronę ir sūnų Saulių su šeima auko
jo: $25 - N. H. Otto, J. Pyragius; 
$20 - E. Bajoraitienė, D. A. Choro- 
manskiai, E. K. Gudinskai, A. Mi
kalauskienė, V. Remesat; $15 - G. 
V. Stabingiai; $10 - G. Agurkienė, 
M. Borusienė, V. P. Lukošiai, E. 
Navickienė, V. P. Piciniai, P. Vi- 
kienė; a. a. Stasės Kanopienės atmi
nimui $10 aukojo E. Šimaitienė.

Už aukas nuoširdžiai dėkoja -
PLV komitetas

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus .

(Esu “Union Gas” 
atstovas) Sįjr

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

JA Valstybės
Maironio lituanistinė mokykla 

Pasaulio lietuvių centre Lemonte 
rugsėjo 11 d. pradėjo naujuosius 
mokslo metus. Susirinko apie 350 
mokinių. Aukštesniojoje mokykloje 
mokysis 77 mokiniai. Per atidary
mo iškilmes mokyklos direktorė 
Eglė Novak sveikino moksleivius, 
tėvus ir mokytojus primindama, 
kad ši Maironio lituanistinė mokyk
la yra didžiausia išeivijoje. Linkėjo, 
kad ji taptų ir geriausiąją mokykla 
ir kad mokiniai garsintų ją gerais 
darbais bei pažangumu moksle. Ji 
taipgi pristatė mokytojus ir kitus 
besidarbuojančius mokykloje. Mo
kykloje mokytojaus 45 mokytojai. 
Sveikinimo žodį tarė LB Lemonto 
apylinkės valdybos pirm. R. Kro
nas, linkėdamas sėkmės bei ištver
mės ir mokiniams, ir mokytojams. 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos ka
pelionas kun. A. Paliokas kalbėjo: 
tėvai atlieka Dievo darbą, auginda
mi ir auklėdami savo vaikus. Moky
tojai taipgi atlieka tą patį darbą 
padėdami tėvams, ugdydami jų at
žalas^ vaikų darbas - gerai moky
tis ir būti pavyzdingais lietuviais. Po 
kapeliono žodžių visi susiėmė ran
komis ir sukalbėjo maldą. Iškilmės 
baigtos Tautos himnu.

Brazilija
A. a. Romualdas Gaulia, 77 

metų amžiaus, mirė rugpjūčio 18 d. 
Rio de Janeiro mieste. Velionis gi
mė 1922 m. rugpjūčio 11 d. Zara
suose. Į Braziliją atvyko 1930 m. ir 
apsigyveno Rio de Janeiro vietovė
je. Tapo pramoninku bei prekybi
ninku. Brazilijoje gyveno dar du jo 
broliai Antanas ir Kazimieras, mirę 
anksčiau. Romualdas Gaulia, kaip 
pažymima “Mūsų Lietuvos” 14 nr., 
save laikė lietuviu patriotu ir visuo
met prisidėdavo prie įvairios lietu
vių veiklos darbu bei lėšomis. Palai
dotas Caciua kapinėse, Ilha do Go- 
vernador vietovėje. Paliko sūnų 
Robertą su šeima.

Seselės pranciškonės rugpjū
čio 27 d. pamaldomis Vila Zelinos 
šventovėje atšventė 60 metų savo 
atvykimo į Braziliją sukaktį. Po pa
maldų Šv. Mykolo Arkangelo mo
kyklos patalpose buvo seselių veik
los nuotraukų paroda, priėmimas 
svečių su vaišėmis.

Urugvajus
Lietuvos garbės konsulato 

Montevideo mieste atidarymas įvy
ko rugsėjo 25 d. “Uruguay” klubo 
patalpose. Buvo apie 120 svečių, iš 
jų apie 70 lietuvių. Ambasadorius 
Pietų Amerikai dr. Vytautas Dam- 
brava oficialiai pristatė Lietuvos 
garbės konsulę Birutę Žukaitę, 
taipgi pasidžiaugdamas naujo gar
bės konsulato įsteigimu, ambasado
rius konsulei Birutei Žukaitei lin
kėjo sėkmingo ir našaus darbo nau
jose pareigose. Taipogi priminė, 
kad jis paskirtas ambasadoriumi 
Ispanijoje ir spalio 27 d. palieka 
Pietų Ameriką. Naują konsulę svei
kino Urugvajaus konsuliarinių rei
kalų atstovas A. M. Terra ir Urug
vajuje garbės konsulų vardu Sirijos 
garbės konsulas F. I. Niffouri. Lie
tuvos garbės konsule B. Žukaitė vi
siems svečiams padėkojo už atsilan
kymą ir paties įvykio įvertinimą. Ji 
prašė savo tautiečių paramos bei 
patarimų. Sekmadienį, rugsėjo 26, 
lietuvių statytoje šventovėje klebo
nas A. Ocana atnašavo Mišias. Pa
maldose dalyvavo ir ambasadorius 
dr. V. Dambrava ir garbės konsule 
B. Žukaitė. Jie atliko ir Mišių skai
tinius. Po pamaldų Urugvajaus lie
tuvių kultūros draugijos patalpose

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

«TAT lietuvių kredito
1 ZA-L/IV/X 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

vyko vaišės, sveikinimai ir meninė 
programa.

Britanija
Didžiosios Britanįjos lietuvių 

sąjungos (DBLS) centro valdybos 
pirm. J. Alkis išsiuntinėjo DBLS 
skyrių valdyboms, taryboms bei gar
bės nariams pareiškimą, aiškinantį 
apie dabartinę DBL sąjungos būk
lę, Lietuvių Namus ir sodybą. Lie
tuvių Namų ateitis esanti neaiški ir 
kelianti daug rūpesčių. Jų remontas 
nebuvo tinkamai atliktas, o dar at
siranda ir kitų sunkiai sprendžiamų 
reikalų. Be to, Lietuvių Namai ne
gali pilnai aptarnauti Londono lie
tuvių visuomenės. Todėl kyla min
čių namus parduoti ir įsigyti pasta
tą, galintį labiau patenkinti plates
nę lietuvių visuomenės dalį.

Lietuvių sodybos pastatų at
naujinimo darbai toli nepasistūmė- 
ję, nors kai kurie iš jų ir buvo atlik
ti. DBLS tarybos suvažiavime turė
siąs būti išspręstas klausimas: laiky
tis klubo sistemos ar sodybą pavers
ti viešbučiu. Reikėsią pasisakyti ir 
dėl šaudyklos statuso. Esą daug rū
pesčių sukelia kai kurių naujų atei
vių nekultūringas elgesys sodyboje, 
kenkiantis sodybos veiklai ir jos ge
ram vardui. Taip pat sodybai rei
kėsią samdyti administratorių.

Šiaurės ir Vidurio Anglijos lie
tuvių telkiniai mažėja, o Londone 
ir jo apylinkėse didėja. Todėl esą 
realu pagalvoti apie lietuvių centrą 
Londone. Tokį centrą steigiant pra
vartu pasitarti su Londono lietuvių 
parapija. DBLS ir Šv. Kazimiero 
parapija galėtų veikti kartu. Dabar
tinė valdyba buvo užsimojusi pa
ruošti planą dėl organizacijos įstatų 
pakeitimo, kad būtų atvertos durys 
įsijungti į DBL sąjungą naujiems 
ateiviams, prisilaikant Britanijos 
įstatymų. Bet dėl kitų darbų šis 
užmojis nebuvo atliktas. Buvusi val
dyba padariusi didelę klaidą, steig
dama naujų ateivių skyrių Lietuvių 
Namuose. Įvykę nemažai nesusi
pratimų ir pakenkę bendradarbiavi
mui su naujais ateiviais. Pirminin
kas kviečia visus DBLS skyrius in
formuoti apie savo veiklą “Europos 
lietuvyje” ir jame pasidalinti visais 
rūpimais klausimais.

Lenkija
Po 80 metų pertraukos rugsėjo 

1 d. Seinų gimnazijoje pradėta dės
tyti dalykai lietuvių kalba. Iš tikrųjų 
buvo įsteigta šioje gimnazijoje lie
tuviška klasė. Seinų miesto ir apy
linkių mokyklose, išskyrus Krasna- 
vo ir Krasnagrūdos mokyklas, lietu
viukai galėjo lankyti tik lietuvių kal
bos pamokas. Dabar Seinų gimna
zijos lietuvišką klasę galės lankyti 
Seinų ir apylinkių lietuviai vaikai. 
Nors pagal Lenkijos įstatymus ma
žumų klasė mokyklose gali būti 
įsteigta, jei atsiranda bent septyni 
mokiniai, bet praktiškai yra kitaip. 
Steigiant lietuvišką klasę, kaip pa
žymima “Aušros” 1999 m. 17 nr., šį 
klausimą reikėjo iškelti Lenkijos ir 
Lietuvos parlamentarų grupės po
sėdyje Krokuvoje, taip pat Lenkijos 
ir Lietuvos vyriausybių tarybos po
sėdyje Varšuvoje. Šiuo klausimu 
buvo susirūpinusi ir Lietuvos vy
riausybė. Dar liepos mėnesį atrodė, 
kad minėtą klasę įsteigti bus ne
įmanoma. Tik kai Lietuvos konsu
las Seinuose dėl gimnazijos patalpų 
remonto pasiūlė kreiptis į Lietuvos 
vyriausybę, tada reikalai teigiamai 
pajudėjo ir Varšuvoje. Atsirado lė
šų remontams. Lietuviška klasė 
mokslo metus pradėjo su 16 moks
leivių. Vietos lietuviai džiaugiasi is
toriniu įvykiu ir tikisi, kad bus di
delė paspirtis lietuvių kultūros puo
selėjimui Seinų krašte. j. Andr.

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

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


Kun. Klimanskis atnašauja Mišias Neringos stovykloje 1999 metų vasarų Nuotr. A. Saimininkienės

“Sutartinai dirbkime Lietuvai”
Amerikos lietuvių kongresas ir Amerikos lietuvių tarybos 

suvažiavimas Čikagoje

Vaikų stovykloje Amerikoje pabuvojus
Unikalios vaikų ir jaunimo stovyklos Neringoje trisdešimtmetis

RASA ERCMONIENĖ, Vilnius

Prieš važiuodama iš Lietu
vos j Neringą, užsukau pas sese
lę Ignę Marijošiūtę, kuri vado
vauja Krikščionybės 2000 metų 
jubiliejaus komitetui Vilniuje. 
“O žinai, Rasa, - pradėjo seselė 
Igne, - jubiliejus tai ne šampa
nas, fejerverkai... Hebrajiškai 
‘jobel’ - avino ragas, nes jubilie
jaus metai būdavo pradedami 
rago pūtimu. Jubiliejaus metų 
įstatymas turėjo nepaprastą 
reikšmę, nes valstybė ypatingai 
stengėsi rūpintis šeima ir že
me... Jubiliejus - sugrįžimas į 
Viešpaties darną, Jo teisingu
mą, Jo kūrinijos planą, mintį, 
džiaugsmą, meilę. Ir nuo mūsų 
priklauso, kaip mes gilinsime 
ryšius su Jėzumi...”

Taip paruošta atlėkiau į 
Neringą ir... radau, kad čia vis
kas jau vyksta!.. Taip, kaip sesė 
Igne įsivaizduoja, mes visi sielos 
gilumoje norėtume išgyventi tik
rąjį ryšį su Dievu, viskas po tru
putį tampa realybe Neringoje.

Prisimenu vieną sportininką 
iš Lietuvos, kurį giminės atsiun
tė į Neringą “perauklėjimui”, 
nes šis “kalbėjęs tik apie pini
gus”... Pirmomis dienomis jis 
nebuvo labai patenkintas “tokia 
Amerika”, jo žodžiais tariant, 
kur visi atrodė per daug papras
ti, “neamerikoniški”. Čia visi ta
ve išklauso, padeda tau po tru
putį atsitraukti nuo tave kaus
čiusių žalingų minčių ar įpro
čių... Nejučia pasijunti įtrauk
tas į magiškus Neringos vakarus 
prie laužų, Beržų šventovėje... 
Po savaitės mūsų draugas verkė 
vadovų rate, apsikabinęs per 
pečius visus neringiečius ir... 
nenorėjo išvažiuoti.

Daug gero girdėjau apie ku
nigą Saulaitį, kuris išeivijos jau
nimui padaręs be galo didelę 
teigiamą įtaką. Sesė Igne, su 
kuria susipažinau prieš devyne
rius metus, taip pat pakeitė ma
no pažiūras į susikaupimo es
mę, padėjo atrasti tai, ko turbūt 
niekad nebūčiau pajutusi savy 
esant... O kai jauti, kad tavy 
daugėja šviesos, tampi lyg Die
vo dalimi ir susilieji su tais, ku
rie taip pat tai jaučia... bent 
trupinėlis švieselės būtinai pa
pildo kiekvieno neringiečio esy
bę stovyklų Mišių, susikaupimo 
vakarų metu, kuriuos dažniau
siai ruošia Aldona Lingertaitie- 
nė, Danutė Grajauskaitė, sese
lės ir visi vadovai.

Neringos vakarai
Neringos vakarai labai įvai

rūs, įdomūs ir įsimintini. Apra
šysiu paskutinįjį 99-tųjų vasaros 
susikaupimo vakarą, kurį pa
ruošė angliškai kalbančių vaikų 
stovyklai vadovė Diana Garabrant.

Iš vėliavų aikštės visi, susi
kabinę rankomis, besileidžiant 
saulei, ilga grakščia vora, tyliai 

Neringos stovyklautojai 1999 metų vasarą vaišinasi ledais
Nuotr. D. Grajauskaitės

dainuodami, nuėjome į Beržų 
šventovę. Ten susikaupę klausė
mės skaitinių, nuteikiančių vil
tingai ramybei. Iš Beržų švento
vės išsiskirstėme į tris grupes - 
“stotis”.

I “stotis” - centrinio pasta
to rūsyje. Ten skamba rimta, ra
mi muzika... Gauname po tuš
čio popieriaus lapelį, rašiklį bei 
popierinį maišiuką. Rašome sa
vo didžiausias svajones ir viltis; 
maišiuką dekoruojame, karpo
me kaip kas norime - pasigami
name savotiškas žvakides. Ne
šamės tai su savimi į sekančią 
“stotį” - lipame aukštyn - į salę.

II “stotis”. Susėdame ant 
grindų jaukios šviesos apšvies
toje scenoje, rašome ant lapelių 
savo didžiausius teigiamus įspū- 

. džius, kada nors patirtus namie, 
stovykloje, ar bet kur kitur... 
nešamės ir šias mintis į sekančią 
“stotį” - vėl lipame aukštyn - į 
biblioteką.

III “stotis”. Čia gauname 
po didelį popieriaus lapą, jo 
apačioje užrašome savo vardą ir 
perduodame šiuos lapus kaimy
nui iš dešinės. Gavę lapus su 
apačioje parašytu draugo vardu, 
rašome gražiausią palinkėjimą 
ar komplimentą tam asmeniui; 
po to užlenkiame ir vėl perduo
dame kaimynui iš dešinės... ra
šome palinkėjimus kitam asme
niui, kurio vardas yra ant gauto 
iš kairės lapo... ir taip, kol į ta
vo rankas grįžta lapas su tavo 
paties vardu apačioje. Jei žaidi
me dalyvauja 20 žmonių, tu 
gauni “laišką” su dvidešimčia 
komplimentų ar palinkėjimų! 
Kokia puiki dvasinė terapija!..

Iš visų trijų “stočių” stovyk
lautojai eina su vadovais prie 
tvenkinio. Jau tamsu, tad takas 
iki mūsų “prūdo” pažymėtas 
žvakutėmis. Ten nuėję, kiekvie
nas įdedame savo lapelius su 
viltimis ir norais į pasigamintą 
maišelį-žvakidę, ją statome ant 
popierinės lėkštelės, į vidų {de
dam mažą žvakutę ir plukdom į 
“didžiąją vilčių išsipildymo šalį” 
- pastumiam nuo kranto vande
nin (vėliau vadovai juos visus iš
žvejos...).

Tuomet pajutau, kad būti
nai noriu plukdyti ir aš, nes tai 
“tikrai padės išsipildyti svajo
nėms”... Ar ne nuostabu - taip 
gražiai žaidžiant, prisiliesti prie 
vilčių Viešpaties, pajusti susi
kaupimo prasmę ir draugo pasi
tikėjimą, nes visi tai atlieka kar
tu. Ačiū Dianai Garabrant už 
šias gražias idėjas ir jų įgyvendi
nimą trisdešimtoje Neringos va
saroje.

Dalyvių pasisakymai
Kiekvienas susikaupimo va

karas Neringoje skirtingas. O 
kokios ypatingos Mišios Beržų 
šventovėje! Ne veltui 1970 m. 
kapelionas misionierius kun. 
Šulcas jas pradėjo.

Paskaitykime Neringos va
dovų ir stovyklautojų atsakymus 
į klausimą.

Kaip tave veikia Neringos 
Mišios?

DANA GRAJAUSKAITĖ, 
vyriausia stovyklos vadovė, Ne
ringos administratorė: Gamta 
veikia. Mes visi kartu čia dir
bam, kuriam, valgom. Ir kai visi 
kartu su ta pačia grupe nueina
me į Mišias, jaučiame tam tikrą 
tęstinumą. Tvenkinys, pamokos, 
malda, Mišios... Tai vientisas 
gyvenimas... Dažnai mąstau 
apie tai, kaip geriausiai padėti 
vaikams, kurie yra išgyvenę vie
no iš tėvų netektį ar yra patyrę 
kokių nors sunkumų... ir su
prantu, kad tikrai Neringoje per 
kitų žmonių meilę, per meną 
per bendravimą ir susikaupimo 
vakarus, per Mišias kiekvienas 
gali atrasti gerąją gyvenimo pu
sę, išeitį, pozityvius ieškojimo 
kelius.

VYTAUTAS BAZIKAS, 
ilgametis vadovas, visų vaikų ži
nomas “Bazy”: Man Mišios Ne
ringoje tai - paprastumas. Jos 
žymiai giliau paliečia asmenį 
nei sekmadieniais šventovėje... 
Tą jausmą stiprina nuostabi vie
ta - gamta; juk atviroj gamtoj 
geriau jauti Dievo buvimą, ma
žiau blaškaisi nei mieste, kur ta
ve supa buitiniai rūpesčiai. Bent 
porai savaičių tikrai gera tuos 
rūpesčius palikti mieste...

