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Naudingų pokyčių belaukiant
Lietuvos piliečiai š.m. spalio 8 d. išsirinko naują seimą. 

Belieka sveikinti ir linkėti sėkmingo darbo siekiant visokeriopos 
gerovės tautai ir nepriklausomai tėvynei.

N
ĖRA abejonės, kad dauguma balsuotojų, nusivylusių ne
tolima praeitimi, po rinkimų tikėsis ir lauks prašviesėji
mų. Tai normalu. Bet kas tie prašviesėjimai? Ne paslap
tis, kad ekonominio gyvenimo pagerėjimas ir būtų tie laukiami 

šviesuliai, kurie gal nuskaidrintų ir kitas aptamsėjusias vietas? 
Viltys veja viltis - gal jau nebereikės streikuoti ir badauti dėl ne
gaunamų atlyginimų, gal bus rūpestingiau surenkami, mokesčiai, 
kad valstybės iždas nebebūtų toks skurdus, gal bus padidinami at
lyginimai, išbalansuotos pensijos, sudaromi tikrovišką padėtį ati
tinkantys biudžetai? Gal pagaliau valstybė sugebės išbristi iš tos 
visus žemyn traukiančios skolų klampynės? Gal išsipildys svajo
nės ir planavimai - valstybė taps Europos sąjungos nare, užsitik
rins šalies saugumą Šiaurės Atlanto sąjungos (NATO) gretose? 
Gal, gal ir gal? Štai kiek daug klausimų, kiek lūkesčių, naujų vil
čių, naujų bandymų ir aibės palikusių senų uždavinių, kuriuos 
mėgins įveikti nauji Lietuvos tvarkytojai. Ir ar tik jie vieni? Ar ir 
vėl po rinkimų visuomenė lauks kokių nors stebuklų ar iš šalies 
geradarių, pati tik pro plyšius žiūrėdama, ką tie išrinktieji daro? 
O pagalvoti reikėtų štai apie ką - jei streikuojame ir piketuojame 
dėl nepriteklių ar negaunamų algų, jei sugebame žmones išvesti į 
gatves, kad viena politinė grupuotė šauktų prieš kitą - kodėl ne
reikalaujame, kad išrinkti seimo nariai, atstovaujantys atskiroms 
apylinkėms, daugiau jomis ir rūpintųsi, jas dažniau lankytų, atsa
kinėtų į jų klausimus, arčiau susipažintų su balsuotojų gyvenimu, 
jų vardu pirmiausia seime kalbėtų. Jei tai vieną kartą įvyktų, būtų 
tikrai juntamas visų dalyvavimas savojo krašto tvarkyme, kas pa
našėtų į užmojį įgyvendinti demokratiją ne vien žodžiais, bet ir 
konkrečia veikla.

G
ERINANT savo buitinius poreikius, stokojant lėšų ir 
vengiant paskolų, paprastai tenka arba ko nors nebūtino 
atsisakyti, ar ką parduoti, kad įsigijus reikalingesnį daik
tą, ar daugiau dirbti ir uždirbti. Panašiai tai vyksta ir valstybinia

me gyvenime. Kaip Lietuva toliau turėtų verstis? Gyventojus ap- 
klausinėjant tikriausiai išgirstume įvairių nuomonių ir siūlymų. 
Vieni gal tartų, kad jau laikas kuklinti brangiai kainuojančią vals
tybės reprezentaciją, kiti sakytų, kad būtinai reikėtų mažinti biu
rokratų skaičių, kad būtina nukirsti neužsitarnautų premijų švais
tymą, kad neatidėliojant reikėtų naikinti įsikerojusį “švogeriz- 
mą”, žodžiu, verkiant turėtume mažinti valstybės išlaidas. O ką 
galėtume parduoti? Vieniems atrodytų, kad žūtbūt reikėtų šalies 
gaminius ir žemės ūkio produkciją skleisti plačiausioje pasaulio 
rinkoje atleidus politikavimų stabdžius, siekiant atstatyti prarastą 
pasitikėjimą savosios gamybos nauda. Nesinorėtų tikėti, kad kal
bant apie pardavimą, kas nors imtų ir pašnibždomis siūlytų par
duoti dalį nepriklausomybės, kad patiems nereikėtų viskuo rū
pintis. O kaip su darbo našumo kėlimu, su sąžiningu prisiimtų 
pareigų atlikimu? Ar tik nebus šis klausimas vienas opiausių ir 
aktualiausių? Lietuviai nuo seno - darbšti tauta. Apie tai ilgai 
kalbėta, rašyta. Bet šiandien vis tik kyla klausimas, ar ta geroji žy
mė tolydžio nenublunka. Kad kažkas jau nebe taip, kaip tikėtasi 
matyti - priežasčių ne viena. Bet tai būtų kitas klausimas. Šian
dien iš arčiau turėtume žvelgti į savo gyvenimo būdą, į tą tikroviš
ką gyvenseną, nuo kurios daugiausia priklauso, ką turime, ką tu
rėsime, ką sukursime. Užtat kokią naują valdžią beišsirinktume, 
turėtume ir po rinkimų tikėti, kad tik sąžiningas darbas, pasitikė
jimas savimi daugiausia prisideda prie gyvenimo gerovės kilimo. O 
valdžia vieną kartą turėtų išdrįsti atsisakyti ligi šiolei darytų klaidų, 
kurios būdavo ir kitais vardais pavadinamos. Netolima ateitis 
parodys, kaip toliau savo nepriklausomą gyvenimą tvarkysime. Č.S.

KANADOS Į VYKI Al

Pierre Elliott Trudeau (1919-2000)

Savaitė Lietuvoje

P. E. Trudeau, buvęs min. 
pirmininkas ir vienas žymiausių 
Kanados politikų, rugsėjo 28 
mirė savo namuose Monrealy
je, sulaukęs beveik 81 metų am
žiaus. Jo mirtis buvo paminėta 
ne tik Otavos parlamente, viso
se Kanados provincijose bei te
ritorijose, bet ir Jungtinėse tau
tose. Užuojautos jo dviems liku- 
sierųs sūnums, Justinui ir Sašai 
Trudeau, plaukė iš visų pasaulio 
kraštų. Įvairių Kanados miestų 
ir miestelių rotušėse žmonės ga
lėjo pasirašyti Užuojautų kny
gose; Internete įrengta Užuo
jautų svetainė (http:Hwww.tm- 
deau.gc.ca). Rugsėjo 30 ir spalio 
1 dienomis P. E. Trudeau buvo 
pašarvotas Otavoje, parlamento 
centrinių rūmų Garbės salėje, 
kur jį pagerbė dešimtys tūkstan
čių kanadiečių, valdžios atstovų 
bei įvairių šalių diplomatų. 
Karstas buvo uždaras, apdeng
tas Kanados vėliava. Taikos 
bokšto varpai sugaudė 81 sykį 
paminėdami jo atgyventus me
tus. Amžinosios ugnies aukuras 
prieš parlamento rūmus buvo 
nuklotas gėlėmis, daugiausia 
velionies mėgstamomis raudo
nomis rožėmis. Spalio 2 dieną 
karstas, palydėtas 19 salvių sa
liutu, buvo pervežtas į Montrea- 
lio miesto rotušę, kur jį galėjo 
pagerbti jo gimtojo miesto gy
ventojai. Traukinys su jo palai
kais pakeliui į Montrealį sulėti
no greitį įvairiose vietovėse, kur 

traukinio stotelėse ar net kelių 
pervažose buvo susirinkę šimtai 
kanadiečių jo pagerbti ir su juo 
atsisveikinti. Spalio 3 dieną ge
dulinės Mišios buvo atnašauja
mos Montrealio senamiesčio 
Notre Dame bazilikoje. Laido
tuvių apeigos buvo privačios da
lyvaujant šeimai ir artimiesiems.

