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Reikia taip - darau kitaip
Tarp žinojimo ir vykdymo visais laikais yra stovėjusi tam 

tikra savotiška užtvara. Žinau, kad reikėtų daryti taip, o darau 
kitaip - elgiuosi kitaip, kalbu kitaip, valgau kitaip, mąstau kitaip, 
į potvarkius žiūriu kitaip... Tas “kitaip” daugeliui kone gyvenimo 
turinį sudaro.

G
YVENIME žmonės priklauso vieni nuo kitų, bet tas 
“kitaip” taip painiai išsikerojęs, kad yra būtina kam nors 
visa tai tvarkyti neleidžiant kilti suirutei, kuri visiems bū
tų žalinga. Valstybėse tą tvarkomąjį darbą atlieka valdžia, de

mokratiniuose kraštuose žmonių rinkta, kitokiuose - atsiradusi 
kitais būdais. Paprastai valstybinis gyvenimas tvarkomas pagal 
leidžiamus įstatymus, atskirus nuostatus, kitus teisinius aktus. 
Įstatymų vykdymo priežiūra priklauso teisėtvarkos institucijoms. 
Kiek ir kaip jos sugeba ar įstengia savo užduotis tinkamai atlikti, 
toks ir yra vykdymo rezultatas. Normaliai teisėtvarkos žinyboje 
dirba gerai paruoštų ir organizuotų, prisiekusių, sąžiningų ir pa
reigingų žmonių junginiai. O iš kitos pusės beveik visose valsty
bėse netrūksta ir priešingo elemento, įstatymų laužytojų, juos 
“aplink apeinančių”, dažnai irgi organizuotų ir vadovaujančių, 
kurie iš nusikalstamos veiklos bando gerai uždirbti. Ypač tai ryš
ku šiais laikais, kai pelninga narkotikų plėtra yra jau pasiekusi ir 
tolimiausius pasaulio užkampius. Staigūs ir dideli uždarbiai vilio
ja ne vieną, įskaitant ir kai kuriuos pareigūnus, oficialiai kovojan
čius su nelegalais, bet prisimerkiančius, kai reikia matyti, arba 
“nieko nežinančius” gavus stambesnį kyšį. Jei įstatymų vykdymo 
prižiūrėtojai būtų sąžiningi ir nepaperkami, gyvenimas kitaip at
rodytų. Antra vertus, įstatymų leidėjai turėtų būti visuomet labai 
budrūs, kad su savo skelbiamais potvarkiais neatsiliktų nuo grei
tai bėgančio laiko, keliančio vis naujų gyvenimo poreikių, reika
laujančių ir skubesnių pakeitimų. Taigi darna yra būtina tarp 
įstatymų leidimo, jų žinojimo ir jų vykdymo. Šito stokojant valsty
binis vežimas juda kiek pirmyn, tiek dažnai ir atgal.

K
AIP Lietuvoje? Matome, kad demokratinė sąranga vei
kia - seime yra partijų frakcijos, sėdi 141 žmonių rinktas 
atstovas, rūpinasi įstatymų leidyba. Tad ko gi daugiau? 
Bet vis dažniau pasigirsta balsų, kad nesirūpina, kartais į posė

džius tik pusė tesusirenka, ne visi domisi, ne visi projektus kuria, 
ne visi balsuoja. Be to, ne vienas seimo narys turi dar ir kitų užsi
ėmimų - vieni ministerial, kiti verslininkai, treti dar kažkas. Pini
gai visur gražūs, bet kuris gi įstengtų aprėpti tuos visus darbus? 
Susidaro įspūdis, kad pirmenybė ne seimui, nes išrinktasis jaučia
si nebeliečiamas iki naujų rinkimų ir ką beveiktų, yra atlyginamas 
nežema alga ir užsitarnaujantis rimtą pensiją. Argi geriau begalė
tų būti, kai kyšininkas seimo narys, nubaustas ir iš kalėjimo pa
leistas su pretenzijomis vėl grįžta j seimą, nes žmonių išrinktas. 
Nedaug klystų pasakęs - štai demokratija su pliusu. O kaip su 
įstatymų leidyba? Sakoma, kad jų per daug ir kad jie ne tokie, 
kokių šiandien verkiant reikėtų. Net prezidentas ėmė vieną po ki
to vetuoti. Aplaidumas, stoka nuovokos ar sukta politika? Gaila, 
kad panašiai tęsėsi ištisą dešimtmetį vieniems išėjus, kitiems 
atėjus. O kai viršūnė gležna, to ir tereikia įstatymų laužytojams, 
atskiros savos valdžios kūrėjams, pinigų grobikams ir švaistyto
jams. Negi jau nebūtų laikas pasakyti - gana. Užteks juoktis iš sa
vęs, nes negi mes, lietuviai, nesugebėtume geriau tvarkytis, at
skirti kas galima, ko negalima; kas kenkia tėvynei ir nepriklauso
mybei ir kas padeda. Nėra čia ko nesugebėti - atsilieptų gal ne 
vienas? Žinoma. Bet ir vėl grįžtame prie žinojimo ir vykdymo. 
Gali net kilti keistas klausimas, kas svarbiau - įstatymus leisti ar 
juos vykdyti? Jei prisiimta pareigybė tereiškia uždarbį, žinoma, 
kiekvienas norėtų geriau įstatymus leisti, negu prižiūrėti jų vyk
dymą. Belieka tikėtis, kad atsiras kiti svertai savo pareigoms gerai 
ir sąžiningai atlikti, nes negi norėtume savo nepriklausomą vals
tybę paversti paprastu turgumi, kur tik daiktai ir pinigai terū
pi? C.S.

Užmiršti Seinai ž.ivilėmakauskienė
Net mokytojų grupė iš Lietuvos, apsilankiusi Seinuose, nežinojo kas tas Baranauskas, 

kuriam paminklas ten pastatytas, nežinojo, kad Seinų bazilikoje palaidotas

_______ KANADOS ĮVYKIAI_______

Pasisekęs festivalis Toronte
Toronto tarptautinis filmų 

festivalis, kuris tęsėsi nuo rug
sėjo 7 iki 16, sutraukė minias 
filmų mėgėjų bei daugybę įžy
mybių iš filmų pasaulio: režisie
rių, direktorių, aktorių - senų 
bei žinomų ir dar tik pradedan
čių. Šių metų festivalis buvo jau 
25-asis. Jame buvo parodyti 329 
filmai iš 56 šalių. Kritikai teigia, 
kad šiame festivalyje jau galima 
pajusti ateities Oskarų laimėto
jus. Praeitais metais trys filmai 
(tarp jų ir American Beauty), 
kurių premjeros buvo festivaly
je, surinko net 8 svarbiausius 
Oskarus. Iš filmų pasaulio įžy
mybių šiais metais matėsi Ri
chard Gere, Al Pacino, Robert 
De Niro, Gwyneth Paltrow, re
žisierius Bruce Paltrow, Farrah 
Fawcett, Robert Duvall, Cher, 
Demi Moore ir visa eilė kitų. 
Po filmų premjerų jų aktoriai, 
režisieriai dalyvaudavo spaudos 
konferencijose, kurios būdavo 
transliuojamos Toronto televi
zijos 10-tu kabelio kanalu. Di
delis susidomėjimas festivaliu 
buvo rodomas ne tik dienraš
čiuose, bet ir savaitiniuose žur
naluose.

Šis festivalis buvo įsteigtas 
1976 metais Festival of Festivals 
vardu, Bill Marshall (Ontario 
politikas bei visuomeninės in
formacijos darbuotojas) ir Dus

ty Cohl (nekilnojamo turto pre
kybos teisininkas) iniciatyva. 
Tuo metu federacinė valdžia 
planavo išplėsti savarankišką 
Kanados filmų pramonę ir todėl 
pirmąjį festivalį dosniai parėmė. 
Vėliau valdžios parama pamažu 
mažėjo ir visai nutrūko, “Šiau
rės Holywoodo” vizija siaurėjo, 
iniciatyva perėjo į kitas rankas, 
bet festivalis išliko gyvas ir 1994 
metais pasivadino Toronto In
ternational Film Festival. Vis 
kasmet didėdamas įgijo dides
nės svarbos, nes apėmė platesnį 
filmų pramonės lauką negu 
Cannes, Venice ir Niujorko fes
tivaliai.

Terry Fox bėgimas per Ka
nadą, kurį jis pradėjo 1980 me
tais Kanados rytuose ir turėjo 
nutraukti Ontario šiaurėje, nes 
vėžio liga jį pakirto vidurkelyje, 
virto metiniu Terry Fox marato
nu, kuriame dalyvauja ne tik se
ni ir jauni, sveiki ir neįgalūs ka
nadiečiai, bet ir kitų 50-ties ša
lių gyventojai. Dalyviai gali eiti, 
bėgti, važiuoti dviračiu ar neįga
liųjų vežimėlyje nuo 1 iki 10 km 
atstumą. Tuo būdu renkami pi
nigai kovai su vėžio liga. Šių 
metų TF maratonas įvyko rug
sėjo 17 ir žiniasklaidos duome
nimis dalyvavo apie milijoną ka
nadiečių; buvo surinkta apie

(Nukelta į 8-tą psl.)

Šv. Kazimiero šventovės karūna virš kunigaikščių miesto
Nuotr. G. Kurpio

Savaitė Lietuvoje
Nauji paskyrimai

ELTA/LGTIC praneša, kad 
rugsėjo 8 d. Valstybinio ir diplo
matinio protokolo tarnybos di
rektoriaus pavaduotojas Valte
ris Baliukonis paskirtas Lietu
vos generalinio konsulato Jung
tiniuose arabų emyratuose 
(JAE) konsulu. Jis pakeis buvu
sį Lietuvos generalinį konsulą 
Dubajuje Gvidą Kerušauską. 
Pastarasis buvo paskelbtas ne
pageidaujamu asmeniu, nes pa
žeidė griežtus JAE įstatymus 
dėl alkoholio vartojimo.

Rugsėjo 1 d. Olandijos ka
ralystėje atsidarius Lietuvos 
ambasadai, laikinuoju reikalų 
patikėtiniu paskirtas Darius 
Pranckevičius, anksčiau vadova
vęs URM Europos jungties de
partamento Ekonominio bend
radarbiavimo skyriui. Laikinasis 
ambasados adresas Hagoje: 
Parkstraat 83 - 230, 2514 JG 
Den Haag, tel. 31 (0) 385 5418.

Belgijos karalystėje patarė
jas Arvydas Daunoravičius pa
skirtas UR ministerijos Antrojo 
dvišalių santykių departamento
Rytų Europos ir Vidurinės Azi
jos šalių skyriaus vedėju nuo 
rugsėjo 4 d. Tą pačią dieną įsi
galioja URM Ekonomikos de
partamento analizės skyriaus 
vedėjo Arūno Vinčiūno paskyri
mas Lietuvos ambasados Ispa
nijos karalystėje patarėju.

Čekija pasirinko Lietuvą
BNS/LGTIC žiniomis, Če

kijos ambasada dvejiems me
tams tapo ŠAS/NATO “kontak
tinė” ambasada Lietuvoje. ŠAS 
valstybių nutarimu, nuo šių me
tų rugsėjo 1 d. iki 2002 m. rug
pjūčio 31 d. Čekijos ambasada 
atliks informacines bei pataria
mąsias pareigas Lietuvoje. Vie
na iš svarbiausių yra padėti Lie
tuvos vyriausybei supažindinti 
visuomenę su ŠAS bei teikti in
formaciją apie Lietuvą ŠAS 
būstinei ir bloko valstybėms.

Čekija, viena iš trijų vidurio 
Europos valstybių, kurios tapo 
ŠAS narėmis 1999 m. (kartu su 
Lenkija ir Vengrija) per amba
sadą pareiškė pasirinkusi Lietu
vą ne vien dėl aukšto pasirengi
mo narystei lygio, bet ir atsi
žvelgdama į energingus Čekijos 
ir Lietuvos lyšius saugumo srityje.

Posėdžiavo BA komitetai
Rugsėjo 5-9 d.d. posėdžiavo 

du Baltijos visuotinio susirinki
mo komitetai - Saugumo ir už
sienio bei Ekonominių ir socia

linių reikalų. Kaip praneša 
ELTA/LGTIC, trijų Baltijos 
kraštų parlamentarai Vilniuje, 
Kaune ir Jonavoje aptarė ka
riuomenės rengimą siekiant na
rystės ŠAS/NATū. Ekonominių 
ir socialinių reikalų komiteto 
posėdyje Panevėžyje dalyvavo 
prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų atstovai ir žinovai. Jame 
buvo nagrinėjami pramonės 
įmonių dalyvavimo pasaulinėje 
rinkoje teisiniai ir ekonominiai 
požiūriai, pristatyta Užsienio 
reikalų ir Ūkio ministerijų in
formacija apie Lietuvos įmonių 
užsienio prekybos problemas.

Rinkimuose 27 partijos
ELTA/LGTIC skelbia, kad 

spalio 8 d. vyksiančiuose seimo 
rinkimuose dalyvaus 27 politi
nės organizacijos. Vyriausioji 
rinkimų komisija rugsėjo 6 d. 
baigė registruoti dalyvausian
čias partijas. Naujausia infor
macija apie rinkimus bei kandi
datus teikiama Lietuvos seimo 
rinkimų 2000 oficialiame inter
neto puslapyje http://www.lrs.lt/ 
rinkimai/seimas2000/. RSJ

Vilnius nuo Gedimino pilies kalno Nuotr. G. Kurpio
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Krasnagrūdos mokykla yra 
viena iš dviejų pagrindinių mo
kyklų Seinų valsčiuje, kur, šalia 
lenkiškų, veikia ir lietuviškos 
klasės. Šiemet j pirmąją Krasna
grūdos mokyklos lietuvišką kla
sę atėjo trys vaikai, o į lenkišką
ją - net dešimt. Ir nors daugiau 
nei pusė iš jų namuose dar kal
ba lietuviškai, tėvai nenori, kad 
jų atžalos mokytųsi lietuviškai. 
Lenkišką klasę lankys ir Matas 
(vardas pakeistas), kurio tėvelis 
yra vietinis lietuvis ūkininkas, o 
mamytė į lietuvišką Žagariu 
kaimą atitekėjo iš ...Alytaus.

- Ne tam atvažiavau į civili
zuotą šalį, kad iš vaiko daryčiau 
lietuvį - savo apsisprendimą pa
aiškino mama. Kiti tėveliai buvo 
mažiau kategoriški:

- Kam mokyti vaiką lietu
viškai, jeigu čia Lenkija - aiški
no jie.

Panašiai yra ir kituose lie
tuviškuose Seinų valsčiaus kai
muose. Tik viena šeima iš Klevų 
kaimo sutiko vaiką leisti į Navi
ninkų lietuvišką mokyklą. Nors 
Punsko valsčiaus viršaitis paža
dėjo vaikus nemokamai vežioti į 
lietuvišką mokyklą, dauguma 
tėvų nusprendė, kad geriau vai
kams penkis kilometrus eiti pės
čiomis į lenkišką Lumbių mo
kyklą.

- Matyt, kažkas gerai padir
bėjo, kad tėveliai pakeistų nuo
monę. Dar iš vakaro šešios šei
mos buvo linkę leisti vaikus mo
kytis lietuviškai, - mano lietu
viškos mokyklos direktorė.

“Mada” lankyti lenkiškas 
mokyklas atėjo ir į “Lenkijos 
lietuvių sostinę” Punską. Vie
nais metais trečdalis lietuviškos 
pradinės mokyklos absolventų 
nusprendė tęsti mokslą ne Kovo 
11-osios gimnazijoje, bet Suval
kų lenkiškose mokyklose. Po 
keleto mėnesių dauguma iš jų 
sugrįžo į Punską, paskui aiški
no, kad per sunku buvo kasdien 
važinėti (į Suvalkus 30 kilomet
rų), kiti negalėjo pakęsti lenkų 
draugų patyčių, buvo ir tokių, 
kuriuos tėvai sugrąžino į lietu
višką mokyklą, nes užjūryje gy
venantys giminės pareiškė nu
trauksią paramą, jeigu vaikai 
nesimokys lietuviškai.

- Lietuviškose mokyklose 
besimokantys vaikai turi žymiai 
platesnes perspektyvas - mano 
Lenkijos lietuvių bendruomenės 
pirmininkė Irena Gasperavičiū- 
tė. - Jie gali toliau tęsti aukštąjį 
mokslą tiek Lietuvoje, tiek Len

kijoje. Punsko Kovo 11-osios 
absolventai yra paruošiami ne
blogiau, nei Suvalkų ar Seinų 
lenkiškose mokyklose.

Tačiau šiemet Lietuvoje 
mokysis vos keli Punsko Kovo 
11-osios absolventai. Susidomė
jimas studijomis Lietuvoje su
mažėjo praėjusiais metais, kai 
paaiškėjo, kad Lenkijos lietu
viai, kaip ir visi užsieniečiai, pri
valo turėti vizas, už kurias tenka 
nemažai sumokėti. Antra ver
tus, Lietuvos aukštųjų mokyklų 
absolventai, kurie grįžta į Len
kiją, turi nemažų problemų su 
darbu.

- Čia mūsų niekas nelaukia 
su ištiestomis rankomis, dažnas 
turi problemų su mokyklos dip
lomo nostrifikavimu, - sako 
LLB pirmininkė.

Kada atgims Seinai?
Pastaraisiais metais Seinuo

se įvyko nemažai pokyčių. Šalia 
bazilikos jau stovi vyskupo An
tano Baranausko paminklas, 
veikia Lietuvių kultūros centras. 
Praėjusieji metai lietuviams įsi
mintini dar ir todėl, kad pirmą 
kartą Seinų pokario istorijoje 
atsirado galimybės mokytis lie
tuviškai. Į pirmąją lietuvišką 
gimnazijos klasę, veikiančią Sei
nų lenkiškoje gimnazijoje, per
nai atėjo 16 mokinių. Jie visi 
sėkmingai perėjo į antrąją klasę. 
Bet šiemet jau tik 8 mokiniai 
pradėjo mokslą gimnazijos pir
moje klasėje.

- Mokinių lietuviškoje kla
sėje būtų per 30, jeigu visi lietu
viai leistų savo vaikus, - mano 
pirmininkė.

Lietuviškos gimnazijos pa
grindą sudaro vaikai iš aplinki
nių kaimų. Nors Seinuose lietu
vių yra per tūkstantį, į lietuvišką 
gimnazijos klasę vaikus leidžia 
tik viena šeima. Jau kelinti me
tai lietuvių organizacijos sten
giasi suorganizuoti pradinį mo
kymą lietuvių kalba, tačiau dau
guma lietuviškų šeimų pasiren
ka lenkišką mokyklą.

Miestelio gatvėse taip pat 
retai girdėti lietuviškai kalbant. 
Dažnas lietuvis su savo vaikais 
ar giminėmis viešai vengia kal
bėti lietuviškai, tad gimtoji kal
ba vis dažniau tampa tik “na
mų” kalba. Tokios filosofijos ša
lininkai aiškina, kad nėra reika
lo leisti vaikus į lietuviškas mo
kyklas, kadangi jiems pakanka 
gimtosios kalbos mokėti tiek, 
kiek jos pramokstama pas sene
lius kaime.

- Seinuose vis dar lietuvis 
laikomas antros kategorijos pi
liečiu, - aiškina vietos lietuviai. 
Jie su kartėliu prisimena pernai 
vykusį vadinamo 1919 metų Sei
nų sukilimo, kurio dėka Seinai 
atiteko Lenkijai, minėjimą. 
Renginio organizatoriai lietu
vius pavaizdavo kaip agresorius, 
kurie užpuolė Lenkiją, naikino 
taikius lenkų gyventojus. Toks 
istorinės tiesos iškraipymas tik
rai netarnavo lietuvių ir lenkų 
sugyvenimui, priešingai, dar la
biau pakurstė antilietuviškas 

Šiame numeryje
Reikia taip - darau kitaip

Kai viršūnė gležna, to ir tereikia įstatymų laužytojams
Užmiršti Seinai

Gimtoji kalba vis dažniau tampa tik “namų” kalba
Lietuviai pasaulio jaunimo dienose

Kristus teviešpatauja, tarnaukite jam su meile!
Atverkime duris teisingumui Lietuvoje
Jie darė negarbingą sandėrį su savo sąžine
Moterų buitis tarptautiniame kongrese

Dauguma moterų nenori karūnos, bet nori, kad gerbtų jos asmenybę
Australų džiaugsmas ir rūpesčiai

Globalizacija pasaulio problemų neišspręs
“Laukti nebuvo kada”

Buvę karo laukai dosniai subangavo javų jūra
Plaukiant laivu Amazonės upe

Indėnų gyvenimas yra gerai suorganizuotas
Iškeliavo Lietuvos kovotojas Švedijoje

Velionis Jonas Pajaujis nerimavo dėl Lietuvos politikos

nuotaikas Seinuose.
- Jeigu Seinuose artimiau

siu metu nepavyks sukurti visos 
lietuviško ugdymo sistemos, 
mūsų pastangos sulaikyti nutau
tėjimą bus bevaisės, - mano 
Petras Maksimavičius. Jis vado
vauja lietuvių kultūros ir švie
timo rėmimo fondui “Seina”. 
Prieš kelerius metus įsteigto 
fondo tikslas - remti ir globoti 
Seinų krašte gyvenančių lietuvių 
švietimą ir kultūrinę veiklą. Ki
tais metais, kartu su Lenkijos 
lietuvių draugiją, planuojama 
įsteigti Seinų lietuvių kultūros 
centre lietuvišką vaikų darželį. 
Šis darželis - kaip tikimasi - ga
lėtų tapti pagrindu lietuviškos 
pagrindinės mokyklos Seinuose.

- Aštuoniasdešimt metų Sei
nuose nebuvo lietuviškos mo
kyklos. Po tiek laiko labai sunku 
pakeisti žmonių mąstysią. Ir 
ne tik lenkų, bet ir lietuvių. Lie
tuvių kalba šiame krašte nelai
koma prestižine. Ant -vienos 
rankos pirštų galime suskaičiuo-. 
ti mišrias šeimas, kur vaikai mo
ka lietuviškai, - aiškina lietuviš
kų organizacijų vadovai. - Gal 
geriau pažinę savo krašto istori
ją, lietuviai lengviau atsikratys 
nepilnavertiškumo komplekso.

Šiais metais “Seinos” fon
das suruošė piešinių konkursą 
“Užmiršti Seinai atskleidžia sa
vo paslaptis”. Jame dalyvavo 
keliasdešimt mokinių iš visų 
Lenkijoje veikiančių lietuviškų 
mokyklų. Piešinių parodą keletą 
savaičių galima buvo apžiūrėti 
Lietuvių kultūros centre, o įdo
miausių ir geriausių darbų auto
riai gavo dovanėles. Šį projektą 
finansiškai parėmė Lietuvių 
fondas iš Čikagos.

- Kas vasarą keli šimtai 
tūkstančių lenkų piligrimų vyks
ta į Lietuvą, pakeliui lanko 
“lenkiškas” parapijas. Kodėl lie
tuviai neatvažiuoja į Seinus? 
Nejau ši vieta jiems nėra svarbi? 
- kalba vietos lietuviai, nusivylę 
savo tautiečių abejingumu.

- Ar rasi nors vieną lenką, 
kuris nežinotų nieko apie Vil
nių? O lietuviai apie Seinus nie
ko beveik nežino. Pernai prie 
bazilikos sustojo mokytojų eks
kursija. Išgirdęs, kad jie kalbasi 
lietuviškai,' priėjau, pakalbinau. 
O jie mane klausia, kokiam čia 
Baranauskui paminklas pastaty
tas. Baisiai nustebo išgirdę, kad 
tam, kuris parašė “Anykščių ši
lelį”. Mokytojai, o net nežinojo, 
kad vyskupas Baranauskas Sei
nuose palaidotas, - negali atsi
stebėti vietinis lietuvis.

Jau netrukus turistai bei 
vietos gyventojai turės progos 
daugiau sužinoti apie Seinų re
giono istoriją bei kultūros pa
veldą. Fondas “Seina” kartu su 
Lietuvių kultūros centru bei lie
tuviškomis organizacijomis pla
nuoja surengti parodą 1906 - 
1915 metais Seinuose veikusios 
“Šaltinio” spaustuvės leidinių 
bei šių spaudinių muziejų.

t

http://www.lrs.lt/
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PAPILDOMOS ŽINIOS

lietuviai pasaulio jaunimo dienose

Lietuva tarptautiniame forume
Trumpas Lietuvos prezidento V. Adamkaus vizitas Čikagoje

Rugpjūčio 14 dienos vakare 
jaunieji piligrimai pradėjo rink
tis į Romą. Vieni pirmųjų, pa
siekusių Romą, anot Italijos ži- 
niasklaidos, buvo ir lietuviai iš 
Šiaulių bei Kretingos. Į susitiki
mą su popiežiumi atvyko 32 lie
tuvių grupės, daugiausia iš Vil
niaus. Jaunimo dienose dalyva
vo ne tik katalikai, bet ir graikų 
katalikai, ortodoksai ir liutero
nai. Visos lietuvių grupės, Lie
tuvos 2000 m. krikščionybės ju
biliejaus komiteto prašymu, bu
vo apgyvendintos Romoje neto
li Popiežiškosios lietuvių šv. Ka
zimiero kolegijos, kurioje tomis 
dienomis veikė lietuvių grupių 
koordinacinis centras, vadovau
jamas kun. Rolando Makricko. 
Lietuviams buvo padaryta savo
tiška išimtis, nes kai kurios gru
pės iš kitų šalių gyveno kelias
dešimt kilometų už Romos. Lie
tuviams taip pat buvo per pusę 
sumažintas ir jubiliejinių dienų 
mokestis.

Jaunimo dienos prasidėjo 
rugpjūčio 15 d. vakare popie
žiaus Jono Pauliaus II sveikini
mu. Kreipdamasis j jaunuolius, 
popiežius sakė: “Brangus jauni
me, trečiojo tūkstantmečio pi
ligrimai, giliai išgyvenkite šias 
dienas! Atidarydamas šį jūsų 
Didįjį jubiliejų, trokštu pakarto
ti žodžius, kuriais pradėjau savo 
visuotinės bažnyčios ganytojo ir 
Romos vyskupo tarnybą. Trokš
tu, kad ir jus tie žodžiai įkvėptų 
šiomis dienomis: ‘Nebijokite! 
Atidarykite, plačiai atverkite 
duris Kristui! Atverkite savo šir
dis, gyvenimus, atverkite jo išga
ningam veikimui savo abejones 
ir sunkumus, savo džiaugsmus ir 
jausmus, leiskite jam įeiti į jūsų 
širdis. Nebijokite! Kristus pažįs
ta žmogaus širdį’. Taip kalbėjau 
1978 metų spalio 22 dieną. Tą 
patį garsiai kartoju ir šiandien, 
tą patį kartoju matydamas jūsų 
akyse spindinčią Bažnyčios ir 
pasaulio viltį. Kristus teviešpa
tauja jūsų jaunuose gyvenimuo
se. Tarnaukite jam su meile! 
Tarnaukite jam laisvi!” Lietuvos 
jaunuoliai kartu su kitų šalių pi
ligrimais su popiežiumi susitiko 
Šv. Petro aikštėje, o italai į tokį 
susitikimą tos pačios dienos po
pietę rinkosi priešais Šv. Jono 
bazilikąLaterane.

Rugpjūčio 16 dieną dauge
lis lietuvių žengė pro šv. Petro 
bazilikos jubiliejines duris, ku
rias pagal parapijas, kuriose gy
veno, nustatytą valandą galėjo 
pasiekti tam tikrais maršrutais. 
Kai kurie jaunuoliai savo piligri
mystę jubiliejinių durų link pra
dėjo jau šeštą ryto. Tą dieną lie
tuviai, kartu su kitų šalių jauni
mu, dalyvavo šv. Mišiose Di
džiojo Romos cirko vietoje, kur 
pirmaisiais amžiais buvo nukan
kinta daug pirmųjų Kristaus iš
pažinėjų.

Rugpjūčio 17 ir 18 d. lietu
viai rinkosi į katechetinius paš
nekesius Šv. Antano bažnyčioje 
netoli Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijos. Katechezes vedė vys
kupai Eugenijus Bartulis ir Ri
mantas Norvilą. Rytais jaunuo
liai turėdavo progą švęst Susi
taikinimo sakramentą. Pirmąją 
dieną apie Kristaus atperkamą
ją kančią su jaunimu kalbėjosi 
vysk. Eugenijus Bartulis, antrąją 
dieną pašaukimo į naujojo tūks
tantmečio šventuosius temą na
grinėjo vysk. Rimantas Norvilą. 
Po katechetinių pašnekesių jau
nuoliai, susiskirstę į dvidešimt 
grupių, diskutuodami mėginda
vo atsakyti į klausimus, ar Kris

tus įvykdė Tėvo valią, kodėl jam 
reikėjo kentėti, kodėl atvykau į 
Romą švęsti Jubiliejaus, kas 
man yra šventumas ir pan. Ka
techezes užbaigdavo džiaugs
mingos šv. Mišios ir šių Jauni
mo dienų himnas “Emanuel”.

Rugpjūčio 17 d. šv. Mišiose 
taip pat dalyvavo Lietuvos am
basadorius prie šv. Sosto Kazys 
Lozoraitis ir Lietuvos ambasa
dorius Italijoje Romanas Poda- 
gėlis su šeima. Abu ambasado
riai po Mišių sveikino piligrimus 
iš Lietuvos. Sveikindamas jauni
mą, Kazys Lozoraitis sakė: “Jū
sų buvimas šiomis dienomis Ro
moje tebūnie taip pat padėkos 
ženklas popiežiui Jonui Pauliui 
II, kuris mūsų šaliai sunkiais lai
kais, daugeliui, deja, tylint, stip
rino mūsų tikėjimą laisva ateiti
mi, rėmė mūsų tautos ir valsty
bės nepriklausomybės siekius. 
Popiežiaus asmenyje ir šiandien 
įžvelgiame nuoširdų Lietuvos 
bičiulį, linkintį, kad kurdami 
mūsų valstybės ateitį žengtume 
tiesos, laisvės ir teisingumo ke
liais”. Savo kalbą ambasadorius 
Kazys Lozoraitis baigė šiais 
žodžiais: “Įsijautę į šių Jubilieji
nių metų dvasią, sugrįžę Lietu
von, perteikite ją kitiems. Pri
minkite, kad šie jubiliejiniai 
Šventieji metai kviečia visus ge
ros valios žmones atsinaujinti, 
plačiau atsiverti toms žmogiško
sioms vertybėms, kuriomis re
miantis privalo būti kuriama ir 
mūsų valstybės bei visuomenės 
ateitis, atitinkanti per ilgus am
žius mūsų tautos išsaugotas 
krikščioniškąsias tradicijas”.

Rugpjūčio 19 dienos vakarą 
prasidėjo šių Jaunimo dienų 
kulminacija - maldos vigilija ir 
šv. Mišios su popiežiumi Romos 
priemiestyje Tor Vergata. Jau
nuoliai nustatytomis valandomis 
iš vietų, kuriose buvo apsistoję, 
pėsčiomis traukė Tor Vergatos 
link. Nuo pat ankstaus ryto teri
torija aplink Tor Vergatą buvo 
pilna žmonių, o keliai automo
biliams uždaryti. Šeštą valandą 
vakaro prasidėjo maldos vigilija. 
Pradžioje buvo parodyti du 
trumpi vaizdeliai, pasakojantys 
apie tai, kaip jaunimas iš dviejų 
pasaulio kraštų ruošėsi važiuoti 
į šį susitikimą. Vienas iš jų, su-

PADĖKA
A+A

PRANAS MICKUS,
sulaukęs 89 m. amžiaus, 

iškeliavo amžinybėn
2000 m. rugpjūčio 19 d.