DARIUS RAZGAITIS, 
jaunas vadovas: Neringoj aš 
randu galimybę tikrai būti su 
Dievu, be jokių išorinių įspū
džių, kurie dažniausiai trukdo 
man pajusti Dievą. Mišios Ne
ringoj man yra labai svarbios.

VAIVA RAZGAITYTĖ, 
jauna vadovė: Neringos Mišios 
yra vieta, kur vaikai gali išmokti 
draugauti ir bendrauti su kitais 
ypatingiau nei kitose stovyklo
se, nes mes visi čia dalinamės 
savo lietuviškumu.

EGLĖ CALABRESE (ZI
KARAITĖ), angliškai kalban
čių vaikų stovyklos vyriausia 
programų vadovė: Koplytėlė... 
gražiausios vadovų Mišios... 
Kaip įspūdinga ir jauku jose!., 
ne taip, kaip didelėje švento
vėje.

IEVA MATULAITYTĖ- 
KUNCAITĖ, 12-kos metų sto
vyklautoja: Mišios Neringoje 
yra smagios, linksmos ir tikrai 
mums įrodo Dievo buvimą. Šios 
Mišios tikrai mane daugiau 
priartino prie mano tikėjimo. 
Man labai svarbi yra mano reli
gija, nes aš labai vertinu savo 
tautą ir tikėjimą.

AISTIS JUŠKA, 14 metų 
stovyklautojas: Man patinka 
Mišios Neringoje, nes jų metu 
man gera ir ramu. Aš galiu susi
kaupti.

VIKTORIJA GALKUTĖ, 
16 metų stovyklautoja: Nerin
goje mes dažnai einame į Mišias 
ir susikaupimo vakarus. Šie va
karai mane skatina susimąstyti 
apie praeitį, ateitį, dabartį ir 
apie save.

JUSTINA DUBINSKAITĖ, 
8 metų stovyklautoja: Mišios 
Beržų šventovėje mane veikia 
labai raminančiai...

Kunigo įspūdžiai
Klausiu kunigą ALGIMAN

TĄ GUDAITĮ: kas naujo jūsų 
akimis per tuos metus, kai lankė
tės, pasikeitė Neringoje? Kaip gy
vuoja stovyklinis gyvenimas Lie
tuvoje?..

Pastebėjau, kad žmonės, 
užaugę šioj stovykloj, suprato 
jos prasmę, kurią tebetęsia: ti
kėjimas ir lietuviškumas. Visi

(Nukelta į 6-tą psl.)

EDVARDAS ŠULAITIS
Šių metų Amerikos lietuvių 

kongresas (jau XIII iš eilės), su
šauktas spalio 23 d. Čikagoje, pa
sirinkęs šūkį “sutartinai dirbkime 
Lietuvai”, pabrėžė vieningos lie
tuviškos veiklos būtinybę Ame
rikoje veikiančių organizacijų.

Nuo 1940 m. gyvuojanti 
Amerikos lietuvių taryba, šio 
kongreso rengėja, atkreipė dė
mesį į vienybės idėją, kuri Ame
rikoje, kaip ir Lietuvoje, nedaug 
turi pritarėjų.

Sutartinos veiklos ar pana
šiais visus lietuvius liečiančiais 
klausimais šiame kongrese pasi
sakė Lietuvos garbės konsulas 
Čikagoje Vaclovas Kleiza, Lie
tuvos konsulas Čikagoje Gied
rius Apuokas, Amerikos lietu
vių tarybos atstovas Vašingtone 
Algirdas Rimas, iš Vilniaus at
vykusi Lietuvos gyventojų geno
cido ir rezistencijos tyrimo cent
ro generalinė direktorė Dalia 
Kuodytė, buvęs ALTos pirm. 
Gražvydas Lazauskas, visuome
nininkai - Pilypas Narutis ir Po
vilas Žumbakis.

Konkrečiausiai apie sutarti- 
numą kalbėjo V. Kleiza, kuris 
pažymėjo, kad dviejų pagrindi
nių Amerikos lietuvių organiza
cijų - ALTos ir JAV Lietuvių 
bendruomenės vadovų ryšiai 
nebuvo artimi. Jis pareiškė jog 
paskutinių kelių metų laikotar
pyje JAV Lietuvių bendruome
nė, kuri turėtų rūpintis šiame 
krašte gyvenančiųjų tautiečių 
kultūrine veikla, rodė ypatingą 
dėmesį Lietuvai bei politinei 
sričiai, kuria sielojasi ir Ameri
kos lietuvių taryba. Tai sukėlė 
tam tikrą trintį, kartais darbų 
dubliavimą.

V. Kleiza įdomiai pažvelgė į 
šūkį “sutartinai dirbkime Lietu
vai”, kurį jis pavadino “kilniu ir 
gražiu”. Tačiau jame įžvelgė vie
ną problemą - žodį “sutartinai”.

“Jis pas mus dažnai turi sa
votišką reikšmę - dirbsime su
tartinai, bet aš vadovausiu. O 
žodis sutartinai savo esmėje turi 
kitokią reikšmę. Tai darbas ben
dram labui, visiems išlyginus 
nuomonių skirtumus, suderinus 
veiksmus ir, svarbiausia, pažabo
jus savąjį ‘aš’, kuris labai dažnai 
yra didžiausias mūsų bendros 
veiklos priešas ir kliūtis”.

V. Kleiza toliau aiškino:
“Kai kas mano, jog tai reiš

kia tik vieną organizaciją, vieną 
vadovybę. Manau, jog praeities 
patirtis yra parodžiusi, kad gali 
būti ir kelios organizacijos ar 
grupės, kurios sėkmingai dirba 
tą patį darbą sutartinai. Nebūti
nai visus pajungti po vienu jun
gu. Kaip yra daug kelių į Romą, 
taip pat yra daug kelių j Vašing
toną”.
Nebuvo Bendruomenės atstovų

Kongrese dalyvavo 13-ka 
Amerikos lietuvių taryboje susi
būrusių organizacijų atstovų. Čia 
nesimatė JAV Lietuvių bendruo
menės atstovų. Kaip sakė ALTos 
pirm. dr. Jonas Račkauskas, bu
vo norėta surengti bendrą kon
gresą kartu su šia organizacija, 
tačiau ji atsisakiusi.

V. Kleiza, savo pranešime 
siūlė, kad sekančių metų rudenį 
įvyktų jau tikras visų Amerikos 
lietuvių kongresas ir taip vienin
gai Amerikos lietuviai įžengtų į 
naująjį šimtmetį.

Siame kongrese dalyvavo ir 
įžanginę maldą sukalbėjo užsie
nio lietuviams skirtas vyskupas 
Paulius Baltakis.

Kongrese aktyviai reiškėsi 
ir kitas Lietuvos diplomatas - 
Lietuvos gen. konsulas Čikago
je Giedrius Apuokas, kuris kon
greso dalyviams (jų buvo dau
giau negu šimtinė) perdavė ir 
Lietuvos ambasadoriaus Va
šingtone - Stasio Sakalausko 
sveikinimus bei linkėjimus. Sa
vo kalboje G. Apuokas pabrėžė 
stabilumo (ypač ekonominio) 
Lietuvoje stoką, o ekonominis 
stabilumas turįs didžiulę įtaką ir 
politiniam.

“Jo siekiant, nemažą vaid
menį gali atlikti ir lietuvių išei
vija Amerikoje, kurios balsas 
Lietuvoje vis labiau girdimas. 
Gana akivaizdu, kad pastarųjų 
dienų įvykiuose Lietuvoje vie
nas svarbiausių veiksnių, įgali
nančių išvengti aštrių sarikirčių 
yra prezidento Adamkaus san
tūri ir apgalvota politika”, sakė 
konsulas.
Lietuvių tarybos suvažiavimas

Kaip XIII Amerikos lietu
vių kongreso tąsa spalio 24 d. 
įvyko ir 59-sis Amerikos lietu

vių tarybos suvažiavimas, kur 
buvo svarstyti grynai šios senos 
Amerikos lietuvių organizacijos 
reikalai ir priimti atitinkami nu
tarimai.

Išvakarėse buvo suruošta iš
kilminga vakarienė, kurioje su
sirinkę jau garbaus amžiaus su
laukę Amerikos lietuvių veikė
jai pasivaišino ir pasilinksmino. 
Atsilankė ir Ilinojaus valstijos 
gubernatoriaus George H. Ryan 
atstovė Pat Michalski, kuri susi
rinkusius pasveikino ir įteikė 
gubernatoriaus pasirašytą svei
kinimą visiems lietuviams.

Vaišių metu susirinkusius 
linksmino Algimantas Barniškis 
dainomis ir muzika, o jam kar
tais talkino dainininkė Gitana 
Stankauskaitė. Jiedu prieš šo
kius atliko specialią populiarių 
dainų programą, kuri užbaigta 
jausmingu kūriniu “Žemėj Lie
tuvos ąžuolai žaliuos”, įsijun
giant ir susirinkusiems.

Sveikintojai ir kiti
Amerikos lietuviu kongresą 

pradėjus M. Marcinkienei, buvo 
sugiedoti JAV ir Lietuvos him
nai (giedojo sol. Margarita ir 
Vaclovas Momkai, pritariant 
publikai). Po vysk. P. Baltakio 
invokacijos, buvo sudarytas pre
zidiumas - pirmininkais pa
kviesti dr. J. Valaitis, P. Buchas 
ir A. Markevičius (iš Kaliforni
jos), sekretoriumi Ed. Sulaitis.

Buvo sveikinusiųjų žodžiu ir 
raštu. Iš raštu sveikinusių pažy
mėtinas PLB valdybos pirm. V. 
Kamanto laiškas. Lietuvos krikš
čionių demokratų atstovas P. 
Povilaitis ne vien tik pasveikino 
žodžiu, bet ir Tautos fondo var
du įteikė 15,000 dolerių auką. 
Prabilo ir Mažosios Lietuvos re
zistencinio sąjūdžio pirm. Algis 
Regis, primindamas jog negali
ma pamiršti lietuviškojo Kara
liaučiaus krašto; skeptikams dėl 
nerealumo jį prijungti prie Lie
tuvos pabrėžė, kad ir 1918 m. 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo idėja buvusi nereali.

Kiek ilgesnį pranešimą apie 
praėjusio penkmečio veiklą pa
darė dabartinis ALTos pirm, 
prof. dr. J. Račkauskas. Jis savo 
kalboje pažymėjo, jog ALTa ne
susilaukia bendradarbiavimo iš 
JAV LB vadovybės. Kvietė pa
kelti rankas tuos, kurie atsto
vauja LB organizacijai. Tokių 
nebuvo.

Algirdo Rimo pranešimas
Priešpietiniame posėdyje iš 

Vašingtono atvykęs ten dirban
tis ALTos atstovas A. Rimas 
padarė kiek ilgesnį pranešimą. 
Pažvelgęs į nuveiktus darbus ir 
pasitaikančias problemas, kal
bėtojas nurodė, kad ALTa Va
šingtone ir toliau veikė per 
Jungtinį Amerikos baltiečių ko
mitetą ir per Vidurio bei Rytų 
Europos valstybių koaliciją. Pa
žymėjo, jog Vašingtone ALTos 
skyriaus nėra ir nesimato pers
pektyvų jį suorganizuoti, nes 
daugumas lietuvių ten reiškiasi 
JAV LB apylinkės rėmuose.

Kalbėtojas nusiskundė, jog 
lietuviai šiai veiklai Vašingtone 
gali mažai skirti pinigų, nes 
ALTos pajamos yra ribotos. Kai 
lietuviai sumažino savo įnašą, 
jais pasekė latviai bei estai. Sa
vo mintis jis baigė taip:

“Dar ne laikas nuleisti ran
kas dirbti Lietuvos labui. Lietu
va laisva, bet tą laisvę reikia iš
saugoti. Būdami Amerikos pi
liečiais turime retą progą pa
veikti pasaulio galingiausios 
valstybės politiką ir ją pakreipti 
teigiama kryptimi, galime padė
ti mūsų protėvių žemei spręsti 
dabarties problemas ir pagelbė
ti Lietuvai išlikti laisva, saugia, 
savarankiška ir ateityje”.
Advokato Zumbakio patarimai

Popietiniame posėdyje kal
bėjęs adv. Povilas Žumbakis pa
žėrė “gaspadoriškų” minčių pa
mąstymui. Jis jau savo kalbos 
pradžioje nurodė: “Mes gieda
me kaip choras, bet ne iš tų pa
čių gaidų”. Taip yra dėl objekty
vių priežasčių, nes mūsų tarpe 
reiškiasi “grinoriai”, “dyp’ukai” 
ir “tarybukai”. Toliau jis gvilde
no klausimą - “kas yra ‘mes’?” 
Patarė pasinaudoti istoriko J. 
Dainausko mintimi: galima kal
bėtis ir su pačiu velniu, bet ne
reikia klausti jo kelio ir nepar
duoti jam sielos”.

Kalbėtojas sakėsi esąs opti
mistas ir teigė, kad “galime su
rasti žmonių su kuriais galima 
dirbti kartu”. Esą reikia diskusi
jų, svarstybų ir svarbiausia - ne
bijoti.

Tėviškės žiburiai • 1999.XI.9 • Nr. 45 (2592) • psl. 5

Prie Amerikos lietuvių kongreso registracijos stalo - vyčių veikėja ir 
ALTos Čikagos sk. pirm. EVELINA OŽELIENĖ ir ONA 
POŽIURNIKIENĖ Nuotr. Ed. Šulaičio

Amerikos lietuvių kongrese Čikagoje kalbasi gen. Lietuvos konsulas
G. APUOKAS ir dr. P. JOKUBKA Nuotr. Ed. Šulaičio

Skaitytojai pasisako
“LIETUVIŲ NAMAI” VILNIUJE

Vilniaus vidurinė mokykla “Lie
tuvių namai” nuoširdžiai dėkoja už 
materialinę paramą mūsų mokyk
lai. Mes džiaugiamės, kad Jūs žino
te, jog mes tokie esame. Jūsų para
ma padeda mokyklai pasiruošti 
naujiems mokslo metams, padeda 
atvykstantiems į mūsų mokyklą 
naujiems mokiniams. Šiemet iš 
įvairiausių buvusios Sovietų Sąjun
gos vietovių atvyko per 50 naujų 
moksleivių. Šiuo metu mokykloje 
mokosi 250 mokinių. Nemažai 
moksleivių šį pavasarį iš mokyklos 
išleidome į kitas Lietuvos vidurines 
mokyklas, ten, kur apsigyvena su
grįžę jų tėvai. Mes juos paruošėme, 
kad galėtų mokytis lietuviškose mo
kyklose. Ačiū Jums už rūpestį. Ge
ros sveikatos ir visokeriopos sėkmės!

Alfonsas Rudys, 
mokyklos direktorius

MOKYKLOS R. LIETUVOJE
Jau penktą kartą vykstančio 

Rytų Lietuvos lietuviškų mokyklų 
konkurso rėmėju tapo Alfredas 
Bražys. Jis yra ir didžiausias priva
tus Rytų Lietuvos kultūros rėmėjas 
Kanadoje. Atsiprašome, kad “Tė
viškės žiburiuose” (1999.V.18, p.3) 
dėl mano apsirikimo buvo išspaus
dintas ne tas geradario vardas.

Kitais metais minėsime Vil
niaus okupcijos 80-metį. Laikraštis 
“Gazeta Wilenska” paskelbė Vil
niaus ir Vilnijos mokinių bei stu
dentų konkursą “Mano Vilnius” 
(“Moję Wilno”). Darbas jiems turi 
būti parašytas lenkiškai, premijos 
gal nusižiūrėtos iš mūsų konkurso 
(jų dydis panašus). Lietuviškos mo
kyklos tame konkurse nedalyvaus. 
Teisingi istoriniai duomenys skel
biami mūsų konkurse “Rytų Lietu
va - mūsų valstybės centras”. Čia 
aprašomi partizanai, tremtiniai, 
kultūra, šnektos.

Jurgita Keraitytė, Lietuva

LUBINO KLAUSIMU
“TŽ” 1999 m. 38 nr. dėl mano 

aprašymo apie Frank Lubino laido
tuves atsiliepęs šį tą pridūrė ir pa
taisė M. Z. Romeika, remdamasis 
“Lietuvos sporto” 1938 m. žinio
mis. Iš savo pusės turiu paaiškinti, 
kad imdamas biografinius duome
nis naudojausi “JAV Lietuviai” 
biografijų žinynu, išleistu 1998 m. 
Vilniuje Mokslo ir eneciklopedijų 
leidybos instituto. Ten 598 psl. apie 
Lubiną parašyta: “1937 m. su Lie
tuvos rinktine laimėjo I vietą antra
me Europos čempionate”. “1938 

/HlOtatp" DRAUDIMAS
f IHmIUIU 4555 Hurontario St., Mississauga, ° *
You’re i n good hands. Ont. L4Z 3M1

RAMŪNAS (RON) VANAGAS
“Take Two Advantage” Darbo teL: 905 502-6297 

planas sujungia namo ir automobilio Namų tel.: 416 621-1261
draudimą, sumažina Jūsų įmokas "Cell”: 416 825-4503

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

m. Tautinėje olimpiadoje Kaune su 
JAV lietuvių krepšininkų komanda 
pelnė aukso medalį”. Šis mano pa
aiškinimas tinka ir dėl Antano Bag- 
džiūno pastabų “TŽ” 39 nr. O dėl 
Lubino nuopelnų Lietuvos krepši
nio sportui nesu autoritetingas 
spręsti. Aš tik perdaviau mintis lai
dotuvėse kalbėjusių inž. A. Mažei
kos ir inž. G. Kazlausko, kurie as
meniškai Lubiną pažinojo nuo to 
laiko, kai jis buvo atvykęs j Lietuvą.