P. E. Trudeau gimė Mont- 
realyje 1919 metų spalio 18 die
ną advokato Charles-Emile ir 
Grace Elliott Trudeau šeimoje. 
Mokėsi jėzuitų kolegijoje Jean 
de Brebeuf, Montrealio univer
sitete, vėliau Harvardo universi
tete, Paryžiaus Ecole des scien
ces politiques ir Londono School 
of Economics. Politikoje pradė
jo reikštis 1965 metais, laimėjęs 
rinkimus liberalų sąraše į fede
racinį parlamentą. Po poros 
metų paskirtas teisingumo mi- 
nisteriu; 1968 metų balandžio 
mėnesį tapo federacinių libera
lų vadovu, o birželio mėnesį li
beralams laimėjus daugumą, ta
po min. pirmininku. Su vienerių 
metų pertrauka (1979-80), tose 
pareigose išbuvo 15 metų iki 
1984 metų birželio 30 dienos.

P. E. Trudeau atkakliai lai
kėsi savo nubrėžtos politinės li
nijos ir nebuvo lankstus politi
niams spaudimams. Mėgo savo 
neįmituojamu humoru “su
minkštinti” formalumus. Nors 
daug kas ir nesutiko su jo veda
ma politika, bet niekas nesua-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Kanados lietuvių bendruomenės atstovai, dalyvavę X-jame PLB seime Vilniuje š.m. rugpjūčio 15-20 dienomis
Nuotr. St. Daliaus

PLB seimo atstovai Vilniuje, baigę savo organizacinius darbus, pasodino ąžuoliuką - simbolinį ženklą 
buvusio renginio Nuotr. St. Daliaus

Vilniuje posėdžiavo užsienio lietuvių atstovai
Dešimtasis Pasaulio lietuvių bendruomenės seimas, kuriame dalyvavo atstovai iš 31 valstybės

STASYS DALIUS, 
Hamiltonas

Į šį PLB seimą Vilniuje, įvy
kusį rugpjūčio 15-19 dienomis, 
buvau pasiryžęs vykti, bet reikė
jo įveikti nemažą kliūtį, nes iš 
Kanados buvo skirta 10 atstovų 
ir nebuvo daug šansų pakliūti į 
atstovų eiles. Tačiau kai buvo 
paskelbta, kad reikės visas išlai
das išrinktiems atstovams apsi
mokėti patiems, tai kandidatų 
atsirado žymiai mažiau, ir man 
teko garbė būti iš Hamiltono iš
rinktam aklamacijos būdu.

Kelionė prasidėjo iš Toron
to oro uosto vidurnakčio skry
džiu į Londoną Anglijoje, kur 
teko ilgai laukti Lietuvos oro 
linijos lėktuvo, taip kad į Vilnių 
atvykau rugpjūčio 15 d. vakare, 
kai jau vyko seimo narių susipa
žinimo vakaras, kuriame nebe
teko dalyvauti.

Vilniuje oro uoste pasitiko 
mane PLB atstovybės Lietuvoje 
narė su automobiliu, atvežė į 
Pedagoginio universiteto vieš
butį, kurį buvau užsisakęs per 
atstovybę iš anksto.

Tame viešbutyje buvo apsi
stoję dauguma atstovų iš Rytų ir 
Vakarų kraštų, nes buvo labai 
prieinama kaina už kambarį, 
kuris kainavo 65 litus parai. 
Viešbutyje yra kavinė, kur buvo 
galima gauti mažus užkandžius 
ir pusryčius.

Vėliavos iškėlimas
Sekančią dieną, rugpjūčio 

16 prasidėjo seimo posėdžiai. Iš 
viešbučio visi atstovai buvom at
vežti į Lietuvos seimo IlI-sius 
rūmus, kur vyko posėdžiai. Pir
miausia susirinkome prie Lietu
vos seimo rūmų Nepriklauso
mybės aikštėje, kur buvo pa
šventinta ir pakelta PLB naujai 
sukurta vėliava. Iškilmes pradė
jo PLB atstovybės Lietuvoje va
dovas Gabrielius Žemkalnis. 
Vėliavai pakelti pakvietė jauno
sios ir vidurinės kartos atstovus. 
Vėliavą pašventino kun. Anta
nas Saulaitis, SJ. Giedant Lie
tuvos himną vėliava pakilo į 
aukštą stiebą, kur ji plevėsavo 

per visą seimo laikotarpį.
Suėjus į posėdžių salę 10 

vai. seimo atstovai susėdo pagal 
atstovaujamus kraštus alfabeto 
tvarka, kur vietos buvo iš anksto 
sužymėtos. Seimą pradėjo PLB 
pirm. Vytautas Kamantas, pa
sveikindamas iš 29 kraštų susi
rinkusius atstovus pažymėda
mas, kad esame broliai ir sese
rys visuose pasaulio kraštuose.

Prezidento žodis
Seimą pradedant jau buvo 

atvykę Lietuvos respublikos 
prezidentas Valdas Adamkus su 
Ponia, Lietuvos seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis su 
Ponia, premjerui atstovaujantis 
konceliarijos šefas Petras Udre- 
vičius, Vilniaus meras Rolandas 
Paksas, Vilniaus arkivyskupas 
Audrys Bačkis, išeivijos vysku
pas Paulius Baltakis. Jie visi 
buvo paprašyti užimti vietas 
prezidiume. Prezidentas Adam
kus liko sėdėti kartu su Ben
druomenės atstovais. Maldą su
kalbėjo išeivijos vyskupas Pau
lius Baltakis. Oficialiai X-jį PLB 
seimą pradėti pakviestas prezi
dentas Valdas Adamkus sveiki
nimo kalboje atstovams primi
nė, kad gyvendami kitose šalyse 
su demokratine patirtimi ir lie
tuviška širdimi prisidėtume Lie
tuvoje savo patirtimi. Lietuva 
laukia iš išeivijos paramos mo
kykloms, ligoninėms. Svarbu 
jungti į savo gretas naująją emi
gracijos kartą. Baigdamas savo 
kalbą prezidentas apdovanojo 
Gedimino II laipsnio ordinu 
pirmininką Vytautą Kamantą ir 
PLB švietimo vadovę Reginą 
Kučienę.

Vilniaus arkivyskupas Au
drys Bačkis sveikindamas pa
brėžė, kad išeivija yra ne pra
keikimas, bet patyrimas, kuris 
naudingas lietuvybei. Iškėlė šei
mos, mokyklos reikšmę morali
niu ir tautiniu atžvilgiu. Kvietė 
užsienio lietuvius ypatingai pa
dėti Lietuvos mokykloms, remti 
savųjų kraštų lietuvių mokyklas, 
kad išlaikytų lietuviškas ir krikš
čioniškas tradicijas, dvasines 
vertybes.