Reiškiame nuoširdžią padėką kun. Kazimierui 
Ambrasui, SJ, už Rožinį, atnašautas gedulines šv. Mišias 
Aušros Vartų parapijos šventovėje, maldas prie amžino 
poilsio vietos Notre Dame dės Neiges kapinėse. Esame 
dėkingi kun. Pauliui Mališkai už gražų pamokslą ir paly
dėjimą į kapines ir maldas. Dėkingi Mišių tarnautojui 
Pauliui Gicdrikui ir zakristijono padėjėjui Francois 
Benjamin.

Nuoširdus ačiū Aušros Vartų parapijos chorui, 
vargonininkui-dirigentui Lavrenti Djintcharadze bei 
Aleksandrui Stankevičiui, ir sol. Antanui Kebliui, kurie 
gražiai giedojo per šv. Mišias ir kapinėse.

Tariame nuoširdų padėkos žodį visiems gimi
nėms, draugams ir pažįstamiems už žodines ir raštiškas 
užuojautas, gėles ir gausų dalyvavimą laidotuvėse bei už
prašytas Mišias. Ypatinga padėka marčiai Teresei ir jos 
motinai Anelei Keršienei, kuri gražiai paruošė pietus da
lyviams Aušros Vartų parapijos salėje.

Žmona Julija ir sūnus Antanas su šeima

Prie Nežinomo kario paminklo Romoje, kurį aplankė lietuvių jaunimo grupė Nuotr. V. Ruslio

Atverkime duris teisingumui Lietuvoje
DR. V. A DAMBRAVA, Ispanija

Lietuvos katalikų mokslo 
akademijos suvažiavime Klaipė
doje 2000. VI. 28 ambasadorius 
dr. V. A. Dambrava skaitė aktua
lią paskaitą apie teisingumą. Pa
žymėjęs, kad visuomenės bei 
valstybės gyvenime pagrindinė 
gairė yra teisingumas, pabrėžė, 
kad jis yra moralinė vertybė, ku
rios dėka laikosi kiekviena sant
varka. Matyt jis iškėlė šią vertybę 
ryšium su dabartinės Lietuvos 
negalavimais, kurių pagrinde glū
di teisingumo stoka. Juk bankų 
bankrotai, išeikvojimai, pinigų 
švaistymai, vagystės, sukčiavimai 
... šaukte šaukia apie nepaisymą 
teisingumo kaip moralinės verty
bės - valstybės kertinio akmens. 
Čia pateikiame dalį minėtos pa
skaitos, liečiančios teisingumą 
Lietuvoje. RED.

Kyla praktiški klausimai: ar 
mes atveriame duris teisingu
mui Lietuvoje? Kaip mes suvo
kiame teisingumą? Ar jis egzis
tuoja mūsų tėvynėje? Ir ar mes 
jo siekiame? Ar turime kokį 
nors teisingumo palikimą?

Apgailestaudamas turiu pa
sakyti, kad lietuvių tauta turi 
kone pusę šimto metų trukusį 
neteisingumo palikimą. Prisi
menu 1940 metus, kada Lietuva 
buvo okupuota, kai pavergtame 
krašte “nušvito” Stalino konsti
tucijos saulė, o mes buvome 
verčiami dainuoti: “Mes su Sta
linu į saulę, mes su Stalinu ko
von...”. Šitokiais tekstais tauta 
buvo prievartaujama jau pirmo
mis okupacijos dienomis, o so
vietinis okupantas niekino Die
vą, artimą ir tautos teises. Die
vas buvo ujamas iš šventovių, 
šeimų ir mokyklų, iš tautos ir iš 

kurtas italės Lucianos Luciani 
per liepos pabaigoje vykusias 
Lietuvos jaunimo dienas, vaiz
davo, kaip jaunuoliai dirbo ir 
taupė pinigus piligrimystei į Ro
mą. Po šio vaizdelio tiesiogiai 
scenoje buvo pakalbintas pa
grindinis šio pasakojimo hero
jus, informatikos studentas iš 
Vilniaus Darius.

Jaunimo jubiliejinį susitiki
mą Romoje užbaigė šv. Mišios, 
kurias rugpjūčio 20 dienos rytą 
aukojo popiežius Jonas Paulius 
II. Vakare piligrimai iš Lietu
vos, kaip ir kiti jaunuoliai, išvy
ko namo.

(“Bažnyčios žinios” 2000 m. 16 nr.) 

Lietuvos. Negalėjo nuožmus 
okupantas jo išvaryti tiktai iš 
žmonių sąžinės.

Ilgainiui, ar visi ir tą sąžinę 
beturėjo, ar ji nebuvo apnešta 
išdavystės ir prisitaikymo pur
vu? O ištikimieji - tie Abelio 
vaikai? Dėl ištikimybės Dievui 
ir Tėvynei, dėl žmogaus teisių 
gerbimo, dėl tikėjimo visų lygy
be prieš įstatymą - daugybė lie
tuvių buvo pasmerkti sunaiki
nimui.

“Išvaryk Dievą - išvarysi 
teisingumą”, - prisimename po
piežiaus šventojo Pijaus X žo
džius. Su Dievu iš Lietuvos bu
vo išvarytas ir teisingumas, 
krikščioniškoji demokratijos 
samprata. Humaniškumą pakei
tė tautžudystė, demokratiją - 
sovietinė proletariato diktatūra. 
Sovietinė konstitucija, paskel
busi komunistų partiją visagale 
institucija, tapo tuščių demok
ratinių frazių rinkiniu, skirtu 
propagandiniam “eksportui”. 
Viduje niekas jos nevykdė, tie
siog nekreipė dėmesio. Ją “vyk
dė” Maskvai ištikimi komunis
tai. Vieni aršiai, kiti aktyviai, 
treti tylėdami.

Lietuviškoji tarybinė encik
lopedija XI tome mums aiškina, 
kad sovietai teisingumo sąvokos 
turinį skelbė visada esant isto
riškai sąlygotą žmonių (klasių) 
gyvenimo sąlygų. Teisingais lai
komi santykiai, kai jie atitinka 
istorinį būtinumą ir praktinę ga
limybę sukurti žmogui gyveni
mo sąlygas pagal “epochą”. Kas 
gi yra tasai “istorinis būtinu
mas”? Ogi tai, ką komunistų 
partija diktatūros ranka įrašo, 
tai vadinamai “epochai”. Tai 
leidimas savavališkai, “partiš- 
kai” interpretuoti teisės turinį 
teisingumo sąskaiton. Leninas 
kalbėjo daug aiškiau. Jis tiesos 
sampratą taip apibūdino: “Saky
ti tiesą yra pasibjaurėjimą ke
liantis dalykas ir buržuazinis 
prietaras... Teisinga yra tai, kas 
tarnauja komunistų partijai”. 
Taigi teisingumui durys buvo 
užtrenktos. Tik kalėjimo durys 
nekaltiesiems buvo plačiai at
vertos.

Po metų atėjo Baisusis bir
želis ir siaubinga švento Antano 
naktis. Apie 34,000 asmenų 
(tikslaus skaičiaus niekas iki šiol 
nė nežino) - nuo naujagimių iki 
žilagalvių, neskaitant 1,114 pir
maisiais okupacijos metais nu
žudytų, buvo masiškai tremiami 
į Sibirą. Sausakimšai į gyvuli
nius vagonus sugrūstos šeimos 
ašarose plukdė sopulingąją tau
tos psalmę: “Dievas mūsų prie
glauda ir stiprybė”. Vėliau sekė 
kitos trėmimų bangos.

Chruščiovas, pasmerkdamas 
Staliną XX Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos suvažiavime, 
su pasipiktinimu kalbėjo: “Joks 
sveiko proto žmogus negali įsi
vaizduoti, kaip galima apkaltinti 
ištisas tautas, įskaitant moteris, 
vaikus ir senelius, ir juos kan
kinti, vykdant masinį kerštą”.

Komunizmas, rašo Charley 
Reese knygoje “Juodoji komu
nizmo knyga”, yra “nusikalsian
ti santvarka, kurios ‘modus ope
randu yra teroras, priespauda ir 
žudynės”.

Sovietmetyje visi aklai vyk
dė Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos diktatą. Vienintelė sau
gumo ir geresnio gyvenimo ga
rantija buvo stoti į komunistų 
partiją, įsirikiuoti į tautos engė
jų gretas, šnipinėti savo brolius 
lietuvius, net juos išduoti ir lik
viduoti vykdant tai, ką žmogaus 
sąžinė draudžia, ar bent “prisi
taikyti”. Taigi, rašo politologas 
Kęstutis Girnius, “į šią represi
nę organizaciją galėjo stoti tie, 
kurie nematė ar nenorėjo su
prasti jos siekių ir metodų, ar 
tie, kurie matė, bet į visa tai nu
mojo ranka”.

Šiandien Lietuvoje kalbama 
apie teisinių reformų būtinumą. 
Visi žinome, kad sovietų oku
puotoje tėvynėje joks asmuo ne
galėjo būti priimtas studijuoti 
teisės prieš tai negavęs NKVD 
(KGB) leidimo. Profesūra buvo 
KGB aprobuota, kadrai - taip 
pat. Visa teisinė struktūra buvo 
komunistų partijos kontroliuo
jamas organas. KGB darbuoto
jai, anot Kęstučio Girniaus, 
“stebėjo ir sekė, verbavo ir šan
tažavo Lietuvos piliečius, perse
kiojo tikinčiuosius, nuosekliai 
pažeidinėjo žmogaus teises. Jie 
visa savo nemenka galia ne tik 
nepriklausomybės ir meilės ilge
sį, bet ir normalius tautinius 
jausmus perkrikštydavo nacio
nalizmu ir slopindavo”.

Lietuva paskelbė nepriklau
somybę, o sovietinė sistema joje 
iki šiol tebesilaiko. Ligšiolinės 
reformos toli gražu nepakanka
mos. Jei galvojame apie įstoji
mą į Europos sąjungą, dabarti
nė teisėtvarka su raudonais pur- 
vabridžiais turės bėdų. Teisin
gumas reikalauja, kad praeities 
gėda būtų kuo greičiau nuplau
ta, įstatymai skubiai modifikuoti 
ir pakeisti, kadrų politika iš šak
nų reformuota. Socialinis teisin
gumas turi būti energingai tvar
komas, neatidėliojant, nesiteisi- 
nant ir neišsisukinėjant. Šian
dien penktadalis milijono nu
skriaustų mūsų tautiečių kartoja 
Dantės žodžius: “Esu piligrimas 
(savo krašte), beveik elgeta ir 
liūdėdamas rodau žaizdas, ku
rias man padarė neteisingu
mas”. Atsiminkime, kad atide
damas teisingumas yra neteisin
gumas. Partijos insignijas nešio
jęs teisėjas tinka kiekvienai pro
fesijai, tik ne teisingumui vykdy
ti. Mums ir šiandien šiurpu pri
siminti sovietinę teisę, sovieti
nius teismus ir sovietinį netei
singumą.

Teisingumo principai mūsų 
tėvynėje dar nėra įgyvendinti. 
Lietuva dar nepasiekė teisinės 
valstybės lygio, ji tik jos siekia. 
Tai byloja ir Lietuvos konstitu
cijos įžanginė pastraipa. Sociali
nio teisingumo samprata ir sąži
nė yra iškreiptos. Jei tu, žmo
gau, ieškai teisingumo, geriau 
eik į Bažnyčią. Bet turi ateiti 
laikas, kai iškilusius konfliktus 
bus galima išspręsti ir nešališka
me, kompetetingame teisme, be 
kyšių ir spaudimo iš šalies. Lie
tuva turi atsiverti teisingumui.

Visa ši nenormali būklė yra 
sovietinės komunistų partijos 
palikimas. Atsivertus lietuviškos 
tarybinės einciklopedijos XI to
mo 235 puslapį matyti, kad ko
munistų partija teisingumo už
daviniu laikė “pasiekti, kad vi
sos įstaigos, organizacijos, pa
reigūnai ir piliečiai tiksliai ir ne
nukrypstamai vykdytų tarybi
nius įstatymus”.

Įvairūs motyvai stūmė oku
puotos Lietuvos piliečius stoti į 
komunistų partiją: išdavystės, 
ieškojimas turto ir garbės, pa
taikavimas, prisitaikymas, gal 
net ir baimė. Viena yra aišku: 
jie darė negarbingą sandėrį su 
savo sąžine. Kokie motyvai juos 
bebūtų atvedę į partiją, jie no
riai ar nenoriai prisidėjo prie 
savo Tėvynės išdavimo. Tie, ku
rie sako, jog buvę Lietuvos ko
munistai nėra atsakingi už savo 
veiksmus sovietinės diktatūros 
laikotarpyje, atsakinga vien 
Maskva, geriau tegul jie visa tai 
mums gerai išaiškina. Juk tai ra
dikalus teisingumo iškreipimas, 
kai nekalti paverčiami kaltais! 
Viena yra aišku: jie sąmoningai 
dalyvavo sovietinio režimo or
ganizuotoje sistemoje, laužyda
mi visus ir kiekvieną moralinį 
bei legalinį teisingumo principą, 
žinomą Vakarų pasaulyje.

(Nukelta i 3-čią psl.)

EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvos prezidento viešna
gė Čikagoje rugsėjo 9-10 d. sa
vaitgalį buvo labai trumpa, ta
čiau reikšminga tuo, kad skaitė 
paskaitą iš savo veiklos gamto
saugos srities.

Jo pranešimas, įvykęs šešta
dienio popietę “Chicago Huma
nities Festival” rėmuose North
western universiteto Teisės fa
kulteto Thorne auditorijoje, va
dinosi “Environment in Transi
tion: Lithuania”. V. Adamkus 
už nuopelnus gamtosaugoje iš 
šio universiteto 1994 m. buvo 
gavęs garbės daktaro laipsnį.

Jo paskaitos tema lietė 
gamtosaugines problemas mūsų 
tėvynėje - jų keitimąsi, analizę. 
Taip pat vienas kitas sakinys bu
vo skirtas ir gyvenimui Lietuvo
je nušviesti, ypač kai vyko klau
simų-atsakymų sesija.

Svečias kalbėjo ir visa pro
grama buvo atlikta angliškai, 
nors daugumas klausytojų (o jų 
buvo apie 400), kaip atrodė, bu
vo lietuviai, užpildę tik mažiau 
negu pusę didžiulės salės.

Sveikino senatorius
Lietuvos prezidento pasvei

kinti atvyko ir Ilinojaus valstijos 
senatorius Richard Durbin, ku
rio motina - Ona Kutkaitė yra 
gimusi Jurbarke ir 1911 m. su 
tėvais atvykusi į JAV.

Šis JAV jau spėjęs gerokai 
pagarsėti politikos vyras, kuris 
palaiko nuolatinius ryšius su lie
tuviais ir jiems įvairiai talkina, 
susirinkusius supažindino su V. 
Adamkumi ir kai kuriais jo 
veiklos bruožais.

R. Durbin prisipažino, kad 
jį labai nustebino pats V. 
Adamkus, kai kartą atėjęs į jo 
raštinę (tada jis buvo kongres- 
manas) ir pasakė, kad jau baigia 
tarnybą šiame krašte ir nu
sprendė kandidatuoti į Lietuvos 
prezidento pareigybę. Tai Dur- 
bin’ui atrodė gerokai keista, ir 
toks užsimojimas būtų panašus į 
užmojį jeigu Durbin būtų sugal
vojęs tapti “White Sox” beisbo
lo komandos žaidėju. Tačiau se
natorius pagyrė mūsiškį už jo 
veržlumą ir užsibrėžto tikslo pa
siekimą.

Įžanginį žodį čia tarė pats 
šeimininkas - “Chicago Huma
nities Festival” direktorius Ri
chard J. Franke, kuris pasveiki
no garbingąjį svečią ir trumpai jį 
pristatė.

Gana plačiai apie Valdą 
Adamkų kalbėjo Janina Marks 
(ji čikagiečiams lietuviams la
biau pažįstama kaip J. Menku
tė, kuri jaunystėje Čikagoje vai
dino lietuviškame teatre, o vė
liau, baigusi meno mokyklą, tapo 
dailininke). Kalbėtoja davė daug 
Lietuvos prezidento biografinių 
žinių, nors neseniai viešint Vil
niuje pats V. Adamkus jai pata
ręs jį pristatyti tik trimis žodžiais 

Prezidentas V. Adamkus po savo paskaitos Čikagoje duoda autografus
Nuotr. Ed. Šulaičio

MIRTIES PRANEŠIMAS
A+A

VYTAUTAS TIKUIŠIS,
78 m. amžiaus, staiga mirė 2000 m. rugsėjo 19, antradienį 
Wasaga Beach, ON. Palaidotas iš Lietuvos kankinių 
šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse rugsėjo 22 d.

Velionis, mylimas vyras mirusios žmonos Onos, nu
liūdime paliko dukterį Jasmine Thompson ir jos vyrą lan 
Toronte, sūnus Petrą Tikuišį ir jo žmoną Donna Missis- 
saugoje; Antaną Tikuišį ir Anne Kalgaryje; vaikaičius - 
Evita, Alex ir Derek; Christine, Aaron ir Katrina.

Seimą

“Here he is” (Štai čia jis).
Gėlės, autografai, pokalbiai

Po paskaitos ir klausimų-at
sakymų sesijos svečias gavo di
delę gėlių puokštę, kurią Le
mento lietuvių vardu įteikė Al
dona Nausėdienė. Apie 20 mi
nučių Lietuvos prezidentas ben
dravo su atėjusiais paskaitos 
klausytojais, daugiausia savo 
jaunystės draugais, gerais pažįs
tamais.

Salėje buvo ir gana didelė 
grupė Lemonto Maironio litua
nistikos mokyklos mokinių, ku
rie svečią prašė autografų ant 
specialiai šiai progai išleisto 
programinio lapo.

'lame lape buvo pažymėta, 
kad šią paskaitą, šalia “Chicago 
Humanities Festival” rengėjų, 
taip pat rėmė Lietuvių kultūros 
Balzeko muziejus, Lietuvos am
basada Vašingtone, Lietuvos 
generalinis konsulatas Čikagoje, 
Tautinis strategijos forumas ir 
Northwestern universitetas. Ren
gėjų komitetui priklausė: Sigita 
Balzekas, Stanley Balzekas, Sta
sys Baras, Danutė Bindokienė, 
Aleksandras Domanskis, Regi
na Gailiešiūtė, Povilas ir Rita 
Kiliai, Saulius Kuprys ir dr. 
Antanas Razma.

Televizija, radyas, posėdžiai
Nors šį kartą viešo susitiki

mo su Čikagos lietuviais prez. 
V. Adamkus neturėjo, nevengė 
bendrauti su lietuvių žiniasklai- 
da. Jis turėjo platokus pasikal
bėjimus su lietuvių televizijos 
(AJLTV) atstovais, “Margučio II” 
radijos programos koresponden
tu ir kitais (trumpai su juo kal
bėjosi ir šių eilučių autorius).

Vienas siužetas iš susitiki
mo su prezidentu jau buvo pa
rodytas sekmadienį, rugsėjo 10, 
per lietuvišką jaunimui skirtą 
televizijos programą. O “Mar
gutis II” prezidento atsakymus į 
pateiktus klausimus irgi davė 
greitai - rugsėjo 11 d. vakare. 
Taigi mūsų tautiečiai buvo su
pažindinti su naujomis žiniomis 
iš tėvynės iš paties Lietuvos pre
zidento lūpų.

Šį kartą dėl žiniasklaidos at
stovų trukdymo V. Adamkus 
net nesuspėjo atvykti į Palai
mintojo Jurgio Matulaičio kop
lyčią Lemonte pamaldoms.

Taip pat jis negalėjo atvykti 
ir į “Santaros-Šviesos” 47-jo su
važiavimo Lemonte sekmadie
ninės sesijos atidarymą. Jis į šios 
organizacijos, kurios yra vienas 
iš kūrėjų, renginį atvažiavo va
landą pavėlavęs ir išbuvo tik 5 
minutes. Čia jis padarė trumpą 
pranešimą iš gyvenimo tėvynėje.

Po svarbių susitikimų JAV- 
se V. Adamkus ir jo žmona Al
ma (ji savo vyrą lydėjo visos ke
lionės metu) pajudėjo į Niujor
ką, kur dalyvavo Jungtinių Tau
tų visumos posėdžio atidaryme 
ir apvaliojo stalo diskusijose.

mailto:tevzib@pathcom.com


Moterų buitis tarptautiniame kongrese
Iš pokalbio su docente Purvaneckiene, dalyvavusia tarptautiniame nusikaltimo 

aukų kongrese Montrealyje
Netikėtas susitikimas su Lie

tuvos Užsienio reikalų ministerijo
je pagal Jungtinių Tautų Organi
zacijos programų dirbančia doc. 
Giedre Purvaneckiene, atvykusia 
Kanadon, išaugo į platėlesnį paš
nekesį apie pasaulio ir apie moterų 
dabartinę būklę Lietuvoje.

- Papasakokite apie kongre
są, kuriame dalyvavote.

- X Tarptautiniame nusi
kaltimo aukų (viktimologijos) 
kongrese, pavadintame “Be sie
nų - trečiojo tūkstantmečio tyri
nėjimai ir veikla”. Šiame tarp
tautinio masto renginyje iš 56 
pasaulio šalių dalyvavo 1300 
mokslininkų, teisininkų, polici
jos ir įvairių paramos, pagalbos 
nusikaltimų aukoms organizaci
jų tiek vyriausybiniai, tiek ir ne
vyriausybiniai atstovai.

-Apie ką kalbėjote savo pra
nešime?

- Mano pranešimo tema: 
“Smurtas prieš moteris šeimoje 
ir viktimologiniai tyrimai”. Jį 
skaičiau tokioje darbo sekcijoje, 
kuri nagrinėjo smurtą prieš mo
teris įvairiose šalyse. Pranešime 
nagrinėjau nusikaltimų aukų ty
rimų metodologines problemas. 
Mat Lietuvoje yra atlikti keli ty
rimai, parodantys, kiek žmonių 
ir kokio pobūdžio nusikaltimų 
aukomis jie yra tapę. Aš lyginau 
smurto šeimoje rezultatus. Mė
ginau įrodyti, kad būtina atlikti 
specialius tyrimus apie smurtą 
šeimoje, nes bendrieji tyrimai 
neišryškina šeimos būklės. Į 
mūsų darbo grupę susirinko ne
mažai žmonių - daugiau nei 30. 
Atsivežusi išdalinau apie 30 
knygų, kuriose išspausdinta mi
nėto darbo tyrimo ataskaita. .Po 
pranešimo buvau paklausta įvai
rių klausimų, daugiausia iš Suo
mijos, nes suomiai rengėsi ištirti 
Estiją ir kitas Rytų ir Vidurio 
Europos šalis. Todėl jie domė
josi metodologija, tyrimo eiga, 
atsakovų atranka, apklausėjų 
mokymu ir kt.

- Kaip išnaikinti kuo grei
čiau šias negeroves?

- Čia gana ilga raida. Ste
buklingų priemonių, kad staiga 
būtų galima pakeisti susidariu
sią būklę, nėra. Esama ir teisi
nių kelių. Štai neseniai Lietuvo
je buvo priimtas Moterų ir vyrų 
lygių galimybių įstatymas. Ta
čiau svarbiausia - švietimas. Bū
tina, kad patys žmonės pagalvo
tų apie susidariusią padėtį ir pa
tys susiprastų, norėtų ją pakeis
ti. Dirbtinėmis priemonėmis pa
keisti giliai įsišaknijusius reiški
nius nėra lengva.

- Kokie dažniausiai pasitai
kantys moterų teisių pažeidimai 
Lietuvoje?

- Iš skaudžiausių paminėti
nas - smurtas prieš moterį. O ne
lygybės yra daug tiek visuome
nėje, tiek buityje ir šeimoje. 
Moterys uždirba vidutiniškai 
tris vyrų atlyginimo ketvirtada
lius. Žinoma, už tą patį darbą 
jos gauna tiek pat, kaip ir vyrai. 
Skirtumas toks, kad vyrai dirba 
geresnius (vadovaujančius, la
biau kūrybiškus, įdomesnius) 
darbus. Šiais laikais nedaug liko 
tokių darbų, kur reikėtų dides
nės fizinės jėgos. Dažniausiai 
tais “vyriškais” darbais laikomi 
tie, kur reikia daugiau protinių 
sugebėjimų. Betgi šioje srityje 
vyrų pranašumo nėra. Kaip jau 
įprasta, net dirbdamos vienodo 
atsakingumo darbus, moterys 
visiškai atsako ir už vaikų prie
žiūrą, jų auklėjimą ir net atlieka 
visus namų ruošos darbus.

MIELAI

a.a. ANGELEI KULNIENEI 
mirus,

jos vyrui VYTAUTUI KULNIUI ir šeimai reiškia
me užuojautą -

Toronto Lietuvių Namų kultūros 
komisijos bendradarbiai

AtA
ANGELEI KULNIENEI 

mirus,
su giliu liūdesiu reiškiame užuojautą jos vyrui VYTUI 
bei broliui TEODORUI ir visiems artimiesiems -

Toronto Lietuvių Namų valdyba

- Lietuva yra viena iš pir
maujančių pasaulyje savižudžių 
skaičiumi. Ar Jums žinoma, kiek 
savižudžių moterų? Jūsų nuomo
ne, moterys yra atsparesnės skau
džių nelaimių akistatoje, ar silp
nesnės už vyrus?

- Vyrų savižudžių skaičiumi 
Lietuva pirmauja visame pasau
lyje. Moterų savižudžių skaičiai 
taip pat dideli, bet keliskart ma
žesni už vyrų. Tikslaus skaičiaus 
negaliu pasakyti. Literatūroje 
apie savižudžius tikrai šie duo
menys paminėti. Duomenys liu
dija, kad moterys kur kas atspa
resnės už vyrus.

- Kas, Jūsų supratimu, vyrus 
prie tokių sprendimų atvedė: silp
nas tikėjimas, medžiaginė padėtis 
ar kitokios priežastys?

- Tikėjimas, mano suprati
mu, čia nėra svarbiausia prie
žastis. Juk Lietuva, katalikiškas 
kraštas, o pirmauja visame pa
saulyje savižudžių skaičiumi! 
Mano galva, svarbiausia yra tai, 
kad šeimose netinkamai auklė
jami berniukai. Jiems kalama į 
galvą, kad jie neturi būti “bobo
mis”, t.y. negali būti silpni, ne
gali verkti. Jie visada turi nuga
lėti, o ne pralaimėti. Juk jie yra 
VYRAI! Todėl, susidūrę su gy
venimo sunkumais, nesėkmė
mis, jie nežino kaip elgtis. Jie 
kaipmat griebiasi taurelės, kuri 
yra viena iš savižudybės prie
žasčių. Tik anaiptol ne svarbiau
sia. Kaimyninėje Latvijoje ir Es
tijoje geriama nė kiek ne ma
žiau (jų didžiuma - protestan
tai), o žudomasi mažiau. Reikia 
paminėti girtuoklius. Jų Rusijo
je kur kas daugiau, bet savižu
džių mažiau. Savižudybės, kaip 
aukos, heroizmo samprata, yra 
atėjusi iš pagonybės laikų (Her
kus Mantas, Pilėnai). Mūsų lai
kais - Kalantos susideginimas. 
Tačiau šios priežastys vis vien 
visko nepaaiškina. Juk kitose 
šalyse taip pat buvo panašių pa
vyzdžių. Mano nuomone, di
džiausia kaltė - neteisingai su
prastas vyriškumas.

Doc. G. Purvaneckiene su savo vyru gydytoju R. Purvanecku, dukrele ir 
vaikaitėmis

Atverkime duris teisingumui...
(Atkelta iš 2-ro psl.)

Piliečiai, kas jie bebūtų, yra 
atsakingi už savo veiksmus. At
sakingi yra tie, kurie teisė ar be 
teismo darė sprendimus, ar 
naudojo savo egzekutyvines po
zicijas, sąmoningai vykdydami 
įsakymus, kad naikintų sveikas 
tautos šaknis ir atlikdami veiks

- Ar Jūs nemanote, kad bu
vęs tradicinis vokiečių trijų rai
džių KKK - Kuche, Kinder und 
Kirche trikampis - virtuvė, vaikai 
ir bažnyčia neturi prasmės ir da
bar nenustojo reikšmės? Ar ne
manote, kad moterys, dažnai už
miršusias arba apleidusios šias 
tris svarbiausias moteriškos savi
raiškos gaires, nustojo savo pri
valumų ir gerąja prasme moters 
karūnos?

- Tikrai manau, kad neturi 
prasmės. O jeigu gerai pagalvo
tume apie istoriją, tai Lietuvoje 
niekados ir neturėjo. Neminint 
gilios istorinės praeities, upač 
baudžiavos, kai absoliuti daugu
ma, tiek vyrai, tiek ir moterys 
dirbo žemę. Iki II Pasaulinio 
karo 80% Lietuvos gyventojų 
gyveno kaime. Kas gali įsivaiz
duoti kaimietę kaip tipišką na
mų šeimininkę? Nesvarbu, ar ji 
būtų ūkininkė, ar samdinė. Išsi
lavinusios, inteligentės moterys 
taip pat neapsibribojo šiomis 
trimis KKK. Jos stengėsi, kiek 
galėjo, daugiau nuveikti Lietu
vos labui, ypač šviesti visuome
nę. Nors ir ne taip daug, bet bu
vo ir fabriko darbininkių, tar
naičių. Tai kokios moterys gyve
no pagal tą trijų K raidžių mo
delį?

Tarybiniais laikais, kaip ži
nome, dirbti buvo privalu tiek 
vyrams, tiek moterims. Na, o 
dabar, kaip rodo statistika, tikrų 
namų šeimininkių yra apie 3- 
4%. Todėl visiškai nesutinku, 
kad tai tradicinės gairės lietuvei 
moteriai. O juo labiau nesutin
ku, kad čia - saviraiška. Ypač 
virtuvė. Virtuvėje vienodai pasi
rodyti gali tiek vyrai, tiek mo
terys.

Mano supratimu, dauguma 
moterų nenori karūnos. Jos no
ri, kad gerbtų jos asmenybę. 
Lietuvoje ypatingai ryškiai ma
tome prarają tarp žodžių ir tik
rosios padėties. Žodžiais mote
rys, ypač motinos, garbinamos. 
O iš tikrųjų gyvenime - žemina-

(Nukelta į 4-tą psl.)

mus, kurie buvo neteisėti pagal 
nepriklausomoje Lietuvoje vei
kusius įstatymus.

Esminis baudžiamosios tei
sės principas civilizuotoje pa
saulio visuomenėje yra bendras: 
kaltas kiekvienas asmuo, kuris 
žudo ar įkalba kitam atlikti 
žudymo ar kito sunkaus nusikal
timo aktą; kiekvienas asmuo, 
kuris duoda ginklą nusikaltimui 
atlikti; kiekvienas, kuris yra nu
sikaltimo suokalbininkas, jo pla
nuotojas ar dalyvis. Vertinant 
visa formaliai, sovietų komunis
tų partijos narys, žinojęs parti
jos vedamą smurto ir nusikalti
mų politiką, vien savo priklausy
mu yra kaltas prieš tautą ir jai 
atsakingas.

Istorijoje kiekvienas totali
tarizmas buvo priešingas bend
rojo gėrio filosofijai. Identifika
vimas su rase ar partija iš esmės 
kertasi su etine visuomenės 
orientacija. Bendrasis gėris vals
tybėje vykdomas per demokrati
nę, pliuralistinę visuomenę. To 
turi būti siekiama sąmoningai, 
nes tai yra kievieno žmogaus ir 
visos visuomenės valios kūrinys. 
Viskas vyksta ne statiškame su
stingime, o dinamiškoje, vei
kiančioje per politines, ekono
mines, kultūrines ir socialines 
sruktūras.

Naujai pastatyta lietuvių katalikų Kristaus Prisikėlimo šventovė Tilžėje 
vietoje senosios sugriautos. Projekto autoriai architektai - Gediminas 
Jurevičius ir Stasys Juška iš Kauno. Šventovė iškilmingai pašventinta š.m. 
rugpjūčio 20 d. arkivyskupo T. Kondrusevičiaus. dalyvaujant Lietuvos 
dvasininkmas ir valdžios atstovams Nuotr. V. Gulevičiaus

Matėme Vilniaus turtus
Pagyvenusių žmonių kelionė į Lietuvos sostinę

Mes, Šakių rajono Lekėčių 
miestelio pagyvenusių žmonių 
klubo nariai, važiavome į Vil
nių. Mūsų klubo pirmininkas 
pensininkas mokytojas Petras 
Tikuišis yra ir mūsų šios eks
kursijos organizatorius, o kartu 
ir vadovas.