Ign. Medžiukas, 
Los Angeles, CA

PARAMA LEIDINIUI
Karaliaučiaus krašte (dab. Ka

liningrado sritis) gyveno ir kūrė be
veik 200 lietuvių tautinei kultūrai 
nusipelnusių žmonių. Iš jų soviet
mečiu pavyko pagerbti tik K. Do
nelaitį (yra muziejus Tolminkiemy
je) ir Vydūną (atminimo lenta Til
žėje). 1998 m. atminimo lentos su
silaukė ir M. Mažvydas (Ragainė
je). Kad rusiškoji krašto administ
racija suvoktų kodėl ši žemė nėra 
lietuviui svetima ir labiau atsižvelg
tų į kultūrinius-istorinius Lietuvos 
interesus, kad rusakalbiai gyvento
jai imtų pažinti krašto, kuriame gy
vena, lietuvišką praeitį, Mažosios 
Lietuvos reikalų tarybos (MLRT) 
rūpesčiu 1999 m. balandžio mėn. 
rusų kalba 3,000 egz. tiražu išėjo 
iliustruotas Lietuvos mokslininkų 
(Z. Zinkevičius, A. Jovaišas, A. Sa
baliauskas, V. Bagdonavičius ir kt.) 
straipsnių rinkinys “Nuo Mažvydo 
iki Vydūno” (su istorinių ir dabarti
nių vietovardžių žodynais). Deja, 
nesumokėję leidyklai “Mintis” pas
kutinio 19,000 Lt. įnašo negalime 
atsiimti išspausdinto tiražo. Nesu
laukę tikėtosios finansinės paramos 
iš Kultūros ministerijos ir Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento, 
dabar kreipiamės j Jus, kviesdami 
pagal išgales prisidėti prie to, kad 
pirmųjų lietuviškų knygų gimtinės 
senbuviai “nuo Mažvydo iki Vydū
no” galėtų stoti į Lietuvos interesų 
sargybą savame Karaliaučiaus krašte.

P.S. Adresas: Mažosios Lietu
vos reikalų taryba, Jakšto g. 9-203, 
2000 Vilnius, Lithuania.

Red. pastaba. Šis kreipimasis 
yra Mažosios Lietuvos tarybos, vei
kiančios Lietuvoje ir turinčios savo 
būstinę Vilniuje. Išeivijoje veikia 
kita panaši organizacija Mažosios 
Lietuvos fondas, kuriai pirminin
kauja kanadietis inž. Gytis Šernas. 
Šios dvi organizacijos veikia visai 
atskirai ir turi skirtingas konkrečias 
užduotis.



Parapijos steigėjas - širdies žmogus 
Atsisveikinant su Vinipego Šv. Kazimiero parapijos 
klebonu prelatu JUSTINU BERTAŠIUM, norėjusiu 

pamatyti Dangų bent per plyšį
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Rūpimų klausimų simpoziumas

E. KALASALSKAS

Lyg žaibas 1999 m. spalio 9, 
šeštadienį nuskriejo žinia - mū
sų mylimas klebonas prel. Justi
nas Bertašius atsiskyrė su šiuo 
pasauliu. Ligos iškankintas, pas
kutinę savo gyvenimo savaitę 
praleidęs “Seven Oaks” ligoni
nėje, nenustojo savo žvalumo ir, 
kaip ir visada, besišypsantis iki 
paskutinio atodūsio. Bet žinojo, 
kad artėja žemiškos kelionės 
galas, nes penktadienį apsilan
kiusiam savo padėjėjui subdia- 
konui Sniezyk klebonas išsitarė: 
“Jei šv. Petras pravertų vartus, 
labai norėčiau bent per plyšį pa
matyti dangų”. Sniezyk atsakė: 
“Tėve, tau ne per plyšį atidarys 
vartus, bet atkels abi vartų pu
ses ir angelų choras Tave pasi
tiks. Tu to esi pilnai užsitarna
vęs”. Ir jau sekančios dienos ry
tą jo vėlė iškeliavo pas Aukš
čiausiąjį.

Laidotuvės
Šy. Kazimiero lietuvių para

pijos komiteto pirmininkas Juo
zas Grabys su žmona Brenda 
ilgą laiką slaugė kleboną. Jų 
akivaizdoje jis, sunkiai atsidu
sęs, paskutinį kartą užmerkė 
akis. Pirmininkas pradėjo orga
nizuoti laidotuves. Pranešė gi
minėms Lietuvoje ir Kanadoje, 
vysk. P. Baltakiui, spaudai, tik 
nepavyko susisiekti su Vinipego 
kurija. Mat pasitaikė ilgas sa
vaitgalis (pirmadienį, spalio 11 
- Padėkos diena), o be vyskupo 
nurodymų galutinių sprendimų 
daryti nebuvo įmanoma, bet bu
vo pasikliauta dviem datom -

A. a. PRELATAS 
JUSTINAS BERTAŠIUS

KELIAUTOJO UŽRAŠAI

Tūkstantinės istorijos kraštas Iranas
STASYS DALIUS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Ugnies šventykloje
Išvykstam iš Kerman 7.30 

v.r. Netrukus pasiekiam žaliuo
jančiais medžiais apsuptą Yazd 
miestą> ir “Tourist Inn” viešbutį. 
Miestas turi 275,000 gyventojų. 
Išsistatęs ant kampo Kavir drus
kos dykumos aukštų kalnų papė
dėje. Dėl dykumų karščių ir la
bai mažo lietaus kiekio susidarė 
speciali namų statyba su aukš
tom purvo plytų sienom, dide
liais pusrūsiais, kuriuos naudoja 
vasarą. Kieme baseinas ir aukš
tas vėjo bokštas ant stogo dėl 
vėdinimo ir vėsinimo.

Yazd yra Zaratustros religi
jos centras, kur ši priešislaminė 
religija buvo praktikuojama. 
Svarbiausia - Ugnies šventykla, 
kur nepertraukiamai per tūks
tantį metų liepsnoja ugnis. Į šią 
šventyklą ugnis atgabenta iš 
Fars miesto prieš 700 metų, kur 
ji ten degė 300 metų. Kūrenama 
parinktų sausų malkų ugnis, kuri 
visą laiką prižiūrima vieno tos 
religijos pasekėjų. Šis pastatas 
paremtas kolonomis su dvejom 
didelėm durim, o viduje už stik
lo pertvaros ant pakilumos dega 
ugnis. Patarnautojas laikas nuo 
laiko įmeta malkų. Prieangio 
sienose iškabinti užrašai iranie
čių ir anglų kalba iš mokytojo 
Zaratustros išminties. Kabo ir 
didelis šio išminčiaus atvaizdas.

Iš Ugnies šventyklos nuvyks- 
tam į užmiestyje ant aukšto kal
no stovinčius du bokštus, kur se
niau Zaratustros sekėjai laido
davo savo mirusius. Lavonus po 
apeigų nunešdavo ant bokšto 
plokštumos, kur palikdavo 
paukščiams sudraskyti. Likusius 
kaulus palaidodavo bokšto vidu
ryje padarytam duburyje. Kaulus 
padėdavo ant akmens ir apklo
davo akmeniu, kad nesiektų že
mės. Toks laidojimo būdas išny
ko prieš 80 metų. Dabar to kal
no papėdėje yra įrengtos kapi- 

penktadienį, spalio 15, ir šešta
dienį, spalio 16, kad ir giminės, 
ir vysk. P. Baltakis galėtų atvyk
ti j laidotuves.

Pagaliau, pirmadienį, spalio 
11, atsiliepė kurija ir mums pra
nešė, kad maldos bus 7 vai. va
karo antradienį, spalio 12, mūsų 
šventovėje, o gedulinės Mišios 
bus atnašaujamos trečiadienį, 
spalio 13, 10 vai. ryto katedroje. 
Pranešimas perduotas spaudai 
iš kurijos ir visą laidotuvių vyk
dymą atlieka kurija! Nors ir bu
vo mėginama aiškintis dėl gimi
nių ir lietuvio vyskupo dalyva
vimo, bet kurijos sprendimas 
buvo galutinis. Nors ir labai nu
sivylę, turėjome tą sprendimą 
priimti (vėliau paaiškėjo, kad 
sekančią dieną po laidotuvių ar
kivyskupas išvyksta į Romą, o 
kurijos kancleris - į Vankuverį). 
Vienintelis lietuvis kunigas, su
spėjęs atvykti į laidotuves buvo 
prel. J. Staškevičius, Lietuvos 
Kankinių parapijos, Mississau- 
goje, klebonas ir Kanados lietu
vių kunigų vienybės pirmininkas.

Antradienį, spalio 12, jau 
nuo trečios val.p.p. į mūsų šven
tovę pradėjo rinktis lietuviai ir 
kitataučiai parapijiečiai, užjau
čiantys ar pažinoję kleboną. 
Prie altoriaus - atviras karstas 
atsisveikinimui. Dar gerokai 
prieš apeigoms prasidedant, 
šventovė buvo sausakimšai už
pildyta. 7 v.v. apeigas atliko mū
sų parapijos ilgalaikis draugas 
kun. J. V. Driscoll, SJ, prel. J. 
Staškevičius ir kun. R. Glof- 
chesky, padedant subdiakonui 
S. Sniezyk.

Trečiadienį, spalio 13, 10 
v.r. iškilmingas gedulines pa
maldas pripildytoje Šv. Marijos 
katedroje atnašavo Vinipego 
arkivyskupas L. J. Wall. Konse- 
lebravo 6 dvasiškiai, jų tarpe ir 
prel. J. Staškevičius. Pamaldose 
dalyvavo 24 dvasiškiai iš Vini
pego ir apylinkių. Tuoj po pa
maldų visi dalyviai buvo pa
kviesti į katedros salę užkan- 
džiams, o po jų keliavo į Visų 
Šventųjų kapines, kur mūsų kle
bonas jau senai buvo pasistatęs 
paminklą. Prie kapo apeigas 
pradėjo prel. Comeau, o lietu
viškai užbaigė prel. J. Staškevi
čius. Atlydėjusieji, apeigoms pa
sibaigus, lyg dar kažko laukė, 

Ugnies šventykloje Yatz vietovėje

nės, kuriose laidojami mirusieji.
Į šį statų laidojimo kalną li

pome pamažu slidinėdami ir 
sunkiai kvėpuodami saulei stip
riai kaitinant. Reikėjo vis stabte
lėti, atgauti kvapą ir judėti aukš
tyn, kol pasiekėm kalno viršuje 
platų bokštą.

Į kito kalno tokį pat bokštą 
jau nebelipome. Nusileidžiam 
žemyn prie Zaratustros kapinių, 
kur surikiuoti vienodo dydžio 
marmoriniai antkapiai ir plokš
tės su įrašais. Ir kapuose jie lai
doja duobėje, iškastoje 2 m gyly
je išklota akmenimis. Virš lavo
no uždeda akmens antvožą, o 
ant paviršiaus jau tas baltas 
marmoras su įrašo plokšte. Visi 
baltuojantieji kapai labai gražiai 
atrodo.

Prie kapų, iš kalnų atvestas 
42 km ilgio kanalu vanduo. Ka
nalas uždaras po žeme ir jo prie
žiūra, pasak vadovo, reikalau
janti daug rūpestingumo, nes 
reikia įlindus į vidų gulomis va
lyti, kad neužaktų ir leistų van
deniui laisvai tekėti. Vieno 
kvadratinio kilometro laukui 
drėkinti reikia 20 šulinių ir tiek 
pat kanalų įvairaus dydžio lau
kams drėkinti. Čia vanduo yra 
sunkiai gaunamas ir labai bran
ginamas.

Gedulinės pamaldos Švč. Maruos katedroje Vinipege. Prie altoriaus arkivyskupas J. L. Wall ir 
koncelebruojantys kunigai Nuotr. V. Daubaraitės

lyg nenorėjo palikti savo myli
mo klebono vieno.

Jaunystės metai
Gimė prel. Justinas Berta

šius 1915 m. kovo 21 d. Šauklių 
kaime, Mosėdžio par., Kretin
gos apskr. Buvo vyriausias iš 4 
brolių ir vienos sesers Kunigun- 
dos ir Eligijaus Bertašių šeimo
je. Tėvų ūkyje turėjo dirbti visi 
vaikai. Justinas, nors ir siekda
mas mokslo, nebuvo išimtis. 
Baigęs Mosėdžio pradžios mo
kyklą ir Skuodo gimnaziją, 1934 
m. įstojo į Telšių kunigų semi
nariją, kur studijavo iki pirmo
sios sovietų okupacijos. Sovie
tams seminariją uždarius, studi
jas tęsė Kaune. Vyskupo Bori- 
sevičiaus įšventintas kunigu 
1942 m. gegužės 14 d. Telšiuo
se. Pirmąsias Mišias atnašavo 
savo tėviškės Mosėdžio švento
vėje birželio 14 d. Vikaru buvo 
paskirtas į Viekšnius. Vėliau 
VD universitete Kaune tęsė 
teologines studijas. Sovietams 
vėl artėjant prie Lietuvos sienų 
1944 m. pasitraukė j Vokietiją.

Tremtyje
Pradžioje įsidarbino Fuldos 

katedroje, vėliau kitose vokie
čių parapijose ir buvo kapelio
nas vienuolyno ligoninėje Neun 
Baken. 1945 m. įstojo į Miuns- 
terio universitetą, kur ketverius 
metus studijavo istoriją, tauto- 
tyrą ir liturgiją. Kartu dirbo pa
bėgėlių stovyklos kapelionu 
Osnabriuke. 1949 m. gavo leite
nanto laipsnį ir buvo paskirtas 
kapelionu lietuvių sargybos ir 
transporto daliniams britų oku
puotos zonos kariuomenėje. 
1951 m. sausio 25 d. atvyko į

Zaratustra
Zaratustra - senosios Irano 

religijos pradininkas. Gyvenęs 
600 metų pr. Kristų. Kartu jis 
buvo indiečių dvasininkas ir šv. 
giesmių kūrėjas. Sukūrė 17 gies
mių, kurios sudarė senąją Aves
tą. Atmetė galvijų kraujo aukas. 
Jo skelbta religija buvo paremta 
doriniu pradu. Savo religijos jis 
pilnai neatbaigė, tik vėliau jo 
mokslą plėtojo jo pasekėjai. 
Valdovų noru jo religija išplito 
visoje Persijoje.

Kyro Didžiojo sostinė
Kelias labai geras, vietomis 

net keturių linijų. Daug mažiau 
sunkvežimių ir automobilių, ta
čiau policijos užtvaros net kelio
se vietose. Pasiekiam Pasargad 
vietovę. Čia antikiniais laikais 
buvo Kyro Didžiojo sostinė. Šia
me slėnyje persai apsigyveno 
570 m. pr. Kristų ir pastatė ant 
kalno tvirtovę.

Lipom į kalną prie likusių 
tvirtovės storų akmens blokų 
sienų likučių. Nuo viršaus - pla
tus reginys į slėnį. Dar daug išli
kusių to storo mūro sienų, ku
rios juosia visą.rajoną.

Apačioje tvirtovės buvo išsi
statęs Kyro miestas. Viename 

kampe dar tebestovėjo persų rū

Kanadą ir apsistojo St. Jean, 
PQ, seminarijoje, o vėliau dar
bavosi Šv. Jurgio parapijoje. 
Tuo laiku lietuviai pranciškonai 
Kanadoje atsiųsdavo savo kuni
gus į Vinipegą lietuvių sielova
dos darbui, bet tik trumpam lai
kui, todėl religinė veikla nesi
plėtė. Pranciškonai jaunam ku
nigui Bertašiui pasiūlė vykti į 
Vinipegą ir steigti lietuvišką pa
rapiją. Jis tą pasiūlymą priėmė 
ir 1951 m. gruodžio 15 d. atvyko 
į Vinipegą apdovanotas mont- 
realiečių kunigų sniegpėdėmis 
ir medžiokliniu šautuvu - apsi
ginti nuo gatvėmis vaikščiojan
čių meškų.

Savoje parapijoje
Pradžia buvo gana sunki, 

nebuvo pastovios vietos susibū
rimams. Lietuviai susiskaldę į 
senuosius ir naujuosius ateivius. 
Daug senųjų buvo kairiųjų pa
žiūrų arba, kaip tuomet sakyda
vo, “raudonieji”. Jie turėjo savo 
klubą ir buvo gerai susiorgani
zavę. Kun. J. Bertašiaus dėka 
senieji nemokamai leido naudo
tis klubo patalpomis vaikų dar
želiui ir net leido į jį savo vai
kus. Naujieji ateiviai norėjo tu
rėti savo maldos namus ir vietą 
sueigoms. Po visokių trukdymų 
ir nesklandumų 1953 m. pavasa
rį, kun. J. Bertašius įsmeigė kas
tuvą naujosios šventovės pama
tams ir jau tą patį rudenį lietu
viai katalikai įsikūrė savo “lietu
viškose katakombose” - rūsyje. 
Nenuilstamu kun. J. Bertašiaus 
rūpesčių ir pastangų dėka 1957 
m. balandžio 14 d. tikintieji 
įžengė į užbaigtą lietuvišką 
šventovę. Pradžioje tik misijos 
teisėmis veikianti šventovė ne

mų kolonos iš 550 m. pr. Kristų 
laikotarpio. Kitoje miesto vieto
je - apvalus obeliskas 13.5 m 
aukščio su kampinių rūmų sienų 
likučiais. Tai Kyro rūmai, ku
riuose priimdavo kitų šalių kara
lius. Dar tebestovi dveji vartai 
su iškaltu marmore Kyro atvaiz
du. Rūmai statyti iš didelių mar- 
moro tašytų blokų, kurie buvo 
surišami ne cemento skiediniu, 
o dideliais metaliniais kapliais. 
Kai kur tie sutvirtinimo kapliai 
buvo sidabriniai. Dėl to tvirto
vės sienų liekanose matėsi tose 
sujungimo vietose išmuštos sky
lės, o sidabro kapliai išvogti. 
Rūmų grindys iš marmoro, kuris 
tebėra gerai išsilaikęs, nors pra
ėjo tūkstančiai metų.

Kyras žuvo 512 m. pr. Kristų 
kovoje su kitais tų vietovių kara
liais ir priešų buvo sukapotas į 
gabalus. Jo mauzoliejus, lyg pi
ramidė, stovi pagrindinėje lygu
mos vietoje, iškilęs iki 13 metrų. 
Mauzoliejus irgi iš didelių, mar
moro blokų pastatytas. Jis ka
daise buvo atidarytas, bet kape 
nebuvo rasta jokių kaulų, nors 
buvo ir jo žmona palaidota. 
Mauzoliejaus akmenys jau vie
tomis aptrupėję, supleišėję, nes 
jau išstovėjo 2500 metų.