Iš 31 krašto
Vicepirm. Milda Lenkaus

kienė pristatė kraštų delegacijas 
iš 31 valstybės, pažymėdama, 
kad pirmasis Lietuvių kongresas 
įvyko 1935 m. Kaune, kuriame 
dalyvavo lietuviai iš Latvijos, 
Prancūzijos, Amerikos, Urugva
jaus, Brazilijos, Argentinos ir 
Kanados. Šiame seime dalyvau
ja iš 31 krašto atstovai. Alfabe
tiškai vardindama valstybes pir
mąja pakvietė Argentinos 5-is 
atstovus atsistoti, kurių tarpe iš 
ankstesnių seimų pažįstamas 
Artūras Kaminskas; Gudijos 6 
atstovus su pirmininke Virginija 
Tarnauskaite, kuri pakvietė sei
mo atstovus ekskursijon į Gudi
ją; Estijos - tik viena pirm. Rasa 
Unt, pažįstama iš IX-jo seimo; 
didžiausios delegacijos iš JAV 
34 atstovus su pirm. Regina Na- 
rušiene; Kanados su pirminin
kais 12 atstovų. Jaunimo sąjun
gos pirmininkas Matas Stanevi
čius nedalyvavo ir savo atstovo 
iš valdybos neatsiuntė. Latvijai 
atstovavo 7-ni atstovai su pirm. 
Jovita Budzinauskiene ir Latvi
jos lietuvių sąjungos pirmininku 
Augustinu Liepinu.

Šis kraštų pristatymas gan 
ilgai užtruko, nes apie kiekvieną 
kraštą buvo pasakojama, kada 
lietuviai ten įsikūrė, koks skai
čius, ką nuveikė ir kt. Po to bu
vo įteiktos dovanos su padėka 
Respublikos prezidentui, seimo 
pirmininkui, ministeriui pirmi
ninkui, arkiv. Tamkevičiui, ar- 
kiv. Bačkiui, vysk. Baltakiui, 
merui Paksui, seimo kancleriui 
Razmai už PLB globą, Tautinių 
mažumų gen. direktoriui Motu
zui, pirmosios PLB valdybos na
riui iki šiol dirbančiam kanadie
čiams Čuplinskui, prof. dr. Vaš
keliui, PLB atstovybės Lietu
voje vadovui Žemkalniui ir jo 
pagalbininkams, kurie organiza
vo šį seimą.

Pradiniai pranešimai
Po pertraukos prasidėjo 

darbo posėdžiai. Prezidiuman 
išrinkti Juozas Polikaitis, JAV, 

(Nukelta j 2-rą psl.)

Panaikintas įstatymas
Rugsėjo 12 d. Lietuvos sei

mas priėmė įstatymą, kuriuo 
1941 m. birželio 23 d. Lietuvos 
laikinosios vyriausybės pareiški
mas “Nepriklausomybės atsta
tymo deklaravimas” pripažintas 
Lietuvos respublikos teisės ak
tu. Paplitus gausiems neigia
miems atsiliepimams, įstatymo 
iniciatorius ir teikėjas seimo na
rys Antanas Stasiškis paprašė 
seimo vadovybę jį sustabdyti ir 
išbraukti iš seime priiminėjamų 
dokumentų sąrašo.

Iš Lietuvos traukiantis oku
pacinei sovietų kariuomenei ir 
artėjant nacių Vokietijos dali
niams, 1941 m. birželio 23 d. 
ginkluoti lietuvių sukilėliai Kau
ne paskelbė apie nepriklauso
mos Lietuvos valstybės atkūri
mą. Tomis dienomis Lietuvoje 
prasidėjo smurto akcijos prieš 
žydus - holokaustas.

Kaip rašo BNS/LGTIC, 
Tarptautinė komisija nacių ir 
sovietų okupacijų pasekmėms 
įvertinti ir seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis prašė 
prezidentą Valdą Adamkų ve
tuoti šį įstatymą. Komisijos pir
mininkas Emanuelis Žingeris 
bei kitos visuomeninės instituci
jos ir jų vadovai pareiškė rimtą 
susirūpinimą, kad įstatymas ne
suderinamas su tautos intere
sais nė demokratine raida ir 
žlugdo Lietuvos pastangas jung
tis į Vakarų pasaulį, nes pa
reiškimo įteisinimu prisiimama 
atsakomybė už tuo metu vykdy
tus nusikaltimus prieš žydus ir 
už bendradarbiavimą su oku
pantais.

Prenųeras Švedijoje
Lietuvos ministeris pirmi

ninkas Andrius Kubilius rugsėjo 
viduryje dalyvavo Malmėje, 
Švedijoje vykusiame Baltijos re
giono plėtros susirinkime. Jis 
susitiko su Lietuvos garbės kon
sulais Švedijoje, dalyvavo susi
rinkimo atidaryme. Visuotinėje 
sesijoje A. Kubilius pasakė kal
bą apie Europos sąjungos plėt
rą. Kaip skelbia ELTA/LGTIV, 
suvažiavime taip pat buvo kal
bama apie stipresnės Europos 
kūrimą. Šiaurės vaidmenį bei 
Europos sąjungos ir Rusijos 
santykius.

Sutartis su JAV
Rugsėjo 13 d. JAV Senato 

užsienio reikalų komiteto posė
dyje buvo svarstomas dvišalės 
Lietuvos ir JAV investicijų ap
saugos ir skatinimo sutarties ra
tifikavimo klausimas. Kaip pra
neša LR ambasada Vašingtone, 
posėdžiui vadovavo URK Tarp
tautinės ekonominės politikos, 
eksporto ir prekybos skatinimo 
pakomitečio pirmininkas Chuck 
Hagel. Be prieštaravimo buvo 
pritarta sutarties ratifikavimui. 
Galutiniai formalumai bus baig
ti bendrame JAV Senato posė
dyje iki spalio 6 d.

Šiame numeryje
Naudingų pokyčių belaukiant

Valdžia turėtų išdrįsti atsisakyti ligi šiolei darytų klaidų 
Vilniuje posėdžiavo užsienio lietuvių atstovai

Lietuva laukia iš išeivijos paramos mokykloms, ligoninėms
Ką turėtų veikti naujasis seimas?

Vienas didžiųjų uždavinių - gelbėti Lietuvos kaimą ir ūkininką 
Užmaskuota raudonoji jėga Lietuvoje

Nieko sau KGB žmogus - aukštyn kojom apvertė SSSR 
Tarp didvyriškumo ir niekšybės 

Įvedė karišką drausmę, nustatė pareigų ženklus 
Bendravome kaip idėjinė šeima

Ten prie kiekvieno kryžiaus buvo skaitomos maldos 
Lietuviškos mokyklos Vilniaus krašte

Moksleivių skaičius sparčiai didėja, bet problemų dar daug
Iškeliavimas

Vytautas dirbo ligoninės soduose ir gėrėjosi vasaros saule
Plaukiant laivu Amazonės upe

Prakirstoje pakrantės aikštelėje stovėjo nedidelis kryžius 
Lietuviška tautodailė pasmerkta mirčiai? 
Šiuo metu kryžių ir koplytėlių niekas nebestato

Sutartis, pasirašyta 1998 m. 
sausio 14 d., garantuoja abipusę 
investicijų apsaugą, numato ga
limų ginčų sprendimo procesą. 
Ji įsigalios po 30 dienų nuo ša
lių apsikeitimo ratifikavimo do
kumentais.

Tautžudystės paminėjimas
Rugsėjo 22 d. Vilniuje prie 

Panerių paminklo vyko Lietu
vos žydų genocido dienos minė
jimas. Pagerbti Antrojo pasauli
nio karo metais nužudytų 
70,000 žydų atminimą atvyko 
prezidentas Valdas Adamkus, 
seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, ministeris pirmi
ninkas Andrius Kubilius, seimo 
ir vyriausybės nariai, žydų orga
nizacijų atstovai, buvę Vilniaus 
geto kaliniai, praneša ELTA/- 
LGTIC.