Pirmiausia aplankėme Ge
dimino paminklą, pavaikščiojo
me po naujai išgrįstą aikštę. Sa
lia paminklo - didžiulis pamink
linis akmuo, skirtas Vilniaus 
miesto įsikūrimo 650 metinėms.

Aplankėme arkikatedrą-ba- 
ziliką. Rimtis, meniški, gražūs 
altoriai, sietynai, didžiuliai pa
veikslai. Tai tikra meno šventovė.

Šalia arkikatedros-bazilikos 
stovi varpinės bokštas su galin
gu laikrodžiu, kurio dūžius gir
dime per radiją ir televiziją.

Mūsų kelionės pagrindinis 
tikslas buvo aplankyti Taikomo
sios dailės muziejuje dailės pa
rodą “Krikščionybė Lietuvos 
mene”. Paroda skiriama Kris
taus gimimo jubiliejui ir Lietu
vos karaliaus Mindaugo krikšto 
(1251 m.) bei karūnavimo 750 
metų sukakčiai. Parodoje at
skleidžiami vertingiausi gotikos, 
renesanso, baroko, klasicizmo 
stilių taikomojo ir vaizduojamo
jo meno kūriniai. Parodos cent
re - pirmą kartą rodomas Vil
niaus katedros lobynas - unikali 
meno vertybių kolekcija. Per 
šimtmečius Vilniaus katedros 
lobynas sukaupė aukščiausio 
meninio lygio auksakalystės še
devrus. XVII š. vidurio karų 
metu Vilniaus katedros lobynas 
prarado Lietuvos ir Lenkijos 
vadovų dovanotus meno šedev
rus, tačiau iki šių dienų išliko 
apie 270 liturginių taurių, mons- 
tancijų, relikvijorių ir kitokių 
liturginių daiktų, kuriuos sukū
rė geriausi Lietuvos ir Vakarų 
Europos auksakaliai.

Mes buvome nustebinti šių 
muziejinių vertybių grožiu. Visi 
kūriniai ne tik išraižyti įvairiais 
raštais, išpuošti gėlytėmis, lape
liais, ornamentėliais, bet ir dau

AtA
MYKOLAS KIZIS,

vienas iš Windsoro Šv. Kazimiero parapijos stei
gėjų ir ilgametis lietuvių bendruomenės valdybos 
narys, mirė Windsorc š.m. rugpjūčio 4 d. Reiškiame 
nuoširdžią užuojautą jo žmonai JOLANDAI ir sūnui 

dr. SAULIUI su šeima bei kartu liūdime -

kun. A. Volskis Gary ir Gražina Carruthers

Bronius ir Ema Borisai Česlovas ir Joana Kūrai

Vytas ir Emilija Borisai Liudas Leparskas
Romas ir Nevea Dumčiai Zigmas ir Ima Mislautai
Marytė Eidukaitė dr. Dana Naikauskienė
Nijolė Giedriūnaitė Eugenija Pakauskienė
Ona Giedriūnienė Vytas ir Dana Pliskevičiai
Pranas ir Emilija Kairiai Albinas ir Valė Tautkevičiai
Antanas ir Birutė Kozuliai Gediminas ir Ona Vindašiai

Petras ir Aleksandra Eidukai

gelis jų, ypač monstrancijos, pa
puoštos spalvotais brangakme
niais. Ilgai grožėjomės šiomis 
brangenybėmis. Betarpiškas ma
tymas - tai ne pažiūrėjimas per 
televiziją. Apžiūrėjome gausius 
liturginius drabužius, paveiks
lus. Sužinojome, kad pagrindi
nes brangenybes Lietuvos šven
tovei dažniausiai dovanojo gar
sūs didikai, aukšti dignitoriai - 
Goštautai, Radvilos, Pacai, Sa
piegos, Tiškevičiai.

Pažintį su Vilniumi tęsėme 
kopdami į Gedimino kalną. 
Kalno viršuje, prie pilies, pasta
tytas Atminimo akmuo “Balti
jos kelio” pradžia 1988.07.23.

Įlipome į Gedimino pilies 
bokštą. Čia apžiūrėjome viduje 
įrengtas parodas. Viršuje plazda 
mūsų trispalvė. Visas Vilnius - 
kaip ant delno: šviesiai žalsvi 
prezidentūros pastato stogai, 
vingiuotos senamiesčio gatvelės, 
šventovių bokštai, vingiuojanti 
Neris, televizijos bokštas, nau
jieji Vilniaus rajonai.

Lankėmės prie poetų Ser
gejaus Puškino ir Adomo Mic
kevičiaus paminklų. Prie pasta
rojo 1987 m. įvyko pirmas anti- 
sovietinis mitingas.

Grožėjomės Šv. Onos šven
tove. Pagrindinis jos fasadas 
papuoštas virveline ornamenti
ka. Į viršų kyla trys smailūs 
bokštai. Šalia - Šv. Pranciškaus 
ir Bernardinų šventovė.

Pilies ir Didžiosios gatvė
mis, grožėdamiesi atremontuo
tu Vilniaus senamiesčiu, ateina
me į Aušros Vartų koplyčią. Ši 
vieta lankoma ypač gausiai. 
Koplyčios altorius papuoštas 
baltomis gėlėmis, žmonės mel
džiasi. Už Aušros Vartų - gyny
binė miesto siena.

Aplankėme Vilniaus uni
versiteto kiemą, Šv. Jono šven
tovę. Pro prezidentūros rūmus, 
gėrėdamiesi jų aplinka, grįžome 
j aikštelę prie autobuso kelionei 
į namus. Liuda Gailienė, 
Lekėčių pagyvenusių žmonių klubo 

pirmininko pavaduotoja
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Rašytojų susitikimas 
Pasvalio žemėje

J. ŠALČIUNAS

Po lietaus maratono vaiskų 
šeštadienį (2000.VIII.26) Pasva
lio krašto muziejus klegėjo nuo 
Lietuvos kaimo rašytojų, atvy
kusių iš įvairių kampelių į kultū
ros ir literatūros šventę “Mes 
atėjome ir einame”. Tai ir atsi
sveikinimas su šių jubiliejinių 
metų vasara bei XX amžiumi.

Praturtino dvasiškai ekskur
sija pėsčiomis po Pasvalį. Jai va
dovavo ilgametis pedagogas ir 
muziejininkas Alb. Kazlauskas. 
Prie Lėvens ir Svalios santakos 
pasitiko istoriją liudijanti lenta, 
penki stulpai ir juodo granito 
plokštėje paminklą akcentuo
jantys skaitmenys “1497-1997”. 
Už raudonplytės “špitolės” lan
kytojams specialiai palikta isto
rinė gatvelė su apvalių akmenų 
grindiniu. Tuo tarpu šitoks visų 
kitų gatvių grindinys šiandien 
jau užklotas monotoniška asfal
to danga. Maldoje individuliai 
susikaupta daugelio stilių trina
vėje Šv. Jono Krikštytojo šven
tovėje, iškilusioje ten, kur 1520 
m. suręsta ankstesnė medinė.

Šventoriuje palaidoti 5 ku
nigai, o jo kampe baltuoja kle
bonijai atiduotas pastatas, kurį 
bankui buvo lyg patyčiom su
mūrijusi ateistinė valdžia, pa
žeisdama tikinčiųjų teises. Pro 
kultūros namus, baigtus anuo
met rengti apgavus varžiusius 
brežnevinius emisarus, ateita 
prie vėl atkurtosios gimnazijos, 
kur švyti senasis paminklas Pet
rui Vileišiui (1851-1926). Šis lie
tuvybės žadintojas kaip ir valsty
bingumo palaikytojas jo brolis 
Jonas itin gerbiami kraštiečiai, 
kurių pavyzdžiu sekė P. Avižo
nis ir kiti tenykščiai ir apylinkės 
savivaldybių mūrai parlydėjo 
prie talpaus autobuso, kuriuo 
nuvažiavome į literatūrinį Krin
čino bažnytkaimį.

Pagaliau poeto E. Matuze- 
vičiaus memorialinis namas. So
delyje atidengiamas Sąjungos 
koplytstulpis. Jį šventina kun.

Vaistai nuo visų ligų
ANTANINA GARMUTE

Varganoje Lietuvoje žmo
nių gyvenimas trumpėja. Gimi
mų skaičius mažėja. Paskaičiuo
ta, kad užsitęsus tokiai padėčiai, 
maždaug po 300 metų šalyje 
prie Nemuno jau nebeliks kal
bančių lietuviškai. Lietuva - 
kaip legendų Atlantida - nu
grims į nebūtį... Liūdnos prog
nozės verčia susimąstyti. Daug 
užjūrio tautiečių, jų tarpe J. P. 
Kedys iš Australijos, savo inicia
tyva vykdo kilnią misiją - remia 
daugiavaikes šeimas. Tuo tarpu 
mūsų vyriausybė praktiškai ne
skiria jokio dėmesio jaunoms 
šeimoms, jų vaikams. Jie palikti 
našlaičių daliai. Egoistiškai el
giasi ir bemaž 40-ties partijų 
veikėjai.

Pastarieji gerai pasireiškia 
tik viename veiklos bare: kriti
kuoti, demaskuoti ir smerkti 
vieni kitus. Į valstybės vežimo 
riedėjimą žemyn žiūrima abuo
jai, lyg į kažkokį svetimą daržą. 
(“Ne mano daržas, ne mano pu
pos”?). Jeigu pasaulio parla
mentuose vyrauja teisininkai ir 
ekonomistai, tai pas mus vis dar 
leniniškai manoma, jog valstybę 
gali valdyti ir virėja. Tad ir ver
žiasi, save sureikšmindami, visi, 
kas netingi, pradedant komjau
nuoliškų sugebėjimų aktyvistais, 
baigiant kriminaliniais nusikal
tėliais. Kiekvienas žada suma
žinti valdininkų etatus, o patekę 
valdžion elgiasi priešingai. Iš 
“Saulėlydžio” ir “Saulėtekio” 
komisijų beliko šnipštas. Išpūs
tas valdininkijos aparatas suryja 
beveik vieną milijardą biudžeto 
lėšų. Mokslininkų paskaičiavi
mais (prof. Burneikio duomeni
mis) sumažinus valdininkiją 
perpus, išsispręstų socialinės, 
švietimo ir sveikatos apsaugos 
reformos problemos.

Daugėja badautojų ir strei
kų. Bankrotuoja šimtai imonių. 

AtA 
VYTAUTUI ŠIRVINSKUI 

mirus Lietuvoje,
nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui LAISVIUI 
ŠIRVINSKUI su šeima -

Aitvariečiai

V. Gutauskas. Plojimais sutin
kamas paminklo autorius P. Ja- 
nulevičius, išskobęs prasmingus 
įrašus bei kaimo šviesuolį sim
bolizuojančią statulą. Po jautrių 
pasisakymų, palydėtų puokštė
mis gėlių bei knygų rinkiniais, 
memorialo puoselėtoja St. Šeš- 
takauskaitė kviečia į patalpas, 
kuriose alsuoja brolių Eugeni
jaus ir Leonardo poezija. Iškal
bingiausiai prabyla LKRS gar
bės nario poeto E. Matuzevi- 
čiaus darbo kabinetas, kur iš
saugota viskas, kuo tarsi vakar 
naudojosi čia įkvėpimo sėmęsis 
kūrėjas.

Šventė sugrąžino į muziejų. 
Apie linų auginimą pasakojo se
lekcininke V. Marciuškienė. 
Rajono ekonomiką ir gero der
liaus pagrindus apibūdino agro
nomas J. Morkūnas. Įspūdžiais 
dalijosi krinčinietis prof. J. Čiu
levičius, pirmą kartą viešai per
skaitęs porą savo eilėraščių.

Skambėjo kaimo rašytojų 
kūryba. Pasirodė du saviveikli
ninkų ansambliukai. Pritardama 
gitara, kolegų žodžiais pačios 
komponuotas dainas atliko V. 
Stunžienė.

Iškilmingai pagerbti jubilia
tai ir konkursų laureatai. Jiems 
įteikti diplomai, gražios tautinės 
juostos su įaustais vardais, pa
vardėmis ir metais, prizai. Tarp 
pastarųjų - knygos apie Petrą ir 
Joną Vileišius, puikus albumas 
“Jėzus Kristus”. Labiausiai nu
sipelniusieji papuošti ąžuolo la
pų vainikais. Už turiningą rengi
nį itin šiltai pagerbtas kaimo ra
šytojų sąjungos pirmininkas K. 
Fedaravičius. Greta kitų dovanų 
jis iš pasvaliečių gavo du didžiu
lius sūrius.

Atvykusioms nuoširdžiai dė
kojo direktorė V. Povilionienė. 
Bičiuliškoms vaišėms pašaukė 
stalas padengtas atsivežtomis 
gėrybėmis. Mezgėsi pažintys. 
Patriotines ir liaudies dainas 
keitė šokiui įsuktos poros.

O aukšti pareigūnai lėktuvais 
keliauja į medžioklę Švedijoj ar 
žiūrėti futbolo į Ferarų salas. 
Už biudžeto lėšas!

Tie, kurie būdami aukštose 
pareigose leido išvogti valstybę, 
platina anketas, prašydami nai
vius žmogelius nurodyti, kas bu
vo kaltas. Ne nuo savęs prade
da. Neva nežino...

Tebesiaučia gobšumo liga. 
Sveiką protą apakina garbės 
troškimo sindromas, iš to se
kančios ydos ir nusikaltimai. 
Kaune per 5 dienas nužudyti 6 
žmonės!

Televizoriaus ekrane daili
ninkas parodė tapybiškus ir ab
strakčius paveikslus simboliš
kais pavadinimais: “Iš degtinės 
kakliuko”, “Iš darbščiųjų kvailių 
gyvenimo”, “Verkiantys idiotai” 
ir kt. O seimo narė, atstovė par
tijos pasivadinusios nuosaikiai
siais (žmonių dar vadinamais - 
švaistūnais), rimtai įspėjo Lietu
vos pensininkus, kad jie gali 
greitai sulaukti momento, kai 
pensijų išmokėjimas bus visiškai 
nutrauktas, pensijinė sistema 
sugrius! Kas tai? Valstybės bank
roto pranašystė? Ar raginimas 
rinkti į seimą tik juos - nuosai
kiuosius švaistūnus?

Lietuvoje, valdininkų gero
vės valstybėje, vyksta priešrinki
minė kova už chaose nesusigau
dantį rinkėją, dar vis neįgyjantį 
atsparumo prieš mulkinimą, 
melą, demagogiją.

- Ar yra vaistų nuo visų ligų 
ir visų klaidų? - dvejodama pa
klausiau gerą bičiulę - vienuolę 
kazimierietę Albiną G. Neseniai 
nugalėjusį smegenų insultą, mo
teris vėl švytėjo gerumu, ener
gija ir meile artimui.

- Yra! - atsakė. - Darbas! 
Ir malda! Reikia dirbti ir mels
tis. Taip ir ateitį kuriame, ir sa
vo dvasią stipriname.
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NUTRAUKĖ BADO STREIKĄ

Visą mėnesį badavę Kauno 
bendrovės “Inkaro avalynė” dar
buotojai rugsėjo 1 d. nutraukė 
bado streiką, rašo BNS/LGTIC. 
Daugiau kaip metus negavę atly
ginimų, pirmąją savaitę badavo 
10 žmonių, vėliau penki jų buvo 
paguldyti j ligoninę. Iš viso “Inka
ro” administracija darbininkams 
skolinga apie 3.8 mln. litų. Prie 
bendrovės vartų budi apie 100 
darbininkų, kurie bendrovės va
dovams neleidžia iš įmonės išvež
ti pagamintų prekių ir įrengimų.

ATLEISTAS PROKURORAS
Vilniaus miesto apylinkės vy

riausiasis prokuroras Virginijus 
Sabutis nuo rugsėjo 4 d. atleistas 
iš tarnybos Lietuvos prokuratūros 
sistemoje už aplaidumą ir šiurkš
čius tarnybinės drausmės pažeidi
mus, rašo BNS/LGTIC. Buvo nu
statyta per patikrinimą, jog neva 
nunuodyto verslininko Arvydo 
Grigo byla buvo tiriama tenden
cingai, bylą prokurorai iškėlė ne
teisėtai, buvo atliktos neteisėtos 
kratos pas jo verslo partnerius, o 
vienas jų buvo neteisėtai sulaiky
tas ir atvesdintas apklausai. Pats 
V. Sabutis palaikė netarnybinius 
ryšius su savanaudiškai bylos eiga 
suinteresuotu asmeniu. Paaiškė
jo, kad verslininkas nebuvo nu
nuodytas. Apygardos prokuratūra 
nustatė, jog V. Sabutis neužtikri
no jo vadovaujamos prokuratūros 
teisingos veiklos, nešalino prie
žasčių ir sąlygų darbo pažeidi
mams, nereagavo į nurodomus 
vadovavimo trūkumus bei igno
ravo taikytas drausminio poveikio 
priemones.

APTARĖ TECHNOLOGIJĄ
Rugsėjo 7-8 d.d. Vilniuje įvy

ko seminaras “Parlamento darbui 
reikalingos informacijos ir duo
menų bazių atrankos kriterijai”, 
praneša BNS/LGTIC. Jį surengė 
Europos parlamentinių tyrimų ir 
dokumentacijos centras ir Lietu
vos seimas. Seminare dalyvavo 25 
parlamentų atstovai. Pranešimus 
skaitė Vilniaus universiteto Ko
munikacijos fakulteto dekanas 
doc. Renaldas Gudauskas, Jung
tinės karalystės bendruomenių 
rūmų, Lenkijos senato ir Norve
gijos stortingo atstovai.

TEISINGUMO REFORMOS
BNSA/LGTIC skelbia, kad 

Pataisos darbų departamentas 
pertvarkytas į Kalėjimų departa
mentą ir perėjo Teisingume mi
nisterijos žinion bei tapo civiline 
įstaiga. Kaip pranešė teisingumo

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus -i

(Esu "Union Gas” ZK 
atstovas) laįf

Jurgis Jurgutis
Te! 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario 

KAIRYS
BALTIC EXPEDITING

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦
Prieš atvažiuodami ar norėdami daugiau 

informacijos nrašom skambinti
Genei Kairienei (905) 643-3334

PRIIMU SIUNTINIUS:
TREČIADIENIAIS 4-6 v.v., KETVIRTADIENIAIS 10 v.r-1 v.p.p.

Petras Šturmas (Toronto raj.) (905) 271-8781
Algis Trumplckas (Vasagos raj.) (705) 429-2156
Bernardas Mačys (905) 632-4558

ministeris Gintaras Balčiūnas, 
ministerija užsiims tik strategi
niais klausimais, o Kalėjimų de
partamentas - kasdieniais. Per
tvarkant stengiamasi atpiginti Ka
lėjimų departamento darbą. Lie
tuvai šiuose darbuose padeda 
Švedijos ir Kanados patarėjai, ku
rie dabar atlieka Kalėjimo depar
tamento darbo reviziją. Dabar 
15-oje Lietuvos įkalinimo įstaigų 
yra 8667 nuteistieji asmenys, ku
riems paskirtas kardomasis kali
nimas, suėmimas. Statistkos duo
menimis, apie 30% nuteistųjų, at
likę bausmes, vėl nusikalsta ir 
grįžta į įkalinimo įstaigas.

TRAUKINYS APLENKS GUDIJĄ
Spalio mėnesį keleiviai, trau

kiniu vykstantys iš Lenkijos į Lie
tuvą per Šeštokus, nebeturės per
sėsti į kitą traukinį prie valstybi
nės sienos, skelbia BNS/LGTIC. 
Lenkas Rišardas’ Suwalskis sura
do naują būdą pakeisti vagonų 
ratų plotį, kuris reikalingas, nes 
Sovietų Sąjungai okupavus Lietu
vą ir kitus Baltijos kraštus, gele
žinkelio bėgiai buvo praplėsti iki 
1,668 mm, o daugumos Europos 
valstybių bėgių plotis yra 1,435 
mm. Kelionė iš Varšuvos į Vilnių 
truks 10 valandų, nes aplenkiant 
Gudiją susidaro 150 kilometrų il
gio lankas. Tačiau nereikės per
sėsti ir bus tik viena pasienio 
kontrolė.

JTO RŪPI MOTERŲ BŪKLĖ
BNS/LGTIC skelbia, kad 

Jungtinių Tautų Organizacija 
(JTO) siūlo Lietuvai gerinti dir
bančių moterų būklę, kovoti su 
nusikalstamumu prieš moteris, 
smurtu šeimoje, prostitucija bei 
prekyba. Lietuvos moterų nevy
riausybinių organizacijų paruoš
toje ataskaitoje JTO Moterų dis
kriminacijos komitetui buvo kri
tiškai vertinama Lietuvos vyriau
sybės veikla, išreikštas susirūpini
mas dėl didėjančių prostitucijos 
bei prekybos moterimis masto, 
atkreiptas dėmesys į nepakanka
mą skaičių moterų, išrinktų į sei
mą ir savivaldybių tarybas, taip 
pat į problemas dėl nevyriausybi
nių organizacijų rėmimo ir jų fi
nansavimo, moterų diskriminaci
jos darbo rinkoje. Komitetas siūlo 
vyriausybei tampriau bendradar
biauti su nevyriausybinėmis orga
nizacijomis ir teikti joms finansi
nę paramą, skatinti moterų politi
nį aktyvumą, skirti daugiau dė

mesio kaimo ir pagyvenusių mo
terų problemoms spręsti. Komi
teto siūlymuose svarbiu veiksniu 
nurodomas moterų dalyvavimas 
įvairaus pobūdžio apmokymuose, 
kvalifikacijos kėlimo, perkvalifi
kavimo kursuose. RSJ

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

FIRST PLACE
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

Doc. G. Purvaneckienė su savo dėdiene Irena Vazalinskiene Montrealyje

į Padėka
} Otavos lietuvių bendruomenei
} Nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvavusiems ir pri-
{ sidėjusiems prie mūsų išleistuvių iš Otavos. Mes niekuo

met neužmiršime šio vakaro ir šiltų linkėjimų. Ypatingą
8 padėką reiškiame visoms rengėjoms ir rengėjams už taip 
v gražiai suorganizuotą vakarą ir tokias puikias vaišes bei
8 dovanas.
j Mūsų širdys visada liks su Otava—

Sofija ir Vytautas Balsevičiai
iieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeegaagal

Moterų buitis tarptautiniame...
(Atkelta 3-čio psl.) 

mos, mušamos. Net ir valstybės 
politika - dviveidė. Aimanuoja
ma, kad tauta miršta, žodžiais 
skatinama gimdyti kuo daugiau 
vaikų. Tačiau daugiavaikės šei
mos neremiamos. Daugiau pa
laikomi vaikų globėjai negu 
tvarkingai daug vaikų auginan
čios šeimos ar motinos.

Be to, lietuvės moterys 
daug deda pastangų pasiekti 
aukštąjį mokslą. Kaip rodo sta
tistiniai duomenys, moterų išsi
lavinimo lygis yra aukštesnis už 
vyrų. Tačiau, kai jos daugiau 
dirba aptarnavimo darbus, mo
terų protinis pajėgumas neiš
naudojamas. Reikia stebėtis, 
kad Lietuva, tokia neturtinga 
šalis, verčia aukščiausią išsilavi
nimą turinčias moteris dirbti 
pagalbinius darbus? Gal geriau 
reikėtų uždrausti mokytis mote
rims ar pripažinti, kad jos nė 
kiek ne mažiau gali nuveikti ša
lies labui, jos valdymui ir atei
čiai. Gal tada ir Lietuva būtų 
stipresnis kraštas ir žmonės bū
tų saugesni, o moterys turėtų 
platesnes saviraiškos galimybes.

- Ar Jūsų skaitytojo praneši
mo "Smurtas prieš moteris ir vik- 
timologiniai tyrimai” šiame kong
rese temą padiktavo kokie nors 
ženklesni lietuviški reiškiniai ar 
tai tėra vien teoriniai apibendrini
mai ir samprotavimai?

- Mano pranešimas kaip tik 
ir yra susijęs su vienu iš būdin
giausių reiškinių Lietuvoje. De
ja, kurio visuomenė vis dar ne
nori pripažinti, kad smurtas 
prieš moteris taip išplitęs. Aiš
ku, bendraudami su nedideliu 
žmonių būriu, ne visados galime 
šiuos reiškinius pastebėti, nes 
kas dedasi šeimose, retai iškyla 
viešumon. Apie tai pati tesuži-

DFZUttf FOUR SEASONS T\S7/ritV< realty limited

Member Broker, 67 First Street 
Collingwood, Ontario L9Y 1A2

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

Angelę Šalvaitytę, B.A.,
pirkimo Ir pardavimo atstovę.

JI mielai jums patarnaus.
Darbo tel. 705-445-8500 
Namų tel. 705-429-6428
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CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m.d., d.ch.
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► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

nojau tiktai po tyrinėjimų. Iš 
tikrųjų būklė gana grėsminga. 
Lietuvoje tyrimus atlikome 
remdamiesi tokia pačia metodi
ka kaip Kanadoje ir Suomijoje. 
Todėl galima rezultatus paly
ginti. Viešose vietose kanadie
tės ir suomės nukenčia nuo 
smurto gal net dažniau negu lie
tuvės. Tačiau lietuvės vos ne du
kart dažniau nukenčia nuo savo 
sutuoktinių. Liūdniausia, kad 
po tokių tyrimų tiek Kanadoje, 
tiek ir Suomijoje buvo sukurtos 
ir įgyvendintos tokios valstybi
nės programos, kad būtų panai
kintas smurtas šeimose. Lietu
voje iki šiolei dar ničnieko ne
padaryta.

- Jūsų požiūris į lietuvę, eu
ropietę ir amerikietę moterį?

- Nesu didelė Kanados ir 
Amerikos moterų žinovė. Jos 
man atrodo labiau pasitikinčios 
savimi nei lietuvės, kurios la
biau sukaustytos, susirūpinu
sios. Iš atvažiuojančių užsienie
čių verslininkų ir profesorių 
dažnai girdime, kad lietuvės 
moterys yra labai patikimos ir 
tvirtai laikosi duotojo žodžio. 
Deja, jie taip negali pasakyti 
apie Lietuvos vyrus. Nesyk esu 
girdėjusi, kai užsieniečiai sakę, 
jog rimtai tvarkyti verslo reika
lus Lietuvoje galima tiktai su 
moterimis. Labiausiai lietuvėms 
moterims trūksta - tarpusavio 
palaikymo. Tačiau gal tai ne 
vien tik moterų, bet ir visų lietu
vių bruožas.

- Jūsų žodis Kanados, Lietu
vos ir visame pasaulyje gyvenan
čioms lietuvėms moterims?

- Norėčiau, kad lietuvės 
moterys visame pasaulyje labiau 
palaikytų vienos kitas. Kartu 
norėčiau pakviesti viešnias, ku
rios domisi moterų padėtimi 
Lietuvoje, apsilankyti, parašyti 
ar kitaip užmegzti ryšius su vi
suomenine organizacija “Mote
rų informacijos centras”, kurio 
adresas: MOTERŲ INFOR
MACIJOS CENTRAS, Vivuls
kio 7-202, 2009 Vilnius, Litua- 
nie - Lithuania, tel. (370-2) 
652801, fax (370-2) 652524, 
greitpaštis (E-mail) wiic@ 
undp.lt Interneto svetainė: 
http://www. undp.lt/wiic

Dėkui gerb. p. Giedrei už 
atsakymus. Linkime, kad jos 
vaizduotės moteris atitiktų tik
rovės moterį.

Kalbėjosi -
kun. K. J. Ambrasas, SJ

Winnipeg, Man.
PRELATO MIRTIES METI

NĖS. Su ilgesiuVinipego lietuviai 
prisimena savo buvusį kleboną 
prel. J. Bertašių. Š.m. spalio 9 d. su
eina vieneri metai nuo jo mirties.

Velionis buvo retai gyvenime 
sutinkamas kunigas, kuris nuošir
džiai atlikdavo dvasiškio pareigas ir 
buvo gabus statybininkas, organiza
torius, literatas, šoferis... Dau
giausia ilgas valandas planavo ir 
dirbo statant lietuvių Šv. Kazimiero 
šventovę Vinipege. Rasdavo laiko 
dieną ar naktį lankyti ligonius, atsa
kyti dažnai skambantį telefoną, da
lyvauti vyskupijos susirinkimuose, 
organizuoti ir mokytojauti lietuvių 
šeštadieninėje mokykloje. Rašyda
vo korespondencijas laikraščiams. 
Ant jo stalo būdavo daug laiškų, į 
kuriuos reikėdavo atsakyti.

Įsigijus Oak Point vasarvietę, 
jis rasdavo laiko ir ten nuvažiuoti 
taisyti pastatus, rengti jaunimo sto
vyklas, žvejoti ežere. O kiek laiko 
jis paskirdavo ruošai metinio trijų 
dienų parapijos bazaro, tautinių ar 
religinių švenčių minėjimų, tauty
bių festivalio, lietuvių Folkloramos 
paviljono renginių!

Kasmet paruošdavo ir išsiųsda
vo išsamią 5 ar 9 puslapių parapijos 
metinę apyskaitą. Jis neturėjo nei 
sekretoriaus, nei šeimininkės. Daž
niausiai pats ruošdavo valgius sau 
ir labai dažnai priimdavo bei vaišin
davo atsilankančius parapijiečius ar 
kitus svečius.

Kai dar kun. j. Bertašius buvo 
jaunas, retkarčiais vykdavo į kitus 
lietuvių telkinius, nes jo lietuviškoji 
“parapija”, reikalinga religinių pa
tarnavimų, užėmė plotą nuo Thun
der Bay iki Britų Kolumbijos.

Tai tik maža dalis atliktų dar
bų jam gyvenant Vinipege. Jis buvo 
visada besišypsantis, pareigingas, 
nuoširdus. Pažįstami ir svetimi atei
davo pas prel. J. Bertašių prašyda
mi patarimo ar asmeninės pagal
bos. Todėl dabar daugelis tų žmo
nių pasigenda šio nuoširdaus ir pa- 
sišventusio kunigo. Juo labiau jau
čia jo nebuvimą šios apylinkės lie
tuviai, nes jis buvo lyg ratas, apie 
kurį sukdavosi lietuvių telkinio gy
venimas. Po daugelio darbų ir kan
čių ilsėkis amžinoje ramybėje!

Ev. Fedaras

A.a. prelatas JUSTINAS BERTA
ŠIUS, Vinipego lietuvių parapijos 
klebonas

Hamilton, Ont.
KLB TARYBOS SUVAŽIAVI

MAS įvyks spalio 28 d., Jaunimo 
centro salėje. Suvažiavimo posė
džių pradžia 9 vai. ryto, numatyta 
posėdžius baigti tą pačią dieną 5.30 
v.p.p. Hamiltoniečiai kviečiami ateiti 
pasiklausyti pranešimų ir paskaitų.

A.a. JULIJOS DIDŽBALIE- 
NĖS atminimui, reikšdami užuo
jautą mirusiosios vyrui Zigmui ir 
sūnui bei dukrai su šeimomis, Ka
nados lietuvių fondui aukojo: $30 - 
M. J. Gimžauskai, A. Erštikaitienė; 
$20 - G. J. Krištolaičiai. J.K.

“PAGALBAI LIETUVOS VAI
KAMS” aukojo: a.a. A. Garkūno, 
V. Ignaičio, P. Purvinskaitės, J. Šle
kio, O Šiumienės, K Žukausko at
minimui $60 - A. ir S. Urbonavi
čiai; a. a. Julijos Didžbalienės atmi
nimui, užjausdami vyrą Zigmą, 
dukrą, sūnų ir jų šeimas: $50 - J. 
Asmenavičius, D. M. Jonikai; $20 - 
E. K. Gudinskai, S. J. Miškiniai.