Apžiūrėję istorines Pasar
gad vietas, turėjom pietus. Tolė
liau nuo mauzoliejaus, medžių 
pavėsyje, buvo pastatytas staliu
kas su duona, virtais kiaušiniais, 
baltu sūriu, žuvimis ir pupelė
mis. Stiprinomės, nes po ilgo 
vaikščiojimo buvom išalkę ir iš
troškę. Gaivinomės vandeniu iš 
butelių.

Buvusioje sostinėje
■ Širaz miestas apsuptas dau

gybės žaliuojančių medžių. 
Daug gražių bulvarų, paminklų 
aikštėse, vandens fontanų. Gy
ventojų turi per vieną milijoną. 
XVIII š. buvo visos Persijos sos
tinė. Išsistatęs plikų kalnų papė
dėje, todėl čia būna šaltos žie
mos ir karštos vasaros.

Važiuojam per miestą, žval
gydamiesi į gražius aukštus pa
status, parkus, atdaras krautu
ves, kol atvykom į bazaro vietą. 
Čia išlipus iš autobuso vadovas 

trukus tapo Šv. Kazimiero lietu
vių R.K. parapija, nusitęsusia 
nuo Didžiųjų ežerų iki Ramiojo 
vandenyno.

Nesėdėjo kun. Bertašius ant 
laurų. A. a. vyskupo V. Brizgio 
dėka nupirkta vasarvietė tapo 
jaunimo vasaros stovykla, suau
gusių susibūrimo ir net atosto
gavimo vieta. Įsteigta šeštadie
ninė mokykla, vaidintojų būre
lis, tautinių šokių grupė, choras, 
organizacijos ir t.t.

1985 m. spalio 1 d. popie
žius Jonas-Paulius II, pripažin
damas kun. Bertašiaus nenuils
tamą darbą, suteikė jam Garbės 
prelato titulą. Visą laiką buvo 
kuklus, pasišventęs sielovados 
darbui, visada malonus, drau
giškas ir nuoširdus, visiems pri
einamas, atviras, visad pasiruo
šęs padėti kitiems, visad besirū
pinantis ne tik liturginiais, bet ir 
lietuvybės išlaikymo reikalais 
bei savo numylėta Telšių semi
narija.

Sveikatai silpnėjant ligoni
nės pagalba darėsi vis reikalin
gesnė. Jėgoms išsekant iškilo 
pensijon išėjimo klausimas. 
Vietos vyskupas mūsų prelatui 
pasakė labai atvirai: “Monsinjo
re, pats gerai žinai, kokį didelį 
turime dvasiškių trūkumą. Kai 
numirsi, tik tuomet išeisi į pen
siją”. Mūsų klebonas ir liko tam 
sprendimui ištikimas iki pasku
tinės savo gyvenimo dienos.

Ilsėkis ramybėje, mielas 
Prelate. Kol Vinipege bus nors 
vienas tikintis lietuvis, tu nebūsi 
užmirštas. Tave visad su didele 
pagarba prisiminsime savo mal
dose ir minėsime vien geru žodžiu.

(Nukelta į 7-tą psl.)

Ali atvedė į bazarą ir davė visą 
valandą laiko pasidairyti po ba
zaro krautuves, nes Širaz baza- 
ras yra vienas didžiausių. Įsteig
tas XVIII š. Čia jau galėjom iš
leisti pinigus, pirkdami įvairius 
dalykus, aukso dirbinius.

Vakare atvykom į naują 
“Homa” viešbutį. Gaunu kam
barį aštuntam aukšte su vakarie
tišku tualetu, televizoriumi, tele
fonu.

Shiraz ir Persepolis
Širaz yra 160 km nuo Persų 

įlankos. Persų kalba farsi yra 
prasidėjusi šiame rajone. Miesto 
gyventojai palankūs ir draugiški 
užsieniečiams. Daugelis univer
siteto studentų kalba angliškai 
arba bando kalbėti ir mus einan
čius grupėje vis bando šnekinti - 
“Kaip patinka Iranas?”'

Persepolis - 60 km nuo Ši
raz miesto. Persiškai ši vietovė 
vadinama Takht-e-Jamshid, o 
graikai vadino Persepoliu. Ke
lias, kuriuo važiuojam, nutiestas 
paskutinio šacho Pahlavi 1971 
m. švenčiant Persijos valstybės 
2500 metų sukaktį.

Persepolis - Dariaus įsteigta 
sostinė V š. pr. Kristų. Kalnų 
papėdėje, lygumoje, plačiai išsi
plėtę stovi to laikotarpio rūmų, 
kolonų, sienų likučiai jau 2500 
metų. Ant marmorinių sienų te
bestovi įvairios skulptūros ir įra
šai, iškalti akmenyje. Tai didžiu
lis palikimas persų architektūros 
ir meno kurto 120 metų.

Didžiosios priėmimo rūmų 
apvalios kolonos yra 19 m aukš
čio, o su stogu turėjo 23 m aukš
čio. Tuos rūmus laikė 36 kolo

Persų-iraniečių poeto Hafez mauzoliejus. Poetas mirė XIV šimtmetyje

JAV Lietuvių bendruome
nės XV-tosios tarybos IH-čioji 
sesija įvyko 1999 m. spalio 8-10 
d.d. Milwaukee, Wisconsin. Po 
oficialiosios dalies - himnų, in- 
vokacijos, mirusiųjų LB dar
buotojų prisiminimo, sveikini
mų raštu bei žodžiu, Tarybos 
visuomeninių reikalų komisijos 
pirmininko Jono Urbono pasiū
lymu, darbotvarkė papildyta sim
poziumu visuomeninėmis bei 
politinėmis temomis. J. Urbonui 
vadovaujant simpoziumas įvyko 
spalio 9, šeštadienį priešpiet.

Alg. Gečys kalbėjo apie 
Lietuvą ir ŠAS-gą (NATO). Žy
dų klausimas lemsiąs Lietuvos 
priėmimą į šią sąjungą. Baltie- 
čiais besirūpinančių narių skai
čius JAV kongrese yra sumažė
jęs. Ten pasigirsta balsų palikti 
Europą tvarkytis jai pačiai.

Juozas Ardys palietė taut- 
žudystės (genocido) tyrinėjimų 

JAV Lietuvių bendruomenės XV-sios tarybos III-sios sesijos, įvykusios 
1999 m. spalio 8-10 d.d. Milwaukee, WI, prezidiumas ir dalyviai. Viršuje - 
sesiją pradeda JAV LB XV-sios tarybos prez. pirm. DONATAS SKUČAS 
(kairėje); sėdi PLB valdybos pirm. V. KAMANTAS, KLB valdybos pirm. A. 
VAIČIŪNAS ir LF atstovas K. JĖČIUS; apačioje pirmoj eilėj iš kairės: dr. 
V. BIELIAUSKAS, L. RUGIENIENĖ ir J. ARDYS Nuotr. J. Urbono

nos,' kurių stovinčių liko tik 18, 
kitos jau nugriuvusios. Dariaus 
privačių rūmų kolonos neišliko, 
nes buvo iš Sirijos kedro. Tie rū
mai buvo Aleksandro 330 m. pr. 
Kristų padegti ir sudegė.

Prie figūrų yra kyliaraštinis 
įrašas: “Ahura Mazda yra visa
galis Dievas, kuris sukūrė žemę, 
dangų ir žmonėms laimę...”

Toliau nuo rūmų - karalių 
mauzoliejai, kur jie iškaltose 
olose palaidoti. Apačioje, po 
kiekvienu mauzoliejum, iškaltos 
didelės tų karalių skulptūros, 
Vienos jų vaizduoja kovas, kitos 
romėnų pasidavimą ar kitus jų 
gyvenimo žygius. Taipogi akme
nyje iškalti farsi kalba įrašai apie 
tuos karalius. Čia palaidoti ka
raliai Artakserksas II (361-304 
m. pr. Kristų), Artakserksas III 
(361-338 m. pr. Kristų).

Persepolį ir karalių kapus 
lankė daug ekskursijų, kartu su 
mumis atvykusių. Prie visų vietų 
padaryti geri privažiavimai ir au
tomobiliams sustoti aikštelės.

Šiame mieste aplankėm ir 
Persijos poeto Hafez (1325-1389 
m.) mauzoliejų. Aplinkui ant 
sienų išrašyti jo poezijos posmai 
persų kalba. Tuo ir baigėsi lan
kymas miesto, kuris vadinamas 
poetų, vyno ir rožių miestu. Nu
vykom į orauostį, kur restorane 
pavalgėm vakarienę ir sėdom į 
sprausminį lėktuvą, kuris per 50 
minučių atskraidino j Isfahan 
miestą.

Vienuolikos tiltų miestas
Isfahan miestas turi per mi

lijoną gyventojų, stovi 1580 m 

komisijos veiklą ir paaiškino ko
kią įtaką Lietuvoje turinti JAV 
LB atstovų komisija, dažnai ten 
iškelianti klausimus, kurie ven
giami diskutuoti, kaip Lietuvos 
kultūros kryptis, lietuviškų mo
kyklų Vilniaus krašte padėtis, 
tautiškumo klausimas mokyklose.

Liuda Rugienienė, papildy
dama pastarojo mintis, kalbėjo 
apie Lietuvos himno išniekini
mą, siūlė į tai atitinkamai rea
guoti. Grūto parko klausimas 
skaldo mūsų jėgas, o tuo naudo
jasi Rusija.

Dr. Vyt. Bieliauskas paryš
kino JAV LB visuomeninių rei
kalų komisijos suorganizuotos 
genocido komisijos darbus, siū
lė neiti į polemikas su žydais, 
bet remtis patikrintais duome
nimis. Po pranešimų įvyko gy
vos diskusijos, mintys išdėsty
tos rezoliucijose. Inf.

aukštyje ir yra antras savo dy
džiu Irane. Viešbutis, kuriame 
apsistojom, yra nepaprastai di
delis ir gražiai išpuoštas paveiks
lais. Salės ir koridoriai iškloti ki
limais, net ir laiptai aukštyn iš
kloti raudonu kilimu. Tai buvę 
rūmai musulmonų seminarijos, 
kuri ruošdavo dvasininkus, o da
bar - viešbutis. Puikus ketur
kampis kiemas su fontanais, gė
lėm ir medeliais. Šis viešbutis 
yra vienas iš puošniausių visame 
Irane.

Mūsų šoferiai su autobusu 
pasiliko Shiraz mieste ir per 
naktį pasikeisdami atvažiavo į 
Isfahan miestą ir 9 v.r. jau stovė
jo prie viešbučio išvykai po 
miestą.

Per miestą teka plati upė, 
kuri ypatinga tuo, kad yra plati 
ir neša daug vandens, bet už 100 
km baigiasi pelkėse neįtekėda
ma į jūrą. Miestą per upę jungia 
11 tiltų, kai kurie yra labai seni. 
Mieste labai daug medžių, visos 
gatvės apsodintos iš abiejų pusių 
ir skendi žalioje lapijoje, nes turi 
pakankamai vandens. Isfahan 
miestas yra labai senas, turįs 
2500 metų istoriją. Jis buvo Per
sijos sostine (1598-1722 m).

Pirmoji išvyka - prie istori
nių tiltų. Sustojam prie seniau
sio tilto iš XV š. su labai daug 
arkų. Šis tiltas skirtas tik pėstie
siems, akmenimis grįstas, o upės 
vaga nukreipta į šoną.

Antras tiltas - gražiausias su 
užtvanka ir daugeliu kanalų, per 
kuriuos šniokšdamas veržiasi 
vanduo. Statytas XVII š. kara
liaus ir vadinamas karališkuoju. 
Turi du aukštus. Apačioje prie 
vandens kanalų yra puošnus ar
batos kambarys, o antras aukš
tas skirtas grynai vaikščiojimui. 
Aplink tuos tiltus pakrantėmis 
įrengti parkai, išvedžioti takai 
pasivaikščiojimui.

Trečias tiltas, prie kurio su
stojom yra ilgiausias - 133 m, 
skirtas tik pėstiesiems. Prie šio 
tilto įregtame arbatos kambaryje 
prie staliukų sėdėjo žmonės, ku
rie rūkė vandens pypkes. Prie 
kiekvieno staliuko vis buvo po 
dvi pypkes. Čia susėdom ir mes, 
gėrėm karštą arbatą ir išbandė
me vandens pypkės dūmą. (B.d.)
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Viskas pasibaigė, rodos, 
taip seniai. Pakilo “Čia” ir nusi
leido “Ten” lėktuvai... Atėjo 
“Čia” ir “Ten” ruduo... Tik liko 
nebaigtos kalbos, kažkokie sen
timentai, prisiminimai...

O buvo naktis, kai su drau
gais - Šiaulių Dramos teatro 
aktoriais - Sigitu Jakubausku, 
Antanu Venckumi ir čikagie- 
čiais draugais Daiva, Virginija ir 
Vyteniu Čikagos “Andy’s Jazz 
Club” klausėmės “This is my 
kind of town, Chicago is...” 
Vaikščiojome naujai tvarkomo
je prieplaukoje, pilnoje naujų 
kavinukių, barų, gyvos muzikos. 
Pasiekę prieplaukos galą, staiga 
papuolėme į tylos ir nakties 
tamsos karalystę. Kažkur čia 
pat tyliai šniokštė Mičigano 
ežero bangos... ramybė... neti
kėta ir svaiginanti savo oro gai
vumu... Ir rodos taip toli, o juk 
čia pat stūksojo gigantiški did
miesčio dangoraižiai, apšviesti 
nesuskaičiuojamos gausybės 
šviesučių, paliktų per naktį deg
ti tūkstančiuose raštinių languo
se. Nuostabiai neįtikėtina, kont
rastinga realybė...

Jau irgi praėjo...
Mano teatro draugams, jų 

žodžiais tariant, tos pora dienų 
ir naktų, praleistų Čikagoje, li
ko vienas ryškiausių įspūdžių iš 
kelionės po Kanados ir JAV 
miestus, belankant lietuviškus 
telkinius šiuose kraštuose. O 
aplankyti buvo: Montrealis, 
Niujorkas, Putnamas, Bostonas, 
Čikaga, Delhi, Rodney, Ročes- 
teris, jau nekalbant apie pasiro
dymus Hamiltone ir Toronte...

Senai draugystei tebegyvuo
jant, dalis Šiaulių Dramos teat
ro aktorių atvyko talkinti Ha
miltono “Aukuro” teatro gru
pei, ruošiančiai scenai Stasio 
Lauciaus pjesę “Ponios Žydrie- 
nės bendrabutis”. Veikalą reži
savo Elena Dauguvietytė-Kuda- 
bienė, dekoravo Virginija Tiri- 
lienė. Administracinius šio gan 
milžiniško projekto rūpesčius 
tvarkė Regina Čhoromanskytė.

Džiugina tokia vaisinga ir 
ilgametė dviejų teatro kolekty

Didžiuojuosi savo buvusiu mokytoju
Prisimenant velionį pedagogą Antaną Rinkūną
Nebesulaikau plunksnos ne

parašęs kelių žodžių apie mano 
prieš 60 metų (1938-39) buvusį 
Šilutės gimnazijos lietuvių kal
bos mokytoją ir klasės auklėtoją 
Antaną Rinkūną. Jo brangiau
sių žmonių - žmonos Juzefos ir 
dukters Giedros dėka tik ką ga
vau abi knygas “Negęstanti ug
nis”, (Torontas, 1995/96 m.).

Skaitau jas, o širdis skęsta 
džiaugsme ir pasididžiavime 
mano jaunystės laikų mokytoju: 
koks dvasios galiūnas, koks gi
lus savo Tėvynės patriotas, koks 
energijos ir darbštumo švyturys! 
Po medžiagos apie mano moky
toją ilgesnių paieškų 2000 me
tais ruošiamai Lietuvoje išleisti 
memuarinei knygai “Siūbuojan
čiu lieptu per neramius vande
nis” nusišypso tokia galimybė, 
kai į rankas pateko tos dvi kny
gos. Vėl lyg iš naujo būnu Mo
kytojo pamokose, kai užgniaužę 
žadą klausydavomės jo nuosta
baus dėstymo, vėl lyg pamatau 
auklėtojo šypseną pranešant 
man, neturtingam mokinukui, 
išskirtinį atvejį, jog paskirta 35- 
ių litų mėnesinė pašalpa, pinigų 
dalį dargi papildant iš mokytojų 
knygynėlio pelno. Rodos visai 
neseniai mudu kartu pėstute 
paskui vežimą žingsniavome 
tuosv 14 kilometrų nuo Šilutės 
iki Žem. Naumiesčio 1939 m. 
kovo 24 d., kai grįžome į “Di
džiąją Lietuvą”, vokiečiams 
aneksavus Klaipėdos kraštą, ne
retai mūsų vadintą “Mažąja 
Lietuva”.

Kyla dar labai daug šviesių 
minčių, susijusių su mano bran
giu Mokytoju. Jo dvasinio testa-

Atsiųsta paminėti
SOCIEDAD CULTURAL LI- 

TUANA “NEMUNAS” 1909-1999. 
Berisso, Argentina. Sukaktuvinis 
leidinėlis ispanų kalba apie kultūri
nę ir savitarpio pagalbos draugiją 
“Nemunas”. Jame yra Lietuvos 
prezidento Valdo Adamkus ir Lie
tuvos garbės konsulo Algimanto 
Rastausko sveikinimai ir trumpa 
informacija apie Argentinos lietu
vių ir “Nemuno” veiklą su keletu 
nuotraukų.

LITUANUS, vol. 45:2(1999), 
trimėnesinis žurnalas anglų kalba 

vų draugystė. Kai daug kam šia
pus ir anapus Atlanto vis tebe- 
rūpi išsiaiškinti, kas kam labiau 
reikalingi - ar Lietuvai jos išei
vija, ar išeivijai Lietuva, - jau 
beveik 10 metų trunkantis Ha
miltono “Aukuro” ir Šiaulių 
Dramos teatro bendradarbiavi
mas įrodo, kad nėra “didžiųjų”, 
nėra “mažųjų”. Yra dviejų upių 
subėgimas vienon srovėn var
dan vieno bendro tikslo.

Ar tikslas pasiektas? Drą
siai galiu pasakyti - taip. S. 
Lauciaus pjesės “Ponios Žyd- 
rienės bendrabutis” pastatymas 
paliko gerą įspūdį.