Savo kalboje V. Adamkus 
pabrėžė, kad “Lietuvą turime 
auginti kaip atvirą visuomenę, 
kaip brandžią demokratinę vals
tybę, kurioje skirtingų kultūrų, 
skirtingų tradicijų žmones visa
da jungs tarpusavio atjauta ir 
supratimas”. A. Kubilius primi
nė, kad “neturime jokios pilieti
nės ir moralinės teisės nematyti 
to, kas įvyko Lietuvoje... vien
pusiškai traktuoti komplikuotus 
ir toli gražu nevienareikšmius 
istorijos faktus”.

Pratybos su Italija
Rugsėjo 15 d. Lietuvos ka

riuomenės centriniame poligo
ne Pabradėje prasidėjo bendros 
Lietuvos ir Italijos karinės pra
tybos “Baltico-2000”, praneša 
ELTA/LGTIC. Pratybos yra 
programos “Partnerystė taikos 
labui” dalis, ir jau vyksta antrą 
kartą. Atidarymo iškilmėse 
sveikintojai pažymėjo, jog lie
tuvių ir italų kariai yra kartu ko
voję Garibaldžio laikais ir 1863- 
jų metų sukilime Lietuvoje.

Pratybose, kurios tęsis mė
nesį, dalyvauja apie 1000 italų 
karių su pilna lauko pratybų 
įranga. Jau sudarytos sutartys 
su vietinėmis firmomis, iš kurių 
bus perkama degalai, maisto 
produktai, įvairios paslaugos. 
Numatyta, kad karių išlaikymui 
bus išleista apie 8-9 mln. JAV 
dol.

Lankėsi Islandijos ministerė
Rugsėjo 22-26 d.d. Lietuvo

je lankėsi Islandijos teisingumo 
ministerė Solveiga Petursdottir. 
Ji susitiko su Lietuvos teisingu
mo ministeriu Gintaru Balčiū
nu, lankėsi Lietuvos teismuose, 
Teisėjų mokymo centre, Centri
nėje hipotekos įstaigoje, rašo 
BNS/LGTIC. Su Lietuvos pa
reigūnais buvo aptarta Lietuvos 
ir Islandijos patirtis teisėtvarkos 
srityje, delegacijai pristatyta 
Lietuvos teisingumo ministeri
jos veikla, Lietuvos teismų siste
ma. Taip pat buvo pasirašyta 
Bendradarbiavimo sutartis tarp 
Islandijos ir Lietuvos Teisingu
mo ministerijų. (Nukelta į 2-rą psl.)

http://www.tm-deau.gc.ca
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Q RELIGINIAME Gf/EMME

Ką turėtų veikti naujasis seimas?

Vytauto Didžiojo universite
tas mokslo metus pradėjo Kauno 
arkikatedroje bazilikoje, kur Mi
šias aukojo arkivyskupas S. Tam- 
kevičius, vyskupai R. Norvilą, V. 
Michelevičius ir keletas kunigų. 
Universiteto kapelionas kun. L. 
Zaremba, SJ, pamoksle ragino vi
sus atverti širdis Šventajai Dva
siai. Po pamaldų buvo pašventin
ta universiteto koplyčia ir kitos 
naujos patalpos. Rektorius prof. 
V. Kaminskas pasveikino tūkstan
tinę pirmakursių, iš kurių teologi
jos studijas pradės 40, religijos 
mokslus - 24. Kretingoje Šv. An
tano religijos studijų institute 
mokslą pradėjo 32 jaunuoliai.

Marijonų gimnazija Mari
jampolėje iškilmingai atidaryta 
š.m. rugsėjo 1 d. Iškilmėje dalyva
vo vysk. J. Žemaitis, miesto mero 
pavaduotojas V. Botyrius, kiti 
svečiai. Mokyklą remontavusios 
firmos direktorius G. Vilutis sim
bolinį mokyklos raktą įteikė gim
nazijos direktoriui kun. R. Gai
džiui, MIC. Pastarasis savo žody
je priminė, kad šiemet sueina 250 
metų nuo Marijonų vienuolijos 
įsteigimo šioje vietovėje. Padėko
jo Italijos vyskupams ir kitiems 
geradariams, padėjusiems atre
montuoti mokyklą. Ją pašventino 
vysk. J. Žemaitis. Šiuo metu gim
nazijoje veikia keturios klasės, 
kuriose mokosi apie 80 mokinių.

Misįjų dienos Linkuvoje š.m. 
rugpjūčio 25-26 d.d. buvo pradė
tos “Tikėjimo ir šviesos” bend
ruomenės. Pirmąją dieną po Mi
šių jaunimui buvo surengtas Mal
dos vakaras, kuriame dalyvavo ir 
keletas kunigų. Kitą dieną vyko 
konferencijos, skatinančios pakel
ti tikėjimo žvilgsnį į naujus hori
zontus, atsiverti Kristui ir jį sekti. 
Konferencijų vadovas kun. T. 
Astrauskas priminė, kad keliau
jant į Tėvo namus reikia atiduoti 
save patį. Sesele Igne Marijošiūtė 
ir “Gyvųjų akmenų” bendruome
nės narys A. Jonauskis vadovavo 
Jėzaus išpažinimo ir asmeninio 
užtarimo maldoms. Dienos baig
tos Susitaikinimo pamaldomis ir 
Mišiomis.

Tradicinės rekolekcijos “Om
nia instaurarc in Christo” įvyko 
Viekšniuose š.m. rugpjūčio 25-27 
d.d. Pradėta Mišiomis, kurias au
kojo rekolekcijų vadovas kun. R.

Anglijos lietuvaitė - vienuolyno 
steigėja Lietuvoje

“The Universe", Didžiosios 
Britanijos ir Airijos katalikų 
laikraštis, leidžiamas Manches
ter, Anglijoje, š.m. rugpjūčio 27 
d. išspausdino straipsnį apie se
selių karmeličių naujai įsteigtą 
vienuolyną Lietuvoje, Paštuvo- 
je. Seselė Mary Joseph, kurios 
seneliai buvo lietuviai imigravę 
Skotijon, Glasgow mieste 1967 
m. įstojusi į karmelites sužinojo 
apie komunistų vykdomas re
presijas Lietuvoje. Ji pradėjo ra
šyti lietuviams dvasiškiams, ku
rių pavardes sugebėjo rasti, 
jiems pareikšdama savo dvasinę 
paramą ir maldas. Vienas jų bu
vo kun. Vincentas Sladkevičius, 
kuris vėliau tapo kardinolu ir 
prisiminė mažąją skotę, kuri 
jam suteikė vilties.

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, jis seselę Mary Joseph 
(Šneiderytę) paprašė Lietuvoje 
įsteigti karmeličių vienuolyną. 
Kartu su sesele Mavis Therese 
iš šiaurinės Valijos ir sesele Ma
ry iš Londono ji nuvyko į Paštu- 
vą 1994 m. liepos mėnesį pradė
ti savo darbo. Jos šešerius me
tus darbavosi, vargo sename na
me, kol surinko lėšas vienuoly
no, statybai. Šių metų rugpjūčio 
viduryje, per Žolines, įvyko 

Gudlinskis. Jaunimas, vadovauja
mas katecheto P. Aurylos, atliko 
susikaupimo programą “Gyvasis 
ugnies kryžius”, Juodeikių pušyne 
meldėsi, garbino Dievą, diskutavo 
būreliuose, vadovaujant kuni
gams, ėjo Kryžiaus kelius. Pabai
goje buvo aptarta rekolekcijų 
svarba, pasidalinta šio susitikimo 
įspūdžiais.