Visiems aukojusiems nuošir
džiai dėkoja - PLV komitetas

Calgary, Alberta
A.a. VLADAS TARVYDAS, 74 

m. amžiaus, čia staiga mirė, palikęs 
mylimą žmoną Aldoną, dukrą Ire
ną ir sūnų Robertą su vaikaičiais- 
tėmis. Velionis gimė 1926 m. liepos 
6 d. Švėkšnoje, netoli grafo Jurgio 
Flaterio dvaro. Į Torontą jis atvyko 
1955 m., kur po metų vedė Aldoną 
Masytę. 1972 m. persikėlė į Kalga- 
rį, kur buvo žinomas ir gerbiamas 
ne tik tarp savo tautiečių, bet ir ki
tų Albertos gyventojų.

Velionies atminimui pa
gerbti yra siūloma aukas siųsti 
“Tėviškės žiburiams”: 2185 Sta
veband Rd., Mississauga, Ont. 
Canada L5C 1T3.

K. Dubauskas

@ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Lietuvių bendruomenės St. Pe- 
tersburgo, FL, apylinkės valdybos 
pirm. V. Meiluvienė rugpjūčio 27 
d. gavo iš JAV kongreso atstovo 
Bill Yong raštą, kuriame jis dėkoja 
už piliečių pasisakymus jam siųs
tuose laiškuose dėl 20 mil. dol. sky
rimo Baltijos kraštų gynybos reika
lams. (Mat ši parama buvo sulai
kyta). Jis užtikrino, kad darys viską, 
jog šie pinigai atsidurtų ten, kur jie 
buvo skirti.

St. Petersburgo lietuvių klubo 
popietėje rugpjūčio 13 d. A. Dau
nys, Tautos fondo atstovas, kalbėjo 
apie šio fondo rūpestį Lietuvos vi
durinėmis mokyklomis. Tai esąs 
vienas svarbiausių TF užmojų šiais 
metais padėti šioms mokykloms. 
Tautiečiai yra kviečiami įsijungti į 
vadinamąją Lietuvos vidurinių mo
kyklų “įdukrinimo” vajų. Tautos 
fondas pageidauja, kad teikiama 
parama tarnautų ugdyti mokiniuo
se pagarbą krašto praeičiai, supa
žindinti su laisvės kovų eiga, stip
rinti demokratinį susipratimą. Tau
tos fondo vadovybė įsipareigoja au
kotojų dovaną padidinti 50 nuo
šimčių priedu, nustatydama ribą - 
250 dol. už kiekvieną paaukotą 
1000 dol. (“Lietuvių žinios” 291 nr.).

Argentina
Susivienijimo lietuvių Argenti

noje (SLA) metinė šventė įvyko lie
pos 16 d. Buenos Aires mieste, su
traukusi nemažai svečių. SLA jau
nimas, pasipuošęs tautiniais drabu
žiais, į salę įnešė Argentinos ir 
Lietuvos vėliavas. Sugiedoti Argen
tinos bei Lietuvos himnai. Progra
mai lietuvių kalba vadovavo S. 
Butkus, o ispanų - M. Bellido. 
Sveikinimo žodžius tarė Lietuvos 
garbės konsulas A. Rastauskas, Es
tijos garbės konsulas P. Pulisaar, 
ALOS tarybos vardu - J. Brazaitis, 
Argentinos lietuvių centro pirm. A. 
Kaminskas, “Mindaugo” draugijos 
pirm. V. Bukauskaitė-Persico, “Ne
muno” draugijos atstovas A. Daš- 
kus, “Birutiečių” atstovė A. Šukytė, 
“Argentinos lietuvių balso” atstovė 
E. Ožinskienė, Argentinos lietuvių 
jaunimo sąjungos pirm. S. Butkus.

Meninėje programoje pirmiau
sia pasirodė “Dobiliukai”, vadovau
jami V. Bačanskytės, pašokdami 
keletą tautinių šokių. Choras “Dai
na”, vadovaujamas H. Urbono, at
liko lietuvių ir kitų tautų dainas. 
Programą užbaigė tautinių šokių 
ansamblis “Dobilas”, dalyvavęs 
Tautinių šokių šventėje Toronte, 
pašokdamas kelis šokius iš šventės 
repertuaro. Po programos buvo pa
reikšta padėka SLA vicepirm. A. 
Staloraičiui už gerai suorganizuotą 
kelionę į Tautinių šokių šventę 
Toronte. Įteiktas jam plakatas su 
parašais iš Toronto ir stalinis laik
rodis. SLA sekretorė A. Mikučio- 
nytė “Dobilo” vadovę K. Stukaitę 
apdovanojo suvenyru. SLA pirm. 
A. Vezbickas nuoširdžiai padėkojo 
šventės dalyviams, programos atli
kėjams bei jų vadovams ir visus pa
kvietė vaišėms. (“Argentinos lietu
vių balsas” 1725 nr.).

Australija
Melburno lietuviai susilaukė 

kunigo iš Lietuvos. Rugpjūčio 6, 
sekmadienį, Švč. Marijos Jūrų 
žvaigždės šventovėje kun. Egidijus 
Arnažius atnašavo lietuviams Mi
šias, kuriose dalyvavo apie 500 
maldininkų. Sutiktuvėse Lietuvos 
Namų salėje dalyvavo 220 žmonių. 
Pasak “Tėviškės aidų” 2000 m. 33 
nr., tai šiam lietuvių telkiniui įspū
dingi skaičiai, teikiantys vilčių, kad 
lietuviškų pamaldų lankymas tikrai

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje^ 
įsikūręs nuosavuose namuose -

«TAT '■Z' LIETUVIŲ KREDITO
A /VL/ISJA 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 MILIJONU DOLERIU
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki.... 
santaupas............................
kasd. pal. taupymo sąsk....

... 2.50%

... 2.75%

... 2.00%

Asmenines nuo.....
neklln. turto 1 m.....

.... 7.80%

.....7.80%

INDĖLIAI:
90 dienų indėlius................
180 dienų Indėlius..............
1 m. term. Indėlius..............

...4.10%

... 4.25%

... 5.25%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

2 m. term, indėlius
3 m. term, indėlius
4 m. term. Indėlius
5 m. term. Indėlius
RRSP Ir RRIF 
(Variable)..............
1 m. Ind..................
2 m. Ind..................
3 m. ind..................
4 m. Ind..................
5 m. Ind..................  

5.45%
5.60%
5.75%
5.80%

2.50%
5.25%
5.55%
5.85%
6.05%
6.30%

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

sustiprės. Pamaldose dalyvavo vi
durinioji ir jaunesnioji karta. Tame 
pačiame laikraščio numeryje pri
menama, kad patys lietuviai turės 
išlaikyti kunigą ir užsimokėti šven
tovės nuomą. Kun. E. Arnažius 
apsigyveno naujai atremontuotuose 
parapijos namuose, kuriuos taipgi 
reikės tinkamai prižiūrėti. Tikima
si, kad tokie įsipareigojimai bus 
parapijiečių pareigingai vykdomi. 
Rugpjūčio 9 d. kun. E. Arnažius ir 
parapijos tarybos pirm. H. Anta
naitis matėsi su Melburno arkivys
kupijos generaliniu vikaru vysk. 
Hart. Vyskupas lietuvius mielai bei 
draugiškai priėmė, pasiūlydamas 
kun. E. Arnažiui lankyti anglų kal
bos kursus Melburno katalikų 
universitete.
Britanija

Valijos universiteto spaudos 
leidykla išleido prof. Vytauto 
Landsbergio politinės autobiografi
jos knygą “The Lithuania Indepen
dent Again” anglų kalba. Ją spau
dai paruošė velionis E. Šova ir do
centas A. Packer. Liepos 9-13 d.d., 
kaip tik tuo metu, Lietuvos seimo 
pirmininkas su žmona viešėjo Va- 
lijoje. Viešnagė prasidėjo iškilmin
ga vakariene, kurią parengė Car- 
ditt’o (Valijos sostinės) miesto savi
valdybė. Joje dalyvavo miesto vice
meras, Lietuvos ambasadorius J. 
Paleckis, kviesti svečiai lietuviai, 
savivaldybės nariai. Kitą dieną kny
gos autoriui buvo suteiktas Valijos 
universiteto tarybos garbės nario 
vardas. Knygos sutiktuvės vyko 
dviejuose priėmimuose. Pirmasis 
įvyko liepos 11 d. Valijos seime 
(The Nation Assembly for Wales), 
dalyvaujant šio seimo nariams, Lie
tuvos ambasados atstovams, lietu
viams ir kitiems svečiams. Įvadinį 
žodį tarė Valijos seimo pirm, lor
das Elis-Thomas, apie knygos isto
riją kalbėjo doe. A. Packer, o su 
nauju knygos vertimu supažindino 
pats autorius prof. V. Landsbergis. 
Abū kalbėtojai apgailestavo, kad 
negalėjo dalyvauti a.a. Eimutis Šo
va, daug darbo įdėjęs knygos 
išleidime. Buvo pareikšta užuojau
ta velionies žmonai Rūtai ir dviem 
sūnums. Antros knygos sutiktuvės 
vyko Valijos Tarptautinių reikalų 
centre. Tarp kitų svečių buvo ir 
Valijos - Baltijos sąjungos narių. 
Šiai organizacijai iki mirties vado
vavo E. Šova. Vėliau tas pareigas 
perėmė latvis A. Taurins. Viešnagė 
baigta Lietuvos ambasadoje Lon
done. (“Britanijos lietuvių balsas” 
2000 m. 10 nr.).

Vokietija
A. a. Arvydas Lingė, 64 metų 

amžiaus, mirė gegužės 26 d. Ham
burge. Velionis gimė 1936 m. ge
gužės 3 d. Dusetose. Čia lankė pra
džios mokyklą. 1944 m. su tėvais 
pasitraukė į Vokietiją. Pradžios 
mokyklą baigė lietuvių pabėgėlių 
stovykloje Eckenfiorde, o Vasario 
16-tosios gimnaziją Hiuttenfelde. 
Joje priklausė skautų organizacijai, 
dainavo gimnazijos chore, šoko 
tautinius šokius, ypač pasižymėjo 
sporte. Ekonominius mokslus stu
dijavo Hamburge ir vėliau iki pen
sijos darbavosi Otto-Versand įmo
nėje. Studijuodamas buvo Vokieti
jos lietuvių studentų, taipgi studen
tų ateitininkų valdybų nariu. Vėliau 
darbavosi Vokietijos lietuvių ben
druomenėje, būdamas valdybos bei 
tarybos nariu. Keletą metų taip pat 
buvo renkamas į LB Hamburgo 
apylinkės valdybą. Palaidotas - 
Hamburg - Ohlsdort kapinėse. 
Liūdesy paliko žmoną, posūnį ir 
seserį su vyru. (“Vokietijos LB val
dybos informacijos”, 2000 m. 2 nr.). 
—j Andr,

Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu 
3 mil. dol. Ir Kanados 
valdžios Iki $100,000.00 
sumos draudimu

mailto:salvaiti@lynx.org
http://www.fourseasonproperties.com
undp.lt
undp.lt/wiic
http://www.talka.net


Lietuvos ambasadorius dr. V. A. DAMBRAVA (kairėje) sveikinasi su 
Venezuelos sostinės Caracas gubernatoriumi A. AGUIAR, viduryje - 
anuometinis Lietuvos Užsienio reikalų ministeris dr. P. GYLYS

Ambasadoriaus pagerbtuvės Lietuvoje
Lietuvos ambasadoriaus dr. VYTAUTO ANTANO 
DAMBRAVOS pagerbtuvės 80-jo gimtadienio proga buvo 

surengtos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Utenoje

Australų džiaugsmas ir rūpesčiai

BIRUTĖ NENĖNIENĖ, 
Vilkaviškis

Atsitiktinumai paįvairina ir 
praturtina gyvenimą. Kartais jie 
būna ir lemtingi. Tai pasakytina 
apie diplomatą, žurnalistą, vi
suomenės veikėją dr. Vytautą 
Antaną Dambravą.

Kritiška savo gyvenimo data 
jis laiko 1941 metų baisųjį birže
lį, kai tėvai ir trys maži broliukai 
bei sesutė buvo tremiami į Sibi
rą. Jis, studijavęs Vilniuje, šei
mos likimo išvengė. Vijosi trem
tinių ešeloną, susirado savuo
sius, atsisveikino. Tačiau liki
mas jam, vyriausiam iš vaikų, 
buvo gailestingas - neįtikėtino
mis aplinkybėmis Vytautas išli
ko. Jo tėvas, atskirtas nuo šei
mos, netrukus Sibire mirė badu. 
O sveikus ir gyvus mamą bei 
brolius su seserimi Vytautas su
sitiko tik po 36-erių metų.

Tasai tragiškas atsiskyrimas 
nulėmė tolesnį Vytauto Antano 
gyvenimą. Viename savo pokal
bių jis sakė: “Viskas, ką po to 
dariau, vyko kaip pasipriešini
mo ženklas šiai genocidinei ag
resijai. Ir beatodairiška kova ta
po gyvenimo pateisinimu, įpras
minimu. Pamažu formavosi 
mintis įsitraukti į darbą, kuris 
leistų plačiau skelbti apie lietu
vių tautai padarytą skriaudą ir 
jos laisvės aspiracijas. Diploma
tinė tarnyba sudarė tam są
lygas”.

Baigęs Vilniaus universiteto 
teisės mokslų fakultetą, toliau 
studijavo Austrijoje, Amerikoje. 
Įgijo muzikinį išsilavinimą, kal
ba aštuoniomis kalbomis.

Svarbiausiais profesinės veik
los momentais Vytautas Damb- 
rava laiko darbą “Amerikos bal
se” ir galimybę kasdien kalbėti į 
tautą žodžiais, kurių ji pati, bū
dama priespaudoje, negalėjo 
tarti. Toliau - ilgametė diplo
matinė karjera JAV užsienio 
tarnyboje, vėliau - darbas rezis
tencinės Lietuvos diplomatijos, 
veikusios dar sovietinės okupa
cijos metais, srityje, pagaliau 
aktyvus įsitraukimas į atkurtos 
nepriklausomos Lietuvos res
publikos diplomatinį darbą Pie
tų Amerikos žemyne - Vene
zuelos respublikoje, Lotynų

Professionals lnc.,KL
Realtor 0*** "Ja

Sales Associate BA --
1645 Dundas St W 

Mississauga, ON L5C 1E3

IRENA RENTELIENĖ
Pirkimo-pardavimo atstovė

Tel. (905) 270-8840 - įstaigos 
(905) 507-6608 - namų

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

Nemokamai namų Įvertlnlmaa 

KLF kapitalas daugiau kaip 3,0 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 !

Amerikos šalyse bei Karibuose. 
Nuo 1999 metų - Lietuvos res
publikos nepaprastas ambasa
dorius Ispanijos karalystėje.

Vytautas Antanas Dambra- 
va nuo septintojo dešimtmečio 
vidurio dirbo “karštuose” taš
kuose - Vietname karo metais, 
Bolivijoje, terorizmo siaubia
moje Argentinoje, pilietinio ka
ro apimtame EI Salvadore.

Visose šalyse jo įnašas į Lie
tuvos laisvės bylą pranoksta įsi
vaizdavimus to, ką gali padaryti 
vienas žmogus. Jį vertindami 
įvairių pasaulio šalių aukšti vei
kėjai vadina bebaimiu, pasieku
siu aukščiausio lygio kompeten
ciją visose srityse. Kartu tai be 
galo paprastas žmogus. Su juo 
pabendravęs vienas profesorius 
portugalas teigia: Dambrava ži
no tūkstančius būdų, kaip įsigyti 
draugų ir natūraliai vykdyti už
sibrėžtą misiją. Degtinė, piani
nas, daina - viskas jam gali tar
nauti ardant kliūtis ir užmez
gant santykius tarp “tu” ir “aš”.

Gausybės mokslinių trakta
tų ir knygų įvairiomis kalbomis 
autorius, pagerbtas įvairiais ap
dovanojimais šalių, kuriose dir
bo, Vytautas Dambrava lieka iš
tikimas krikščioniškai dorai bei 
moralei, net vadinamas širdies 
teologu. Jo asmeninio gyvenimo 
pasididžiavimas - keturi muzi
kalūs, išsilavinę sūnūs.

Šį birželį diplomatas Vytau
tas Antanas Dambrava šventė 
savo aštuoniasdešimtąjį gimta
dienį. Tačiau tiesiog neįtikėtina, 
kad tikrai jau toks metų kraitis. 
Pirmasis, iškilmingiausias am
basadoriaus pagerbimas įvyko 
birželio 15-ąją Vilniaus rotušė
je. Dalyvavo šalies prezidentas 
Valdas Adamkus, seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis, 
nemažai vyriausybės ir seimo 
narių, žinomų visuomenės, kul
tūros veikėjų, diplomų. Prezi
dentas už nuopelnus Lietuvos 
respublikai Vytautui A. Damb- 
ravai įteikė Gedimino antrojo 
laipsnio ordiną. Savo dainas pa- 
gerbtuvėse skyrė prieš keletą 
metų Venezueloje globoti dai
nininkai - V. Noreika, E. Ka
niava, A. Stasiūnaitė ir kt.

Nenusakomai šiltą šio jubi
liejinio vakaro atmosferą paste
bėjo buvęs Užsienio reikalų mi
nisteris P. Gylys, o jubiliatas sa
kė nepaprastai džiaugiąsis, ma
tydamas įvairių pažiūrų žmones 
tokius draugiškus. Prisipažino, 
jog tokie didingi momentai 
žmogų padaro kuklų. Atsidėko
damas už pagerbimą visus tarsi 
klausė: “Mes žinom, kodėl kitus 
mylim, bet lieka paslaptis, kodėl 
mes esam kitų mylimi”. Jis pa
kvietė visus drauge pasidžiaugti 
ta tarpusavio meile sudainuo
jant “Lietuva brangi”.

DR. JONAS KUNCA
Australija šiuo momentu 

yra pasaulio dėmesio centre. 
Melburne vyksta Ekonominis 
pasaulio forumas, o Sydnyje - 
sporto olimpiada. Be tų džiaugs
mingų įvykių yra nemažai ir dar 
didelių rūpesčių, kurie slegia ne 
tik valdžią, bet ir šalies gyven
tojus.

EPF sutraukė planetos vers
lininkus, ekonomistus ir politi
kus. Iš kalbėtojų pareiškimų su
sidaro įspūdis, jog įvairių atsto
vų nuomonės yra gana skirtin
gos, liečiančios žmonijos ekono
minės būklės gerinimą. JAV 
kalbėtojai mato išeitį moderni
zacijoje, ypač ryšių sistemoje ir 
kartu globalizacijoje, kurios iš
vengti, pagal juos, mes negalė
sime. Atseit, pirkime kišeninius 
telefonus, kompiuterius, faksus 
ir kitą moderniausią ryšių techno
logiją ir padarysime pažangą...

Ramiam klausytojui vis dėl
to kyla abejonė, ar badaujantis 
afrikietis nusipirkęs nešiojamą 
telefoną nenumirs iš bado, jei 
neturės ko valgyti? Ateina dar 
kita mintis: globalizacijoje vers
lininkai ieško rinkų savo pro
duktam, kurių nuskurėliai vis- 
vien neišgalės pirkti, kol nepa
gerės ten ekonomija. Taigi glo
balizacija pasaulio problemų 
neišspręs - tiem forumam 
trūksta gilesnės įžvalgos.

Komunistai, trockistai, kai
riųjų infiltruoti žaliūkai ir kiti 
raudonspalviai rado gerą progą 
sukliudyti minėto forumo darbą 
- užblokavo įėjimą į “Crown 
Casino”, kur vyksta atstovų dis

Ši nuotrauka buvo įdėta “Turkish Daily News” laikraštyje, skyrusiame 
Lietuvai visą puslapį

Lietuvos atstovybė Turkijoje
“Turkish Daily News”, Tur

kijoje leidžiamas anglų kalba 
dienraštis, 2000 m. rugsėjo 5 d. 
laidoje paskyrė visą didžiulį 
puslapį Lietuvai. Jame skelbia
mas to laikraščio žurnalistės 
Oznur Kayahan pokalbis su 
Lietuvos ambasadore Turkijai 
Halina Kobeckaite. Be šių dvie
jų pasikalbėjimo metu darytos 
spalvotos nuotraukos, puslapį 
puošia Lietuvos trispalvė, Šv. 
Onos šventovė Vilniuje, Trakų 
pilis, gintaro gabalas ir tautinių 
drabužių piešiniai. Puslapio vir
šuje - didelis užrašas “Lithua
nia”. Straipsnio antraštė “An 
expert on Turkic languages” 
(turkiškų kalbų žinovė). Ji - tai 
ambasadorė H. Kobeckaite, sa
vo atsakymais papasakojo apie 

Lietuvių jaunimo grupė Pompėjaus miesto griuvėsiuose Nuotr. V. Ruslio

kusijos. Iš dalies jiems ir pavy
ko. Bet ir nekomunistuojančių 
pažiūrų piliečiai į tą forumą ne
deda per daug vilčių. Viename 
laikraštyje komentatorius net 
paminėjo, jog globalizmas galė
tų būti “sustingusio veido juodai 
apsirengusių svetimtaučių pla
nas”. Ką jis turėjo galvoje, yra 
labai aišku.

Kitas, jau linksmesnis įvykis 
Australijoj - tai olimpinės žai
dynės. Bet ir jas temdo galimy
bė, kad gudrūs lenktyniautojai 
gali atvykti “pasiruošę” su įvai
rių vaistų pagalba. O ištirti, kas 
yra nusižengęs nuostatai, drau
džiančiai atletams vartoti tokius 
vaistus, yra ne visai įmanoma.
Taigi žaidynės greičiausiai ne
bus labai skaidrios. Tai mažina 
olimpiadų prestižą ir temdo jų 
ateitį.

Kasdienybė australų gyveni
me susiduria su kai kuriais rū
pesčiais, kurie liečia ne tik da
bartį, bet ir krašto ateitį. Vy
riausybė gerai neapsigalvojus 
susigundė parodyti savo ener
gingą iniciatyvą Rytų Timoro iš
laisvinimui. Ji ragino Indoneziją 
leisti timoriečiam apsispręsti, ar 
jie nori likti Indonezijos dalimi 
arba tapti nepriklausomu kraš
tu. Indonezija su tuo sutiko, 
nors ir prieš savo norą, bet buvo 
paleisti gandai, jog vietiniai ti- 
moriečiai, nusistatę prieš atsi
skyrimą nuo Indonezijos, nu
niokos kraštą, jei referendumo 
dauguma pasisakys už nepri
klausomybę. Deja, taip ir įvyko. 
Šalis buvo sugriauta, nemažai 
žmonių nužudyta. Australijai, to 
iniciatorei, teko siųsti savo ka- 

save ir nušvietė pakankamai 
Lietuvą apibūdinančius bruožus.

Ambasadorė prieš 31 metus 
buvo ištekėjusi už statybos inži
nieriaus, užaugino dukterį mu
zikologę, dirbančią Vilniaus 
muzikos akademijoje. Išėjusi 
pensijon H. Kobeckaite mielai 
sutiko jungtis į diplomatinę tar
nybą - buvo ambasadore Estijo
je, dabar Turkijoje. Žurnalistiką 
studijavusi Vilniuje, vėliau Taš
kente, tapusi vertėja ir yra išver
tusi apie 20 knygų į lietuvių kal
bą iš turkų, turkmėnų, kazachų, 
azerų ir uzbekų kalbų. Pasako
dama apie Lietuvą, pabrėžė, 
kad Lietuvoje mokslas visiems 
privalomas iki 16 m. amžiaus, 
kad kraštas turi 15 aukštųjų mo
kyklų, diplomatinėje tarnyboje 

riuomenę į R. Timorą, kad ten 
atstatytų tvarką. Reikėjo iš 
anksto žinoti, kad tie rytų timo- 
riečiai dar išvis nėra pribrendę 
savarankiškai tvarkytis. Austra
lams teks ten likti ilgą laiką ir 
teikti nuolatinę pagalbą. Įsikiši
mas iki šiol kainavo 2 milijardus 
dolerių, o kiek dar kainuos... 
Blogiausia, kad su Rytų Timoro 
atsiskyrimu prasidėjo Indonezi
jos irimas, netvarka ir ekonomi
nė krizė. Dėl Indonezijos dy
džio (200 milijonų gyventojų) ir 
jos artumo, Australija atsidūrė 
nemalonioje būklėje, ypač dėl 
jos karo jėgų silpnumo.

Kitas rūpestis, tai australų 
dolerio vertės kritimas. Bedar
bystė nėra didelė - vos apie 6%. 
Infliacijos beveik nėra. Ekono
mija auga. Tai dėl ko tas austra
lų dolerio kritimas? Stebisi val
džia, spauda, ekonomistai ir pa
prasti žmonės. Šių eilučių auto
riaus supratimu, dolerio kriti
mas yra surištas su pasaulinių 
maklerių nepasitenkinimu lėta 
privatizacija. Už pigų australiš
ką ir brangų amerikietišką dole
rį būtų galima pigiai apsipirkti 
Australijoj, jei ta privatizacija 
būtų pagreitinta. Tas atšiaurus 
vėjas pučia iš JAV sąjungininko 
pusės...

Australiją vargina nelegalių 
imigrantų antplūdis. Pabėgėlių 
yra tūkstančiai. Nelengva nusta
tyti jų kilmę ir pretenzijas į pa
bėgėlio statusą. Tyrimų proce
sai yra painūs ir ilgokai užtrun
ka. Tuo tarpu tie neva pabėgė
liai protestuoja, o visokios žmo
gaus teisių organizacijos kriti
kuoja australų valdžią, kuri, ne
tekusi kantrybės, atsisakė ben
dradarbiauti su kai kuriais JTO 
komitetais.

Dar nebaigtos diskusijos dėl 
aborigenų teritorinių pretenzi
jų, skurdaus gyvenimo, nusikal
tėlių baudimo ir 1.1. Valdžia 
jiems teikia didelę piniginę pa
ramą, kurios dydis neskelbia
mas dėl galimos neigiamos re
akcijos. Neskelbiamos ir jų var
go priežastys: apsileidimas, al
koholizmas, nenoras mokytis ir 
dirbti. O tarptautinės organiza
cijos neapsieina be australų val
džios kritikos.

Tiesa, Australija brenda gi
lyn į skolas, maždaug po 30 mi
lijardų per metus. Ši praktika 
negali ilgiau tęstis. Taigi teks vi
siem susiveržti diržus ir pradėti 
reikalauti, kad ir užsienio kor
poracijos pradėtų mokėti iždui 
mokesčius.

Taip dabartiniu metu aus
tralai išgyvena džiaugsmo ir 
rūpesčių dienas.

iš 40 ambasadorių šešios yra 
moterys. Lietuviai jau 10-tajame 
šimtmety gaminę meniškus puo
dus, puošę ginklus bei aprangą.

Ambasadorė norėtų Anka
roje surengti meno parodą, o 
atsikviesti Lietuvos valstybinę 
operą būtų jos svajonių išsipil
dymas. Muzikos dirigentas Juo
zas Domarkas, ne sykį Turkijoje 
su savo simfoniniu orkestru 
koncertavęs, vėl duos 8 koncer
tus Izmire kartu su to miesto 
simfoniniu orkestru.

Toliau ambasadorė pasako
jo apie lietuviškus valgius, gėri
mus, tautinius drabužius, apie 
lietuviškąjį auksą - gintarą, apie 
lietuvišką paukštį gandrą. Po
kalbio pabaigoje ambasadorė iš
reiškė viltį, kad ir toliau galė
sianti versti turkų kalbos kny
gas. Inf.
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Velionis prel. JUSTINAS BERTAŠIUS 1985 m. parapijos iškilmių 
proga sveikina dalyvius Nuotr. Ev. Fedaro

Gyvas lietuvių širdyse
Vieneri metai be savo ganytojo 

a.a. prelato JUSTINO BERTAŠIAUS

E. K. KALASAUSKAS
Šių metų spalio 9 d. sukan

ka vieneri metai, kai su savo pa
rapijiečiais ir šiuo pasauliu atsi
skyrė a.a. Vinipego lietuvių pa
rapijos klebonas prelatas Justi
nas Bertašius.

Jam iškeliavus pas Aukš
čiausiąjį, vos praėjus pusantro 
mėnesio, Vinipego lietuviai ne
teko savosios pastogės - švento
vės, į kurią jie, vedami jauno ir 
energingo kunigo Justino Berta- 
šiaus, įdėjo tiek daug energijos, 
lėšų, o svarbiausia, meilės, kad 
turėtų nuosavą, lietuvišką Dievo 
židinį ir mažą lietuvišką kampelį 
išeivijoje. Tai buvo vienintelis 
prelato Bertašiaus tikslas, ku
riam jis paaukojo didžiąją savo 
gyvenimo dalį. Prisimindami 
Velionį, pažvelkime į jo 1960 m. 
užrašus apie jo įsikūrimą Vini- 
pege.

“Montrealis. 1951 metų ru
denį gavau laišką iš tėvo B. Mi
kalausko, OFM, iš Vinipego. Jis 
man nuoširdžiai siūlė užimti jo 
vietą Vinipege. Labai širdį trau
kė į lietuvių tarpą (buvau pran
cūzų parapijoje), bet rūpėjo išsi
laikymo sąlygos. Taigi papra
šiau platesnių žinių apie Vinipe- 
gą. Tėvo Barnabo, pasirodo ne
snausta. Lapkričio 16 d. gavau 
jo atsakymą ir kartu žinią, kad 
Vinipego vyskupijos kurijoje 
mano atvykimui viskas sutvarky
ta. Dar po aštuonių dienų gavau 
raštą iš Šv. Tėvo atstovo Kana
dai Otavoje, kuriuo aš perkelia
mas iš St. Jean, PQ, vyskupijos į 
Vinipego arkivyskupiją, kadangi 
aš buvau imigravęs į St. Jean 
vyskupiją Sacra Congregatio 
Consistorialis potvarkiu Romo
je. Gruodžio 1 dieną gavau raš
tą iš Vinipego arkivyskupo P. F. 
Pocock, kuriuo jis mane priima 
į savo arkivyskupiją ir skiria lie
tuvių pastoracijai.

Taigi, atrodo, turiu važiuoti. 
Pažįstami, kaip įmanydami, ma
ne nuo tokios ‘klaidos’ atkalbi
nėjo, sakydami, kad važiuoju į 
ašigalį, ko ne į Sibirą. Net ir tie, 
kuriems teko Vinipege buvoti, 
sakė, kad ekonominis gyveni
mas tikrai būsiąs skurdus. Ne
juokais susirūpinau, bet nusilei
dau pareigos balsui. Atsargumo 
dėlei tačiau dar nuvykau į St. 
Jean’s vyskupijos kuriją, kad 
priimtų mane atgal, jei Vinipe
ge bus neįmanoma gyventi. Ku
rijos kancleris, pažinęs Kanadą 
geriau, ir šypsodamasis prižadė
jo net traukinio bilietą atsiųsti, 
jei norėsiu grįžti.

Pakeliui sustojau Toronte. 
Su kuo tik pakalbėk, kiekvienas 
stebėjosi ir negalėjo suprasti, iš 
kur pas mane atsirado noras va
žiuoti į šiaurę, kur meškos ir 
kaulus nugriaušiančios. Sakė, 
kad Vinipegas esąs tik miškų ra
jonas ir kad iš viso vargu ar bet 
koks miestas esąs; gal tik gele-

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

Prel. Justinas Bertašius vienos 
šventės proga apdovanotas 
gėlėmis Nuotr. Ev. Fedaro

žinkelio stotis... Susigūžiau atsi
sėdęs į traukinį ir net apykaklę 
pasistačiau.

1951 m. gruodžio 15 d. atvy
kau į Vinipegą. Tėvas Barnabas 
gerai žinojo kokie pyragai čia 
manęs laukė ir visus sunkumus 
jau buvo išdėstęs Vinipego arki
vyskupijai. Arkivyskupas, supra
tęs esamą padėti, jai palengvinti 
paskyrė mane Immaculate Con
ception vikaru ir misijonierium 
lietuviams.