Prieš pažeriant komplimen
tus visiems įgyvendinusiems šį 
projektą, vienas minusas - vei
kalas šiek tiek perdaug ištęstas. 
Nė nepastebėjau kaip prabėgo 
dvi su puse valandos. Jei tuo 
metu būtų nusileidusi uždanga 
(tačiau personažų išėjimai, vėl 
grįžimai, atsisveikinimai su 
“bendrabučiu” pradėjo gąsdinti 
savo amžinybe) - neturėčiau ir 
to vienintelio “bet”...

Na, o dabar prie linksmo
sios dalies. Mano didelio susiža
vėjimo susilaukė Danutės Ku- 
dabaitės ir Vytauto Tasecko su
kurti personažai.

Yra žinoma, kaip sunku 
kurti teigiamą personažą. Tokia 
dalia teko Danutei. Ir buvo ma
lonu žiūrėti, kaip aktorei pasi
sekė išvengti saldaus sentimen
talumo, vienodumo, nuobodu
mo. Vietoj tik pasakojančio, 
aiškinančio ir vaizduojančio, 
mačiau kenčiantį žmogų, kovo
jantį patį su savimi ir ieškantį iš
eities iš, deja, beviltiškos situa
cijos. Danutės personažas buvo 
vienas iš tų, kuris pakėlė vaidi
nimą į kiek aukštesnę - filosofi
nę aukštumą. Žiūrovas stebėjo 
- kokį kelią galų gale pasirinks 
Milda - Blezdingėlė: pragmatiš
kąjį, užtikrinantį gerą pragyveni
mą, ar širdies, jausmo vedamą?

Visi gyventojai palieka 
bendrabutį pažėrę tik užuomi
nas apie jų laukiantį naują gyve
nimą naujame krašte. Visi ieš
kos geresnio gyvenimo. Ar su
ras... kaip kad surado du prak
tikai Matrona (Marija Kalvai-

A.a. ANTANAS RINKUNAS

mento mintys mylimai dukrai 
Giedrai, baigiamieji žodžiai - 
“Dievui ir Tėvynei jokia auka 
nėra per didelė” visada skam
bės tarsi tauriausio žmogišku
mo himno žodžiai.

Laiminga, nors ir liūdinti 
šeima, turėjusi tokį taurų vyrą ir 
tėvą! Laimingi jo buvę moki
niai, galintys didžiuotis savo 
Mokytoju! Laimingi ir jo tėvy
nainiai, kelis dešimtmečius pe
tys petin nešę aukštai iškeltą 
patriotizmo vėliavą toli nuo Tė
vynės esančioje Kanadoje. Mū
sų širdyse niekada neužges a. a. 
Antano Rinkūno įžiebta tėvy
nės meilės, prasmingo gyveni
mo siekių ugnis !

Juozas Ciparis, 
prof, habil. dr., Lietuvos mokslo 

premijos laureatas

menui ir mokslui, 80 psl. ir viršeliai. 
Red. Violeta Kelertienė, Depart
ment of Slavic and Baltic Langua
ges and Literatures, 1628 Universi
ty Hall, University of Illinois at 
Chicago, 601 So. Morgan St., Chi
cago, IL 60607-7112. Administraci
ja: A. Tamulis, 4545 West, 63rd. St., 
Chicago, IL 60629-5489, USA. Me
tinė prenumerata $10 (JAV).

BRITANIJOS LIETUVIŲ BAL
SAS, nr.l, mėnesinis leidinys, 8 psl. 
Leidžia Lietuvių kultūros ratelis 
Britanijoje. Redaktorius K. Tamo
šiūnas, 96 Montrose Ave., Edqwa- 
re, Middx, HA8 ODR, England. 

tienė) bei Nagas (Antanas 
Venckus). Aplinkybės kol kas 
darė visus už juos sprendimus. 
O štai D. Kudabaitės Mildai 
tenka greitai daryti patį reikš
mingiausią sprendimą savo gy
venime. Ar jis buvo teisingas? 
Štai kur iškilo gyvenimiškasis- 
amžinasis klausimas, kankinęs 
ir tebekankinantis pasaulio fi
losofus, menininkus ir eilinius 
šio “svieto” sutvėrimėlius.

Manau, kad Danutei Kuda- 
baitei pavyko gražiai, tiksliai ir 
emocingai vesti mus - žiūrovus 
- ligi to paskutinio klaustuko, 
už kurio... taip ir liko klaustu
kas, nežinia, mūsų spėlionės...

Kaip lygus tarp lygių, Vy
tautas, šiauliečių “liūtų” tarpe, 
porino savo Direktoriaus istori
ją. Pradžioje nuskambėjęs milži
niškas monologas, tiksliai ir 
nuoširdžiai išgyventas, prašėsi 
bent jau mano aplodismentų! 
Bravo! Paprastai, bet valingai 
V. Taseckas išrutuliojo grau
džiai juokingą kažkada klestėju
sio, o dabar visai sukrypusio po
no Direktoriaus gyvenimo liniją.

Gražiai su savo užduotimis 
susitvarkė “Aukuro” artistai. 
“Neatsiliko” ir šiauliečiai. Įdo
mesnis ir gal kiek charakterin- 
gesnis pasirodė A. Venckaus 
Nagas. Gal autoriaus plunksna 
buvo kiek “karštesnė” šį cha
rakterį kuriant... O gal autoriui 
pritrūko kiek “parako” gilinan
tis į kitus personažus. Bet juk 
rašyta buvo nesitikint “Pulitzer” 
premijos, o bandant išreikšti sa
vo bei kitų likimo draugų jaus
mus ir išgyvenimus, atsiradu- 
siems - dažnai be skatiko - “už 
devynių jūrų, devynių marių”.

Tad ir aktorių Marijos Kal- 
vaitienės, Vytauto Štuikio, Sigi
to Jakubausko, Sauliaus Eduar- 
do-Pauliukonio, Gražvydo Ud- 
rėno, be jau minėtų Danutės 
Kudabaitės, Vytauto Tasecko ir 
Antano Venckaus, tikslas buvo 
ne kažin kokius laurus nuskinti, 
o bandyti atskleisti išgyvenimus 
Jūsų, mieli tautiečiai, kai buvo
te likimo nublokšti į svečias ša
lis. Mums, to neišgyvenusiems, 
tai truputėlis praskleistos už
dangos į tėvų praeitį, ant kurios 
pamatų mūsų ir mūsų vaikų li
kimai klojasi...

Ačiū Elenai Dauguvietytei- 
Kudabienei už neišsenkančią 
energiją, vis pilną įvairiausių 
idėjų ir sumanymų, jų įgyvendi
nimą, ir šios S. Lauciaus pjesės, 
daug kam net ir negirdėtos, pui
kų pastatymą.

Ačiū visiems: kūrėjams už 
tas gausias ir prasmingas kūry
bines kančias, žiūrovams, gan 
gausiai atsilankiusiems ir leidu- 
siems dažnai buities rūpesčių 
užguitoms širdims šiek tiek atsi
palaiduoti, pasvajoti ir dar kartą 
pamąstyti, kad neveltui gyventa 
ir kentėta, kad pakilom, ištvė- 
rėm, kūrėm, gimdėm, vargom, 
bet ir džiaugėmės, ir tikėjome, 
ir nugalėjome...

Belieka paminėti ir laukti, 
manau, nemažų iškilmių, atke
liaujančių į Hamiltono “Auku
ro” teatrą. Prieš 50 metų Elena 
Dauguvietytė-Kudabienė, sutel
kusi būrį menininkų ir bendra
minčių, pastatė Kazio Inčiūros 
prologą “Dr. Vincas Kudirka”.

Tad, mieli aukuriečiai, su 
artėjančiu nepaprastu jubilieju
mi! Geriausios kloties ir ne
kantriai vėl Jūsų laukiame sce
noje!

Parapijos...
(Atkelta iš 6-to psl.)

Jei kas norėtų šviesiam pre
lato Bertašiaus atminimui paau
koti Telšių seminarijai, tai gali 
padaryti per savo parapijas arba 
adresuoti čekius ar pinigines 
perlaidas: J. Grabys, 132 Wood
haven Blvd., Winnipeg, MB, 
Canada R3J 3K1, pažymint 
“Telšių seminarijai”. Aukotojų 
sąrašas bus paskelbtas spaudoje.

Parapijos likimas
Iškilmingai palaidojus Šv. 

Kazimiero parapijos kleboną 
a.a. prel. J. Bertašių, buvo lau
kiama naujo kunigo jo vietoje. 
Neatsiradus vietos vyskupui pri
imtino lietuvio kunigo, kurį lai
ką pamaldas Šv. Kazimiero 
šventovėje laikė kurijos atsiun
čiamas kunigas. Spalio 31, sek
madienį, pamaldas laikė kurijos 
kancleris ir pranešė vietos vys
kupo J. L. Wall nuosprendį: Šv. 
Kazimiero parapija uždaroma 
š.m. lapkričio 28 d. Paskutines 
pamaldas laikysiąs pats vysku
pas. Parapijos komitetas dar 
bando tartis su vyskupijos kurija 
ir ieškoti geresnės išeities.

Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS, p. ALMA ADAMKIENĖ, 
Mississaugos miesto burmistre HAZEL McCALLION bei kiti svečiai 
stebi Toronto gintariečių pasveikinimo šokį prie Anapilio sodybos 
didžiosios salės durų 1999 m. spalio 24 d. Nuotr. V. Ross

Visas gyvenimas - vien kančia
46 metai tremties, lagerio ir persekiojimų Dalios 
Grinkevičiūtės knygoje “Lietuviai prie Laptevo jūros”

JUOZAS VITĖNAS

Politiniai kaliniai ir tremti
niai yra patyrę įvairių išgyveni
mų. Tačiau ne visi turėjo sąly
gas ar gabumus juos aprašyti. 
Dabar vis daugiau pasirodo 
knygų ir straipsnių laikraščiuo
se. Iš jų aiškėja baisios sąlygos, 
kurias išvežtieji turėjo iškentėti. 
Viena tokia knyga yra Dalios 
Grinkevičiūtės “Lietuviai prie 
Laptevų jūros”. Ji iš tikro nėra 
jos tiesiogiai parengta, bet jos 
draugės Aldonos Šulskytės su
daryta iš jos anksčiau parašytų 
atsiminimų.

Dalia Grinkevičiūtė 1940 
m. birželio 14 d. buvo su tėvais 
ir broliu Juozu išvežti iš namų 
Kaune. Tėvas buvo atskirtas 
Naujoje Vilnioje, o ji, keturioli
kos metų antros klasės gimna
zistė, su motind, ir trim metais 
vyresniu broliu buvo nuvežti į 
Altajų, iš kur po metų buvo nu
gabenti į Lenos upės žiotyse 
esančią negyvenamą Trofimovs- 
kio salą, kur naktis trunka de
šimt mėnesių.

Atvežtiems tremtiniams dar 
tebestovint ant gryno lauko, bu
vo įsakyta iš baržų iškrauti len
tas, plytas ir kitokią statybinę 
medžiagą. Reikėjo skubiai sta
tyti žemines, jurtas, barakus, 
ruošiantis ateinančiai poliarinei 
žiemai. Tuomet ten buvo apie 
450 lietuvių.

Lapkričio mėn. prasidėjo 
poliarinė žiema - naktis ir pū
gos. Barake buvo kaip lauke. 
Pro plyšius švilpdamas veržėsi 
sniegas. Drėgni matracai su me
dinėm drožlėm prišalo prie gul
tų. Nuo bado, šalčio, skorbuto 
ėmė mirti žmonės. Susirgo ir 
Grinkevičiūtės mama. Ant narų 
sutinusiom kojom ir veidu ji gu
lėjo be sąmonės.

Buvo 1942 m. Kūčios. “Mes 
su Juozu žiūrim į ją, ir klaiki 
baimė mus suartina, apsikabi- 
nam ir verkiam. ‘Dalia, jeigu 
mama mirs, aš nusidursiu su 
šiuo peiliu’, sako brolis gulėda
mas kniūpsčias ir aš jaučiu, kaip 
jo ilgas, liesas, nusilpęs kūnas 
trūkčioja kaip smaugiamas. Aš 
pirmą kartą meldžiuos per šiuos 
košmaro mėnesius: ‘Dieve, pa
lik man motiną’, sakau apsika
binusi jos kūną, griaučius ir bai
sų beformį ištinusį raudoną veidą”.

Tuo metu į baraką atėjęs 
žmogus šaukia Dalią į teismą už 
pavogtas iš sandėlio lentas, ku
rios buvo naudojamos šildyti 
barakui ir tirpinti ledui vande
niui. Teisme jakutas teisėjas 
klausia, kiek jai metų. Penkioli
ka. Ar prisipažįsta kalta. Taip. 
Dar keletas klausimų, ir teisėjas 
pasitaręs praneša, kad ji, kaip 
nepilnametė ir prisipažinusi, iš
teisinama.

1943 m. vasario mėn. buvo 
dideli šalčiai, siautė žiaurios pū
gos. Barakai buvo visai nekūre
nami. Galutinai išsekę gulėjo 
jau beveik visi ir viduriavo tie
siog ant narų. Žmones apsėdo 
utelės. Išmirė ištisos šeimos.

1948 m. leido jai išvykti į Ja- 
kutską mokytis. Motinai kartu 
vykti neleido. Tuomet ji slapta 
ją įsodino į garlaivį ir išplaukė. 
Kai pareigūnai tai sužinojo, Da
lią išvežė į Kangalaso anglies 

kasyklas, neleidę atsisveikinti su 
sunkiai sirgusią motina. Pasibai
gus navigacijai, darbai buvo nu
traukti, ir visiems buvo leista 
grįžti į Jakutską, kur buvo jos 
motina. Sveikatai blogėjant, ji 
norėjo grįžti į Lietuvą numirti. 
Todėl 1949 m. vasario mėn. abi 
lėktuvu slaptai atvyko į Lietuvą, 
kur motina 1950 m. gegužės 5 d. 
mirė. Pranešti saugumui ji ne
norėjo, nes būtų suimta ir nega
lėtų dalyvauti motinos laidotu
vėse. Pasitarus su teta, buvo nu
tarta ją palaidoti jos šeimos bu
vusio namo rūsy Perkūno alėjoj, 
Kaune. Jo grindyse ji iškasė 
duobę, su teta padarė karstą ir 
taip mamą palaidojo.

1950 m. spalio mėn. saugu
mas ją suėmė ir apkaltino pabė
gimu iš tremties. Klausinėjo ir 
apie motiną, bet ji pasakė tik 
jos mirties datą. Bet saugumas 
nepatikėjo. Bandė ją užverbuo
ti, bet ji atmetė pasiūlymą. Tuo
met jai buvo perskaitytas nuo
sprendis: treji metai lagerio ir 
po to deportacija į Jakutską. 
Netrukus ją išvežė į lagerį Gor
kio srityje bausmei atlikti. Po 
trejų metų ji etapu buvo grąžin
ta į Jakutską, kur 1953 m. rug
sėjo mėn. buvo paleista. Atvyko 
į Omską, kur įstojo į medicinos 
institutą. 1956 m. vasarą jai bu
vo leista grįžti į Lietuvą, kur ji 
tęsė studijas Kauno medicinos 
institute. 1960 m. ji, baigusi me
diciną, buvo kaip gydytoja pa
skirta į Laukuvos ligoninę.

1962 m. ji sumanė perkelti 
motinos palaikus į kapines iš 
namo rūsio, kur ji išbuvo 12 
metų. Apie tai ji papasakojo 
prokuratūrai, kurios pareigūnai 
kartu su Kauno medicinos insti
tuto atstovais iškasė motinos 
palaikus. 1962 m. vasario 13, 
dalyvaujant giminėms ir pažįsta
miems, palaikai buvo palaidoti 
kapinėse ant Neries kranto.

Rajono valdžia, sužinojusi 
apie šį įvykį, ėmėsi priemonių 
su ja susidoroti. Kaip gydytoja ji 
dirbo nepriekaištingai. 1973 m. 
Laukuvos ligoninė soclenktynė- 
se laimėjo pirmą vietą. Nepai
sant to, saugumas ieškojo būdų 
ją atleisti. Buvo kaltinama, kad 
ji politiškai nepatikima ir negali 
vadovauti tarybinių žmonių ko
lektyvui. Buvo pasiūlyta jai pa
čiai prašyti atleidimo iš ligoni
nės. Jai atsisakius, buvo sušauk
tas deputatų posėdis, kuriame 
vieningai buvo pasisakyta už jos 
atleidimą iš darbo. Po to ji dar 
bandė priimti pacientus namie, 
bet jie buvo įspėti, kad nebega
lės gauti medicinos pagalbos 
nei poliklinikose nei ligoninėse, 
jei jie pas ją gydysis. Nuo to lai
ko ji nebepriėmė jokių pacientų.

Iškentusi 46 metus tremty
je, lageryje ir persekiojimų so
vietinėje Lietuvoje, ji mirė 1987 
m. Paskutinius 15 metų ji gyve
no viename bute su Aldona 
Šulskyte, kuri apie ją yra para
šius savo atsiminimus “Metų” 
žurnale 1995 m. 5 nr.

Dalia Grinkevičiūtė, LIETU
VIAI PRIE LAPTEVŲ JŪ
ROS”. Atsiminimai, Miniatiū
ros, laiškai. Sudarė Aldona 
Šulskytė. Išleido Lietuvos rašy
tojų sąjungos leidykla. Vilnius, 
1997 m., 288 psl.

Pasaulio lietuvių bendruome
nės istorijos knygą ruošia PLB 
valdyba, norėdama pažymėti 40 
metų sukaktį nuo pirmojo PLB 
seimo, įvykusio Niujorke 1958 m. 
rugpjūčio 28-31 d.d., švęsdama 50 
metų sukaktį nuo Lietuvių char- 
tos paskelbimo (1949.VI.14) ir 
vykdydama VIII-jo PLB seimo 
nutarimą. Knygą redaguoja Vy
tauto Didžiojo universiteto Išeivi
jos studijų centro bendradarbis, 
istorijos doktorantas Linas Saldu- 
kas. Numatoma, kad knyga pasi
rodys 2000 metais X-tojo PLB 
seimo proga. Leidėjai prašo tei
giamai atsiliepti į redaktoriaus 
laiškus. Šalia šito reikšmingo dar
bo, Lietuvos televizija ruošia va
landos ilgumo filmą apie Lietuvių 
chartą ir Pasaulio lietuvių bend
ruomenę. Šiuo projektu rūpinasi 
PLB valdybos vicepirmininkas Al
gis Rugienius.