Kaišiadorių vyskupijos kuni
gų rekolekcijoms š.m. rugpjūčio 
28-30 d.d. Birštone vadovavo kun. 
V. Aliulis, MIC. Gvildentos šių 
dienų sielovados ypatybės ir kuni
go vaidmuo ieškant glaudesnių 
ryšių su pasauliečiais. Apmąstytas 
Švč. Mergelės Marijos vaidmuo 
kunigo gyvenime, apžvelgti litur
gijos, celibato ir kiti svarbūs klau
simai. Rekolekcijos baigėsi Mi
šiomis, kurias koncelebravo Kai
šiadorių vyskupas J. Matulaitis, 
rekolekcijų vadovas ir 52 rekolek
cijose dalyvavę kunigai.

Sielovados centre Kaišiado
ryse š.m. rugsėjo 4 d. susitiko Ka
techetikos, Šeimos, Jaunimo cent
rų, “Caritas” ir “Vilties tilto” or
ganizacijų vadovai bei darbuoto
jai. Susipažinta su vykdomomis 
programomis, pasidalinta nauja 
informacija bei patirtimi. Vysk. J. 
Matulaitis pabrėžė šių organizaci
jų bendrą tikslą evangelizuoti, ka- 
techizuoti, teikti moralinę bei so
cialinę paramą. Į Sielovados cent
ro darbuotę šiemet įsijungė kun. 
G. Tamošiūnas ir kun. R. Bič
kauskas.

Telšių vyskupas A. Vaičius š. 
m. rugpjūčio 27 d. pašventino 
Klaipėdos Marijos Taikos Kara
lienės šventovę. Šventės proga 
prisiminta kova su komunistine 
valdžia dėl tos šventovės uždary
mo, toje kovoje nukentėję kunigai 
bei pasauliečiai. Prieš iškilmės 
Mišias vyskupas suteikė Sutvirti
nimo sakramentą 1105 tikintie
siems. Rugsėjo 2 d. vysk. A. Vai
čius pašventino ir Kivylių Švč. 
Mergelės Marijos ėmimo į dangų 
šventovę, kur dalyvavo gausus bū
rys tikinčiųjų, kurių daliai taipgi 
suteiktas Sutvirtinimo sakramen
tas. Rugsėjo 8 d. Telšių kunigų 
seminarijoje lankėsi jaunieji šau
liai, susitiko su vyskupais A. Vai
čiumi ir J. Kaunecku, seminarijos 
vadovybe bei klierikais.

naujo, Šv. Juozapo ir Šv. Tere
sėlės vardo karmeličių vienuoly
no pašventinimas, kuriam vado
vavo Kauno arkivyskupas Sigi
tas Tamkevičius. Dalyvavo mal
dininkai iš Jungtinės Karalystės 
ir daugiau kaip tūkstantis lietu
vių. Tai buvo istorinis karmeli
čių sugrįžimas į Lietuvą po 130 
metų, carui jas ištrėmus 1865 m. 
Nors a.a. kardinolas V. Sladke
vičius nesulaukė šio šventinimo, 
jo “mažoji skotė” išlaikė savo 
pažadą jam. Inf.

Lietuvos vaizdai. Raudonės pilis, XVI-XVII š., Jurbarko rąj.; Simono Daukanto muziejus Papilėje, Akmenės 
rąj.; Dotnuvos šventovė, 1790; Vytauto Didžiojo paminklas Veliuonoje, 1930; Žemaičių Kalvarija, Plungės 
rąj.; Palūšės šventovė, XVIII š., Ignalinos rąj.

Vilnioje posėdžiavo užsienio lietuvių atstovai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Algimantas Gečys, JAV, ir Sau
lius Varnas iš Australijos. Suda
rytas sekretoriatas, komisijos.

Perėmus pirmininkavimą 
Juozui Polikaičiui sekė įdomūs 
PLB valdybos narių pasisaky
mai dėl ateities veiklos. Vytau
tas Kamantas priminė, kad pa
grindinis tikslas - išlaikyti lietu
viškas mokyklas, “Pasaulio lie
tuvį”, teikti jaunimo kongresui 
Australijoje paramą, tęsti kraštų 
pirmininkų suvažiavimus. Da
bartinėje darbo komandoje bu
vo 13 valdybos žmonių.

Milda Lenkauskienė primi
nė, kad nuo pirmųjų dienų dir
bo jaunimo sąjungoje ir vėliau 
valdyboje. Iki Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 1990 m. 
Bendruomenė jungė 19 kraštų, 
o dabar jau 31. Sugestija - su
vesti Rytų ir Vakarų kraštų ben
druomenes suporuojant.

Algis Rugienius: keičiasi 
pasaulis ir mes. Siūlė komuniz
mo teismo ir genocido bei ŠAS 
(NATO) klausimus statyti pir
moje vietoje. Lietuvai esam rei
kalingi ir mums Lietuva reika
linga. Regina Kučienė: švietimo 
reikalai pagrindinis ateities dar
bas. Danutė Čiornij: trūksta ge
resnės informacijos ir didesnio 
bendradarbiavimo tarp atskirų 
kraštų. Dr. Vytis Viliūnas: posė
džius daryti per internetą. Gab
rielius Žemkalnis: dar kai ku
riuose kraštuose Bendruomenė
je nėra sutarimo, kaip pvz. Ka
raliaučiaus krašte. Atstovybė 
pasirašė su Tautybių departa
mentu susitarimą dėl paramos 
Rytų kraštuose studijuojan
tiems. Laima Žliobienė: sekan
čiais metais vysk. M. Valančiaus 
200 m. gimimo sukaktis, kurią 
reikėtų tinkamai paminėti.

Prezidiumas pranešė, kad 
seime dalyvauja 128 nariai iš ga
limų 149. Po klausimų ir disku
sijų dėl PLB valdybos praneši
mų tvirtinimo, kurie buvo iš
spausdinti atskiroje knygoje, ki
lo priešingi pasiūlymai, kur bu
vo daug kalbėtojų ir reikėjo ke
lis kartus balsuoti, kol galop bu
vo priimtas nutarimas popietinį 
posėdį pratęsti 2 vai. ir tada val
dybos pranešimus tvirtinti.

Pietus valgėme Lietuvos 
seimo valgykloje, kur greit ap
tarnaujami grakščių padavėjų 
gavome trijų patiekalų pietus. 
Porcijos ne per didžiausios, bet 
skaniai pagamintos. Mums už 
tai reikėjo apsimokėti; susipaži
nimo vakaras, pietūs ir atsisvei
kinimo vakaras kainavo 400 litų 
arba 100 JAV dolerių.

Lietuviai Rytuose ir Vakaruose
Popietinėje sesijoje pirmi

ninkavo Algimantas Gečys, kur 
išklausyti garbės teismo (bylų 
nebuvo) ir kontrolės komisijos 

Lydos pilies atstatytas bokštas Gudijoje Nuotr. St. Daliaus

išsamus pranešimas apie finan
sinę būklę. Po to sekė kraštų 
Bendruomenių ir Jaunimo są
jungų pirmininkų pranešimai ir 
siūlymai ateičiai.