Nieko nelaukęs, prisistačiau 
su raštu savo naujam klebonui 
J. H. Fitzgerald’ui. Jis labai nu
stebo ir ne tik kad neparodė jo
kio nuoširdumo, bet dar pasakė, 
kad antras vikaras jam nereika
lingas. Tačiau raštas lieka raštu, 
ir man buvo nurodytas kamba
rys antrame aukšte. Sekmadie
nį, gruodžio 17, Tėvui Barnabui 
Mikalauskui buvo suruoštos iš
leistuvės Immaculate Concep
tion parapijos mokyklos salėje. 
Po oficialios dalies buvo numa
tyta bažnyčioje šventoji valan
dėlė. Į bažnyčią susirinko be
veik vieni lietuviai, tačiau pas
kutiniu momentu į zakrastiją 
įėjo klebonas Fitzgerald ir labai 
ypatingu tonu pareiškė, kad čia 
esanti angliškai kalbančiųjų 
bažnyčia ir choras gali giedoti 
tiktai “O Salutaris” ir ’’Tantum 
ergo”... Taip pasakęs nusisuko, 
nuėjo į bažnyčią, atsiklaupęs ša
lia altoriaus atkalbėjo angliškai 
rožančių. Toks klebono elgesys 
mane kaip lediniu vandeniu 
perpylė. Aiškiai supratau, kad 
esu jo vikaras ir kad lietuvius 
nori įjungti į savo parapiją. Taip 
pat supratau, kad lietuviškai šir
džiai šioje parapijoje vietos ne
bus, o tuo ir mano atvažiavimas 
čia nustoja bet kokio tikslo. 
Jaučiausi esąs skląstuose ir sku
biai dairiausi, kaip iš jų išsisukti. 
Pagaliau apsisprendžiau labai 
rizikingam žingsniui - visiškai 
atsiskirti nuo Immaculate Con
ception vikaro pareigų ir dirbti 
vien tik lietuvių pastoracijai. At
rodė, kad lietuvių skaičius ne 
taip jau mažas, kad ir sunkiai, 
bet kaip nors išsilaikysius. Visa 
tai jau praeityje ir šiandien, tą 
savo žygį padaręs - nesigailiu”.

Nesuviliojo kunigo Berta
šiaus pasiūlymai vykti į Niujor
ką, Bostoną, Čikagą bei kitur, 
kur pievos daug žalesnės... Jis 
liko pasišventęs Vinipego lietu
vių sielovados darbui iki pasku
tinio savo atodūsio.

Tebūnie Tau, mielas mūsų 
prelate, lengva Kanados žeme
lė. Vinipego lietuvių širdyse Tu 
visad būsi gyvas.

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
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“Laukti nebuvo kada”
Juozo Grušio atsiminimai apie slaptą laisvės kovotojų veiklą 

nacinės okupacijos metais

Iškeliavo Lietuvos kovotojas Švedijoje
A. a. Jonas Pajaujis, plataus masto rezistentas 2000 metų rugsėjo 4 dieną

KAZYS BLAŽEVIČIUS

1983 m. Čikagoje Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjungos 
(LLKS) to meto vadovybė išlei
do A. Vokietaičio redaguotą 
knygą “Laisvės beieškant”, ku
rioje pateikti bolševikų ir nacių 
okupacijų metais buvusių rezis
tentų atsiminimai. Ši knyga iš
leista mažu tiražu, Lietuvoje ji 
labai sunkiai randama.

Knygos autoriai buvo nu
matę išleisti antrąjį tomą. Deja, 
smarkiai retėjant LLKS veikėjų 
gretoms, to padaryti nepavyko.

Š.m. birželio 17 d. Kaune, 
Karininkų ramovėje, buvo su
tikta LLKS aktyvaus dalyvio 
Juozo Grušio knyga “Laukti ne
buvo kada”. Tai “Laisvės beieš
kant” tąsa, jos antrasis tomas. J. 
Grušys, pasitelkęs kelis bendra
žygius, knygoje “Laukti nebuvo 
kada”, pateikia visuomenei ne
žinomų faktų iš LLKS padalinių 
bei atskirų kovotojų veiklos.

Minimoji knyga patvirtina, 
kad sveikasis tautos kamienas 
niekada nesitaikstė su nė vienu 
okupantu - nei raudonuoju, nei 
ruduoju. Apie bolševikines oku
pacijas turime gana daug auto
biografinės ir profesionalų isto
rikų literatūros. Tačiau apie na
cistinę okupaciją ir tautos pasi
priešinimą tokios literatūros 
aiškiai stokojama.

“Daug metų praėjo, - įvade 
rašo P. Stankeras, - nuo sunkių 
karo dienų. Laikas užgydė karo 
padarytas žaizdas. Žmonės užly
gino tranšėjas, ir buvę karo lau
kai dosniai subangavo javų jūra, 
vietoj griuvėsių iškilo nauji 
miestai. Bet laikas bejėgis iš

psAMocniA_j Knygų rišykla 
“SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

žmonių atminties išdildyti tai, 
kas vyko Lietuvoje Antrojo pa
sauline karo metais. Iškeliauda
mi amžinybėn tų įvykių liudinin
kai išsineša ir savo išgyvenimus, 
patyrimą ir nuotykius”.

Nacių okupacijos metais 
mums, gimnazistams, pogrindi
nę literatūrą teko skaityti. Ji pa
dėjo orientuotis ano meto sudė
tingose sąlygose, apsaugojo nuo 
pražūtingos nacių propagandos. 
Tačiau apie LLKS veiklą, pasi
priešinimo dalyvius, pogrindi
nės literatūros leidimo organi
zatorius nieko nežinojome.

Įvadinėje knygos dalyje pa
teikta LLKS organizavimosi ir 
veiklos istorija. Savo veiklą 
LLKS pradėjo 1940 m. gruodžio 
26 d. 1942 m. balandžio mėn. 
Kaune buvo sudaryta LLKS vy
riausioji vadovybė. Ji rūpinosi 
sukurti visą Lietuvą apimantį 
LLKS tinklą. 1943 m. viduryje 
LLKS vienijo apie 3000 aktyvių 
laisvės kovotojų.

1944 m. pradžioje LLKS įsi
rengė slaptą “Laisvosios Lietu
vos” radijo stotį - vienintelę vo
kiečių okupuotoje Rytų Euro
poje. “Laisvosios Lietuvos” ra
dijo transliacijos buvo priima
mos Švedijoje, o iš ten žinios 
pasklisdavo po visą pasaulį.

LLKS gamino fiktyvius do
kumentus, falsifikuotus pasus, 
rėmė gestapo suimtųjų šeimas. 
Tačiau LLKS daugiausia nuvei
kė leisdama ir platindama po
grindžio spaudą. Pagrindinis ne
legalus laikraštis buvo “Laisvės 
kovotojas”. Be jo buvo išleista 
150 numerių “Apžvalgos”, įvai
rių vietinių laikraštėlių, infor
macinių žiniaraščių ir kt. Lietu
vos šaulių vardu buvo leidžia
mas “Lietuvos laisvės trimitas”. 
Pogrindžio spaudai leisti buvo 
įrengtos kelios slaptos spaustu
vės. Knygoje pateiktos nelega
lios spaudos faksmilės.

Knygos dalyje “Laukti ne
buvo kada” knygos autorius ap
rašo savo dalyvavimą 1941 m. 
birželio sukilime, Laikinosios 
vyriausybės santykius su vokie
čių karine administracija, savo

Išeivijos lietuvių jaunimo grupė, pakeliui į Pasaulio jaunimo dienas 
Romoje, aplankė Korinto miestą Graikijoje Nuotr. V. Ruslio

bandymus padėti persekiotiems 
žydams, apie LLKS veiklą po
grindyje, nelegalių spaustuvių 
įrengimą ir sunaikinimą, suėmi
mą grįžus sovietams, apie gyve
nimą katorgoje, sugrįžimą į Tė
vynę ir kt.

Knygos dalyje “LLKS narių 
atsiminimai” pateikti Kosto 
Astravo (biržiečių LLKS veik
la); Balio Balaišio (LLKS radijo 
ryšiai su tauta ir užsieniu); Fe
likso Dzegoraičio-Dziedulionio 
(LLKS padirbtas pasas padėjo 
išvengti represijų); Lino Gedi
mino Janulionio (gestapininkų 
suimtųjų LLKS narių “angelas 
sargas); Zigmo Koncevičiaus 
(LLKS veikla prieš fašistinius 
okupantus Panoteriuose); Jono 
Mildažio (prisiminimai apie 
LLKS veiklą ir bendražygius); 
Mildos Mildažytės-Kulikauskie- 
nės (apie Antaną Mildažį); Pra
no Mykolaičio (LLKS veikla 
Tauragėje); Birutės Paragytės- 
Grižauskienės (Paragių šeimos 
likimas); A. Juodvalkio (Laisvės 
kovotojas Alfas Simonaitis); Jo
no Stačiūno (veikla LLKS); 
Juozo Šalkausko (apie bendra
žygių antifašistinę veiklą) ir Ma
rijos Danguolės Žemaitienės 
(vaikystės paslaptys) atsiminimai.

Knygos skyriuje “Lietuvos 
laisvės kovotojų veikla lageriuo
se ir Tėvynėje sovietinės okupa
cijos metu bei Nepriklausomybę 

atgavusioje Lietuvoje” pateikti 
du straipsniai: Edvardo Buroko 
“LLKS veiklos istorija antroje 
sovietų okupacijoje” ir Vinco 
Gurskio “Į naują žygį”.

Knygos skyriuje “Šiek tiek 
iš A. Vokietaičio archyvo” pa
teiktas kapitalinis straipsnis (50 
psl.) apie A. Vokietaičio odisė
jas nuo nacių koncentracijos 
stovyklos per NKVD daboklę, 
buvimą Raudonosios armijos 
gretose, pabėgimą iš kariuome
nės ir laimingą patekimą į švedų 
laivą bei Švediją.

Knygos skyriuje “Laiškai ir 
kita medžiaga iš A. Vokietaičio 
archyvo” pateikti keli Vokietai
čio laiškai, ištraukos iš jo raši
nių, Jono Deksnio asmens cha
rakteristika.

Knyga baigiama J. Grušio 
“Post scriptum”, kuriame pa
teikta susirašinėjimo su bendra
žygiais medžiaga bei infomacija 
apie bendražygius. Knygos re
daktorius rašytojas Robertas 
Keturakis išreiškė viltį, kad kny
gos “Laisvės beieškant” ir 
“Laukti nebuvo kada” bus iš
leistos vienu tomu ir pasieks vi
sas Lietuvos mokyklas, kad gyva 
Lietuvos istorija ir tėvynainių, 
žūtbūtinėje kovoje gynusių gim
tinės laisvę, idealai būtų gyvi 
mūsų jaunimo protuose ir širdy
se. (Leidykla “Ramona”, Vytau
to g. 32, Marijampolė 4520)

VIDMANTAS VITKAUSKAS
Iš gyvenimo pasitraukė ži

nomas Lietuvos rezistentas^ vi
suomenės veikėjas, garsus Šve
dijos architektas, architektūros 
istorikas ir rekonstruktorius Jo
nas Pajaujis. Ilgas ir prasmingas 
buvo šio Žmogaus kelias, svar
būs ir išliekamą vertę turintys 
darbai. Išaugęs Lietuvos nepri
klausomybės sutemų išvakarėse, 
J. Pajaujis visą laiką turėjo ir 
išsaugojo ne tik pasiaukojimo 
Lietuvai dvasią, bet ir atsako
mybę už tautos likimą okupaci
jų metais. Visą savo gyvenimą, 
nors ir daugelį metų būdamas 
toli nuo savo Tėvynės, dirbo ir 
aukojosi Lietuvai.

Biografiniai duomenys
J. Pajaujis gimė 1920 m. 

sausio 6 d. Zubriu kaime, Rau- 
denio (vėliau Kalvarijos) vals
čiuje, Marijampolės apskrityje, 
pasiturinčio ūkininko šeimoje.

1926-1930 m. J. Pajaujis mo
kėsi Nemunaičio pradinėje mo
kykloje, vėliau, 1930-1938 m. 
Marijampolės Rygiškių Jono 
gimnazijoje. 1938 m. pradėjo 
studijuoti Kauno Vytauto Di
džiojo universitete technikos fa
kultete statybą, o nuo 1940 iki 
1944 m. statybos fakultete ar
chitektūrą.

Nuo pat gimnazijos laikų 
priklausė ateitininkų organiza
cijai, nuo 1938 m. buvo ateiti
ninkų technikos korporacijos 
“Grandis” narys, korporacijos 
jaunių (studentų) vadas. 1942- 
1943 m. studentų ateitininkų 
sąjungos pirmininkas.

Gilus patriotizmas sunkiais 
Lietuvai laikais atvedė J. Pajaujį 
į rezistentų gretas, kur prabėgo 
jo neramios, pilnos pavojų jau
nystės dienos. 1940 m. Sovietų 
Sąjungai okupavus Lietuvą, J. 
Pajaujis nedvejodamas įsijungė į 
Lietuvių aktyvistų frontą ir va
dovavo antisovietinio tautos su
kilimo organizavimui Suvalkijos 
krašte.

Nacių okupacijos metais J. 
Pajaujis tęsė rezistencinę veiklą 
Lietuvių fronte. Dirbo LF infor
macijos skyriuje (organizavo an- 
tinacinio pogrindžio spaudos 

leidimą bei platinimą), vėliau, 
organizuojant gen. P. Plechavi
čiaus rinktinę, IlI-jame jos sky
riuje (mobilizacijos skyriaus ka
rininkų dalyje).

1944 m. gegužės 14 d. J. Pa
jaujis už antinacinę veiklą vo
kiečių saugumo buvo suimtas ir 
ištremtas į Štuthofo koncentra
cijos stovyklą, kur išbuvo iki ka
ro pabaigos. J. Pajaujo stovyklos 
kalinio numeris buvo Li 35075.

Išvengęs mirties lageryje, J. 
Pajaujis vos nežuvo pačioje ka
ro pabaigoje. Kai 1945 m. ba
landį Raudonoji armija priartė
jo prie Štuthofo, stovyklos kali
niai buvo skubiai evakuoti. Na
ciai kalinius grūdo j baržas, ku
rios buvo plukdomos į jūrą ir 
ten sprogdinamos. J. Pajaujui ir 
dar didelei grupei kalinių pavy
ko nukirsti baržos lynus ir nu
plaukti kranto link. Ten juos 
paėmė vokiečių jūreiviai, bet už 
pabėgimo bausmę sušaudė kas 
aštuntą kalinį. J. Pajaujis vieno
je iš sugautų kalinių eilėje buvo 
septintas. Laimei, kitą dieną vi
sus kalinius išgelbėjo anglų ka
reiviai.

Žingsniai Švedijoje
1945 m. gegužės 20 d. išva

duotas iš nelaisvės, J. Pajaujis 
netrukus apsigyveno Švedijoje, 
Eskilstunos mieste. Čia jis iš 
karto aktyviai įsijungė į lietuvių 
karo pabėgėlių visuomeninį, 
kultūrinį ir politinį gyvenimą. 
Eskilstunoje jis prisidėjo prie 
šio miesto lietuvių organizacijos 
įsteigimo, tapo jos sekretoriumi. 
1947 m. buvo išrinktas į naujai 
įsteigtos Švedijos lietuvių drau
gijos valdybą, o nuo 1951 m. ta
po šios draugijos pirmininku. 
Tais pačiais metais šią draugiją 
reorganizavus į Švedijos lietuvių 
bendruomenę, jis tapo pirmuo
ju jos pirmininku ir šiose parei
gose išbuvo iki 1972 m. 1956- 
1959 m. J. Pajaujis buvo visuo- 
meninio-kultūrinio žurnalo “Pra
giedruliai” techniniu redak
toriumi, vienu iš šio leidinio 
bendraautoriumi (beletristinius 
straipsnius pasirašinėjo Mykolo 
Liepos slapyvardžiu).

Vėliau J. Pajaujis aktyviai 

bendradarbiavo su JAV leidžia
mu dienraščiu “Draugas” ir Ka
nadoje leidžiamu savaitraščiu - 
“Tėviškės žiburiai”, daug rašė į 
Gotlande leidžiamus laikraščius 
“Gotlands allehanda” bei “Got- 
lanningen”.

J. Pajaujis aktyviai dalyvavo 
ir Švedijos šakiečių organizaci
jų veikloje. Nuo 1947 m. buvo 
Baltijos humanistinės sąjungos 
(Baltiška Humanistiska Forbun- 
det) valdybos nariu, nuo 1958 
m. Baltų komiteto nariu. Drau
ge su estų ir latvių atstovais, J. 
Pajaujis įsteigė Baltų bendra
darbiavimo Švedijoje organiza
ciją (Baltiška summarbetutskot- 
tet i Sverige), kuri buvo sava
rankišku, JAV veikiančios orga
nizacijos “Baltic World Confe
rence” (Pasaulio baltiečių ben
dradarbiavimas), padaliniu.

1946 m. rugsėjo mėn. J. Pa
jaujis persikėlė gyventi į Stock- 
holmą. Čia gyvendamas, jis atli
ko labai svarbų vaidmenį nu
statant bei palaikant ryšį tarp 
užsienio lietuvių rezistencinių 
organizacijų ir kovojančio kraš- 
to partizanų. 1948 m. jis padėjo 
į Švediją prasiveržusiam Lietu
vos partizanų atstovui Juozui 
Lukšai užmegzti ryšius su svar
biausiais lietuvių išeivių rezis
tencijos vadais, pagelbėjo jam 
Baden - Badene spręsti atstova
vimo rezistencijai išeivijoje ir 
Lietuvoje klausimą. 1949 m. 
Bendro demokratinio pasiprie
šinimo sąjūdžio prezidiumo spe
cialaus įgaliotinio Juozo Lukšos 
- Skrajūno pavedimu, J. Pajau- 
jui-Janoniui buvo pavesta palai
kyti ryšius su Vyriausiuoju Lie
tuvos išlaisvinimo komitetu ir 
kitomis baltiečių rezistencinė
mis grupėmis Vakaruose.

J. Pajaujį ir J. Lukšą siejo 
artimi bei draugiški ryšiai, užsi
mezgę dar pirmos sovietinės 
okupacijos metais. Ir tik likimas 
sukliudė J. Pajaujui nelegaliai 
grįžti į Lietuvą ir įsijungti į par
tizaninę kovą. J. Pajaujis į Lie
tuvą turėjo skristi su trečia Va
karuose parengta kovotojų gru
pe, po J. Lukšos ir J. Būtėno. 
Nepavykus išvykti į Tėvynę ir

(Nukelta į 7-tą psl.)

KELIONĖS NUOTYKIAI
Plaukiant laivu Amazonės upe

STASYS DALIUS, Hamiltonas
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Šiaip visa pakrantė tirštu 
atogrąžiniu mišku apaugusi. 
Matėme aukštų medžių šakose 
termitų lizdus, kur jie gyvena. 
Amazonės užliejamose pakran
tėse termitai negyvena žemėje, 
bet įsitaisę savo gyvenvietei liz
dus aukštai medžių šakose, kur 
potvynio metu vanduo nepasie
kia. O Afrikoje didžiausi termi
tų lizdai yra sukrauti žemėje, iš
kyla kelias pėdas aukštyn.

Įdomūs ir kiti medžiai, ku
riuos matėme pakrantėje sto
vinčius, tai pavieniai labai aukš
ti su šakomis tik viršuje, kur ant 
jų nukabę žemyn paukščių liz
dai, prie kurių negali prieiti gy
vatės ar kiti paukščių priešai. 
Ant tokių medžių didelės kolo
nijos paukščių pasidariusios liz
dus ir kartu peri. Lizdai nukarę 
žemyn lyg kokie krepšiai. Į juos 
įėjimas yra ne iš viršaus, bet iš 
apačios.

Vadovas Daniel mums pa
rodė ir kakavos medį su vaisiais, 
kuriuos atidarius pasirodo sėk
los. Jas sutrynus ir išdžiovinus 
daromas šakoladas. Taip plau
kiodami palei džiunglių pakran
tes porą valandų vis po truputį 
lietui bandant lašnoti, bet upės 
su išėjimu į ežerą nerandam. 
Tuo vadovas Daniel buvo labai 
nusivylęs, nes jo manymu čia tu
rėjo kur nors būti. Grįžom atgal 
į laivą pietums.

Laivą radom stovintį, nes 
pagrindinis motoras vėl suge
dęs, trūkusi kažkurį dalis ir da
bar išardytas yra taisomas. Ma
tėsi priėjus prie mašinų skyriaus 
kaip su nauju mechaniku darbi
ninkai triūsė prie motoro.

Pelekai ir delfinai
Po pietų sėdime ant denio 

kėdėse žiūrėdami į plaukiančias 
gausias medžių dalis srovėje. 
Staiga pasirodo pelekai ir ruža- 
va spalva šonais nardančio 
Amazonės delfino. Sustojam vi
sas būrys stebėdami iškylančius 
ir dingstančius pelekus. Delfinai 
nardo netoli laivo vis protar
piais iškildami į paviršių ir pasi
nerdami.

Amazonės delfinas vietinių 

vadinams “boto” ir upių delfi
nas yra tos pačios giminės gyve
nantys Amazonės upių sistemo
je. Amazonės delfinas užauga 
iki 6-7 pėdų ilgio ir sveria apie 
80 svarų. Jo šonai ružavi, nors 
gimsta tamsūs, bet šviesėja aug
dami. Upių delfinai užauga iki 4 
pėdų ilgio ir yra pilkos spalvos. 
Abu delfinai gali iššokti iš van
dens iki keturių pėdų aukštyn. 
Jie nuplaukia iki 1600 mylių 
aukštyn nuo Amazonės žiočių. 
Vandenyje “boto” praleidžia 
daug laiko plaukdamas apsiver
tęs pilvu aukštyn. Minta žuvimis 
ir taip pat kietu kiautu gyviais.

Sėdime toje džiunglių pa
krantėje, kur daug uodų, kurie 
mus puola. Daugelis iš mūsų 
grupės apkandžioti ir nuolatos 
kasosi, nes po įkandimo tos vie
tos labai niežti.

Per vakarienę praneša, kad 
laivo mašinų gedimo čia upėje 
negali pataisyti ir yra iššauktas 
vilkikas, kuris tik naktį atvyks, 
nuvilks laivą atgal į Tabaringą 
prie Brazilijos sienos ir ten bus 
taisomas. Kai 10 vai. ėjom gulti, 
vilkikas dar nebuvo atvykęs iki 
mūsų laivo.

Indėnų mokykloje
Nakties metu atsibudęs pa

sižiūriu pro langą - laivas vilki
kas jau prisirišęs prie “Marceli- 
tos” ir stumia prieš srovę. Ryte 
6 vai. jau esame atvykę į Taba
ringą ir stovime netoli muitinės 
doko-tilto.

Per pusryčius praneša: ne
paisant laivo gedimo, programa 
nenukentės, nes gautas kitas lai
vas, kuriuo plauksime. 9 vai. jau 

Brazilija. Indėnų Yagua kaime genties didysis bendruomenės pastatas

kitu mažesniu laivu plaukiam 
pasroviui iki šoninės upės, kur 
persėdę į mažus laivelius, 
plaukdami pasiekiam indėnų 
kaimą, kuriame gyvena apie 
4000 indėnų. Jų gyvenvietė yra 
ta pati, kur šimtus metų gyveno 
jų protėviai ir dabar tebegyve
na. Valstybė palaiko indėnus 
gyventi senose vietose, nevers
dama keltis į rezervatus kaip Š. 
Amerikoje.

Išlipame iš laivelių šlapion 
upės pakrantėn. Vandens lašai 
žvilga ant pakrantės žolės, o in
dėnų kaimo plati molio gatvė 
veda aukštyn nuo upės. Abiem 
gatvės pusėm stovi mediniai na
mukai ant polių. Gatvė labai il
ga, po lietaus šlapia su telkšan
čiom vandens valkom, kurias vis 
reikia apeiti. Slidinėdami ir lydi
mi didelio būrio vaikų ateiname 
prie didelio mūrinio pastato - 
mokyklos. Vaikai, kurie lydi, 
apsirengę įvairiais drabužiais, 
tik basi. Priėję mokyklą randam 
užrakintą, nors klasėse vyksta 
mokslas. Mums atrakina ir įlei
džia į koridorių, kur į šonus ei
na klasės nuo I iki VI. Klasėse 
vaikai nuo mažiausių pirmokų 
iki didžiausių šeštoje. Mokykla 
dirba dviem pamainom ryte ir 
popiet, bet nepajėgia sutalpinti 
visų norinčių patekti į ją. Vaka
re mokykloje vedamos suaugu
siems klasės. Visi mokytojai in
dėnai, daugiausia jaunos mote
rys moko dviem kalbom - por
tugališkai ir indėniškai. Klasės 
mišrios - berniukai ir mergaitės 
visi baltom bliuzėm su mėlynu 
kaklo apvadu, b kelnės tamsios 
- “džinsai”.

Brazilija. Indėnų mokyklos klasė Umariacu kaime

Klasėse
Vos suėjus į mokyklą pra

pliumpa tropikinis stiprus lietus 
ir ilgai nenustoja. Iš koridorių 
per sienų tarpus aiškiai mato
mos klasės su sėdinčiais vaikais 
ir mokytojais. Klasėse atskiri 
staliukai su sėdyne kiekvienam 
mokiniui. Vienoje vyresnėje 
klasėje vyko dailės pamoka, nes 
ant lentos buvo išpiešta gėlė ir 
mokiniai kopijavo į savo sąsiuvi
nius. Kitose klasėse vyko rašyba 
ir balsinis skaitymas. Klasės di
delės - iki 40 mokinių, o visoje 
mokykloje per 200. Daugiau ne
gali priimti. Vaikai sėdi rimti ir 
susikaupę.

Klases su besimokančiais 
vaikais aprodo ir apvedžioja vie
nas iš mokytojų, pasakodamas 
per vertėja, kad visame didelia
me kaime tėra viena mokykla, 
perkrauta mokiniais, joje trūks
ta knygų, sąsiuvinių ir kitų 
mokslo priemonių, nes mažai fi
nansuojama. Todėl klasėse ant 
sienų iškabinti tik iš žurnalų iš
kirpti paveikslai, ir tų labai ne
daug. Įsiveda į mokytojų kam
barį, kuris yra ir muziejus; irgi 
labai kuklus, keletas paukščių 
iškamšų, vienas nedidelis gaub
lys, žemėlapis, spintoje nedaug 
knygų.

Mokykloje vaikštinėjant vis 
pliaupia lietus. Kiek apstojus 
lietui išeinam laukan, mokyto
jams dėkojant, kad aplankėme 
jų mokyklą.

Po lietaus gatvė aptvinusi, 
purvas aplinkui. Slidinėjam at
gal iki upės prie laivelio. Atvi
rais šonais namuose matomos 
moterys su vaikais, kurie smal
siai žiūri į mus. Šis didelis indė
nų kaimas Umariacu jau yra pu
siau modernus, nes turi mokyk

lą ir elektrą. Indėnai vaikščioja 
apsirengę ir nuogų visai nesi
matė.

Mus vėl iki laivelių atlydėjo 
didžiausias būrys vaikų ir du in
dėnų vyresnieji, kurie visur ly
dėjo ir rodė. Indėnai kaime 
tvarkosi pagal savo teisę valdo
mi išrinktų vyresniųjų, o Brazili
jos valdžia nesikiša.

Buvo trys milijonai
Amazonės rajone indėnų, 

gyvenančių didelėmis grupėmis, 
buvo apie tris milijonus 1500 
m., prieš atsikraustant baltie
siems. Nuo to laiko indėnų skai
čius žymiai sumažėjo. 1900 m. 
Brazilijos Amazonės rajone bu
vo 230 indėnų genčių, bet 1957 
m. - tik 143. Daugelyje indėnų 
genčių belikę tik po keletą šim
tų žmonių. Manoma, kad tėra 
50,000 indėnų, gyvenančių Bra
zilijos Amazonės rajone.

Indėnų skaičius sumažėjo, 
nes didelės indėnų gentys karia
vo viena su kita. Dalis jų pateko

Brazilija. Yagua genties indėnų kaimelio vyresnieji

į vergiją praeitame šimtmetyje, 
kai jų reikėjo padidėjusiam gu
mos medžių sakų rinkimui. Be 
to, indėnai nebuvo atsparūs bal
tųjų atneštoms ligoms.

Likusios 130 indėnų genčių 
gyvena mažesnėmis grupėmis 
tolimiausiuose Amazonės miškų 
kampuose. Dauguma jų gyvena 
aukštumų miškuose, bet ne prie 
upių. Jie prisitaikę prie džiung
lių gyvenimo be vakariečių pa
togumų. Jų namai pastatyti iš 
medžio rąstų, žievės ir purvo. 
Jie dar vartoja nuodingas strėles 
ir pučiamas ietis medžioklei. Į 
jų gyvenvietes turistų grupių 
valdžia neleidžia - saugo nuo
vakariečių ligų

Yagua genties kaime
Po pietų plaukiame į kitą 

indėnų gyvenvietę - Yagua gen
ties kaimą. Išplaukiame dviem 
laiveliais kiekviename po 10 
žmonių.

Ilgai plaukę pagaliau pasie
kiame Yagua kaimą. Kadangi 
mes gerokai vėlavome, tai lau
kusieji indėnai nusprendė, kad 
mes neatvyksime ir pakrantėje 
nelaukė. Pasišokinėdami ant 
šlapios žemės po kur-ne-kur 
permestus per balas pagalius 
slidinėdami pasiekiam aukštė
liau esančias kaimo trobeles. 
Jau pradėjom sutikti pavienius 
vaikus ir kelias moteris nuogo
mis krūtinėmis.

Kaimo viduryje jau stovjėo 
du indėnų vyresnieji - šefas ir 
šamanas, iki juosmens nuogi su 
indėniškais papuošalais ant gal
vų. Vadovas su jais pasisveikina, 
o tie atsako, kad esame laukia
mi svečiai, galime visur eiti ir 

fotografuoti moteris ir vaikus be 
atskiro prašymo ar atlyginimo.

Kaimo trobelės netvarkin
gai išsidėsčiusios, dengtos pal
mių lapais, o pačioje aukštumo
je didelis aukštas namas su 
nendrių stogu. Įvedė į vidų ir 
parodė kas jame yra: pagal abi 
namo sienas ištiesti ilgiausi gul
tai. Nakties poilsiui čia renkasi 
visas kaimas. Tai indėnų genties 
bendruomenės namas.

Įdomus dalykas Amazonės 
indėnų kultūroje - didelis skir
tumas tarp indėnų genčių. Kai 
kurios jų gyvena dideliuose 
bendruose namuose, kitos gyve
na atskirai mažuose šeimų na
muose arba atskiruose namuo
se, skirtuose tik vyrams. Indėnų 
gyvenimas yra gerai suorgani
zuotas. Tarp jų yra stiprus gimi
nystės ryšys, daug įvairių nelie
čiamybių (Taboos) riboja jų gy
venimo būdą. Papročiai tarp at
skirų genčių irgi skiriasi. Kai ku
rios gentys gamina indus iš vie
tinio molio, dažnai sutvirtintus 
medžio pelenais.

Kaime prie trobelių kai kur 
auga bananų ir papaja vaisme
džiai. Matosi maži ploteliai 
greit augančių kukurūzų ir sal
džių bulvių. Šiaip jų kasdieninis 
patiekalas yra žuvys. Indėnai 
pagauna daugiau žuvų, kai van
duo būna nusekęs. Sugautas žu
vis džiovina ir laiko iki potvynių 
sezono atsargai. Daug žuvų vei
siasi tuose vandenyse, įskaitant 
viską ėdančias piranhas ir pira- 
rucu - didžiausias gėlo vandens 
Pietų Amerikos žuvis.