Poetė Onė Baliukonytė, gar
sėjanti ir savo tapybos darbais, 
š.m. rugsėjo 7 d. Rašytojų klube 
surengtu vakaru “Atitikmenys: 
poezija, tapyba” pradėjo žiemos 
veiklos sezoną. Po trumpos muzi
kinės dalies susirinkusiems gražų 
žodį apie O. Baliukonytės kūrybą 
tarė Irena Gansiniauskaitė, nu
šviesdama poetės kelią, einantį 
per eilėraščių rinkinius iki tapy
bos drobių. Rašytojų s-gos pirm. 
V. Sventickas vakarą pavadino 
geru ženklu, poetės O. Baliuko
nytės kūrybą - drąsia, atvira. Pati 
poetė paaiškino, kad tapybos 
ėmėsi norėdama plačiau išskleisti 
sparnus; paskaitė naujausių eilė
raščių ciklą “Neregio sodai”. V. 
Daujotytės nuomone, O. Baliuko
nytė yra jau peržengusi pačius 
aukščiausius slenksčius. P. Žem- 
gulytė laikraštyje “Literatūra ir 
menas” (1999. IX.14) rašo, kad 
O. Baliukonytės poezijoje “prasi
deda asketiškosios žodžio tobuly
bės ieškojimas”. Poetė savo tapy
bos darbais norinti susigrąžinti 
savo tėviškę, savo namus. Be kitų, 
šio vakaro proga poetę sveikino ir 
gėlių įteikė gimtųjų Kančėnų 
bendraamžiai.

Mažosios Lietuvos fondas 
skelbia 2000-ųjų metų Dr. Vydū
no vardo konkursą. Premija ($5, 
000 kan.) skiriama už Mažosios 
Lietuvos ir Tvankstos (Prūsos) te
matika parašytą mokslo ar litera
tūros veikalą, apimantį Mažosios 
Lietuvos ar Prūsijos etnografiją, 
kalbą, kultūrą, literatūrą, istoriją, 
politiką ir kitas ar ir visas čia pa
minėtas sritis. Premijai skirtas 
rankraštis turi būti apie 400 maši
nėle rašytų puslapių lietuvių kal
ba su maždaug 40 psl. santrauka 
kita kalba. Pristatyti reikia 3 
rankraščio egzempliorius. Gavus 
du vienodai vertingus rankraščius 
premija gali būti dalinama pu
siau. Rankraščių laukiama iki 
2000 m. kovo 15 d. Mažosios Lie
tuvos fondo valdybos pirmininko 
adresu: Gytis Šernas, 1096 Fifth 
Line Adjala, R.R.l, Loretto, ON, 
LOG Iii), Canada. Premijos (ar 
premijų) įteikimas įvyks 2000 m. 
rugsėjo mėn. Čikagoje Mažosios 
Lietuvos fondo visuotinio susirin
kimo metu. Vertinimo komisija 
bus paskelbta šių metų pabaigoje.

su pamėgtu liaudies instrumentu
Nuotr. V. Kapočiaus

“Kardo” leidykla Vilniuje, 
viena iš pačių našiausių atsimini
mų knygų skleidėjų, neseniai pa
sirodė su dvidešimt devintąja kny
ga - Antano Martinionio “Vieti
nė rinktinė”, 592 puslapiais at
skleidžianti gen. Povilo Plechavi
čiaus vadovauto lietuviško karinio 
dalinio entuziastingą jsisteigimą, 
augimą ir nenumatytą tragediją 
nacių Vokietijos karo pralaimėji
mo išvakarėse. Šiemet minima tų 
įvykių 55 metų sukaktis, siejanti ir 
tos knygos išleidimą. Leidinys 
stipriai papildo 1990 m. Čikagoje 
Z. Raulinaičio sudarytą ir išleistą 
knygą “Dokumentai Lietuvos vie
tinės rinktinės istorijai”.

“Technikos mokslų raidą Lie
tuvoje”- šiuo pavadinimu 1999 
m. rugsėjo 22 d. Vilniaus Gedimi
no technikos universitete buvo 
surengta istorikų mokslinė konfe
rencija, jau ketvirta tokio pobū
džio, vadovaujama universiteto 
docento dr. Alg. Nako. Konferen
cijoje, išklausytas 21 pranešimas. 
Apžvelgta visų Lietuvos aukštųjų 
mokyklų būklė, ilgiau panagrinė- 
jant Gedimino technikos universi
tetą. Jame dirba 105 hab. dakta
rai, yra 9 studijų sritys. Studentų 
- 9300. Prof. hab. dr. Ant. Ku- 
dzys, kalbėdamas apie Vytauto 
Didžiojo universitetą, pabrėžė ir 
politinius momentus, lėmusius ir 
tolesnę mokslo raidą. Tai Lietu
vos laisvės armijos įsteigimas Vil
niuje ir VLIK’o Kaune. Buvęs 
prof. A. Damušio studentas prof, 
hab. dr. J. Macevičius plačiau nu
švietė VDU Hidrotechnikos ka
tedros veiklą 1922-1950 m. Kon
ferencijoje dalyvavo įvairių Lietu
vos aukštųjų mokyklų mokslinin
kai, jų tarpe ir prof. Adolfas Da- 
mušis su žmona Jadvyga. Kaip 
“Voruta” rašo (1999.X.2), pasta
rasis galėjo papildyti apie jį skai
tytą pranešimą bei atsakinėti į 
klausimus.

Naujasis J. W. Goethe’s 
“Fausto” vertimas į lietuvių kalbą 
žinovų labai gerai įvertintas. Tą 
klasikinį pasaulinio garso šedevrą 
išvertė Antanas A. Jonynas, toli 
pralenkęs ankstesnį A. Churgino 
vertimą. Kaip rašo “Literatūra ir 
menas” (1999.IX.4), vertėjas A. 
Jonynas už paramą ir sudarytas 
sąlygas padirbėti Vokietijoje dė
kingas leidyklai “Tyto alba” ir 
Goethe’s institutui Vilniuje. Susi
pažinimas su naujuoju “Fausto” 
vertimu įvyko š.m. rugpjūčio 27 d. 
Vakarą pradėjo aktorius K. Smo
riginas, paskaitęs “Fausto” ištrau
kų. Vertėjas sakė, kad dirbti buvę 
įdomu, nes tai labai stipri poezija. 
“Faustas”, kurtas daugiau kaip 60 
metų, padarė didžiulę įtaką kul
tūrai. Poetas teigęs, kad “mano 
kūryba - tai kolektyvinės pasąmo
nės dalis, vadinama Goethe’s var
du”. Literatūrologas D. Sauka, 
įvertindamas vertimą, pastebėjo, 
kad “poetas Antanas A. Jonynas 
savo vertime pasiekia intesyvaus 
lyrinio pulsavimo įtaigos ir vaizdi
nės raiškos spontaniškumo”. Susi
rinkusiems buvo parodyti Zalc
burge pastatytos operos “Faus
tas” įrašo fragmentai. Snk.
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PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 

-------------- 999 College St., Toronto, Ontario M611 1A8 
.--------------------- Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414
V' FAX: 416 532-4816

Anapilyje telefonas: 905 566-0006

BiSPORTAS

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

AKTYVAI per 60 milijonų doleriu
IMA UŽ:MOKA UŽ:

90-179 d. term. Ind.................... 3.25%
180-364 d. term.ind................... 3.80%
1 metų term, indėlius................4.35%
2 metų term, indėlius................5.00%
3 metų term, indėlius................5.25%
4 metų term, indėlius................5.35%
5 metų term, indėlius................5.60%
1 metų GlC-mėn.palūk............. 4.35%
1 metų GlC-met. palūk............. 4.60%
2 metų GlC-met. palūk............. 5.25%
3 metų GlC-met. palūk............. 5.50%
4 metų GlC-met. palūk............. 5.60%
5 metų GlC-met. palūk............. 5.85%
RRSP, RRIFIrOHOSP

“Variable”...........................3.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 4.60%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind..... 5.25%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind..... 5.50%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind..... 5.60%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind..... 5.85%
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......................7.10%
2 metų......................7.60%
3 metų......................7.80%
4 metų......................7.90%
5 metų......................8.00%

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

Duodame komercinius 
mortglčius Iki $750,000.

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

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

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

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

BPL Import/Export

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

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

MMMMHHMHBBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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■■■■■■■■■■■H IU1111111111 i 11111111

Je/ norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti. 
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

VISAIS NEKILNOJAMO TURTO KLAUSIMAIS
- PARDAVIMU AR PIRKIMU -

sąžiningai patarnausiu.
PIRMIAUSIA PRAŠAU SKAMBINTI

TEODORUI STANULIUI, B. A.
Associate Broker

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

Toronto, Ont. M6P 1A9

“Aušros” žinios
- Šį sekmadienį, lapkričio 14,1 

v.p.p. salėje mergaičių (Junior A) 
komanda (treneriai Larry Hurst ir 
Janet Simonaitytė-Siriani) žais 
prieš Toronto Lords komandą. Visi 
kviečiami.

- Gruodžio 7 d., 7 v.v. “Auš
ros” klubo Kalėdinė eglutė. Visi 
kviečiami.

Žinios iš Lietuvos
Krepšinis: Kauno “Žalgiris” ir 

vėl pralaimėjo Eurolygos pirmeny
bėse. Išvykoje (11-04) 82:86 jie pra
laimėjo Athens “Panathinaikos” 
krepšininkams.

- R. Koračo taurės varžybose 
(11-03) Alytaus “Alita” - Mineralni 
Voda “Lokomotiv” 90:74; Klaipė
dos “Neptūnas” - Boraso “Magic” 
(Švedija) 77:83; Panevėžio “Sema” 
- Vloclavek “Anvvil” (Lenkija) 
54:85; Šaulių “Šiauliai” - Gardin 
“Groidno” 78:56.

- R. Saportos taurės varžybose 
(11-03) Vilniaus “Sakalai” namuose 
nugalėjo Helsinki “Topo” 100:82; 
Vilniaus “Lietuvos rytas” - Amster
dam “Ricoh Astronauts” 75:51.

- R. Roncheti taurės varžybose 
Kauno “Laisvė” krepšininkės -

Maskvos “SKIF” (Rusija) 77:53; 
Vilniaus “Lietuvos telekomas” - 
Maskvos “CSKA” 81:56.

- LKL lygos pirmenybėse Kau
no “Žalgiris” - Alytaus “Alita” 
91:68; Vilniaus “Sakalai” - Mari
jampolės “Kraitenė” 91:58; Vil
niaus “Lietuvos rytas” - Vilniaus 
“Sakalai” 84:69; Šiaulių “Šiauliai” - 
Vilniaus “Lietuvos rytas” 62:71.

Futbolas: Praėjusį savaitgalį 
lapkričio 6-7, pasibaigė LFF pirme
nybės. Kauno' “Žalgiris” užsitikrino 
aukso medalį, Vilniaus “Žalgiris” - 
sidabro, o Klaipėdos “Atletas” - 
bronzos.

Ėjimas: Formijos mieste (Itali
ja) vykusiame Europos moterų 
sportinio ėjimo klubų čempionate 
Alytaus “Daisotros” ėjikės užėmė 
antrąją vietą.

Ledo šokiai: Lietuvos ledo šo
kėjų pora Margarita Drobiazko ir 
Povilas Vanagas pagaliau pasiekė 
viršūnę. Saint John, N.B. “Skate 
Canada” vykusiose varžybose, 
“Grand Prix” serijos tarpsnyje jie 
laimėjo aukso medalį ir buvo 
apdovanoti 30-čia tūkstančių JAV 
dolerių. Apie šį lietuvių laimėjimą 
stambia antrašte pranešė ir “The 
Toronto Star” 1999 m. lapkričio 7 
d. sporto laidoje. V.P.
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KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nepriklausomais juos terorizuo
ja ir žudo. Paskutiniu metu tas 
teroras aprimo ir, pagal karių 
pasakojimus, mažiau pavojaus 
tyko nuo galimų milicijos už
puolimų, negu iš aplinkos neti
kėtumų. Jau pirmą naktį pralei
dę palapinėse, trys kariai buvo 
skaudžiai įgelti vietinių skor
pionų.

Kvebeko viešbutininkas Ro
bert Gagnon buvo neseniai pa
skelbtas Prancūzų respublikos 
Garbės legiono ordino kavalie
riumi (“chevalier”). Ordiną įtei
kė Montrealyje Prancūzijos am
basadorius Denis Bouchard. 
Garbės legioną įsteigė Napo
leonas 1802 metais pažymėti 
nusipelniusiems paprastiems pi
liečiams. R. Gagnon atnaujino 
kadaise apleistą “Auberge Hat
ley” netoli Montrealio ir per 
pastaruosius 20 metų pavertė jį 
pasaulinio lygio viešbučiu ir 
restoranu su prancūziško mais
to virtuve ir vyno rūsiu, sandė
liuojančiu net 900 rūšių vyną.

Federacinės valdžios tar
nautojai laimėjo savo 15 metų 
trukusią “kovą” dėl lygybės at
lyginimuose. 1984 metais Žmo
gaus teisių komisijai buvo pa
duotas tarnautojų unijos skun
das, kad pagal 1978 metais pri
imtą Kanados žmogaus teisių 
įstatymą tarnyboje vyrai ir mo
terys turi būti vienodai apmoka
mi. Buvo sudarytas specialus 
tribunolas šiam klausimui spręs
ti, priimti įvairūs pasiūlymai, 
bet tik šių metų spalio pabaigo
je federacinis teismas galutinai 
nusprendė, kad nuskriaustiems 
valdžios tarnautojams, daugiau
sia moterims, būtų išmokėti al
gų skirtumai nuo 1984 metų su 
atitinkamo dydžio palūkanomis. 
Federacinei valdžiai šis sprendi
mas kainuos apie $3.6 bilijono. 
Išmokėjimai bus išdėstyti per 
tam tikrą laiko tarpą visiems 
230,000 buvusių ar dabartinių 
tarnautojų.

Toronto mieste (GTA) ryš
kėja butų krizė. Sklypų ir namų 
savininkai dažnai nugriauna pi
gesnių nuomojamų butų namus

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

ir atstato tame plote geresnį 
pelną duodančius privačių butų 
namus (“condominiums”). Mies
to taryba nutarė kreiptis į Onta
rio parlamentą, kad sustabdytų 
tą praktiką. Mieste šiuo metu 
yra apie 450,000 nuomojamų 
butų. Pigesni butai pamažu 
“tirpsta”, o juose gyvenančiųjų 
pajamos lieka tos pačios, ir tie 
gyventojai neįstengia pereiti į 
brangesnius butus ar mokėti 
aukštesnes nuomas. Miesto bur
mistras M. Lastman stengiasi 
bendromis jėgomis su Ontario 
parlamentarais ir provinciniu 
savivaldybių komitetu (“Onta
rio Municipal Board”) spręsti 
tą painų klausimą.

Queen’s universiteto Kings
ton, Ontario) studentų sukonst
ruotas saulės energija varomas 
automobilis laimėjo antrą vietą 
Australijoje įvykusiose “World 
Solar Challenge” lenktynėse. 
Jose dalyvavo 40 automobilių iš 
įvairių pasaulio šalių. Lenktynių 
kelias buvo 3,010 km ilgio nuo 
Darwin iki Adelaide. Kanadie
čių automobilis buvo tik 15 mi
nučių atsilikęs nuo laimėtojo, 
australiečių konstrukcijos auto
mobilio.

Charles Bronfman, Sea
gram bendrovės pirmininkas ir 
filantropas, neseniai iš Mont
realio persikėlęs į Niujorką, do
vanojo $25 milijonus naujai 
įsteigtai Kanados istorijos drau
gijai “Histories”. C. Bronfman 
tos dovanos įteikimo proga sa
kėsi turįs “karštą ir neblėstančią 
meilę Kanadai”.

Skautų veikla
• Šv. Jono lietuvių kapinėse, 

Mississaugoje, spalio 31 d. kaip 
kasmet buvo lankomi ir su malda 
prisimenami visi skautai-tės, skauti- 
ninkai-kės, iškeliavę į amžinuosius 
namus. Ant jų kapų gražiai papuoš
tas žvakutes uždegė skautininkai- 
kės - A. Simonavičienė, M. Vasi
liauskienė, V. Morkūnas, F. ir V. 
Mockai, V. ir L. Sendžikai.

• A. a. s. Juozas Trečiokas lap
kričio 1 d. iš Lietuvos kankinių 
šventovės palaidotas Šv. Jono kapi
nėse. Velionis veiklos pradžioje 
Hamiltone buvo aktyvus vadovas, 
1957-1959 m. “Nemuno” tunto 
tuntininkas. Vėliau su šeima persi
kėlė į Kitchener, Ont., kur sulaukęs 
80 m. mirė.

• Spalio 24 d. Anapilio salėje, 
lankantis Lietuvos respublikos pre
zidentui Valdui Adamkui ir p. Al
mai Adamkienei, dalyvavo “Ram- 
byno” ir “Šatrijos” tuntų vyresnieji 
skautai-tės, įsijungdami į sutikimo 
iškilmes. F.M.

• Akademinio skautų sąjūdžio 
(ASS), 75 metų gyvavimo sukaktis 
buvo paminėta iškilminga sueiga 
Orland Pk., IL, spalio 15-17 d.d. 
Minėjime iš Toronto dalyvavo sen
joras Rimas Pečiulis, ten pakviestas 
būti ir “Korp! Vytis” centro valdy
bos pirmininko pavaduotoju. To
ronte bandoma atgaivinti ASS veik
lą. Priimami lietuviai skautai ir 
skautės, baigę gimnazijas, lankantys 
kolegijas ar universitetus ir nepri
klausantys jokiai kitai ideologinei 
organizacijai. Daugiau informacijų 
ASS veiklos reikalais teikia senj. 
Rimas Pečiulis, tel. 416 247-2221; 
E-mail: peciulis@hotmail.com Inf.