Argentinos jaunimo atsto
vas kalbėjo labai stipriu lietuviš
ku akcentu ir dėkojo už jauni
mui teikiamą paramą.

Australijos LB pirm. Vabo- 
lienė pažymėjo, kad jaunimas, 
nemokantis lietuvių kalbos, pra
dėjo domėtis ir mokytis kalbos. 
O jaunimo atstovas plačiau pa
sakojo apie ruošiamą X-jį Jau
nimo kongresą Australijoje.

Vokietijos LB numato leisti 
žiniaraštį, rūpintis Vasario 16 
gimnazijos išlaikymu. Vokietijoj 
dabar yra apie 25,000 lietuvių. 
Jaunimo atstovė labai gražiai 
pakalbėjo švaria tarsena apie 
jaunimo problemas.

Gudijos LB pirm. Tarnaus- 
kaitė energingai pranešė apie 
lietuvišką veiklą, o jaunimo at
stovas - apie mokyklas ir tauti
nių šokių būrelius.

Danijos ir Vengrijos LB at
stovų nebuvo.

D. Britanijos lietuvių sąjun
gos pirmininkas pažymėjo, kad 
daug lietuvių dabar yra jau tre
čiosios bangos ateiviai.

Estijos pirmininkė Rasa 
Unt priminė, kad LB šiemet mi
nės 20 m. sukaktį. Karaliaučiaus 
srityje vyksta visokeriopa lietu
viška veikla, o jaunimas aktyvus 
lietuviškame darbe mokyklose, 
organizacijose,. Kazachstano pir
mininkė Danutė Smagulova 
pranešė, kad lietuviai labai ger
biami tame krašte. Latvijos pir
mininkė ir jaunimo atstovas 
pranešė, kad lietuvių jaunimo 
Latvijoje yra apie 2,000.

Lenkijos pirmininkė pažy
mėjo, kad skiria didelį dėmesį 
asimiliacijos pavojui nesuke
liant priešlietuviškų lenkų nuo
taikų. Moldaves bendruomenė 
ir jaunimo atstovas mažai kuo 
gali pasirodyti. Prancūzijos ben
druomenėje lietuvių apie 200, o 
prancūzų bičiulių 3,000. Rusijos 
pirmininkė ir jaunimo pirminin
kė kalbėjo apie tolimus atstu
mus, kurie skiria vietoves ir sun
kumus susisiekti. Sibiro pirmi
ninkas Bonaventūras Virbickas 
ir jaunimo pirmininkė priminė 
sunkią ir jautrią tremtį, kurių 
palikuonys ten yra pasilikę. 
Urugvajaus pirminininkas ir 
jaunimo pirm, atėjo su maža 
Urugvajaus vėliavėle. Ukrainos 
pirmininkė sakė, kad Ukrainoje 
gyvena apie 11,000 lietuvių. Uz
bekijos bendruomenės pirm, ir 
jaunimo pirm, pranešė, kad kal
bės rusiškai, bet pakalbėjo gan 
suprantamai su sunkiu akcentu 
lietuviškai. Venezuelos pirmi
ninkė pranešė, kad veikla krašte 
prasidėjo 1947 m., didelį darbą 

atliko kunigai ir ambasadorius 
Dambrava.

Pirmosios seimo dienos po
sėdžiai pasibaigė 6.25 v.v. Iš 
Lietuvos seimo rūmų buvome 
atgal nuvežti į viešbutį.

Vakare viešbučio kambariai 
skambėjo įvairių kraštų atstovų 
kalbomis ir dainomis. Teko vėl 
atnaujinti pažintį su Estijos 
pirm. Rasa Unt, Karaliaučiaus 
pirm. Sigitu Šamborskiu, Sibiro 
pirm. Virbicku ir kitais. Pasiro
do, Rytų kraštų atstovai yra la
bai dainingi su stipriais balsais, 
tad dainos skambėjo iki vėlu
mos. Vyko stiprus judėjimas iš 
vieno aukšto iki kito lankant 
atstovus.

Jaunimas ir kariuomenė
Ketvirtadienį posėdžiai pra

sidėjo 9 v.r. Pirmasis kalbėjo 
PLB Jaunimo sąjungos pirm. 
Rimas Baliulis. Po jo buvo daug 
kalbėtojų, kurie reiškė nuomo
nę, kad jaunimo kongresus ir 
toliau reikia rengti užsienyje, 
bet ne Lietuvoje. Apie X-jo 
Jaunimo kongreso ruošą Aust
ralijoje kalbėjo Linas Šeikis.

Sesijai pirmininkavo Algi
mantas Gečys, kai vyko praneši
mai apie ŠAS (NATO) ir Euro
pos sąjungą. Krašto apsaugos 
viceministeris Kilikauskas kal
bėjo apie Lietuvos kariuomenės 
paruošimą pagal NATO stan
dartus. Dabar išleidžiama 116 
litų vienam kareiviui išlaikyti, o 
alkoholiui 700 litų. Esą kaltina
ma kariuomenės vadovybė, kad 
padarė sovietinių karininkų va
lymą, kad paliko tarnauti 24 
pulkininkus, kurie dirba gerai ir 
sąžiningai. 1994 m. Lietuvos ka
riuomenėje buvo 9 generolai, 
114 pulkininkų, 244 pulkininkai 
leitenantai, 524 majorai, jaunes
niųjų karininkų 1,500. Kadrai 
buvo labai išpūsti - vienam kari
ninkui teko vienas kareivis, o 
dabar 6 kareiviai 1 karininkui. 
Puskarininkis yra pats svarbiau
sias asmuo kariuomenėje. Mo
kykla Kaune ruošia juos. 1,200 
karininkų ir puskarininkių yra 
paruošti užsienyje. Ginklams iš
leido praeitais metais tik 38 mil. 
litų, nes labai daug paramos 
gaunama iš užsienio. Danija ap
ginklavo inžinerijos batalioną 
Kaune, Vokietija davė 2,000 
kulkosvaidžių, 100 šarvuočių, iš 
JAV gauta 18 mil. dol. pa
ramos.

Apie Europos sąjungą kal
bėjo viceministeris Ušackas, ku
ris veda derybas dėl įstojimo į tą 
sąjungą.

Po pranešimų buvo klausi
mų, į kuriuos atsakė vicemin. 
Kilikauskas. Ministerijoje dabar 
yra 287 etatai, o žiniasklaida 
skelbia padidintą skaičių arba 
labai neigiamai rašo. Jeigu kas 
negero, tai eina į pirmą laikraš
čio puslapį, o jei kas gero, tai 
nukiša kur nors į galą. Ministe
rija išleido 15,000 (NATO klau
simu) brošiūrų Lietuvos žmo
nėms, o reikėtų per 100,000, bet 
nėra tam lėšų. Gauta iš JAV 
40,000 šautuvų, kurių katalogo 
kaina po 1,000 dol. ir gauti ne
mokamai. Ginklų užtenka, nes 
nereikia mums stiprios aviacijos 
nei laivyno, tik trūksta priešlėk
tuvinių raketų, bet dėl to eina 
derybos. Kariuomenėje vyrai 
mokomi drausmės ir patriotiz
mo. Visa bėda, kad kariuome
nės išvengia daug sveikų vyrų, o 
atėjusieji į kariuomenę jau ran
dami nesveiki.