Kaimo aikštėje susirinko 
jaunų ir senesnių moterų su 
nuogomis krūtimis ir žindomais 
vaikais. Visi skubėjom fotogra
fuoti ir filmuoti, nes diena bai
gėsi, o moterys su vaikais mielai 
pozavo ir glaudė savo mažiukus 
prie krūtų. Nors ir buvo įsakyta 
joms neprašyti pinigų, bet vyres
niajam nematant jos vis tiek 
tiesdavo ranką...

Viename namelyje buvo su
krauti parduodami jų rankdar
biai - keletas nedidelių statulė
lių, lazdos iš sunkaus medžio, 
galvos bei kaklo papuošalai, ' 
moterims plaušų sijonėliai, ku
riuos rinkosi ir pirko visos mūsų 
moterys.

Taip bevaikščiojant ir ap
žiūrint gyvenvietę pradėjo tem
ti. Buvom paraginti kuo grei
čiau eiti į laivelį plaukti atgal.

(Bus daugiau)



Iškeliavo Lietuvos kovotojas Švedijoje
(Atkelta iš 6-to psl.) 

ypač po to, kai tragiškai žuvo J. 
Lukša, J. Pajaujis visą savo li
kusį gyvenimą liko ištikimas sa
vo draugo ir bendražygio darbų 
tesėjas bei jo atminimo puoselė
tojas. Liūdna, bet simboliška, 
kad ir iš gyvenimo jie išėjo nors 
ir skirtingu laiku bei aplinkybė
mis, bet tą pačią dieną - rugsėjo 
ketvirtąją...

1989 m. J. Pajaujis daug pri
sidėjo prie 36-sios Europos lie
tuvių studijų savaitės organiza
vimo Gotlando saloje. Jam ir ki
tiems studijų savaitės organiza
toriams pavyko iš Švedijos 
URM gauti 500,000 ir iš Got
lando savivaldybos 12,000 kro
nų finansinę paramą kultūri
niam projektui (studijų savaitei) 
“Lietuva šiandien” organizuoti. 
Šioje studijų savaitėje, be gau
saus būrio išeivijos lietuvių, pir
mą kartą dalyvavo ir atstovai iš 
Lietuvos, kurie drauge su kitais 
pasirašė komunikatą, kuriame 
buvo skelbiama, kad visi savai
tės dalyviai sutarė, jog “Visų pa
saulio lietuvių tikslas yra nepri
klausomos Lietuvos atkūrimas”.

Gyvendamas Stockholme J. 
Pajaujis dirbo architektu įvai
riuose valstybiniuose ir priva
čiuose architektų biuruose. Jo 
suprojektuotų pastatų (mokyk
lų, ligoninių, bankų) galima su
rasti daugelyje Švedijos miestų. 
Katrineholme J. Pajaujis sukūrė 
generalinį šio 40,000 gyventojų 
miesto planą. Stockholme, pa
čiame miesto centre, suprojek
tavo įspūdingą prekybinį centrą 
“Šieno turgus” (Hotorg) ir kt. J. 
Pajaujo vadovaujamas architek
tų kolektyvas Stockholme su
projektavo draudimo bendrovės 
rūmus (Folksam), kurie užima 
pustrečio hektaro ploto.

1971 m. persikėlęs gyventi į 
Gotlando salą J. Pajaujis re
konstravo Visbio pilį ir devynias 
šventoves. Beveik trejus metus 
J. Pajaujis paskyrė visiškai su

“Užverstų šaltinių vanduo”
Premijuotas Nijolės Gaškaitės romanas
ALĖ RŪTA Antros poros - jauna Birutė

“Lietuvių balso” Čikagoje 
šiemet skelbtame konkurse da
lyvavo 54 kūriniai, iš kurių tik 
vienas - ne Lietuvoj gyvenančio 
autoriaus.

Buvo trys stambios premi
jos. Laimėjo 4 autoriai, nes an
troji premija atiduota dviem - 
per pusę. Konkursą Kovo 11- 
tos minėjime Čikagoje gerai 
nušvietė “Drauge” Valentino 
Sventicko, Rašytojų s-gos pir
mininko, vertintojų komisijos 
nario straipsnis. Knygos, kurią 
čia norim paminėti, autorė - 
Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė ga
vo trečią premiją. Skaitytojų 
nuomone, ji turėjo gauti pirmą 
ar bent antrąją, nes jos romanas 
- grožinės literatūros kūrinys 
(konkursas ir buvo šios srities). 
Pasak V. Sventicko, kitų auto
rių kūriniai - labai vertingi kaip 
istoriniai-pažintiniai; juos pava
dino faktoliteratūra. Konkurse 
buvo laukiame grožinių veikalų 
partizaninėmis ir Sibiro tremčių 
temomis.

Kas knygoje “Užverstų šuli
nių vanduo”? Tai gražia, stilinga 
kalba atskleistas pokario sukol- 
chozinimo, trėmimų į Sibirą ir 
ypač laisvės kovotojų miškuose 
gyvenimo siaubas. Įtampa, bai
mė, kaimo apiplėšimai, skurdas, 
badas... Idealistinio jaunimo iš
ėjimas į miškus, tikintis užsispy
rimu ir ginklu atstumti komu
nistų grėsmę. Ypač išryškinti 
partizanų (pagal priešus-bandi- 
tų) ir stribų santykiai, kartais 
tarp brolių ar gerų draugų, kai
mynų - tikra tragedija.

Pagrindiniai romano veikė
jai - dvi poros mylimųjų, kurių 
pirmas žūsta išduotas, jo myli- 
moji kankinama ir ištremiama. čią formulę randame latvių irdžioji g. 17/1, LT2001, Vilnius.

Lietuvių grupė keliauja valtimi-gondola Venecijos gatvėmis Nuotr. V. Ruslio

griautos XII a. Skonės švento
vės rekonstrukcijai ir statybai.

Gyvendamas Gotlande, J. 
Pajaujis Gimso mieste esančia
me Stockholmo universiteto fili
ale bei Hemsės liaudies univer
sitete, skaitė paskaitas apie 
Lietuvą, jos istoriją.

Velionis išaugino tris sūnus 
- Marijų Algį (g. 1956 m. iš pir
mos santuokos), Kajų Tapio 
Aušrį (g. 1963 m.) ir Karolį 
Mati Audrį (g. 1964 m.).

Kelionės į Lietuvą
Atkūrus Lietuvos nepri

klausomybę, J. Pajaujis pirmą 
kartą po kalinimo ir tremties į 
Lietuvą atvažiavo 1991 m. vasa
rio 4 d. 1993 m. birželio 4 d. jis 
gavo Lietuvos respublikos pilie
čio pasą (iki to laiko naudojosi 
1956 m. Lietuvos atstovo Balu
čio Londone išduotu pasu).

J. Pajaujis aktyviai įsijungė į 
Lietuvos atkūrimo ir nepriklau
somybės įtvirtinimo darbus, 
dažnai Lietuvoje susitikdavo ir 
bendraudavo su valstybės vado
vais, dešiniųjų ir krikščioniškų 
pažiūrų politikais. Deja, kartais 
jis pasijusdavo čia niekam ne
reikalingas. Labai jautriai jis iš
gyveno ir nerimavo dėl Lietuvos 
vidaus bei užsienio politikos 
netolygumo, socialinės nelygy
bės didėjimo, kitų negerovių. Su 
dideliu liūdesiu jis kalbėjo apie 
menką valdžios rūpestį Lietuvos 
kaimu, jaunimu, švietimu... 
Kartą atsitiktinai, dėl ligos, at
sidūręs vienoje iš Kauno ligo
ninių, jis vėliau dar ilgai su pa
sibaisėjimu kalbėjo apie menką 
Lietuvos ligoninių materialinį 
stovį ir techninį aprūpinimą.

Labai išgyveno J. Pajaujis ir 
dėl Lietuvos istorijos faktų iš
kraipymo, falsifikavimo. Jo dė
ka galutinai buvo viešai demas
kuota partizanų išdaviko J. Ku- 
kausko provokacinė veikla. Ne
paprastai jis išgyveno ir dėl Lie- 

išgyvena visą eilę baisių įvykių 
susipažinusi su partizanu-poetu. 
Retai jie pasimato, bet myli vie
nas kitą. Dėl jo ir Birutė tampa 
partizanų lyšininke. Abu žūsta 
bunkeryje, kelias minutes prieš 
neišvengiamą susisprogdinimą 
prisipažinę vienas kitam meilę. 
Miršta abu laimingi, tikėdami, 
kad gyvens kituose, kai grįš lais
vė, dėl kurios jie kovojo.

Albina grįžta po kančių Si
bire. Ji pirmiausia žengia į tėviš
kės miškelį, kur pati buvo palai
dojusi mylimąjį. Parklupusi kar
tojo: “Aš grįžau, grįžau namo - 
gyvent už save ir tave”.

Prieš mirtį jos mylimasis sa
kydavo: kovos už laisvę iki galo, 
nebijo žūties, nes išliks sulauku
siuose laisvės, pirmiausia gy
vens joje, nes ji stipri, turi išlik
ti, turi gyventi... Užtat Albina 
grįžusi ir skubėjo prie kapo pa
sakyti, kad ištesėjo... Ir čia gy
vens jie abu, nes jis visada bus 
joje gyvas.

Lietuvos gamta gražiai ap
rašyta, realūs vaizdai, žmonių 
nuotaikos po ištrėmimų ir dau
gelio žūčių, graudūs vaizdai ir 
užverstų šulinių...

Vertinga knyga. Ji bus įdo
mi kiekvienam skaitytojui, nes 
joje ras daugelio savo brangiųjų 
panašaus likimo. Ras ir vilties, 
nes autorė pripažįsta pasiauko
jusių kovotojų amžinumą ir jų 
aukos prasmę tautai, net toli
moms jos kartoms.

Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė, 
UŽVERSTŲ ŠULINIŲ VAN
DUO. Redaktorė - Rima Dul- 
kinienė, dailininkas - Romas 
Dubonis. Knygą išleido Lietu
vos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centras, (Di- 

tuvoje išleistos knygos apie J. 
Deksnį faktų interpretavimo. 
Šioje knygoje pateikta faktų 
interpretaciją jis vadino aukš
čiausio laipsnio “politine ir isto
rine prostitucija”.

Velionis kiekvieną kartą at
važiuodamas į Lietuvą surasda
vo laiko apsilankyti Garliavoje, 
Juozo Lukšos - Daumanto gim
nazijoje. Čia jis bendraudavo su 
gimnazistais, mokytojais, daly
vaudavo gimnazijos šventėse, 
kituose renginiuose.

Kaip ir daugelis išeivių lie
tuvių, J. Pajaujis norėjo susigrą
žinti savo tėvų turėtą žemę. 
1992 m. jis įteikė prašymą Kal
varijos žemėtvarkos tarnybai dėl 
tėviškės sugrąžinimo, kaip vie
ninteliam gyvam likusiam įpėdi
niui. J. Pajaujis turėjo viltį su
grąžintą žemę padovanoti tikrai 
norintiems ją dirbti žmonėms ar 
neturtingiems benamiams, vai
kų namams. Jis nenorėjo, kad jo 
žemė atitektų “besikuriantiems 
naujiems dvarininkams”. Tačiau 
jo pastangos, deja, buvo bevai
sės ir svajonės liko neįgyven
dintos.

Apdovanojimai
Už nuopelnus Švedijos vals

tybei J. Pajaujis buvo apdovano
tas įvairiais garbingais apdova- 
nojimais ir žymenimis. Apie J. 
Pajaujį Švedijoje buvo sukurtas 
dokumentinis filmas “Pogrindi
ninkas”, kuris vėliau buvo iš
verstas ir į lietuvių kalbą.

Velionis buvo pagerbtas ir 
Lenkijos egzilinės vyriausybės, 
rezidavusios Londone. Jis buvo 
apdovanotas “Auksiniu nuopel
nų kryžiumi” už rezistencinę 
veiklą egzilyje.

2000 m. gegužės mėn. Jonas 
Pajaujis už asmeninius nuopel
nus ginant Lietuvos laisvę ir sie
kiant jos nepriklausomybės, bu
vo apdovanotas Didžiojo Lietu
vos kunigaikščio Gedimino 3-jo 
laipsnio ordinu. Taip bent gyve
nimo saulėlydyje ši iškili ir isto
rinė Lietuvos asmenybė buvo 
reikiamai prisiminta bei pagerb
ta Tėvynėje. Atsiimdamas ordi
ną J. Pajaujis dar nežinojo, kad 
tai paskutinis jo apsilankymas 
Lietuvoje.

Į tėviškę...
Daugiau kaip prieš metus J. 

Pajaujį pakirto sunki ir nepagy
doma liga. Išgyvenęs sudėtingą 
operaciją, J. Pajaujis nenustojo 
jam būdingo optimizmo ir hu
moro, toliau bendravo su savo 
bičiuliais Lietuvoje telefonu. 
Dar šį pavasarį jis savo namuo
se priėmė J. Lukšos brolį Anta
ną, dalinosi prisiminimais, kon
sultavo jį, ir kuriamo vaidybinio 
filmo apie Daumantą autorius. 
Deja, šio filmo Jonas Pajaujis 
jau nepamatys... Neatvažiuos 
jis daugiau ir į Lietuvą... Sugrįš 
tik, į savo tėviškę, atsigulti gim
tojoje Kalvarijoje šalia savo 
tėvų ir giminių...

Liko neužbaigti Jono Pajau
jo darbai, nebaigti rašyti atsimi
nimai. Liko sukauptas unikalus 
archyvas, laiškai, gausi lituanis
tinės ir rezistencinės tematikos 
biblioteka...

Lietuvių poteriai - tautos istorija
Lietuvis žegnojasi: Vardan 

Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Švento
sios Dvasios. Lotyniška formulė 
yra “In nomine Patris et Filii et 
Spiritus Sancti”. Žodžio Dievas 
čia nėra. Iš kur atsirado šitas la
bai svarbus žodis lietuvių žeg- 
nonėje? Žymus lituanistas pro
fesorius Zigmas Zinkevičius sa
vo naujausią darbą skiria šitam 
klausimui.

Įdomu pabrėžti, kad tą pa-

Dail. Yonė-Jonė Kvietytė, Kojotas Egipte

Dail. Yonė Young-Jonė Kvietytė, Kokios spalvos mėnulis

Kokios spalvos
PRANAS VISVYDAS.

Santa Monica
Nuostabi Calgary, Albertos 

aplinka, matyt, yra versmė daili
ninkės Yonės Young (Jonės 
Kvietytės) kūrybai. Gamtos di
dingumas kažkaip sutampa su 
vidiniu polėkiu. Tereikia per
žvelgti sąrašą galerijų, kur buvo 
rodomi jos darbai - grupinėse 
ar solo parodose. Arba perskai
tyti ilgą eilę firmų, viešų įstaigų, 
mokslaviečių, puošiančių savo 
patalpas Yonės Young menu. 
Galima suminėti kelias švento
ves ir valdžios pastatus su jos 
sukurtomis stambiomis vitraži
nėmis sienomis.

Ir visa tai pasiekta nuo 
1979-tų, kai Yonė Young užbai
gė studijas Albertos “College of 
Art and Design” ir tapo 
diplomuota grafike, įžengiančia 
į anksčiau išsvajotą vaizdinio 
meno erdvę. Atseit, vienas me
nas veda prie kito. Juk Jonė 
Kvietytė, 1949 atsidūrusi Kana
doje, su pionierišku užsidegimu 
sėkmingai tęsė Lietuvoje ir Vo
kietijoje išmokto modernaus šo
kio veiklą - kaip šokėja, choreo
grafė, studijos steigėja, premi
juotos grupės vadovė.

Iki spalio 5 dienos “The Co
llectors Gallery” patalpose, 829- 
17 Avenue S. W. Calgary, Al
berta, veikia Yonės Young nau
jų dailės darbų paroda. Gausi 
serija pavadinta “What Colour 
The Moon”. Atidarymas įvyko 
rugsėjo 14 d.

Susipažininęs su jos spalvin
gu menu, įpročio spiriamas, 
brūkštelėjau kelias mėgėjiškos 
kritikos pastraipas. Visų pirma, 
dingtelėjo galvon, kad dabarti- 

prūsų kalbose. Kaip rašo Z. 
Zinkevičius, lietuvių poteriuose 
išliko Mindaugo laikų vertimo 
iš vokiečių kalbos pėdsakai. Ši 
išvada yra patikima.

Be žegnonės, keturi pote
riai sudaro šios knygos tyrimo 
objektą: Viešpaties malda (Tėve 
mūsų), Angelo pasveikinimas 
(Sveika, Marija), Tikėjimo išpa
žinimas (Tikiu Dievą Tėvą) ir 
Švenčiausios Trejybės pagarbi-
nimas (Garbė Dievui Tėvui).

Nors knyga yra pirmiausia 
grynai lingvistinio pobūdžio, 
profesorius Z. Zinkevičius labai 
aiškiai rodo, kaip įvairių epo
chų lietuvių poterių tekstai at
spindi tautos istoriją ir jos dva
sinę kultūrą. Kaip sakoma kny
gos viršelyje: “...poteriai mums 
yra ne tik pagrindinė malda, bet 
ir svarbus praeities, krikščioniš
kos lietuvių kultūros dokumen
tas. Visa tai negali nedominti 
kiekvieno lietuvio”.

Zigmas Zinkevičius, Lietu
vių poteriai. Kalbos mokslo 
studija. Mokslo ir enciklopedi
jų leidybos institutas. Vilnius, 
2000 m., 271 psl.

Alfred Bammesberger,
Eichstatt, Vokietija 

yra mėnulis?
nis ciklas yra Yonės artimų sim
bolių ar emblemų pašlovinimas 
(“Homage to Emblems”). Prisi
miniau kadais skaityto Ezra 
Poundo eilėraščio “De Aegyp- 
to” pradžią: “Mėnulis yra ant 
mano kaktos”. Vaizdas dar la
biau sužėri kitame eilėraščio sa
kinyje: “Mėnulis yra didelis per
las safyrų vandenyse...”

Panaši satyriška įstaiga, su 
mistišku mėnulio įvaizdžio šlo
vinimu, glūdi dažname Yonės 
Young paveiksle. Dirbdama 
mišria technika ant rankomis 
pagaminto popieriaus, ji dar
niai, detalizuotai žaidžia spalvo
mis ir paprastais pavidalais, 
kaip prieš keletą metų rodyta
me “Dangiškųjų kojotų” cikle ir 
didelių langų vitražuose. Kad ir 
paprasčiausiai nupiešti pasaulio 
įvaizdžiai (emblemos, simbo
liai), įvairios gamtos figūros, 
žvaigždėtas dangus ir nuolat 
esantis mėnulis čia tarsi plūdu
riuoja “safyrų vandenyse”, tiks
liau tarus, džiugioje ornamenti
koje. O ornamentas yra visad 
brangus Yonės estetikai.

Žinoma, lyg ir paika spėlio
ti, kokios spalvos yra mėnulis. 
Tačiau Yonei Young, kuri retai 
atitrūksta nuo sąmojo... šis 
klausimas yra akstinas kūrybai: 
ne tik vėl parodyti nakties dan
gaus grožybes, bet ir atskleisti 
savo gyvenimo paslaptis. Ji rašo: 
“Mano senelis - motinos tėvas - 
gyveno ir dirbo Afrikoje. Jis ten 
ir numirė. Savo šeimai Lietuvo
je jis protarpiais atsiųsdavo afri
kiečių meno objektus”. Yonė 
juos pamėgo. Be abejonės, šie 
vaikystės įspūdžiai išliko gyvi.

Manau, ritmiška improviza-
cija, taip ryški Yonės Young ta
pyboje, siejasi ir su jos anksčiau 
puoselėtu šokių menu. Su dis
ciplina, paremta ritmu. Tuo ir 
pasireiškia jos tapybos stiliaus 
būdingumas - esminius vaizdi
nius ar emblemines figūras ap
supti ritmine ornamentika.

Laiko debesyne
Džiausto vėjas debesų skaras, 
Liūliuoja, supa dangaus plotuos. 
Kai reiks surinkti, nesuras - 
Pavirto į pūkus miglotus.

Taip nesurasime ir mes 
Visko, ką laiko marios neša: 
Jaunystė išksleidė bures... 
Žiūrėk - veide jau raukšlės rąžos.

Kol žiburėliai akyse,
Kol dar minčių malūnai sukas, 
Džiaugiesi pakilia dvasia, 
Nors ir žinai - ištirps netrukus,

Kaip debesėlių kaspinai, 
Vingiuojantys per giedrą dangų... 
Tą debesyną juk žinai, 
Tik jis boluoja ne už lango -

Per širdį perplaukia džiaugsmu, 
Per skruostą ašara nurieda. 
Kartais priglus sapnu ramiu, 
Kartais pražys ir skausmo žiedu.

Janina Marcinkevičienė,
Šakiai
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□ KULTŪRINĖJE VE ĮKLOJĘ
M. K. Čiurlionis, kurio 125- 

tosios gimimo metinės šiemet 
plačiai švenčiamos, yra visuome
nei daugiau žinomas kaip daili
ninkas ir muzikas. Tačiau jis reiš
kėsi ir dailiojo žodžio kūryboje. 
Anot prof. V. Landsbergio, jo li
teratūros reiškinys beveik ne
svarstytas. Jei jis būtų rašęs lietu
vių kalba, jo vardas būtų seniai 
įėjęs į mūsų literatūros istoriją. 
Kaip ELTA rašo, poeziįos ir mu
zikos vakaras “M. K. Čiurlionis. 
Žodžio kūryba” š.m. rugpjūčio 28 
d. įvyko Vilniuje. Dalyvavo prof. 
V. Landsbergis, literatūros kriti
kas V. Sventickas, aktoriai R. 
Staliliūnaitė ir E. Stancikas, pia
nistas J. Karnavičius.

Garsėjantis smuikininkas Vil
helmas Čepinskis, neseniai tobu
linęs savo talentą JAV-bėse, kar
tu su muz. J. Domarko vadovau
jamu orkestru š.m. rugsėjo 27 d. 
Maskvos koncervatorijoje atliko 
įspūdingą koncertą, skirtą M. K. 
Čiurlionio 125-tosioms gimimo 
metinėms paminėti. Renginiu rū
pinosi Lietuvos ambasados Rusi
joje patarėjas kultūros reikalams 
Juozas Budraitis. BNS praneši
mu, ta proga surengtoje parodoje 
buvo išstatyti M. K. Čiurlionio 
darbų atspaudai, kurie bus rodo
mi ir kituose Rusijos miestuose.

A. a. Broniaus Kviklio, visuo
menininko, redaktoriaus, žurna
listo, skautų veikėjo, keliolikos 
knygų autoriaus, mirties dešimt
metis buvo plačiau paminėtas Či
kagoje, kur velionis ilgesnį laiką 
gyveno ir uoliai darbavosi. Mišios 
už jo vėlę aukotos Jėzuitų koply
čioje š.m. rugsėjo 3 d. Velionis 
gimė 1913 m. lapkričio 10 d. 
Zastrone, Daugailių vlsč., Utenos 
apskr. Baigęs gimnaziją, VDU 
Kaune studijavo ekonomiką, įsi
gijo dipl. ekonomisto vardą, vė
liau - teisę. Rašinėti pradėjo į 
skautų laikraštėlius, juos reda
guodamas. Buvo “Mūsų sporto”, 
“Kūno kultūros ir sveikatos” bei 
“Policijos” žurnalų administrato
riumi ir techniniu redaktoriumi. 
Glaudžiai susijęs su spauda, tą 
darbą tęsė ir pasitraukęs į Vaka
rus. Pasirašydamas pavarde ir 
įvairiais slapyvardžiais daug rašė 
išeivijos laikraščiams bei žurna
lams, bendradarbiavo Liet. En
ciklopedijoje, daugelį metų reda
gavo skautiškąjį “Mūsų Vytį”, iki 
1980 m. vienas iš “Draugo” re
daktorių. Kaip tarėjas dirbo Lie
tuvių bibliografijos tarnyboje, 
kartu su Al. Ružancovu paruošė 
Lietuvių tremties metų bibliogra
fiją. Bet labiausiai velionis pasižy
mėjo savo kapitaliniais veikalais - 
keturi tomai “Mūsų Lietuva” ir 
septyni tomai “Lietuvos bažny
čios”. Pastarasis darbas įvertintas 
ir popiežiaus Jono Pauliaus II au
toriui skirtu medaliu už nuopel
nus Kat. Bendrijai. Be gausybės 
rašto ir kūrybos darbų, velionis 
išeivijoje spėjo sukaupti vertingos 
archyvinės medžiagos, pvz. turėjo 
jis A. Smetonos iš Lietuvos atsi
vežtą dokumentinę medžiagą, 
Vydūno rankraščius, senosios 
JAV lietuvių išeivijos dokumenti
kos, Voldemaro laiškus Smeto
nai, Lietuvos monetų, pašto ženk
lų, banknotų, įvairių dokumentų, 
žymių Lietuvių autografų, nuo
traukų ir kt. Velionis staige mirė 
1990 m. rugpjūčio 28 d.

Dailininkė Yonė Young-Jonė Kvietytė Banff meno centro studijoje

Lietuvos architektūros istori
jos trečiasis tomas buvo oficialiai 
sutiktas Vilniuje š.m. rugsėjo pra
džioje. Paveldo tyrinėjimų kraitį 
papildanti knyga apima laikotarpį 
nuo XIX šimt. vidurio iki 1918 m. 
Kaip ELTA pažymi, leidinyje 
aprašyta įvairių architektūrinių 
krypčių sklaida, nagrinėjamos ro
mantizmo meninės tendencijos 
šventovių bei dvarų architektūro
je, aptariama didesnių miestų ar
chitektūra. Knygą parengė dr. N. 
Tolvaišienė, dr. A. Jankevičienė, 
dr. V. Levandauskas ir prof. dr. 
A. Miškinis. Išleido leidykla “Sa
vastis”.

Žymusis Lietuvos choras 
“Brevis”, vadovaujamas geriausiu 
pripažinto dirigento Gintauto 
Venislovo, š.m. rugpjūčio 26-27 
d.d. Italijos Areco mieste pasibai
gusiame tarptautiniame iškilių 
chorų konkurse laimėjo Didžiąją 
premiją. Choras dainavo lietuvių 
ir užsienio autorių kūrinius. Ki
tais metais “Brevis” vėl varžysis 
su penkiais geriausiais chorais 
Europoje. Tasai Lietuvos choras 
jau yra skynęs laurus tarptautinė
se varžybose Belgijoje, Ispanijoje, 
Slovėnijoje, Vokietijoje.

A. a. Juozo Šliavo (1930 - 
1979), žymaus mokytojo ir kraš
totyrininko, 70-tajai gimimo su
kakčiai paminėti Pakruojo kultū
ros namuose š.m. rugpjūčio 25-26 
d.d. vyko speciali mokslinė kon
ferencija, surengta “Žiemgalos” 
draugijos. Buvo aptarti velionies 
nuopelnai Lietuvos kultūrai, 
muziejininkystei, pristatyti nau
jausi mokslininkų darbai apie 
Žiemgalą, kurią sudaro Akmenės, 
Joniškio, Pakruojo ir Pasvalio ra
jonai ir iš pietų riboja Mūšos upė. 
Konferencijos metu veikė “Žiem
galos” dr-jos dailininkų kūrybos 
paroda, o Žeimelio vidurinėje 
mokykloje ta proga vyko velio
nies atminimui skirtas moksleivių 
darbų konkursas. Kaip ELTA pa
žymi, J. Šliavas, baigęs Vilniaus 
pedagoginį institutą, nuo 1949 m. 
iki mirties Žeimelio vidurinėje 
mokykloje dėstė anglų kalbą, su
organizavo kraštotyrininkų būre
lį, įsteigė muziejų, kuriame 1973 
m. jau buvo sukaupta daugiau 
kaip 4000 įvairių rodinių, liudi
jančių krašto senovę bei liaudies 
meną. “Žiemgalos” vardu pava
dintas muziejus yra įtrauktas į 
lankytinų vietų sąrašą.

“Avė Maria” - religinės mu
zikos koncertas ir pokalbis apie 
Vilniaus arkikatedros bazilikos 
meno kūrinius įvyko š.m. rugpjū
čio 27 d. šioje istorinėje šventovė
je, kuri maldininkus iš viso pa
saulio traukia ne tik dėl ten 
esančio šv. Kazimiero kapo, bet ir 
dėl ten laikomo Švč. Mergelės 
Marijos paveikslo, vadinamo Sa
piegų Madona. Paveikslas, vaini
kuotas karūnomis, buvo dovano
tas popiežiaus Benedikto XIV 
1750 m. Kaip ELTA rašo, kon
certą atliko R. Gražinio vadovau
jamas choras “Aidija”. Apie me
no kūrinius, šv. Kazimiero garbi
nimą literatūroje bei muzikoje 
kalbėjo dr. R. Janonienė, prof. E. 
Ulčinaitė ir dr. J. Trilupaitienė. 
Dar kartą prisiminta, kad Šv. Ka
zimiero koplyčia yra laikoma vie
nų iš ryškiausių itališkojo baroko 
šedevrų į šiaurę nuo Alpių. g^
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PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 9 v.r. Iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. Iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. Iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v,r, Iki 3,30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.—

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
IMA UŽ:MOKA UŽ:

90-179 d. term. Ind...................... 4.20%
180-364 d. term.Ind..................... 4.70%
1 metų term, indėlius.............. 4.85%
2 metų term. Indėlius.............. 5.10%
3 metų term. Indėlius.............. 5.15%
4 metų term, indėlius.............. 5.20%
5 metų term. Indėlius.............. 5.30%
1 metų GlC-mėn.palūk...............4.60%
1 metų GlC-met. palūk...............5.10%
2 metų GlC-met. palūk...............5.35%
3 metų GlC-met. palūk...............5.40%
4 metų GlC-met. palūk...............5.65%
5 metų GlC-met. palūk...............5.70%
RRSP, RRIF Ir OHOSP

"Variable”............................... 3.80%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind.... 5.10% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.... 5.35% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind.... 5.40% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind.... 5.65% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind.... 5.70% 
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...................8.50%

Sutarties paskolas 
nuo...................8.50%

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.......................7.70%
2 metų.......................7.75%
3 metų.......................7.85%
4 metų.......................7.95%
5 metų.......................8.00%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų.............6.75%

Duodame komercinius 
mortgičius Iki $750,000.

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

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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 3'/s%

♦ Toronto Real
Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ADVO KATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W.
ir Weston Road)

LEU l^ REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & HEATING 

Taisau ir į vedu
• 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,

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

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

■■■■■■■■■■■iiiiiaiiiiiiiiiiiiiiii 
ROYAL

linini

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

Senasis Vilniaus “Žalgirio” stadionas yra gerokai apleistas. Reikės 
daug pinigų jo atnaujinimui

Olimpiada
KREPŠINIS: Po nesėkmės su 

italais Lietuvos krepšinio rinktinė 
vos neparklupdė JAV “Svajonių 
komandos”; Lietuviai priešinosi iki 
pat pabaigos ir pralaimėjo pačiu 
mažiausiu skirtumu iš visų rungty
nių, kokias “Svajonių komanda” 
laimi nuo 1992 metų. Lietuva pra
laimėjo tik 76:85. Sekančias rungty
nes su Prancūzijos rinktine mūsiš
kiai laimėjo 81:63, o su Kinijos - 
82:66. Savo grupėje Lietuvos rinkti
nė nugalėjo ir Naujosios Zelandijos 
krepšininkus.

ŠAUDYMAS: Kaip jau buvo 
rašyta, Daina Gudzinevičiūtė ne tik 
laimėjo aukso medalį, bet ir pasie
kė olimpinį rekordą, nes pirmą kar
tą Sidney olimpiadoje yra įtrauktas 
lėkščių šaudymas.

IRKLAVIMAS: Lietuvos irk

luotojos Birutė Sakickienė ir Kristi
na Poplavskaja dviviete valtimi iš
kovojo Lietuvai bronzos medalį.