• Bostono “senųjų Lapinų” są
skrydis įvyko š.m. rugsėjo 25-26 d.d. 
Mashpe, MA, Wampanoag indėnų 
vietovėje prie Ashumet ežero, 
skautininkų Česlovo ir Laimos Ki
liulių vasarvietėje. Dalyvavo 12 La
pinų ir 9 svečiai. Gražiam orui 
esant, pasidžiaugta gamta, atnau
jintos pažintys, pasportuota mėtant 
pasagas, plaukiojam laivukais. Su
eigos metu būrelio vadas ps. Liūtas 
Gražulis savo pareigas perdavė v.s. 
Č. Kiliuliu!. Būrelio vado pavaduo
tojas s. B. Banaitis, ižd. v.s. V. Dil
ba. Sueigą sveikino vienas šio būre
lio steigėjų s. Algis Banevičius-Ba- 
nys, v.sl. A. Gustaitis, s.v. Strolia, 
R. Cibas. LSS tarybos pirm. v.s. Bi
rutė Banaitienė 50 m. skautavimo 
ženklus įteikė v.s. Č. Kiliuliui, ps. L. 
Gražuliui, ps. V. Šnipui. Sidabrinės 
lapės ženkliukus gavo dr. V. Kle
mas, A. Jurkštas, si. R. Leveckis, G. 
Jozaitis. Pasidžiaugta, kad sena, 
nuoširdi draugystė, pagrįsta tauti
nėmis, skautiškomis idėjomis, ilgai 
išlieka. R.P.

Toronto senelynų pražan
goms sekti yra įsteigtas skundų 
priėmimo punktas (“telephone 
hotline”). Esant reikalui, reikia 
skambinti telefonu 338-0001 sa
vaitės darbo dienomis nuo 9 v.r. 
iki 4 v.v. ir pranešti pražangas, 
kaip buto struktūrinius defek
tus, higienos bei maisto trūku
mus. Naujai paskirti devyni ins
pektoriai peržiūrės gautus 
skundus ir turės teisę padėtį su
tvarkyti. G.K.

MMLIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 115 milijonų dolerių
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;
- mortglčius Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

i 'IPLUS
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 M8X1C8 

Telefonas: 416 207-9239

Siifhm
GROUP

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

Vaikų stovykloje Amerikoje...
(Atkelta iš 5-to psl.) 

stengiasi tai daryti nuoširdžiai, 
išlaikyt tą dvasią. Ir maži, ir di
deli vaikai - visi čia pabuvę nori 
vėl grįžti į Neringą! Jaučiu gilias 
Neringos tradicijas, susiklosčiu
sias per 30 metų. Lietuvoje tik 
pradeda įsisiūbuoti stovyklinis 
gyvenimas. Ten mes turime kitų 
problemų, iš kurių viena svarbi 
- sunki materialinė bazė. Čia 
jau viskas sukaupta: nameliai, 
koplyčia, virtuvė, įrengimai... 
Tai lemia vaikų užimtumą. O 
Lietuvoj dažniausiai tenka nuo
moti namą ir visa kita, nes švie
timo sistema, kuriai priklauso 
vaikai, neturi pinigų. Yra, žino
ma, ir kuo pasidžiaugti: Lietu
voj stipriai veikia skautų ir atei
tininkų organizacijos.

Kun. A. Gudaitis yra labai 
laukiamas visų stovyklautojų ir 
vadovų. Tas ypatingas nuošir
dumas, betarpiškas susikalbėji
mas su visais per Viešpaties Žo
dį randa kelią į kiekvieno - ma-

stovykloje.
Baigiant

Neringa - unikali savo at
jauta kenčiančiam, savo šiluma, 
sklindančia iš kiekvieno į kiek
vieną. Todėl per paskutiniąsias 
vadovų ketvirtadienio Mišias 
norisi verkti - juk baigiasi vasa
ra, baigiasi tie nuostabūs vaka
rai po žvaigždėtu dangumi, pa
laiminti ir paženklinti gyvuoti 
tūkstantmečių sandūroje ilgus ir 
prasmingus metus.

Baigdama noriu nuoširdžiai 
padėkoti Tautos fondui už man 
suteiktas stipendijas (1994 ir 
1999 m.) vadovauti Neringoje. 
Būdama atsakinga už dramą, 
turėjau galimybę rengti vaidini
mus su neringiečiais, pajusti 
unikalų mokinio-mokytojo bend
ravimą, pasidalinti patirtimi su 
bendraminčiais ir profesijos 
draugais - mokytojais. Čia įgyta 
patirtis ir jos pritaikymas Lietu
voje paskatino mane parašyti

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

A Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

žo ar didelio sielą ir pripildo 
Neringos Aureolę ta šviesa, ku
rios visi taip laukia ir metų me
tais tikisi vėl ją išvysti Neringos

knygą apie vaikų ugdymą per 
dramą, kurią baigiau ir už para
mą dar kartą dėkoju Tautos 
fondui.

WALTER V. DAUGINIS
lysi ictyru - braiihiias

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

e
'tQue&n 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 
Toronto, 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 JAU DABAR!
Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus 

telefonu. Bilietus pristatau X-PRESS paštu. Toronto įstaigoje būnu 
trečiadieniais tarp 11 ir 17 valandos.

ALGIS MEDELIS

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!

mailto:peciulis@hotmail.com
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<7 veituname
savo mylimą mamą ir močiutę

ONUTĘ GATAVECKIENĘ, 
sulaukusią 80 metų amžiaus!

Linkime jai geros sveikatos, Dievo palaimos ir 
daug, daug laimingų metui

SU MEILE - 
vyras Juozas, vaikai — Aušrelė, Laimutė, 

Juozas ir Daivutė, žentas Saulius, marti Kristina; 
vaikaičiai - Gitą, Tadas, Mykolas ir Livia

TORONTO
Prezidentas V. ADAMKUS ir p. A. ADAMKIENE “Tėviškės žiburių” redakcijoje. Prezidentą informuoja “TZ” 
redakcijos atstovė ir leidėjų draugijos pirmininkė R. SAKALAITĖ-JONATHENE Nuotr. K. Baliūnaitės

Tarptautinis laikraščių mu
ziejus, veikiantis Vokietijos 
Aachene, atsiuntė “Tėviškės ži
buriams” laišką, kuriame mūsų 
savaitraštis sveikinamas 50 me
tų gyvavimo proga. Toliau laiš
ke nurodoma, kad muziejus vei
kia nuo 1886 metų ir šiuo metu 
jau yra sutelkęs apie 15(^000 
įvairių spaudos rodinių. Laišką 
pasirašęs muziejaus direktorius 
dr. Christof Spuler prašo jų 
gausius periodikos rinkinius pa
pildyti sukaktuviniu “TŽ” nu
meriu.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai “Lietuvių Namai” Vil
niuje aukojo: $500. - A. Rūta; 
$100. - S. Pranckevičius; $50 - 
O. Juodišienė, V. Lapaitienė; 
$40 - V. Lėverienė. Drabužiais, 
patalyne ir avalyne apdovanojo: 
dr. S. Čepas, O. Krasauskienė, 
V. Lapaitienė, V. Lėverienė, A. 
Rūta. A. S.

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

Ont. M9N1J4

♦ MLS 
skelbimas

♦ Komisas 3’/a%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

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

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

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

• Enjoy low international rates to over t'"'-(I
240 destinations Wlw

• 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

Sprint.
Canada

Where easy comes to life."

Lithuania $0.94/minute

Tins plan applies to all cSrect-dialed calls m serviceable areas. ‘Otherwise a $2.95 monthly fee will apply starting at month lour ™,®; Sprint Canada, FOncakic and the Sprint Canada logo are trade-marks ol ^d/^^T^^tcanada ca ' 

Where easy canes Io Me is a Irade-maikol Spent Canada Inc.C Sprtit Canada Inc., 1999. Spnnt Canada services are subject to tie General Terms of Service, available on request or

Šv. Jono lietuvių kapinėms au
kojo: $100 - O. Skrebūnienė, K. 
Ališauskienė (a.a. Juozo Ališausko 
atminimui), J. O. Kirvaičiai, J. J. 
Zenkevičiai, P. Ročys, A. Augaitie- 
nė, A. I. Kusinskiai, A. Keliačius, 
R. Vaišvilaitė, B. A. Vaišnorai, A. 
Pūkas; $60 - F. Venskevičienė, E. 
Raudienė, J. V. Rupniak; $50 - R. 
Bražukienė, O. R. Berentai, A. Z. 
Stančikai, G. Balčiūnienė, L. Mor
kūnienė, A. I. Zalagėnai, O. De- 
mentavičienė, O. Skėrienė, S. Vys- 
kupaitienė, V. Jasinevičienė, J. Ža
kevičius, F. Juzėnas, J. Jocas, L. Ei- 
nikienė, J. Butkienė, V. Timošen- 
ko, O. Linčiauskienė, A. Aleliūnie- 
nė, G. Sprainaitienė, E. K. Gapu- 
čiai, E. Benetienė, V. K. Gapučiai, 
D. Zulonienė, A. Lukošienė, S. 
Kuzmickas, J. Dovidaitienė (a.a. 
Prano Dovidaičio ir Gudinskų mi
rusiųjų atminimui), B. Stalioraitie- 
nė, G. B. Čižikai, M. Povilaitienė, 
Z. P. Augaičiai, B. Galinienė, F. 
Mačiulienė; $40 - R. Šakalinis, P. 
Z. Jonikai, A. Dobienė; $30 - L. 
Norkienė, T. Liorencienė; $25 - J. 
R. Juodis, V. Jasiūnienė, E. Girė- 
nienė, G. Šutas, O. Razauskienė, E. 
M. Kazakevičiai, A. Slivinskas; $20 
- E. Čepienė, A. Vaišvilienė, P. Ba- 
lasevičius, M. Obelienė, B. L. Tu- 
mosai, T. Linertas, L. Stukienė, A. 
Sukauskas, S. Verbickas, V. Ručie- 
nė, B. Abromaitienė; $12 - L. Jo- 
nelienė; $10 - A. Paškevičius, P. 
Daržinskas, J. Norkus, G. Bakšie- 
nė, R. Bekerienė.

Pastabos ir nuomonės

Valdančiųjų klystkeliai Lietuvoje
ALFA MYKOLENAS, 

Beverly Shores, JAV
Kai Tėvynės sąjunga laimė

jo seimo rinkimus ir V. Lands
bergis pasiskyrė 4 pavaduoto
jus, buvo aišku, kad rimtai dirbt 
seimas nesiruošia. Buvo sudary
ta vyriausybė, kurią prezidentas 
turėjo atstatyti.

Valstybė yra praskolinta, 
turtas baigiamas išparduot, 
bankai išvogti. Kai kas nors su
galvoja naujus projektus, jiems 
finansuoti skolinamas! iš užsie
nio. Pvz. Šiaulių oro uostas, til
tas per Kuršių marias, katedros 
aikštė, elektros linija į Vakarus. 
(Ignalinos elektrinę ruošiasi už
daryti, bet nori statyt liniją elek
trai eksportuoti). Milijonai spor
to klubams ar jų savininkams iš 
valstybės iždo. Kultūros minis- 
teris pirko seną smuiką už 
90,000 Lt.

Nuo 1993 m. gruodžio iki 
1996 m. sausio finansų ministe
rija be užstato šalies įmonėms 
išdalino daugiau kaip 212 mil. 
JAV dolerių vertės užsienio pa
skolų bei valstybės garantijų. 
(“Lietuvos aidas”, 1997.IV.23). Ar 
valstybės kontrolė patikrino, kam 
tie milijonai buvo panaudoti?

Finansų ministerija prane
ša, kad Lietuvos valstybės skola 
1999 m. liepos pabaigoje buvo 
10,852 milijardo litų ir sudarė 
24,4 procento numatyto bendro 
vidaus produkto. (“Liet, aidas” 
1999.VIII.28).

1998 m. valstybės biudžete 
didžiausios išlaidos (beveik ket
virtadalis viso 1998 m. valstybės 
biudžeto) 1,758 milijardo litų 
yra išlaidos, nepriskirtos pagrin
dinių funkcijų grupėms (tai pre
zidentūros, seimo narių ir mi
nisteriu kelionėms, automobi
liams, bevieliams telefonams, 
priėmimams, festivaliams, me
daliams, bereikalingoms konfe
rencijoms, komisijoms, specia
lioms pensijoms ir t.t.). Šios iš
laidos sudaro visas išlaidas kartu 
sudėjus skirtas 1998 m. biudžete 
krašto apsaugai, žemės ir miškų 
ūkiui ir socialinei apsaugai.

Kiek garbės ir džiaugsmo 
būta dėl “Žalgirio” laimėjimo 
su Amerikos juodukų pagalba! 
Tuo tarpu “už premjero meilę 
krepšiniui valstybė moka milijo
nus” tvirtina “Respublika” 
(VII. 10). Dienraščio teigimu, 
Gedimino Vagnoriaus vyriausy
bė paskutinėmis savo gyvavimo 
dienomis dosniai atseikėjo pini
gų Lietuvos krepšiniui. Šešios 
didžiulės akcinės bendrovės 
(AB “Alita”, AB “Anykščių vy
nas”, AB “Klaipėdos tranporto 
laivynas”, AB “Stumbras”, AB 
“Vilniaus degtinė” ir AB “Geo- 
nafta”), kuriose akcijų turi vy
riausybė, iš akcijų gautą pelną 
turėjo pervesti ne į biudžetą, o 
tiesiai į krepšinio klubų bei įvai
rių krepšinio organizacijų są
skaitas. Kas suteikė tokią galią 
vyriausybei? f,

Russia 

Estonia 

Latvia

$1.19
$0.66
$1.49

Prieš seimo rinkimus TS 
skelbė, kad bus grąžinti litais 
bankuose turėti rubliai. Ir tik
rai, pardavus “Lietuvos teleko- 
mą”, vieniems buvo išmokėta, 
kitiems kažkodėl nebeliko. Da
bar vyriausybė žada duoti vietoj 
litų kažkokius lakštus. Niekas 
nežino, kur tie pinigai dingo. 
Grąžint pinigus tik tiems, kurie 
turėjo sąskaitas banke, yra ne
teisinga. Buvo parduotas valsty
bės turtas, kuris priklausė vi
siems Lietuvos žmonėms. Tur
tas priklausė ir vargšui, kuris 
neturėjo sąskaitos banke. Todėl 
turėjo būt išdalinta visiems po 
lygiai.

1992 m. buvo sudaryta 
“Valstybės atkūrimo ir konsti
tucijos komisija” iš 10 LR aukš
čiausios tarybos narių: Juršėnas 
Česlovas, Laurinkus Mečys, 
Malkevičius Stasys, Laučius Jo
nas, Šerkšnys Gediminas, Tau
rautas Aurimas, Vaitiekūnas 
Petras, Ozolas Romualdas, 
Paulauskas Rolandas, Astraus
kas Rimantas. Komisija paruo
šė konstitucijos projektą, ku
riam 1992 m. spalio 13 d. prita
rė Lietuvos respublikos aukš
čiausia taryba. 1992 m. spalio 
25 d. referendumu buvo priim
tas konstitucijos projektas. Kartu 
buvo išrinktas naujas seimas. 
Rinkimus laimėjo LDDP partija.

Viskas atrodė labai gražiai, 
jeigu ne ką tik priimtos konsti
tucijos 153 straipsnis. “Kai ši 
Lietuvos respublikos konstituci
ja bus priimta referendumu, 
Lietuvos respublikos seimas iki 
1993 m. spalio 25 dienos 3/5 visų 
seimo narių balsų dauguma gali 
pakeisti Lietuvos respublikos 
konstitucijos nuostatas, kurios 
yra 47, 55, 56 straipsniuose, 58 
straipsnio antrosios dalies 2 
punkte, 65, 68, 69 straipsniuose, 
84 straipsnio 11 ir 12 punktuo
se, 87 str. pirmoje dalyje, 96, 
103. 118 straipsniuose, 119 str. 
ketvirtoje dalyje”.

Konstitucijos 55 str.: “Sei
mą sudaro tautos atstovai - 141 
seimo narys, kurie renkami ket- 
veriems metams remiantis vi
suotine, lygia, tiesiogine rinki
mų teise ir slaptu balsavimu. 
Seimas laikomas išrinktu, kai 
yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 
seimo narių. Seimo rinkimų 
tvarką nustato įstatymas”.

55 str. naujai išrinkto seimo 
buvo pakeistas taip, kad 71 sei
mo narys bus renkami Lietuvos 
piliečių, o 70 - proporcingai pa
teks į seimą pagal partijų sąra
šus. “Valstybės atkūrimo ir 
konstitucijos komisija” tai iš 
anksto buvo pramačiusi, kad 
konstitucijos 55 str. bus pakeis
tas. Tokiu būdu partijų vadai 
užsitikrino vietą seime visam 
gyvenimui. Šiandien jie vaikšto 
palaidais apivarais ir jei tik kas 
bando užmint, grasina teismu. Į 
seimo posėdžius, jei susirenka 
pusė, tai labai gerai. Važinėja 
po pasaulį už valstybės pinigus.

Siūlau tik 70 seimo narių. 
Seimo narys negali užimti kitų 
pareigų nei būti ministeriu ar 
užimti vietą privačioje įmonėje. 
Siūlau JAV LB krašto valdybai 
ir Kanados LB krašto valdybai 
kartu su Pasaulio lietuvių bend
ruomenės valdyba kreiptis į 
prezidentą, kad jis sudarytų 
specialią komisiją, kuri paruoš
tų referendumą pakeisti Lietu
vos konstitucijos 55 str. (atitin
kamai pakeičiant kitus su 55 str. 
susijusius konstitucijos straips
nius). Tam reikalui turėtų būti 
sudarytas atskiras fondas, kurį 
paremtų asmenys, organizacijos 
ir fondai, nes surinkti 300,000
parašų ir per televiziją, radiją ir 
spaudą supažindinti piliečius su 
šio referendumo svarba, parei- 
kalautų daug išlaidų. Referen
dumas turėtų būti suruoštas
2000 metų pavasarį, kad sekan
tieji seimo rinkimai įvyktų pa
gal pakeistą konstituciją.

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

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 Ine.

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

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

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

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

Advokatas

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

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

Advokatas

ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.sc.,llb.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. IV.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 102

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

strg Travel________
& Services Inc.

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:
Keliaujantiems j 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 PASLA UGŲ TEIRAUKITĖS!

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

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 !

http://www.sprintcanada.ca


10 psi. • Tėviškės žiburiai • 1999.XI.9 • Nr. 45 (2592)

TO R O M T MONTREAL
Anapilio žinios

- Lapkričio 6, šeštadienį, palai
dotas a.a. Jonas Jotautas, 77 m. 
amžiaus. Nuoširdi užuojauta jo 
žmonai, sūnums bei jų šeimoms ir 
visiems giminėms bei artimiesiems.