Trumpai kalbėjo ir sveikino 
kariuomenės vadas gen. Kron- 
ka,t,s. (Bus daugiau)

HENRIKAS KUDREIKIS

Visų pirma jis turėtų suma
žinti trečdaliu savo narių algas, 
uždrausti užsienio keliones, ku
rios kainuodavo milijonais litų. 
Vėliau turėtų sumažinti trečda
liu ir seimo narių skaičių.

Vienas didžiųjų seimo už
davinių - gelbėti Lietuvos kai
mą ir Lietuvos ūkininką. Ūki
ninkams turi būti išmokama iš 
karto už parduotus javus, gyvu
lius ir pieną. Seimas pasirūpina 
uždaryti valstybės sienas, kad 
sustotų Lietuvon plaukę nelega
lūs maisto gaminiai, ypač mėsa, 
nes Lietuvos ūkininkai negali 
parduoti kiaulių ir karvių. Ūki
ninkai gali padidinti javų pro
dukciją (rugiai importuojami iš 
kitų valstybių). Yra galimybė iš 
javų gaminti benzino pakaitalą. 
Benzino kainos pasaulyje kyla 
nepaprastu greičiu. Greitai Lie
tuvos ūkininkui benzino kaina 
bus beveik neprieinama.

Lietuvos seimo atstovai tu
rėtų susirūpinti padėtimi Lietu
vos mokyklose. Kaune dvi pen
kiolikmetės nužudė savo drau
gę, kuri atsisakė dalyvauti nar
komanijos ir paleistuvavimo 
veiksmuose. Kauno mokyklose 
vyrauja gaujos, terorizuoja mo
kinius, kurie nesideda jų drau
gystėm Pasiskundus mokyklų 
vadovams, atsakoma, kad jie be
jėgiai, pataria persikelti į kitą 
mokyklą.

Lietuvos seimo atstovai tu
rėtų pasirūpinti, kad būtų paša
linti tokie mokyklų vadovai, ku
rie viešai mokiniams aiškina, 
jog Lietuvos patriotai-partiza- 
nai buvo tik paprasti “banditai”. 
Tokių vadovų dar yra daug.

Lietuvos seimo atstovai be 
svyravimų pasisako už Lietuvos 
kariuomenę, kuri reikalinga 
Lietuvos politiniam ir visuome
niniam pastovumui. Ji taip pat 
yra Lietuvos jaunų vyrų švieti
mo ir patriotizmo mokykla, jau
nų vyrų viltis tapti lakūnais ir jū
reiviais. Kariuomenė turi būti 
parengta partizaniniam karui.

Naujasis seimas turėtų pa
rengti naują pensijų įstatymą, 
kuriame bolševikų nomenklatū
rininkams, KGB aktyvui ir bu
vusiems stribams paskirtų že
miausio laipsnio pensijas. Buvęs 
raudonųjų partizanų (iš tikrųjų 
teroristų) vadas, nužudęs lietuvį 
patriotą Mielagėnų viršaitį Jan
kauską ir Adutiškio ugniagesį 
Banį, gauna antro laipsnio ne
mažą pensiją. Tokių šimtai. Sei
mas turėtų pasirūpinti, kad būtų 
pašalinti buvę žymūs bolševikų 
nomenklatūrininkai - teisėjai. 
Dabartiniams teisėjams suma
žinti nepaprastai dideles jų algas.

Buvusios valdžios Lietuvos 
didvyrių-partizanų pagerbimui 
iki šiol sugebėjo išleisti tik vieną 
pašto ženklą. Visos pokario 
valstybės savo patriotus pagerbė 
ženklų serijomis. Ypač meniš
kus ženklus išleido prancūzai. 
Kodėl tokių neišleisti Dauman
tui, Kazimieraičiui, Vanagui, 
Voveriui, Dzūkui ir kitiems pa
gerbti?

Naujasis seimas turėtų per
žiūrėti įstojimui į Europos są
jungą sąlygas. Pastaroji įstato 
valstybę į ankštus rėmus - poli
tinius ir ekonominius.

PADĖKA

MYLIMAI SESUTEI
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iškeliavus pas Dievą...
Nuoširdžiai dėkojame prel. Jonui Staškevičiui, 

kun. E. Putrimui ir diak. V. Staškevičiui už aukotas Mi
šias Lietuvos kankinių šventovėje ir maldas laidotuvių 
koplyčioje. Ačiū D. Radikienei ir M. Gabriui už giedoji
mą ir muziką šventovėje. Dėkojame karsto nešėjams.

Esame dėkingi giminėms, draugams, pažįsta
miems ir visiems, dalyvavusiems laidotuvėse, už užprašy
tas Mišias, pareikštas užuojautas, už gėles ir dosnias au
kas, skirtas “Vaiko tėviškės namams” ir “Kovai su vėžiu ir 
džiova Lietuvoje”. Dėkojame B. Matulaitienei, M. Povi- 
laitienei už aukų rinkimą ir B. Stanulienei už paruoštus 
pietus bei ponioms už suneštus pyragus.

Jūsų nuoširdumas liks visados mūsų atmintyje.
Liūdintys: sesuo J. Valiulienė, 

brolis P. Besasparis

Nusikalstamumas Lietuvoje 
be pertraukos auga. Kiekviena
me mieste siaučia gaujos, kurios 
terorizuoja ne tik pavienius as
menis, bet ir firmas, reikalauda
mos vad. “saugos” mokesčio. 
Kriminalinio elemento vadai ir 
jų gaujų nariai yra žinomi poli
cijai, net ir visuomenei. Vyk
dant Europos sąjungos įstaty
mus jie niekuomet nebus sunai
kinti - jie sunaikins Lietuvos 
valstybę. Europos pinigas euro 
pagal JAV dolerį jau krito 30%, 
vis krinta žemyn. Be to, laisva 
prekyba šiandien sunaikintų 
Lietuvos ūkininką. Tad tenka 
pagalvoti, ar verta skubėti į šią 
sąjungą dabar?

Bolševikų okupantai sunai
kino laisvą Lietuvą ekonomiš
kai, dar daugiau dvasiškai, nu
žudė ir nukankino tūkstančius 
mūsų tautiečių. Bet, kol Lietu
vos sienos su Rusija dar nesure
guliuotos, seimas sustabdo bet 
kokius reparacijų iš Rusijos rei
kalavimus, nutildo rėksnius, kad 
Rusija greit ir iš Lietuvos pada
rys Čečėniją. Be to, ar verta 
bandyti iš “ubago” atimti lazdą?

Seimas nepamiršta ir Il-ro 
Pasaulinio karo lietuvių karių, 
ypač buvusių Raudonosios ar
mijos 29-to korpo vyrų, prievar
ta paimtų į vokiečių dalinius. Jų 
ir trims mėnesiams pasirašiusių 
savanorių kapai išmėtyti Latvi
joje, Gudijoje, Rusijoje, Ukrai
noje, Rytprūsiuose. Reikia išrū
pinti iš Vokietijos gyviems pen
sijas ir kompensacijas jų šei
moms.

Seimo nariai nustoja tautie
čiams kalbėję apie greitą Lietu
vos priėmimą į ŠAS (NATO). 
Ši organizacija reikalinga Lietu
vai, bet pakalbėjus (neoficialiai) 
su aukštais JAV kariškiais ar 
politikais, paaiškėja, kad Lietu
vos nepriims į NATO, kol prie
šinsis Rusija.

Naujojo seimo vienas iš pa
grindinių uždavinių - surasti 
darbų bedarbiams, ypač jauni
mui. Lietuvos seimas kartu su 
Katalikų Bažnyčios vadovais ieš
ko kelių sumažinti savižudybes.