LENGVOJI ATLETIKA: Iš 
trijų Lietuvos disko metikų tik vie
nas Virgilijus Alekna iškopė į baig- 
mę^-nusviedęs diską 67 m. Romas 
Ubartas (60 m 50 cm) ir Vaclovas 
Kidykas (58 m 96 cm) iš tolimesnių 
varžybų iškrito. Nesėkmę patyrė 
Arūnas Jurkšas, ietį nusviedęs tik 
73 m 5 cm (asmeninis rekordas 82 
m 24 cm). Lietuvos dešimtkovinin- 
kė Austrą Skujytė sėkmingai įveikė 
olimpinių varžybų pusiaukelę ir tęs 
varžybas toliau. Moterų 400 m sep
tintajame bėgime Žana Minina už
baigė trečia ir pateko į ketvirtbaig- 
mės varžybas.

BOKSAS: Ivanas Stapovičius 
(iki 48 kg) nugalėjo Meksikos bok
sininką taškais 24:11 ir pateko tarp 
astuonių geriausių savo grupėje. V.P.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

$20 milijonų; per dvidešimt me
tų Kanadoje TF sekmadienių 
maratonuose buvo surinkta 
daugiau kaip $270 milijonų.

Sidnio olimpiadoje pirmas 
Kanados medalis buvo auksinis. 
Jį laimėjo antrą žaidynių dieną 
25 metų jaunuolis iš Kingstono 
(Ontario), dabar gyvenąs Britų 
Kolumbijoje, Simon Whitfield. 
Jis tą laimėjimą pasiekė naujai į 
olimpiados varžybų sąrašus 
įvestame sporte - triatlone: 1.5 
km plaukimo, 40 km važiavimo 
dviračiu ir 10 km bėgimo, ką jis 
atliko per 1 vai. 48 min. ir 24.02 
sek. Anksčiau įvertintas pasau
lyje 13-ju, jis aplenkė triatlono 
iškiliausius ir tik paskutiniame 
kilometre paspartinęs bėgimo 
tempą pralenkė antroje vietoje 
likusį vokietį. Olimpiadoje daly
vauja 311 kanadiečių atletų 
tarp 10,700 iš 199 pasaulio ša
lių. Praeitoje olimpiadoje 1996 
metais Atlantoje (JAV) kana
diečiai laimėjo 22 medalius: 3 
aukso, 11 sidabro ir 8 bronzi
nius. S. Whitfield anksti pradė
jo skinti medalius Kanadai šioje 
olimpiadoje.

Caroline Mulroney, vienin
telė buvusio min. pirmininko 
Brian Mulroney dukra, susituo
kė su amerikiečiu, Harper’s žur
nalo redaktoriaus sūnumi And
rew Lapham. Šaunios vestuvės 
įvyko St. Leon šventovėje West
mount (Kvebeke), Montrealio 
priemiestyje; dalyvavo daug įžy
mybių, kaip buv. JAV preziden
tas G. Bush su žmona, Jordano 
karalienė Noor, politikai J. 
Clark, J. Charest, J. Crosbie ir 
apie 450 kviestinių svečių.

Toronto Wagnerio draugija
paminėjo savo gyvavimo 25 me

tus vienos dienos simpoziumu 
Toronto universiteto muzikos 
fakulteto pastate (Walter audi
torijoje). Simpoziume buvo ap
tarti Richard Wagnerio kūri
niai, ypač jo Nibelungo žiedo 
keturių operų ciklas, penkiose 
paskaitose ir įdomiame diskusi
jų ratelyje, kuriame dalyvavo du 
R. Wagnerio atlikėjai, sopranas 
C. Hickman, heldentenoras P. 
Raftery, dirigentė R. Thomson 
ir balso instruktorius S. Hamil
ton. Vakare R. Wagnerio kūri
nių rečitalį atliko Toronto uni
versiteto muzikos fakulteto 
(operos skyriaus) studentai.

Imigrantai ir pabėgėliai at
gaivina Kanadoje ligas, kurios 
kadaise atrodė išnaikintos. Po 
Kosovo pabėgėlių vizito Jugo
slavijos konflikto metu apie 30 
juos slaugusių ir globojusių ka
nadiečių užsikrėtė plaučių džio
va. Paskutiniu metu 12 maliarija 
sergančių buvo rasta Kvebeke, 
kai 240 afrikiečių iš Ruandos 
bei Burundi buvo atgabenti į 
Montrealį. Visų šių pabėgėlių 
sveikatos būklė buvo per sku
biai ir nerūpestingai tikrinta 
prieš įsileidžiant juos į Kanadą.

Karališkosios Kanados rai
tosios policijos (RCMP) nau
juoju viršininku paskirtas Giu
liano Zaccardelli, 52 metų am
žiaus. Jaunas išvyko iš Italijos, 
augo ir mokėsi Montrealyje. Sa
vo 20 metų policijos tarnybą at
liko Albertos, New Brunswick, 
Kvebeko bei Ontario provinci
jose, daugiausia kriminalinių 
nusikaltimų tyrinėjimo skyriuo
se. G. Zaccardelli yra pirmas 
ateivis, paskirtas į šį postą. Jis 
pakeitė išeinantį į pensiją ligšio
linį viršininką Philip Murray.

G.K.

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 Lietuviu Namus)

416 588-2808

Sportas
Varžybos atidėtos

ŠALFASS Sportinio šaudymo 
komiteto pranešimu, šaudymo var
žybos, turėjusios įvykti š.m. rugsėjo 
23-24 d.d. Giedraičio šaudykloje 
prie Hamiltono, atidedamos vėles
niam laikui, nes atvykstantieji iš 
Lietuvos šauliai nespėjo gauti į Ka
nadą įvažiavimo vizų. Varžybos nu
matomos spalio 21-22 d.d.

Lietuvių nerodė
Australijoje vykstančios spor

to olimpiados atidarymo iškilmes 
žiūrėję televizijoje, tiek Kanadoje, 
tiek JAV-se, smarkiai nusivylė, kad 
šiemet, kaip ir anksčiau, lietuvių ir 
kai kurių kitų tautybių nebuvo ma
tyti atidarymo eisenoje. Kai alfa
beto tvarka artėjo laikas pasirodyti 
lietuviams, tuo laiku buvo rodo
mos reklamos, o po pertraukos tę
siamoje eisenoje jau rodomas 
Liuksemburgas. Elektroniniu paš
tu yra pasklidusi žinia, kad nepasi
tenkinimą galima pareikšti rašant 
support@recipio.com. Australijos 
stotys nepraleido jokių valstybių, 
kiekvieną trumpai apibūdino ir 
pasirodė tikrai suprantančios ir re
miančios tarptautinės olimpiados 
daugiakultūriškumo principus. Al
gis Taškūnas, “Lithuanian Papers” 
redaktorius iš Tasmanijos univer
siteto (A.Taskunas@utas.edu.au) 
pasiūlė Amerikos NBC televizijos 
laidų transliuotojams nusipirkti 
pilną programą iš Australijos 7-tos 
stoties.

Auksas Lietuvai
Vos tik prasidėjus XXVII-tajai 

pasaulinei olimpiadai Sydney mies
te, Australijoje, lemiamas šaulės 
Dainos-Gudzinevičiūtės šūvis į 
skraidančią lėkštę atnešė Lietuvai 
aukso medalį, o ryžtingai šaulei 
Lietuvos vyriausybės pažadėtą 
400,000 litų premiją. Laimingoji 
diena buvo rugsėjo 18-oji. Kitos 
dienos “Lietuvos ryto” laida plačiai 
nušvietė, galima sakyti, netikėtą lai
mėjimą. Dienraštis rašė: “Per var
gus patekusi į olimpiadą D. Gudzi
nevičiūtė apstulbino savo varžo
ves”. Kas ji? Turinti policijos kapi
tonės laipsnį, 35-tuosius metus ei
nanti, 178 cm ūgio šaulė, nebenau- 
jokė sportinio šaudymo laukuose. 
Nemėgsta medžioti, bet meškerioja 
ir skaito knygas. Yra jau laimėjusi 
medalių asmeninėse ir komandinė
se varžybose, 1996 m. olimpiadoje 
Atlantoje buvo dešimta, o šiemet 
atsistojo ant aukščiausios pakopos. 
Nugalėtoją sveikino tą dieną olim
pines žaidynes stebėjęs Lietuvos 
prezidentas V. Adamkus. A.Š. (Inf.)

Skautų veikla
• “Širvintos-Nemuno” tunto 

skautai-ės, stovyklavę “Romuvoje”, 
jau pradeda žiemos sezono veiklą. 
Tuntininkės pareigas einančios vyr. 
sk. Silvijos Stonkutės-Johnston ir 
vienetų vadovių-vų sudaryta įdomi 
programa. Veikla pradedama spa
lio 15, sekmadienį organizuotu da
lyvavimu pamaldose 10.30 v. AV 
šventovėje. Po to bus trumpa tunto 
sueiga mažojoje salėje. Ten bus ga
lima pasistiprinti priešpiečiais prieš 
išvykstant į meškeriojimo iškylą. 
Kviečiame tėvelius veiklos atidary
me dalyvauti. Laukiame naujų na
rių - paukštyčių ir vilkiukų. Norint 
vaikučius įjungti į skautų eiles arba 
tuo reikalu gauti smulkesnės in
formacijos, skambinkite Silvijai 
Stonkutei-Johnston, tel. 905 544- 
9526. D.G.
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Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741
66 Mimico Avė. Toronto Ont.

Savininkas Jurgis Kuliešius

WALTER V. DAUGINIS
INSURANCE - DRAUDIMAS

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

“SERVICES 4 U”
STATOME ir REMONTUOJAME 
įstaigas arba gyvenamus namus

* nauji namai ir remontai
* pilni projektai ir statyba
* projektai pagal užsakymą

* priestatai, pamatai
* virtuvės, prausyklos
* rūsių užbaigimas

♦ elektros darbai
Skambinti JONUI ARŠTIKAIČIUI

Tel.: (416) 879-8221 (nešiojamas)
Pager (416) 331-4218 a

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 118 milijonų dolerių

MOKAME
3.65% už 30-89 d. term. Indėlius 
4.20% už 90-179 d. term. Indėlius 
4.70% už 180-364 d. term. Indėlius 
4.85% už 1 m. term, indėlius 
5.10% už 2 m. term, indėlius 
5.15% už 3 m. term, indėlius 
5.20% už 4 m. term, indėlius 
5.30% už 5 m. term. Indėlius 
4.60% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.10% už 1 m. GIC Invest, pažym.
5.35% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
5.40% už 3 m. GIC Invest, pažym.
5.65% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
5.60% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.80% už RRSP & RRIF Ind. (var.rate) 
5.10% už RRSP 4 RRIF 1 m. term. Ind. 
5.35% už RRSP 4 RRIF 2 m. term. ind. 
5.40% už RRSP 4 RRIF 3 m. term. Ind. 
5.65% už RRSP 4 RRIF 4 m. term. ind. 
5.60% už RRSP 4 RRIF 5 m. term. ind.
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk.
5.50% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.50% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo...............................8.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų........................7.70%
2 metų........................7.75%
3 metų........................7.85%
4 metų........................7.95%
5 metų........................8.00%

- su keičiamu 
nuošimčiu...................6.75%

DUODAME
• asmenines paskolas 

iki $250,000
• mortgičius Iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Une of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER'S CHEQUES)

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

APLANKYDAMI MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.net
Elektroninis paštas: parama@total.net

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Plrrnad., antrad. ir trečlad. 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:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8 Telefonas: 416 207-9239

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

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

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

ALGIS 
MEDELIS

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

I LIETUVĄ KELIONES paruošiu geriausiomis kainomis ne tik iš 
Toronto, bet ir iš kitų, kad ir tolimiausių Kanados vietovių.

TEIRA UKITĖS APIE GERIAUSIAS SEZONO KAINAS
SKAMBINKITE ALGIUI MEDELIUI ir UŽSISAKYKITE 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:support@recipio.com
mailto:A.Taskunas@utas.edu.au
http://www.parama.net
mailto:parama@total.net
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Š.m. birželio 24 d. (3660 
Bloor St. W.) Toronte prie jau 
iškastų Slaugos namų pastato 
pamatų įvyko prakasimo iš
kilmė. Į ją susirinko gausus bū
rys tautiečių. Labdaros ir Lie
tuvių Namų valdybos nariai 
kruopščiai ruošėsi šiai iškilmei. 
Buvo pakviesta eilė oficialių 
valdžios, politinių partijų ir 
spaudos atstovų. Slaugos namų 
statybos komiteto pirmininkas 
Rimas Juodis pradėjo iškilmę 
padėkos žodžiais susirinkusiems 
religinių ir politinių grupių va
dovams, Slaugos namų rėmė
jams ir pakvietė kun. Eugenijų 
Jurgutį, OFM, invokacijai.

Pirmoji iš svečių kalbėjo 
Gloria Lindsay Luby (Kings- 
way-Humber atstovė). Ji išreiš
kė pasitenkinimą ir džiaugsmą, 
kad po tiek daug vargų, rūpes
čių, problemų sprendimų su 
įvairiomis statybos, planavimo 
įstaigomis, darbuotojų streikais 
ir kitomis kliūtimis buvo prieita 
prie Slaugos namų statybos.

Latvių kilmės Skirmulė- 
Bolte (MP) pagyrė lietuvius, 
kad kaip ir praeityje, taip ir šį 
kartą, jie pralenkė latvių bend
ruomenę. Lietuviai buvo pirmi 
pastatę “Vilnius Manor” namus 
ir šį kartą vėl pirmi su Slaugos 
namais. Ji palinkėjo Labdaros ir 
Lietuvių Namų vadovybei sėk
mės ir pažadėjo pagelbėti, jei 
reikės, lėšų telkime šiai statybai 
paremti.

Toronto miesto atstovas 
Chris Korwin-Kuczynski, daly
vavęs kitame susirinkime įrau
dęs nuo skubėjimo “įvirto” į 
Slaugos namų iškilmę. Jis atsi
nešė oficialų Toronto miesto 
sveikinimą (pasirašė meras Mel 
Lastman ir Chris Korwin-Kuc
zynski) ir iškilmingai perskaitė 
visiems susirinkusiems ir palin
kėjo sėkmės.

Nancy Muller (President of 
CORP) savo kalboje pabrėžė 
svarbą Slaugos namų ne tik pa
tiems ligoniams, ber ir jų arti
miesiems. Koks turi būti pa-

“Aras” žvelgia į ateitį
Sakoma jei dainų nedainuo

tum, mūsų gyvenimas būtų nuo
bodus. Su ta mintimi būrys vyrų, 
kurie jau ilgus metus renkasi, 
repetuoja ir pasirodo su daino
mis, kurios ne tik sumažina 
nuobodumą, bet palengvina 
kasdieninius rūpesčius. Jau dvi
dešimt treti metai Toronto vyrų 
choras “Aras” tą užduotį atlie
ka. Chorui įsisteigus 1978 m. 
buvo manyta, kad tai bus tik ke
letui metų, nes tais laikais įvai
rūs chorai pradėjo skirstytis.

Toronto vyrų choras gavo 
pradžią iš nustojusio veikti miš
raus choro “Varpas”. Chore 
dainavę vyrai, suburti muziko 
Vaclovo Verikaičio, užpildė pa
sidariusią spragą. Esantieji baž
nytiniai chorai atlikdavo savo 
paskirtį giedodami tik šventovė
se. Vyrų choras kasmet populia
rėjo ir neliko tokio lietuvio tel
kinio, kuriame nebūtų koncer
tavęs.

Po dešimtmečio mirė jo 
steigėjas ir vadovas Vaclovas 
Verikaitis. Netektis nesustabdė 
dainuojančių vyrų, nes choro 
vadovavimą perėmė ilgametis 
akompaniatorius Jonas Govė- 
das. Tačiau penkiolikos metų 
veiklos sukaktį jau minėjo vado
vaujant Lindai Marcinkutei, ku
ri, vadovavusi trejus metus, dėl 
kitų įsipareigojimų turėjo pasi
traukti. Vadovavimą perėmė 
dabartinė vadovė Lilija Turūtai- 
tė. Ji yra neseniai atvykusi iš 
Lietuvos, kur baigė muzikos 
konservatoriją Vilniuje dainavi
mo ir dirigavimo srityje. Naujoji 
vadovė atnešė “Arui” lietuvišką 
dvasią, kurios dėka chorui su
grįžo anksčiau turėtas populia
rumas.

Šiuo metu choras turi gražų 
repertuarą. Atliekamos dainos 
pritaikomos prie renginio pa

Toronto vyrų choras “Aras” su vadove sol. LILIJA TURUTAITE

lengvėjimo jausmas širdyje, ži
nant, kad tau brangus asmuo se
natvėje yra prižiūrimas švarioje, 
jaukioje lietuviškoje aplinkoje, 
aptarnaujamas gimtąja kalba, 
apsuptas dėmesio ir savųjų šilu
mos! Šiuos svarbius kiekvienam 
žmogui faktorius Nancy Muller 
matė ir patyrė per ilgametę savo 
darbo patirtį.

Po garbingų svečių pasisa
kymų sekė lietuvių bendruome
nės atstovų kalbos: garbės kon
sulo Hario Lapo, Slaugos namų 
komiteto pirm. R. Juodžio, 
Labdaros ir Lietuvių Namų val
dybos atstovų - T. Stanulio, dr. 
R. Zabieliausko, valdybos pirm. 
E. Stepono.

H. Lapas pasisakė, kad po 
daugelio metų bus atitaisyta 
skriauda, daryta mūsų tautie
čiams, “išmėtytiems” po įvairius 
Slaugos namus Toronto apylin
kėse bei kitur ir kad pagaliau 
lietuviai galės pasidžiaugti se
natve savo namuose. Pasveiki
nęs ir palinkėjęs tolimesnės sėk
mės, paragino visus dosniomis 
aukomis remti statybą.

R. Juodis paaiškino susirin
kusiems Slaugos namų paskirtį
- būsimi namai aptarnaus ne tik 
lietuvius, bet ir Toronto gyven
tojus. Jis neabejoja, kad bus 
gautas leidimas papildomoms 
30 lovų. Lovų trūkumas chro
niškų ligonių priežiūrai bus pa
lanki aplinkybė gauti leidimą 
papildomoms 30 lovų.

T. Stanulis apibūdino savo 
kartos pastangas statant Slau
gos namus: “Statome paminklą
- lietuvių palikimą Toronte mū
sų kartų kartoms”.

Dr. R. Zabieliauskas pa
reiškė humoristiškai dėl 30 lovų 
leidimo: “Na, jei negausime lei
dimo, tai liks mums didelė šokių 
salė trečiame aukšte”. T. Stanu
lis ir dr. R. Zabieliauskas, atsa
kingi už lėšų telkimą, padėkojo 
visiems už paramą ir dosnumą.

Iškilmė baigta simboliniu 
prakasimu, kurį R. Juodžio kvie
timu pradėjo E. Steponas ir vė
liau prisijungė visi likusieji. Kor.

skirtics. Dainuojama Vasario 
16-os ir Kovo 11-os minėjimuo
se, Kariuomenės šventės minėji
muose, Šiupinyje, medžiotojų 
baliuose, gegužinėse, spaudos 
baliuose bei kituose parengi
muose. Tam tikromis progomis 
gieda ir šventovėse.

Po dažnų pasirodymų To
ronte yra aplankomas Hamilto
nas, iš kurio chore dainuoja 8 
vyrai. Dainuota Čikagoje, Det
roite, Montrealyje, Londone, 
dalyvauta pietų Ontario chorų 
festivalyje Kičeneryje, kur daly
vauja įvairių tautybių chorai.

Vasaros pertrauka pasibai
gė, prasidėjo naujas dainavimo 
metas, renkasi tie patys choris
tai, kurie jau daugelį metų cho
re dainuoja. Tų, kurie nuo pra
džios chore dainuoja, likę ne
daug ir jų skaičius mažėja. Šiuo 
metu chore dainuoja 35 vyrai, o 
reikėtų daugiau. Čhorui vado
vauja gabi vadovė, kuri stengiasi 
chorą padidinti. Choro valdyba 
stengiasi pritraukti naujų cho
ristų. Belieka laukti balsus tu
rinčių vyrų, kurie atėję pratur
tintų populiarų chorą. Kviečia
mi visi atkreipti dėmesį ir su
prasti svarbą choro tęstinumo. 
Vadovė yra pasiruošusi kiekvie
ną mielai priimti ir įjungti į cho
ro gretas. Trūksta tik kelių me
tų iki 25 metų veiklos sukakties. 
Labai norime tos sukakties su
laukti ir iškilmingai atšvęsti. To
kiu būdu išlaikytume ilgus me
tus nešiotą dainos šūkį “Toli 
nuo tėvynės randuos”.

Choro repeticijos vyksta 
pirmadienių vakarais 6.30 v.v. 
Toronto Lietuvių Namuose.

Vytautas Pečiulis

Dalis tautiečių, dalyvavusių Lietuvių slaugos namų statybos žemės prakasimo iškilmėje

“Rūtom neužsėsi rūpesčių vargų”
Stebint buvusiuose KGB rūmuose Vilniuje paliktas bylas, kuriose glūdi mūsų 

tautiečių kančios sovietmečiu 
vo slėptuvė (ten brolis slėpėsi) 
už girnų, apkamšyta iš vidaus 
pakulom, kad dundinant skar
das neskardėtų. Sienojas sieno- 
jin suleistas. Širdis kala, rodos, 
kad lig pamiškės dundesys eitų.

Nesulaukę manęs su kum
piu, vertė rūsį, pagirnę, ant pir
kios ir keikė pogirčius sargybi
nius, kad aš jiem pro tarpukiškį 
išsmukau. Bet tik tam kartui: 
kitąkart sugavo su laiškais...

Tą dieną kepiau duoną iš 
paskutinių miltų, sumaišius su 
sėlenom. Gyvenom netoli vieš
kelio. Jau ruošiausi dėt ant ližės 
kepalus ir šaut krosnin, žiūriu - 
nuo miestelio darda sunkveži
mis. Supratau, kad važiuoja iš
vežt vyro brolio šeimynos, gyve
nusios už skardžiaus. Aš krosnį 
pečiadangte užsklendžiau, kad 
kibirkštis neiššoktų. Pati sušilus, 
sukaitus, skarelę ant galvos ir 
duj per skardžių pas giminai
čius. Inpuolau pirkion:

- Greit lėkit, kur kas galit, 
atvažiuoja išvežti.

Vaikai išlakstė miškan, liko 
tėvas patale ir motina. Paliko 
senius neišvežę. Mane irgi užti
ko bebūvant - nespėjau išbėgti. 
Kai išsiklausinėjo, kad aš ne iš 
tų namų, leido išeit. Grįžus na
mo skarelę ant akių užsitrau
kiau, ir vėl kepu duoną, nes tie, 
nieko nepešę, lakstė palei kai
mynus, ieškodami pabėgusių. 
Mane pažino, įsiutę ėmė tardyt, 
ko buvusi pas giminaičius, ar 
nepranešt. Gerai, kad tuokart 
vyro nebuvo, nei vaikų. Mes jau 
buvom pažymėti išvežimui į Si
birą, bet dar tuokart paliko. Vė
liau ir mus sugaudė, dukterį iš 
gimnazijos išvežė.
Už grotų plieninių gyvenimas eina, 
Bet jis nebe tas, nebe tas, - 
Visa Lietuva atsidūrė kalėjime, 
Ir kas ją į laisvę išves. -

Dirbom savo žemėj, bet jau 
ne sau, už darbadienius. Gale 
metų gavom miežių su pelais. O 
tas rinkimas pinigų “obligaci
joms” - kokia tai kančia. Viskas 
atimta, savam lauke, bet jau 
kolchozo rugių varpų prisibrau- 
kę prasiverdam putros. “Buo
žėm” pakrikštyti, pajuodusiais 
veidais vaikštinėjam.

Ateina su šautuvais rinkti 
pinigų valstybės paskolai. Dieve 
Dievulėliau! Iš kurgi imsi juos - 
prie dūšios nei červonco, nei 
kapeikos. Stato prie sienos, ma
žą savo mergytę glaudžiu prie 
savęs. Girti, šleikštūs, ne žmo
nės, o lik žmonių iškamšos...

IRENA BRAŽĖNAITĖ, Vilnius
Verkia rudens vėjas, verkia už 

langų,
O krūtinėj ilgu, ilgu neramu... 
Skmostais nuriedėjo ašara tyra, 
O širdis vaitoja, laisvės alkana.

Kelerius metus buvusiame 
KGB name Vilniuje vakarais 
skambėjo tremtinių ir partizanų 
dainos bei giesmės: Lietuvos 
pokario žmonės, atbuvę sovietų 
katorgas, nuvarginti kūnu, bet 
stiprūs dvasia, pasikeisdami sau
gojo savo jaunystę, uždarytą by
lose ir sustatytą pilkom, niūriom 
gretom KGB archyvų lentynose. 
Tuo metu rūmus kruopščiai 
remontavo, ardė sienas. Į visa 
tai žiūrint, lindo galvon mintis: 
daroma taip, kad neliktų nė 
pėdsako smurto, nė lašo ašarų, 
nė dėmės kraujo. Ypač išgražin
tos buvo kameros rūsiuose: bai
siojoj tardymo kameroj vanden
tiekio įranga, gultai ir sienos 
dailiai nudažytos, siaubo būstai 
tapo panašūs į beveik jaukias 
sanatorijos palatas...

Budinčiųjų aimanavimai ir 
prieštaravimai niekieno ausų 
nesiekė. Istorikai, knisinėjantys 
tautos kančių bylas, paklusniai 
rūpinosi Vizentalio centro rei
kalavimais, atkakliai ieškodami 
žydšaudžių. Vizentalio darbuo
tojai be užtvarų vartė, žymėjosi, 
švietė bylas, vežėsi jas Ameri
kon (ko nespėta Maskvon, tai - 
Amerikon!). O mums, darbuo
tojams, tvarkant bylas, akis ba
dė tardytojų, teisėjų ir vertėjų 
pavardės: kas trečia ji buvo Vi
zentalio tėvynainių - ir prieška
rinėse, ir pokarinėse bylose. De
ja, deja. Ir nebuvo girdėti, kad 
kurį mus baudusį, vežusį būtų 
kas nubaudęs ar bent teisęs kaip 
A. Lileikį.

Romumas - gražus bruožas, 
bet, ko gero, neparankus. Kažin 
kiek pasaulio ausų būtų išūžta 
(Šventojo Tėvo pirmiausia), jeigu 
koks nors, kad ir nukvakęs, lie
tuvis būtų išžudęs lenkų kaimą?

Tyliai sėdėdavau vienos bu
vusios KGB rūmų salės kampu
tyje. Budėtojai, pasikloję savo 
lauknešėlius, sriubčiodami kvap
nią čiobrelių, kmynų ir mėtų 
arbatą, šnekučiavosi, porino, 
kas tiek metų buvo užgniaužta, 
užsiūta, nutildyta - retai kada 
kur užmiesčio kukliam namely 
ar sodžiaus pirkioj išgirsdavai 
dulkėto traukinio posmus.

Atsimenu...
Įgriuvo nepraustaburniai stri

bai pirkion. Širdis, rodos, iš kū
no išvirto.

- “Papuolei, bunkerine. Nešk 
samagoną, paskiau lovą klokis 
(šlykščiai nusižvengė) - mes po- 
alkaniai viskam. O paskiau bun
keriu nuvesi”.

- Neturiu samagono, atne
šiu kumpio.

Ir einu neva kamaron per 
priemenę - už laukųjų durų 
slampinėjo keli tokie patys. 
Įsmukau kamaron, o sienoj bu-

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.

RE^VtKK West Realty Inc.

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 Tel.I 905 271-7171 

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

- Neturiu, susimildami, ne
turiu...

- Nudėsim kaip kalę. Mer
gytę tavo užugdys valstybė!

Išsiprašau ir lekiu pas kai
myną už miško, kuris dar “neiš
buožintas” - (mat jo niekas iš 
vaikų nebuvo įkliuvę). Gaunu 
pinigų.

- “Tik nesakyk, pas ką ga
vai”, - prigrasina.

Kitąkart nedavus surinko 
visas bobeles ir uždarė “kalėji- 
man” - dvaro kamaron. Koks 
pasityčiojimas! O patys už iš
plėštus pinigus vėl nuėjo dvaro 
gerajan galan prisiryt. O mus 
išlaikė ligi ryto - nei gert, nei 
valgyt, kol vyrai nepristatė pini
gų. O paskiau sūnui išėjus ne 
kariuomenėn, visą šeimyną iš
trėmė Sibiran...

Ir vėl liejasi daina KGB rū
muose. Atrodo, ištrūko iš šir
džių, ilgai gniaužta, ir skrodžia 
skersai išilgai sienas to baisaus 
namo, sugėrusio aimanas, krau
pius riksmus, kančią ir neviltį. 
Vartydamas tas baisiąsias bylas 
ir tardymų protokolus, gali at
sekti kankinimų žymes, kaip 
Kristaus kančią Turino drobu
lėj: po pirmu, antru protokolo 
puslapiu žmogaus pasirašyta 
virpančia, bet dar tvirta ranka, o 
paskutiniame puslapyje - klai
kus pavinguriavimas, dažnai su- 
tepliotas krauju... Širdis sustoja 
kaip dygliu įbesta.

Visa Lietuva, gerieji ir par
sidavėliai, seni ir jauni turėtų 
pavartyti šias bylas, širdimi prie 
jų prisiglausti, nors mintyse pa
kentėti. Negirdėjau, kad atvestų 
mokinius bent žvilgtelti į tas by
las, negirdėjau, kad būtų jie nu
vesti ir prie Tuskulėnų klaikios 
duobės. Saugome atžalas nuo 
tautos istorijos aštrių žaizdų. O 
tos istorijos saugotojai pamažu 
išeina - apstumdyti, apspjaudy
ti, žaizdotom širdim, nepaguos
ti, tylūs arba pikti... Daina ir 
malda pasiguodę.

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

Toronto, Ont. M6S 1N8

OEEhJTZXL CARE
Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West

Tel. (416) 763-5677

ORTODONTAS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA, D.D.S. M.s. Dip. Orth.
2326 Bloor Street West, Suite 200

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

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

PACE, JOHNSON
51 10 Dundas ST. W.

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

Travel_______
Services Inc.

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

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

* Bilietus atvykstantiems iš Lietuvos (pristatymas į namus per vieną parą) *
* Dokumentų vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą *

* Dideles nuolaidas dažnai keliaujantiems *
* Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas *

VISŲ SKRENDANČIŲ Į LIETUVĄ S/Ą VASARĄ DĖMESIUI!
Vyksta bilietų išpardavimas keliaujantiems suomių linija "Finnair".

Tel: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

NIJOLĖ B. BATES
Tcl. (416) 763-5 161 

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 13 metų

marOtis
PYSANKA - V.I.M. Ine.

4134 Dundas St. West, 
Toronto, ON, M8X 1X3 

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

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc„o.l.s.

ONTARIO LAND SURVEYOR

TEL: (416) 237-1893 
FAX: (416) 237-0426
E-mail: tom.senkus@sympatico.ca

INTER NATIONAL

SIUNTINIAI | BALTIJOS P€$bT V n L s ’ V B E S
2985 Bloor St. W., Etobicoke

(Šalia “Paramos" kredito kooperatyvo skyriaus) 
siunčiame siuntinius lėktuvu ar laivu
pinigų pervedimas (money transfer)
pristatymo patarnavimai (courier service) 
maisto siuntiniai
jokių svorio apribojimų
nemokamas siuntinių paėmimas iš jūsų namų 
kiekvienas siuntinys yra pristatomas į adresato 
namus ir patvirtinimas gavėjo nuotrauka

MŪSŲ KAINOS VISADA ŽEMESNĖS UŽ KITŲ
Teiraukitės mūsų įstaigoje tel. 416 237-1435 arba pas agentus: 
TORONTE: “Astra Travel” 416-538-1748, “Via Baltica” 416-767-6210 

HAMILTONE: Beatas Brasas Import-Export 905-518-1867, 905-545-8868

Reguliarus maršrutai siuntiniams jura 
ir lėktuvu tiesiai į Vilnių.