- Mūsų parapijos Jaunų šeimų 
sekcijos ruošiama vaikučiamsJKalė- 
dų eglutė bus gruodžio 19, sekma
dienį. Prašome iš anksto registruoti 
vaikučius, kad būtų galima užsakyti 
dovanėles. Bilietai pardavinėjami 
lapkričio 14 ir 21 dienomis parapi
jos salėje.

- Dvimėnesinę mąstymų kny
gelę “Žodis tarp mūsų” parapijos 
salėje platina S. Aušrotienė. Kaina 
-$5.

- Vasagos moterų būrelis ruo
šia 100 metų nuo dr. Vinco Kudir
kos mirties sukaktuvinį minėjimą 
lapkričio 10, trečiadienį, 2 v.p.p. 
Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vės salėje. Programą atliks viešnios 
iš Lietuvos: paskaitininke dr. L Sla
vinskaitė ir aktorė V. Kochanskytė. 
Po minėjimo - karšti pietūs su vynu 
ir kava su pyragais. Įėjimas $10.

- Mišios sekmadienį, lapkričio 
14: 9.30 v.r. už a.a. dr. Rimą Vienu
žį; 11 v.r. už parapiją; Vasagoje 3 
v.p.p. už a.a. Feliksą Noreiką; Del
hi (šeštadienį) lapkričio 13, 3 v.p.p. 
už a.a. Bronių Dirsę ir Ale Dirsiene

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį pamaldos 11.15 

v. ryto. Pamaldų metu vyksta sek
madienio religinė mokykla vaiku
čiams.

— Lapkričio 16 d., 7.30 v. vaka
re įvyks parapijos tarybos posėdis 
Alfredos Mikšienės bute.

- Praeitą sekmadienį, lapkričio 
7, maldose buvo prisiminti visi Ka
nados Lietuvių fondo mirusieji 
nariai.

Maironio mokyklos žinios
- Sėkmingai praėjo Vėlinių su

sikaupimas, kurį pravedė kun. Edis 
Putrimas, brolis Juozapas ir sės. 
Ramunė.

- Kanklių mokytoja Daiva Či- 
činskienė atvyko iš Lietuvos; ji tal
kins mokyklai iki Kalėdų atostogų. 
Viešnia padovanono muzikos juos
telių ir gražiai įrištą Gintauto Čes
nio išleistą knygą - “Didžiuojuosi 
savo Tėvu” - pedagogo Antano 
Česnavičiaus biografiją. Knygoje 
daug nuotraukų, išleista Vilniaus 
Akademijos leidykloje.

- Aura Rygelytė, buvusi kursų 
abiturientė, pasižymi kaip žurnalis
tė “Etobicoke Guardian” laikrašty
je, kuriame tvarko skyrių - “Stu
dent Views”.

- Mkt. Žibutė Vaičiūnienė
mokyklai padovanojo knygų. Dė
kingi visi. Ž.Š.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio popietėje, lap

kričio 7 d. dalyvavo 185 asmenys. 
Svečių knygoje pasirašė A. Markus 
iš Naples, FL. Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino Moterų bū
relio narė J. Rukšienė.

- LN valdybos posėdis įvyks 
lapkričio 25 d., 7 v.v.

- Prof. V. Samonis lapkričio 7, 
sekmadienį, 2 v.p.p. padarė prane
šimą apie dabartinės Lietuvos eko
nomikos problemas ir galimus atei
ties sprendimus.

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

- Kultūros komisija yra įsigiju
si įvairių vaizdajuosčių iš Lietuvos. 
Tai puiki dovana draugams bei ar
timiesiems. Dėl jų įsigijimo ar nuo- 
mojimo skambinti tel. S. Pabricie- 
nei tel. 416 762-5419 arba V. Kul- 
niui tel. 416 769-1266.

Keltuvo vajui $100 aukojo 
P. J. Gurkliai.

Vysk. Paltaroko vidurinei 
mokyklai Panevėžyje $30 auko
jo J. Lapavičius.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui aukojo: $100 - 
A. Aleliūnienė (a.a. prel. Justi
no Bertašiaus atminimui); $50 - 
A. Lukošienė, A. S. Steigvilai.

Jurgis Juodikis, 6 m. laiko
tarpyje mirusių savo brolių - Ka
zimiero (Lietuvoje), Jono, Leo
no bei Petro (Amerikoje) švie
siam atminimui pagerbti, “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50.

JAUNA moteris ieško vieno mie
gamojo buto. Skambinti Ingai tel. 
416 361-4040.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį per 10.15 v. 

Mišias giedojo “Volungės” choro mo
terys, 11.30 v.r. - parapijos choras.

- “Atgaivink” programos šeš
tosios ir paskutinės šio ciklo savai
tės tema yra “Nuolatinė žmogaus 
įtampa”.

- Šį sekmadienį bus daroma 
rinkliava, Toronto arkivyskupijos 
pageidavimu, kunigų pensijų fon
dui paremti.

- Pirmai Komunijai besiruo
šiančių vaikų ir jų tėvų pirmas susi
tikimas įvyks lapkričio 21 d. po
10.15 v. Mišių T. Bernardino kam
baryje.

- Parapijos tarybos labdaros 
sekcija, kuri yra užsakiusi talpintu- 
vą daiktų siuntai į Lietuvą, labai 
prašo atvežti į parapiją jauniems 
vyrams tinkamų žieminių drabužių.

- Uždaros rekolekcijos mote
rims ir vyrams, rengiamos KLK 
moterų dr-jos parapijos skyriaus, 
įvyks š.m. gruodžio mėn. 3-5 d.d. 
Queen of Apostles vienuolyno pa
talpose, Mississaugoj. Rekolekcijas 
praves kun. Julius Sasnauskas, OFM. 
Registruotis pas dr. O. Gustainienę 
tel. 416 249-7397 arba parapijos 
raštinėje. Vietų skaičius ribotas.

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

- Pakrikštytos Emilija, Birutės 
(Kalinauskaitės) ir Broniaus Degu
čių dukrelė ir Remy-Andrea, Al
mos (Naikauskaitės) ir Algio Slap- 
šių dukrelė.

- “Volungės” tradicinis kalėdi
nis koncertas, šiais metais kartu su 
Lietuvos kankinių parapijos “Ange
liukų” choru ir instrumentalistais, 
įvyks parapijos salėj gruodžio 12 d., 
4 v.p.p.

- Dr. Kazimieras Ambrozaitis 
jau treti metai kai lanko Toronto 
arkivyskupijos diakonato kursus. Jo 
šventimai į diakonus yra numatyti 
2000 m. birželio 17 d.

- Mišios sekmadienį, lapkričio 
14: 8.15 v.r. už a.a. Antaną Gatautį;
9.15 v.r. už Ražauskų ir Meikių šei
mų mirusius; 10.15 v.r. už Vėlinių 
novenai pavestas sielas, už a.a. Ma
mertą Duliūną ir už a.a. Alvidorą 
Giedraitienę; 11.30 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius.

Dešimtasis Pasaulio lietu
vių jaunimo kongresas įvyks 
Australijoje, Sidnyje ir Melbur
ne nuo š.m. gruodžio 20 iki 
2000 m. sausio 14 d. Jį rengia 
Australijos lietuvių jaunimo są
junga (AUS) ir Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjunga (PLJS). In
formaciją galima rasti PUS 
tinklalapyje www.pljs.org. Gali
ma kreiptis elektroniniu paštu į 
PUS pirmininką Rimą Baliulį 
(rimas@pljs.org) arba AUS pir
mininką Petrą Šurną (aljs@ra- 
pidnet.net.au)

Dr. Rimantas Petrauskas 
kalbėjo apie vaikų auklėjimą 
KLK moterų dr-jos Prisikėlimo 
parapijos skyriaus susirinkime 
š.m. spalio 17 d. Kalbėtojas sa
kė, kad labai svarbu išmokyti 
vaiką daryti gerus, teisingus 
sprendimus, svarbu, kad vaikas 
klausytų tėvų, bet svarbiausia ir 
sunkiausia pasiekti, kad vaikas 
išmoktų savarankiškai mąstyti ir 
pasirinkti eiti teisinga linkme, 
prisiimti atsakomybę už savo 
veiksmus. Skyriui vadovauja V. 
Siminkevičienė. Inf.

Toronto lietuvių kredito ko
operatyvo “Parama” valdyba 
praneša, kad š.m. lapkričio 4 
dieną nariams buvo grąžinta 
pradinė pelno dalis. Taip kaip 
per praėjusius metus, už asme
nines ir nekilnojamojo turto pa
skolas buvo grąžinta dalis su
mokėtų palūkanų ir už investici
jas buvo sumokėta papildomų 
palūkanų. Iš viso nariams išmo
kėta daugiau kaip 157,000 dole
rių. Pinigai buvo tiesiog pervesti 
į kasdienines narių sąskaitas. 
Didysis pelno paskirstymas 
įvyks metų pabaigoje.

Kiauklių šventovės statybai 
paaukojo Kanados lietuvių ka
talikių moterų draugijos Lie
tuvos kankinių parapijos sky
rius 550 dolerių, Ona Raubie- 
nė - 100 dol. Kiaukliečiai nuo
širdžiai dėkoja už dosnią para
mą. Inf.

Trijų chorų koncertas
Čikagos “Dainava”* Klyvlando “ Exult ate”* Toronto “Volungė

Čikagoje
Toronte

1999 m. lapkričio mėn. 28 d.
2000 m. balandžio mėn. 2 d.

2000 m. birželio mėn.10 d.

penktadienį,

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 Uetuvlų Namų valdyba ir visuomeninės veiklos komitetas

2000-tųjų METŲ SUTIKIMAS

su orkestru “Canadian Thunder Band”

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

Anapilio parapijos tarybos
administracinė sekcija

OfiTODONTRS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA, d.d.s. m s Dip. Orth. 
2326 Bloor Street West, Suite 200

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

Montrealio “The Gazette” pra
nešinėja savo skaitytojams trumpas 
žinutes apie paskutinius įvykius 
Lietuvoje. Spalio 28 d. laidoje buvo 
rašyta apie Lietuvos vyriausybės 
krizę dėl sutarties pasirašymo su 
alyvos bendrove, neminint jos var
do. Spalio 30 d. didelėmis raidėmis 
pranešė, kad Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus po ministerio pir
mininko Rolando Pakso atsistatydi
nimo toms pareigoms paskyrė And
rių Kubilių, artimą bendradarbį bu
vusio prezidento (taip rašo dienraš
tis) Vytauto Landsbergio, dabarti
nio seimo pirmininko. A. Kubilius 
iki šiol buvo seimo pirmininko pa
vaduotojas.

Katalikių moterų dr-jos Mont
realio skyriaus susirinkimą spalio 
31 d. pradėjo pirm. Genovaitė 
Kudžmienė, pakviesdama prisimin
ti mirusias nares, ir uždegė žvakę. 
Sekretoriavo Bugomila Rupšienė. 
Praeito susirinkimo protokolą skai
tė Regina Brikienė, revizijos komi
sijos teigiamą pranešimą padarė 
Joana Blauzdžiūnienė. Draugija 
per paskutinius penkerius metus 
“Vaiko tėviškės namams” į Lietuvą 
pasiuntė $32,300. Danutė Staškevi- 
čienė papasakojo įspūdžius iš prezi

dento Valdo Adamkaus susitikimo 
su visuomene Toronte. Į susirinki
mą atsilankęs kun. Stanislovas Ka
zėnas, SJ, atnešė jubiliejinių leidi
nių ir papasakojo apie dvasiškių ir 
pasauliečių ruošimąsi jubiliejiniams 
metams Biržuose. Apgailestavo dėl 
Biržų katalikių moterų sunkiai 
vykstančių bandymų organizuotis. 
Dr. Jonas Mališka išdalino savo pa- 
ruoštus skaitinius apie Marijos pa
sirodymus Medjugorje. Susirinki
mas baigtas vaišėmis.

Vėlinių Mišios už mirusius bu
vo lapkričio 1 d., 5 v.v. Aušros Var
tų šventovėje. Jas atnašavo kun. 
Kazimieras Ambrasas, SJ, ir kun. S. 
Kazėnas. Pamaldų metu giedojo 
parapijos choras ir sol. Antanas 
Keblys.

A. a. Beverley Mikulytė, 36 m. 
amžiaus, mirė spalio 23 d. Palaido
ta spalio 27 d. iš “J. F. Wilson & 
Sons Funeral Home”, 5784 Verdun 
Ave., Verdun, Que. Liūdi motina, 
sesuo, trys broliai ir giminės.

A. a. Ann Paragis-Mitchell 
(Paragienė) mirė spalio 25 d. Iš Ur- 
gel Bourgie Funeral Complex, 3455 
Cote-de-Liesse, St. Laurent, Que., 
palaidota spalio 29 d. Liko trys 
dukterys su šeimomis ir sesuo. B.S.

Istorinės Lietuvos respublikos prezidento viešnagės Kanadoje metu susiti
kę Eichstaetto lietuvių gimnazijos bendraklasiai. Iš kairės: Aldona Vaito- 
nienė, Zuzana Stravinskienė, Aldona Zarembaitė, Danutė Staškevičienė, 
Jonas Nešukaitis, Alina Adamkienė, prezidentas Valdas Adamkus, Birutė 
Pranienė Nuotr. K. Baliūnaitės

Kanados lietuvių katalikų 
kultūros draugijos “Žiburiai” 
narių metinis susirinkimas įvyko 
“TŽ” patalpose š.m. spalio 27 
d., 7.30 v.v. Draugijos pirminin
kė R. Sakalaitė-Jonaitienė pa
sveikino visus susirinkusius, ku
rių buvo 20, įskaitant valdybos 
narius/es. Susirinkimui pirmi
ninkauti pakvietė J. Kuraitę-La- 
sienę, sekretoriauti - E. Čup- 
linską. Į draugiją priimtos dvi 
naujos narės, R. Lukoševičiūtė- 
Kurienė ir R. Šiulytė-Kličienė. 
Valdybon perrinktas dr. Č. Jo
nys, į Revizijos komisiją vietoje 
St. Prakapo įėjo M. Rusinas. 
Susirinkime buvo priimta praė
jusių metų finansinė apyskaita, 
svarstyta galimybė sukurti ir 
naudoti tinklalapį internete, no
rint pasiekti daugiau jaunų skai
tytojų, bent informacijos teiki
mui, kuris galėtų sudominti juos 
lietuviška veikla. Pranešta, jog 
prenumeratų kaina pakelta nuo 
2000 m. sausio 1 d.: reguliari 
prenumerata - $43, oro paštu iš 
Kanados - $140, JAV prenume
ratos - $64 (Kanados doleriais), 
paprastu paštu iš JAV j užjūrius 
- $45 (Kan.).

Rūta Viktorija Astravaitė iš 
Kalgario jau trečius metus stu
dijuoja Toronto Šv. Mykolo ko
legijoje ir siekia dvigubo diplo
mo “International and Euro
pean Relations” srityse. Kaip 
gabi studentė Rūta jau du kar
tus buvo įtraukta į fakulteto 
garbės sąrašą. Yra baigusi Vo
kietijos “Komercinių rūmų” vo
kiečių kalbos komercinį kursą. 
Rūta taipgi yra žinoma universi
teto “Harthouse” muzikos klu
bo veikloje, dvejus metus sėk
mingai atstovavo fakultetui 
Bostone Harward un-to reng
tuose tarpuniversitetiniuose de
batuose. Kor.

Atitaisymas. “TŽ” 44 nr. skel
bime apie dr. Vinco Kudirkos mi
nėjimą dėl gautos klaidingos infor
macijos įsivėlė nemaloni klaida. Iš
spausdinta - “pianistė Leokadija 
Paulauskienė-Kanovičienė”. Turi 
būti Paulauskaitė. Už klaidą atsi
prašome.

nzEnHUMM
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Maloniai kviečiame dalyvauti

Toronto Lietuvių Namų 48-tajame

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

Vytauto Didžiojo 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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AUTOMOBILIAMS, 

kurių vairuotojai yra 55 metų 
amžiaus ar daugiau, 

neturėję nelaimių.

NAMAMS, 
naujiems ir atnaujintiems, gerai 

išlaikytiems, savininko 
gyvenamiems arba nuomojamiems,

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

Tel. 722-3545 Fax: 722-3546

KLB Toronto apylinkės valdyba 
maloniai kviečia tautiečius į 
Lietuvos himno autoriaus

DR. VINCO KUDIRKOS

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

PASITIKITE ARBA PRADĖKITE 
2000 METUS atnaujintuose savo 
namuose ar butuose! Tai įgyven
dinti jums mielai padės patyrę spe
cialistai. Skambinkite Zeniui tel. 
905 301-7513 arba 905 301-3729.

š.m. lapkričio 14, sekmadienį, 2 v.p.p.
Toronto Lietuvių Namuose

Paskaitininke - docentė dr. IRENA SLAVINSKAITĖ
PROGRAMOJE:

Aktorė Virginija Kochanskytė
Pianistė Leokadija Paulauskaitė-Kanovičienė
Smuikininkė Audronė Šarpytė

Minėjimo metu vyks dr. V. Kudirkos paroda
Įėjimas - laisva auka

it ~H
Lietuvos kariuomenės atkūrimo šventės

įvyks lapkričio 21, sekmadienį, 2.30 v.p.p.
Toronto Lietuvių Namuose (1573 B/oorSt.w.)

MINĖJIME DALYVAUS ŠEŠI LIETUVOS KARININKAI

MENINĘ PROGRAMĄ atliks Toronto vyrų choras “ARAS”, 
vad. LILIJA TURŪTAITĖ

VISUOMENĖ MALONIAI KVIEČIAMA DALYVAUTI

Rengia Toronto Vlado Putvio šaulių kuopa

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 į šiaurės vakarus nuo Toronto). 
Skambinti (spaudžiant visus šiuos 
numerius) 905 584-6600, laukti sig
nalo ir vėl rinkti 519 938-8844. 
Skambinimas nemokamas.

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 (paqer).

Marius E. Rusinas, CLU CFP
(Certified Financial Planner)

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP

Patarnauju visose pensijų srityse
Net Worth Financial Planning Inc. 

1576 Bloor Street West
Toronto M6P 1A4

(priešais Lietuvių Namus)

416 588-2808

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

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.

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

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

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

Homelife

Home Life/Realty One Ltd. 
2261 Bloor Str. W.

Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161 

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 12 metų

http://www.pljs.org
mailto:rimas@pljs.org
mailto:aljs@ra-pidnet.net.au