Greitas ir garantuotas 
siuntų pristatymas Lietuvoje

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

Tel: (416) 233-4601

★Galioja kai kurie apribojimai.

j

mailto:tom.senkus@sympatico.ca
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IS TORONTO"
Anapilio žinios

- Ateinantį savaitgalį bus ren
kama antroji rinkliava Kanados 
vyskupų reikalams Anapily, Vasa- 
goje ir Delhi.

- Rugsėjo 17, sekmadienį pa
krikštytas Edvardo ir Susan (Stre- 
ker) Stungevičių sūnus Dovydas- 
Edvardas.

- Rugsėjo 20, trečiadienį, pa
laidota a.a. Sofija Vaičaitienė, 86 
m. amžiaus.

- Rugsėjo 22, penktadienį, pa
laidotas a.a. Vytautas Tikuišis, 78 
m. amžiaus.

- Rugsėjo 23, šeštadienį, susi
tuokė Laura Radzevičiūtė su My
kolu Abariumi.

- Ateinantį sekmadienį, spalio 
1, Anapilio salėje bus skautų sueiga. 
Ta proga skautai iškilmingai su savo 
vėliavomis dalyvaus Lietuvos kan
kinių šventovėje 9.30 v.r. Mišiose.

- Ateinantį sekmadienį, spalio
I, Vasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje Mišios jau bus aukojamos 
nebe rytą, bet 3 vai. p.p.

- Suvalkų krašto lietuvių išeivi
jos sambūris rugsėjo 30, šeštadienį, 
švenčia savo gyvavimo dešimtmetį. 
Ta proga Lietuvos kankinių šven
tovėje 6 v.v. bus aukojamos Mišios, 
po kurių kapinėse bus šventinamas 
simbolinis kryžius ir paskui parapi
jos salėje vyks suneštinės vaišės. 
Platesnių informacijų teikia Pranas 
Vilkelis tel. 905 279-1867.

- Mišios spalio 1, sekmadienį: 
9.30 v.r. už Augaičių ir Kausteklių 
mirusius; 11 v.r. už parapiją; Vasa
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 3 
v.p.p. už a.a. Aldoną Kryžanauskie- 
nę; Delhi Šv. Kazimiero šventovėje, 
rugsėjo 30, šeštadienį: 3 v.p.p. už 
Žebertavičių šeimos mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį sekmadienį, spalio 1, 9.45 

v. ryto pamaldos su Šv. Komunija.
- Šių metų tradicinė moterų 

draugijos rengiama “Padėkos šven
tės” puota įvyks spalio 15 d. po pa
maldų, 12 v.p.p., Lietuvių Namų 
patalpose. Bilietus platina A. Lan- 
gienė, tel. 416 233-0511. Pietūs su 
vynu $18.

- Galima įsigyti 1998 m. Lietu
voje išleistą knygą apie Martyno 
Liuterio gyvenimą - “Čia aš sto
viu”, parašytą Ronald H. Baintono, 
kuris buvo Yale univ. profesorius ir 
tapo vienu žymiausiu Reformacijos 
istorijos ir teologijos žinovu JAV. 
Knygos kaina $23. Platina Vanda 
Norvaišienė, tel. 416-447-4128.

Maironio mokyklos žinios
- Rugsėjo 30 d. prasidės aukš

tesnieji lituanistiniai kursai. Pra
šome tėvelius ir moksleivius daly
vauti svarbiame posėdyje tą pirmą 
dieną, 9 v.r., mokyklos auditorijoje.

- Šeštojo skyriaus mokiniai, 
padedant mokytojams R. Danaičiui 
ir D. Sondai, paruošė iliustruotus 
laiškus, kuriuos išsiųs lietuvių ko
mandų, dalyvavusių Olimpiadoje, 
vadovams.

- Nuoširdus ačiū M. Kušlikie- 
nei, kuri padovanojo knygų mūsų 
bibliotekai.

- Kun. Edis Putrimas ves 
mokslo metų įžanginį susikaupimą 
šį šeštadienį, rugsėjo 30 nuo 11.30 
v.r. iki 12 v. auditorijoje. Tėveliai 
bei seneliai kviečiami dalyvauti.

- Padėkos savaitgalį - spalio 7
d. pamokų nebus. Živilė

Lietuvių Namų žinios
- Rugsėjo 24 d. svetainėje pie

tavo 225 asmenys.
- Spalio 1 d., 1 v.p.p. LN sekly

čioje įvyks LN visuomeninės veik
los susirinkimas.

- Spalio 1 d., 2 v.p.p. LN sve
tainėje įvyks susitikimas su buvusiu 
Lietuvos respublikos sveikatos ap
saugos ministeriu dr. A. Vinkumi. 
Svečias padarys pranešimą apie 
medicinos būklę Lietuvoje.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

jo: a.a. A. Jagėlos atminimui žmo
na A. Jagėlienė $500 ($2,640); A. 
Petkevičius - $200 ($270); a.a. A. 
Kulnienės atminimui aukojo: $250
- A.A. ($1,660); $100 - L. Balsienė 
($5,463.70), J.VA. Šimkai ($8,492.80), 
V. Stanulis, H. Sukauskas ($600), A. 
Jurcevičius ($300); $50 - J. Dudienė, 
A. Genčiuvienė ($250), O. S. Kirši
nai ($160), LN moterų būrelis 
($9,76355), S. Matulevičienė ($940),
J. Rukšienė ($ 150), I. Paškauskienė 
($120), P. I. Žemaičiai ($1,420); $40
- B. R Sapliai ($1,620), $25 - R. Be- 
kerienė ($755); $20 - G. Bijūnienė 
($180), A. Skilandžiūnienė ($395). 
Slaugos namų vajaus komitetas dė
koja visiems aukotojams už nuošir
dų dosnumą ir paramą Slaugos na
mams. Aukos priimamos Toronto 
ir Hamiltono kredito kooperaty
vuose arba siųsti adresu: Labdaros 
fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W., Toronto, ON, 
M6P 1A6.

- Norint gauti daugiau infor
macijos apie Slaugos namus prašo
me skaityti int. psl. http://www.pla- 
neteer.ca/~litn/.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, rugsėjo 

24, per 10.15 v.r. Mišias savo primi
cijas atšventė kun. Juozapas Žu
kauskas, OFM. Per jo Mišias giedo
jo jaunimo choras, palydimas gitarų; 
pamokslą sakė Kretingos ir Pakūta- 
vėnų parapijų klebonas kun. Gedi
minas Numgaudis, OFM. Po Mišių 
parapijos salėj visi Mišių dalyviai 
buvo pavaišinti kava ir pyragais.

- “Atgaivink” programos penk
tasis ir paskutinis ciklas, kurio tema 
bus “Pašaukti evangelizuoti”, prasi
dės spalio 8 d. ir baigsis lapkričio 12 d.

- Rugsėjo 21 d. palaidota a.a. 
Angelė Kulnienė, 62 m. Paliko vyrą 
Vytautą, dukrą Rūtą su šeima ir 
brolius Vytautą ir Teodorą su šei
momis.

- Pirmos Komunijos pasiruoši
mo pamokos prasidės lapkričio 5 
d., 10.15 v.r. Mišiomis. Vaikučius pra
šom registiuoti parapijos raštinėje.

- Bilietai parapijos metinei ir 
paskutinei dabartinėse patalpose 
vakarienei yra platinami sekmadie
niais salėje po Mišių, kitu laiku pas 
V. Tasecką 905 824-4461. Bilieto 
kaina $30. Spalio 14-15 d.d. savait
galis pavadintas padėkos savaitga
liu. Jei kas turi įdomių nuotraukų iš 
parapijos veiklos, prašom skambin
ti L Pivoriūtei tel. 767-3121 ar R. 
Stravinskaitei tel. 760-0701. Šventės 
proga ruošiamasi išleisti laikraštėlį 
su parapijiečių mintimis ir nuotaiko
mis. Trumpus rašinėlius prašom at
nešti į parapiją ar siųsti elektroniniu 
paštu: laikraštėlis@holmail.com. Jei 
kas turi laimikių laimės šuli- 
niui/smulkiai loterijai, prašom skam
binti R. Grybienei tel. 234-5982.

- Kolumbo vyčiai (Knights of 
Columbus) šį sekmadienį prie šven
tovės durų dalins rožytes, už kurias 
gautos aukos bus skirtos organiza
cijom, kovojančiom prieš negimu
sių kūdikių žudymą.

- Pakrikštyta Agnes Hilde
gard, Dainiaus Šelmio ir Melinda 
Robinson dukrelė.

- Vartotų daiktų ir drabužių iš
pardavimas, kurį organizuoja para
pijos tarybos labdaros sekcija, vyks 
š.m. spalio 27-28, penktadienį ir 
šeštadienį. Labdaros sekcija kviečia 
parapijiečius prisidėti darbu, ypač 
šeštadienį. Labdaros sekcija, kuri 
per paskutinius septynerius metus 
tvarkė Alkanų fondą, iš kurio yra 
šelpiamos sriubos virtuvės Lietuvo
je, nori priminti aukotojams, kad 
šiuo metu Alkanų iždas yra labai 
ištuštėjęs.

- Parapijos sporto klubo “Auš
ra” veikla prasidės šį sekmadienį, 
spalio 1, 9.15 v.r. ir 10.15 v.r. Mišio
mis ir sportininkų registracija 
2000/2001 metų sezonui po Mišių. 
Daugiau žinių galima gauti pas R. 
Jaglowitz 622-9919.

Mišios sekmadienį, spalio 1:
8.15 v.r. už a.a. Bronių Genčių;
9.15 v.r. už a.a. Steponą ir Viktoriją 
Venckus; 10.15 v.r. už Mariją Va
liulienę, už a.a. Juozą Ališauską ir 
padėkos intencija; 11.30 v.r. už gy
vus ir mirusius parapijiečius.

Vysk. K. Paltaroko viduri
nei mokyklai Panevėžyje $35 
aukojo J. Lapavičius.

Išeivijos lietuvių klierikų stu
dijų fondui aukojo; $200 - Lietu
vos kankinių parapijos choras 
(a.a. kun. Petro Ažubalio XX 
mirties metinių proga), V V Ba
lionai (a.a. Onos Baliūnienės XX 
mirties metinių proga).

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $200 - F. V. Mockai 
(tėvelių a.a. Veronikos ir Roko 
Jurgulių atminimui); $150 - P. 
B. Kalpokai; $50 - P. Dalinda, 
D. Radzevičienė; $40 - J. Lapa
vičius.

Aldona Rėksnienė, filologė 
iš Vilniaus universiteto, šiuo 
metu stažuojanti Toronto uni
versitete, lydima Br. Laučio, 
rugsėjo 18 d. lankėsi “Tėviškės 
žiburiuose” ir sėkmės linkėda
ma svečių knygoje įrašė: “Esu 
laiminga turėdama progą pabu
voti Jūsų redakcijoje. “Tėviškės 
žiburiai” yra nuostabus lietuviš
kų tradicijų, papročių, mokslo, 
meno idėjų skleidėjas”.

SKUBIAI reikalinga auklė dviem 
vaikam, kuri gyventų kartu (Mis- 
sissaugoje) 6 dienas. Atlyginimas 
$250 savaitei. Skambinti bet ku
riuo laiku tel. 905 823-8210 arba 
416 568-0554.

LIETUVIŲ SLAUGOS NAMŲ VAJAUS KOMITETAS 
KVIEČIA VISUS DALYVAUTI

EITYNESE/WALKATON 
spalio 21d., 10 v.r.

Nuo Lietuvių Namų, 1573 Bloor St. W. į Slaugos namus 3060 
Bloor St. IV. ir atgal. Norintieji dalyvauti eitynėse turi pasiimti ėjiko ir 
rėmėjų lapus Lietuvių Namuose, tel. 416 532-3311. Ėjikai, nužygiavę 
maršrutą, bus pavaišinti alumi ir sumuštiniais LN "Lokyje". Visas 
pelnas skiriamas Slaugos namų statybai.

Seimo rinkimai
Lietuvos generalinio konsu

lato Toronte pranešimu, balsa
vimas vyksta paštu, grąžinant 
užpildytus biuletenius į LR am
basadą Otavoje. Tačiau laiku 
neužsiregistravę ir negavę bal
savimo dokumentų ar doku
mentus gavę, bet jų negrąžinę, 
galės balsuoti sekmadienį, spa
lio 8 dieną, tarp 12 ir 16 vai. ge
neraliniame konsulate Toronte, 
1573 Bloor Street West, (įėji
mas per Bloor-Alhambra kam
pines duris). Balsuotojai būtinai 
turi atsinešti galiojanti LR pasą 
ir, jeigu yra gavę, balsavimo do
kumentus.

KLB Toronto apylinkės val
dyba po vasaros atostogų per
traukos posėdžiavo rugsėjo 19 
d. Posėdyje dalyvavo ir “Volun
gės” choro vadovė muz. Dalia 
Viskontienė. Valdyba numato 
Vasario 16-tosios minėjimo 
programai kviesti Toronto ir 
Hamiltono chorus, kurie atliktų 
partizanų dainų pynę, drauge su 
aktore, skaitančią Laisvės kovo
tojų poeziją. Vasario 16-tosios 
minėjimas vyks vasario 18, sek
madienį.

Lapkričio mėn. rengiamas 
M. K. Čiurlionio minėjimas. 
Ateinantieji metai Lietuvoje pa
skelbti vyskupo M. Valančiaus 
metais, tad valdyba numačiusi 
surengti Valančiaus minėjimą.

Kitas valdybos posėdis - 
spalio 10, antradienį, 7 vai. v.

XI Lietuvių tautinių šokių 
šventei aukojo, bet nebuvo pa
minėti leidinyje: $115 - E. Sar- 
gautienė; $100 - A. R. Ulba; 
$50 - A. Bražys, K. Klemaus- 
kas, Aldona Olis, Irena Punk- 
rienė. LTŠŠ rengimo komitetas 
atsiprašo už padarytą klaidą ir 
dėkoja aukščiau išvardintiems 
aukotojams.

Sveikindama “Tėviškės ži
burius” 50-mečio proga Teklė 
Bogušienė aukojo $50.

A. a. Bronės Dicevičienės 
atminimui, užjausdama dukras 
Rūtą Simanavičienę ir Ireną 
Baziliauskienę su šeimomis, Re
gina Bražukienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

A. a. Julijos Didžbalienės 
atminimui pagerbti A. Čerškie- 
nė ir P. Z. Sakalai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo po $20.

A. a. Vlado Tarvydo atmini
mui Kęstutis ir Joana Dubaus
kai, Calgary, AB, “Tėviškės ži
buriams” aukojo $50.

A. a. Angelei Kulnienei mi
rus, užjausdami vyrą Vytautą, 
brolį Teodorą Stanulį bei jų šei
mas Bronė ir Vytautas Palilio- 
niai “Tėviškės žiburiams” auko
jo $50.

A. a. Zenono Tumosos vie- 
nerių metų mirties prisiminimui 
žmona Birutė Tumosienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $60.

A. a. Magdelenos Pakulie- 
nės atminimui, užjausdami jos 
dukrą Silviją Piečaitienę su šei
ma, kun. Algimantas ir Rūta 
Žilinskai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $50.

A. a. Algirdo Jagėlos 5 metų 
mirties sukakčiai prisiminti, 
žmona Adolfina “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

PADĖKA
Anapilio vaikų darželis visiems 

dėkoja už dalyvavimą darželio ge
gužinėje rugsėjo 3 d. Didelis ačiū 
V. Ulbinienei, M. Juozaitienei už 
maisto pagaminimą, A. Vaškevičie
nei už pyragų ir kavos organizavi
mą. A. Kusinskiui ir A. Ulbinui už 
programos pravedimą. L Kusins- 
kienei už puikiai pravestą loteriją. 
Giminėms, draugams ir vaikučių 
tėveliams už pagalbą. Taip pat di
delis ačiū loterijos laimikių aukoto
jams “High Fashion Coiffure” (Ir
mai Sturmienei ir Irenai Dauginie
nei), Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvui bei “Coca Cola” 
bendrovei. Ačiū visiems! Surinkti 
pinigai bus paskirti įsigijimui naujų 
dviračių ir sandėliuko lauko žais
lams. Anapilio darželio vaikučiai

ir mokytojos

JAUNA PROFESIONALI ŠEIMA 
ieško išsinuomoti 1-2 miegamųjų bu
tą arba namą. Skambinti Robertui 
tel. 416 324-7676.

■J Maloniai kviečiame visus, jaunus ir senus, buvusius ir L
dabartinius parapijiečius, parapijos rėmėjus, visus, 

kuriems Prisikėlimo parapija brangi - dalyvauti
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS PADĖKOS ŠVENTĖJE į 

2000 m. spalio mėnesio 14-15 d.d.
Ruošiantis persikelti į naujas patalpas, pasidžiaukime 

ir padėkokime už parapijos nueitą kelią!
_______ t r _________

šeštadieni, spalio 14 - PARAPIJOS METINĖ VAKARIENĖ
5 v.v. - kokteiliai
6 v.v. - meninę programą atliks "Dainavos" ansamblio

vyrų oktetas, vadovaujamas D. Polikaičio
7.15 v.v. - vakarienė

Sekmadieni, spalio 15 d.:
10.15 v.r. iškilmingos padėkos Mišios.
Po Mišių - parapijos veiklos nuotraukų paroda,

■-i "cepelinų" vaišės; užsiėmimai vaikams.

tletės PaUinienės ir 
Eugenijaus Jvanauske

KONCERTAS
TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE,

2000 m. lapkričio 12, sekmadienį, 2.30 v.p.p.
Bilietai prie įėjimo: $12, pensininkams ir studentams - $10.

HAMILTONO JAUNIMO CENTRE,
2000 m. lapkričio 14, antradienį, 4 v.p.p.
Bilietai prie įėjimo: $10.

PROGRAMOJE:
Vėliausios estradinės solinės dainos, duetai, deklamacijos ir 1.1. 

Koncertą veda Kauno aktorė, deklamuotoja Stefa Navardaitienė.
Muziką ruošia Arvydas Paltlnas.

Visus kviečia dalyvauti -
LN Kultūros komisija ir LVŠF “Globa” .

Lietuvos kankinių šventė
Metinė Lietuvos kankinių 

šventė, šiemet sujungta su Ana
pilio sodybos įsteigėjo, Lietuvos 
kankinių parapijos klebono kun. 
Petro Ažubalio mirties 20-me- 
čio paminėjimu, įvyko praeitą 
sekmadienį, rugsėjo 24, sutrau
kusi gana didelį būrį tautiečių iš 
Mississaugos, Toronto ir kitų 
vietovių. Iškilmė pradėta Mišio
mis Lietuvos kankinių šventovė
je, įnešus Lietuvos, Kat. moterų 
dr-jos bei šaulių vėliavas, atėjus 
dvasininkų procesijai. Smuikavo 
muz. A. Bankas, giedojo parapi
jos choras, vad. muz. J. Govėdo. 
Mišias koncelebravo klebonas 
prel. J. Staškevičius, Prisikėlimo 
parapijos klebonas kun. A. Si
manavičius, OFM, Aušros Var
tų Hamiltone parapijos klebo
nas kun. J. Liauba, OFM, Šilu
vos Marijos Londone parapijos 
klebonas kun. K. Kaknevičius, 
kun. J. Žukauskas, OFM ir kun. 
G. Numgaudis, OFM, asistuoja
mi diakono V. Staškevičiaus ir 
dviejų pranciškonų-brolių. Skai-

Iš Ročesterio - į seimą
“Tėviškės žiburius” pasiekė 

žinia, kad buvęs ročesterietis adv. 
dr. Romanas Algimantas Sedlic- 
kas, nuo 1991 m. gyvenantis ir 
dirbantis Lietuvoje, priėmė kvie
timą kandidatuoti į Lietuvos sei
mą rinkimuose š.m. spalio 8 d. 
Kaune, Šilainių vienmandatinėje 
rinkiminėje apygardoje, pasirin
kęs Liberalų partiją, kuriai vado
vauja Rolandas Paksas. Kaip pra
nešime rašoma, R. A. Sedlickas 
vienas iš pirmųjų tos kartos žmo
nių “pasiryžo gyventi sunkiose są
lygose Lietuvoje”; jo kandidatavi
mas į seimą nesąs dėl išskaičiavi
mo, bet kylantis iš gilaus įsitikini
mo ir pasiaukojimo.

Kandidatas universitetą bai
gė 1964 m. Fordhame, N.Y. ba
kalauro laipsniu filosofijos ir so- 
vietologijos srityje. Po trejų metų 
Buffalo, NY universitete baigė 
teisę daktaro laipsniu. Įstojęs į 
JAV karo aviaciją, dalyvavo Viet
namo kare, po to tarnavo įvairio
se Europos ir Azijos šalyse, baigė 
daugelį karinio mokslo, istorijos 
bei politikos kursų. Palikęs karinę 
tarnybą majoro laipsniu, tęsė stu
dijas politikos ir ekonomikos sri
tyse JAV universitetuose. Išplėtė 
daugiaspalvę civilinę praktiką. Savo 
mokslą, patirtį ir talentą yra pa
siryžęs skirti Lietuvai, o tam ge
riausias kelias - aktyvus dalyvavi
mas seime. “Neleiskime Romui eiti 
be mūsų pagalbos”, - rašoma pra
nešime. Inf.

LORNE PARK MUZIKOS MOKYKLA' 

įsikūrusi 1996 m. Mississaugo/e 

PRIIMA NAUJUS STUDENTUS |

Pianino ♦ Dainavimo
♦ Gitaros <s> Teorijos 

Vaikučių 3-6 m. amžiaus 
muzikos klases

• Dėt platesnės informacijos 
prašome skambinti

DEIMANTEI GRIGUTIENEI 
tel. (D.) 905-278-3309

(N) 905-848-9628 

tinius atliko Birutė Jurienė, pa
mokslą pasakė diakonas V. 
Staškevičius. Po Mišių vėliavų, 
kunigų, choro bei visų dalyvių 
procesija nužygiavo prie velio- 
nies kun. P. Ažubalio antkapi
nio paminklo, kur įvyko trum
pas šios vietovės įsteigėjo prisi
minimas ir pagerbimas.

Iš kapinių visi dalyviai rin
kosi į didžiąją Anapilio salę, kur 
įvyko antroji šventės dalis. Ją 
pradėjo Lietuvos kankinių para
pijos tarybos pirm. R. Paulionis, 
padėkojęs susirinkusiems, pri
statęs kviestus svečius, vėliau 
perskaitęs gautus sveikinimus. 
Įdomią ir malonią staigmeną 
padarė Suvalkų trikampio sam- 
būriečių ir kitų būrelis, šauniai 
atlikęs meninę programą - mu
zikos, deklamacijų ir dainų py
nę, kurią paruošė Violeta ir 
Valdas Ramanauskai, kartu bū
dami atlikėjų dalyviai. Be jų, 
deklamavo Nijolė ir Valdas Žu
kauskai, Daiva ir Narimantas 
Botyriai, Julija Tumelytė, daina
vo Deimantė Grigutienė, birby
nę pūtė Teodoras Pabrėža, pia
ninu skambino ir akordeonu 
grojo V. Ramanauskas, pritai
kęs muziką dainoms ir dekla
macijoms. Buvo skaityti Eug. 
Matuzevičiaus ir Salomėjos Nė
ries eilėraščiai. Renginys dvelkė 
subtilia romantika, jungėsi gar
sai su žodžiais, reikšdami metų 
laikų nuotaikas.

Prieš šiltą vakarienę, pa
ruoštą J. Gurklienės, invokaciją 
sukalbėjo prel. Pr. Gaida. Besi- 
vaišinant vynu, besisotinant pa
šnekučiuota, pasidalinta įspū
džiais, pasimatyta su rečiau ma
tomais. Šventės programą papil
dė muziejuje vykusi Čikagos lie
tuvių tapybos bei grafikos paro
da, kurioje su savo darbais da
lyvavo Ina Cygaite-Nicewander, 
Danutė Turlaitė, Eglė Brėdikis, 
Aldona Pečiūrienė, Nijolė Venc
kūnienė, Adolfas Klastaitis, Zi
ta Drungelienė ir Virginija Ra
gauskienė. Parodos lankytojai bu
vo vaišinami vynu ir sūriu. Kai 
kurie įsigijo naujų paveikslų, pa
remdami svečius dailininkus. S.

Genovaitė Žukauskienė, Šiau
lių “Aušros” muziejaus Technikos 
istorijos skyriaus vedėja, lankėsi 
Toronte, praeitą sekmadienį, spa
lio 24, dalyvavo Lietuvos kanki
nių šventėje, paliko pluoštą infor
macijos apie “Aušros” muziejų, 
kurio direktorius R. Balza įgalio
jo ją rinkti medžiagą muziejui iš
eivijoje. Tuo reikalu kreiptis ad
resu: “Aušros” muziejus, Vilniaus 
174, LT-5400 Šiauliai, tel. (21) 
43-36-01(d.), (21) 42-75-38 (n.); 
faksas 52-16-38; E-paštas - 
ausros.muz@takas.lt Yra prašo
ma, jei kas turėtų muziejinės ver
tės radinių (nuotraukų, laiškų, 
dokumentų, knygų, paveikslų ir 
kt.), ypač liečiančių šiaurės Lie
tuvos gyvenimą, susisiekti aukš
čiau nurodytu adresu.

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

“TŽ.” leidėjai

& MONTREAL
Aušros Vartų parapija dar ir 

dabar gauna sveikinimų su geriau
siais linkėjimais 50 metų sukakties 
proga. Parapijos žiniaraštis skelbia, 
kad sveikinimus atsiuntė Kauno ar
kivyskupas metropolitas Sigitas 
Tamkevičius. Taip pat sveikina Ka
nados federacinės vyriausybės fi
nansų ministeris Paul Martin, kurio 
rinkiminiame rajone yra Aušros 
Vartų šventovė.

Keliaujantys šią žiemą į Aust
ralijoje rengiamą Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą Montrealio jau
nuoliai jau antrą kartą suruošė mu
gę (garage sale). Tai įvyko rugsėjo 
16-17 d.d. seselių namuose. Atro
do, kad pasidarė šiek tiek pelno, 
kuris yra skiriamas jų kelionės išlai
doms sumažinti.

P. Paškevičius turi meniško 
sugebėjimo medžio darbams. Taip 
jis Aušros Vartų šventovei padarė

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

DĖKOJAME už pasitikėjimą pavedant 
mūsų įstaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUS

Esame apdraudę 75% Montrealyje gyvenančių lietuvių. 
KVIEČIAME VISUS KITUS APSIDRAUSTI.

_______ Dėl kainų ir mokėjimų išsiaiškinę sutarsime.________  
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
Tel. (514) 722-3545 Fax: (514) 722-3546

KLB žinios
- Spalio 18 d. Otavoje įvyks 

metinis susitikimas su parlamenta
rais - “Baltic Evening”. Jame gali 
dalyvauti visi užsiregistravę KLB 
raštinėje ir sumokėję po 50 dol. iki 
spalio 4 d. Šiais metais susitikimą 
rengia latviai.

- Spalio 28 d. Hamiltone, 58 
Dundurn St., AV parapijos Jauni
mo centre vyks Krašto tarybos 
suvažiavimas. Šalia organizacinių 
reikalų aptarimų bus simpoziumas 
“Tautos kryžkelės”, kurį moderuos 
Irena Ross. Jame dalyvaus jauni 
pranešėjai. Smulkesnę informaciją 
teikia KLB raštinė.

- Iš Lietuvos parvežtos CD 
“Lietuva nuo pradžios iki Mindau
go laikų” bus išsiuntinėtos visoms 
liet, mokykloms Kanadoje. Antroji 
dalis “Lietuva nuo Mindaugo laikų 
iki dabar” dar nepagaminta.

- KLB Žinymas jau baigiamas 
paruošti spausdinimui. Viršelis - 
dail. R. Mačikūnaitės.

- Šį rudenį numatomas moky
tojų suvažiavimas, o kitų metų pava
sarį - vaikų šventė, kurią vesti padės 
Kanados liet, jaunimo sąjunga.

- Lituanistinės mokyklos ieško 
žmonių, kurie galėtų paaukoti “lap 
top” kompiuterius liet, mokyklose 
besimokantiems vaikams, nes mo
kyklos, kuriose jie mokosi, nesutin
ka leisti naudotis jų kompiuteriais.

- Vilniaus Santariškių ligoni
nės gen. direktorius dr. A. Vinkus, 
CIDA kvietimu, lankysis Toronte. 
Jo pasimatymas su KLB valdyba 
numatytas rugsėjo 29 d.

Ilonos Beresnevičienės
MUZIKOS

Akkompanavimas ir 
privačios pamokos 

(mokiniams nuo 5 m. amžiaus) 

Tel. (416) 766-9959 

PRAŠYMAS TAUTIEČIAMS
Marijampolės rajone, Lietuvoje, turime vienuolikmetį 

giminaitį, kuris serga kaulų vėžiu (neoroblostoma) Vilniaus 
Santariškių ligoninėje. Lietuvoje nebesant galimybių jo išgydy
ti, vienintelė likusi viltis jo gyvybei išgelbėti yra kaulų čiulpo 
(bone marrow) persodinimas Vokietijoje, kainuojantis 50,000 
JAV dol. Kreipiamės pagalbos į geraširdžius tautiečius, galin
čius bet kokiomis aukomis jam padėti palaikyti gyvybę. Esame 
šio jaunuolio, Roko Kavaliausko, vardu Hamiltono kredito ko
operatyve “Talka” (830 Main St.E., Hamilton, Ont. L8M 1L6) 
atidarę sąskaitą (Trust Fund) nr. 1546400. Būtume be galo dė
kingi prisidedantiems. Rokas Kavaliaukas yra a.a. Stasės Ka- 
nopienės ir Evelinos Daugilienės sesutės Lietuvoje vaikaitis.

Liekame dėkingi -
Evelina Daugilienė ir Povilas Kanopa, Hamilton, Ont. 

Roko tėveliai Artūras ir Evelina Kavaliauskai Lietuvoje

Destination Real Estate Inc.

Kęstutis (Ken) Raudys b.a.
Associate Broker

Tel. (416) 239-8881 (24val.) darbo 
(416) 231-2367 namų

E-mail: kraudys@idirect.com
Kai jūs pirksite arba parduosite namus per Kęstutį Raudį, jūs galėsite 

gauti kelionę nemokamai naudodami “Air Mlles reward miles".

labai dailias dideles žvakides, gra
žius stovus vėliavoms įstatyti ir sta
liuką Mišių aukoms sudėti. Parapi
jiečiai yra jam labai dėkingi.

Kostas Andruškevičius pasiry
žo pamatyti baltąsias meškas. Rug
sėjo pabaigoje iš Vankuverio eks
kursiniu laivu plaukia dešimčiai 
dienų į Aliaską.

KLK moterų dr-jos Montrea
lio skyrius šaukia narių susirinkimą 
š.m. spalio 1 d., po 11 vai. pamaldų 
seselių namuose. Bus aptarti eina
mieji reikalai ir skyrių atstovių su
važiavimas, kuris įvyks Toronte 
spalio 21 d.

Dainius Zubrus pasirašė sutar
tį su Montrealio ledo ritulio ko
manda “Canadiens” dviem sezo
nam po 1,000,000 amerikiečių dole
rių kiekvienam sezonui. Praeitą se
zoną žaidė už 660,000 dol. Jis yra 
22 metų amžiaus. B.S.

SKUBIAI ieškau dviem vaikam auk
lės. Skambinti tel. 905 282-1937.
GAILESTINGOJI SESUO norfpa^ 
dirbėti šeimoje, prižiūrėti vaikus, pa
globoti senelius, slaugyti ligonius, 
pagelbėti namų ruošoje. Skambinti 
tel. 905 389-8179.

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 tek 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.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

• ATLIEKAME: staliaus, dažymo, 
elektros, vandentiekio, susikabinusių 
plytų (interlocking), keramikos ply
telių klojimo darbus
• ĮRENGIAME: rūsius, vonias, virtuves
• STATOME: verandas, tvoras
• DENGIAME stogus.

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ 

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

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

http://www.pla-neteer.ca/%7Elitn/
mailto:lis@holmail.com
mailto:ausros.muz@takas.lt
mailto:kraudys@idirect.com