Savaitė...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

OECD pareigūnas Lietuvoje
BNS/LGTIC žiniomis, rug

sėjo 20-22 d.d. Lietuvoje viešėjo 
Ekonominio bendradarbiavimo 
ir plėtros organizacijos (OECD) 
generalinio sekretoriaus pava
duotojas Sciichi Kondo su dele
gacija. Apsilankymo tikslas - 
įvertinti OECD Tarybos patvir
tintos Baltijos regioninės pro
gramos Lietuvoje įgyvendinimą 
ir aptarti tolimesnius programos 
vykdymo darbus bei galimybės 
Lietuvai gauti stebėtojos statusą 
atskiruose OECD komitetuose.

Vyko svečio susitikimai su 
prezidentu Valdu Adamkumi, 
ministeriais bei Lietuvoje akre
dituotais OECD Baltijos regio
ninę programą remiančių vals
tybių ambasadoriais. Jo teigimu, 
Lietuvos pažangos lygis dabar 
yra artimas OECD šalims ir 
Lietuva bus pakviesta tapti 
OECD nare. OECD, turinti 29 
valstybes nares, siekia tolygaus 
ekonominio augimo, darbo vie
tų sukūrimo, gyvenimo lygio ki
limo įvairiuose kraštuose. RSJ

mailto:tevzib@patbcom.com


Lietuvos prezidentas ir 
seimas vokiečių spaudoje

KAZYS BARONAS, Vokietija

“Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus rūsčiai reagavo į 
Lietuvos parlamento konserva
torių daugumos nutarimą tokio
je pačioje teisinėje plotmėje lai
kyti 1941 m. paskelbtą nepri
klausomybę kaip ir 1918 ar 1990 
m.” - rašė “Sueddeutsche Zei- 
tung” atstovas Varšuvoje To
mas Urban. Jis pažymėjo, kad 
šis nutarimas susilaukė jau pro
testo tarptautinių žydų organi
zacijų ir lietuviškų partijų, ka
dangi 1941 m. sudaryta laikinoji 
vyriausybė beveik neparodė jo
kio pasipriešinimo nacionalis- , 
tams, nusiteikusiems prieš žydus.

Buvęs JAV pilietis Valdas 
Adamkus viešėdamas olimpia
doje pareiškė, kad ne tik jis ve
tuosiąs šį nutarimą, bet ir reika
lausiąs parlamentą šį nutarimą 
laikyti klaida.

Lietuvos seimo pirm. Vy
tauto Landsbergio tėvas taip 
pat priklausė laikinajai vyriausy
bei ir siuntęs telegramą Adolfui 
Hitleriui, dėkodamas už “išlais
vinimą”. Vokiško dienraščio at
stovas priminė 1940 m. sovietų 
suklastotus rinkimus, įvykdytą 
Lietuvos okupaciją. Pasekmės 
buvusios labai liūdnos: NKVD 
daliniai žudė inteligentiją, ūki
ninkus, trėmė lietuvius į Sibirą.

Pabaigoje vokietis pažymė
jo, kad V. Landsbergis trumpai 
prieš balsavimą suprato, kokį 
platų atgarsį pasaulyje sukels šis 
nutarimas. Laikinoji vyriausybė 
grąžino nuosavybes, tačiau žy
dai buvo išskirti. Tiesa, dalis vy
riausybės narių buvo priešingi 
vokiečių okupantams, tačiau 
1943 m. (?) ji buvo pašalinta.

Užmaskuota raudonojijėja Lietuvoje
VILIUS BRAŽĖNAS

Šėtonas turėtų stebėtis žmo
nių sukurta šėtoniška sistema - 
komunizmu. Jis galėtų sakyti: 
“Net aš pats negalėčiau sugal
voti nieko geresnio”. Teroras, 
masiniai kapai, Sibire išbarstyti 
kaulai, kankinių kančios, našlių 
ir našlaičių ašarų jūros yra tik 
dalis komunizmo apraiškų. Ko
munizmas gali “didžiuotis” bru
talia jėga naikinti žmogaus dva
sią, jo savigarbą, garbės jausmą, 
paleidimu žmogaus-žvėries nuo 
moralinės grandinės. Prieš tas 
komunizmo apraiškas šiandien 
stovi nustebęs pasaulis, įskaitant 
ir lietuvius.

Žmonės, įpratę neišsiskirti 
iš bandos, ir laisvėje nepakenčia 
bandančių tai daryti. Sunku at
sikratyti įprasto įtariamumo, 
nepasitikėjimo, skundimo bei 
šmeižimo. Šmeižtai, kaip ir 
griaustinis, trenkia į aukščiau
sius girios medžius. Tai ypač 
pastebima pabuvojus Lietuvoje.

Net iš užsienio stebint sun
ku nepastebėti “raudonosios 
šmeižtasklaidos”. Štai Floridos 
dienraščio “St. Petersburg Times” 
rugpjūčio 6 d. laidoje rašo apie 
“kontroversiją” Lenkijos prezi
dento rinkimuose: du pirmaują 
kandidatai - prez. Aleksander 
Kwasniewski ir buvęs preziden
tas Lech Walęsa “gali būti pri
versti pasitraukti, jei būtų rasti 
kaltais šnipinėjimu”, atseit, ben
dradarbiavus su lenkiška KGB. 
Ir atskirk, kad gudrus, kur di
džiojo melo migloje yra rūkas ir 
kur seno melo kamino dūmai. 
Ypač kai žinai, jog senojo melo 
meistrai tebesėdi ir naujojo me
lo virtuvėje. Net ir “dokumen
tai”, kurie buvo klastojami tada, 
yra tų pačių “rašytojų” rankose. 
Jie ir dabar turi patirtį pareda
guoti, patirštinti bei pabaltinti. 
Tad nebandyk prasikišti iš mi
nios, nebent tuo įtvirtini senus 
virėjus naujoje virtuvėje.

Vos pradėjus Lietuvos atgi
mimo sąjūdžiui judėti, užsie
niuose pasirodė “dokumentai”, 
kur “juodu ant balto” parašyta, 
kad prof. Vytautas Landsbergis 
yra KGB žmogus. Nieko sau 
“KGB žmogus”: apstatė Gorbį, 
aukštyn kojom apvertė SSSR, 
nedavė progos Margaret That
cher ir George Bush’ui pratęsti 
vergų imperijos gyvybę ir gal

• Jau taip gyvenime esti - jei žmo
gus negalvoja apie laimę ar nelai
mę, o tik stengiasi stropiai atlikti 
savo pareigą, laimė ateina savaime, 
nors žmogui priseina gyventi varge 
ir neturte. (Humboldt)

Didžiausias Vokietijos dien
raštis “SZ” (jo tiražas savaitga
liais siekia 770,000) pranešimą 
pavadino “Vilniaus (“Wilna”) 
parlamentas supykino prezidentą”.

Dviejų Vokietijos opozici
nių partijų - CDV ir Bavarijos 
CSU (krikščionių demokratų ir 
krikščionių socialinė s-ga) parti
jų pasitarime Miunchene buvo 
nagrinėtas Europos s-gos plėt
ros klausimas. Buvęs Vokietijos 
krašto apsaugos min. (CDU val
dybos narys) spaudai pareiškęs, 
kad Lenkija, Vengrija, Čekija 
bei trys Baltijos valstybės turi 
būti į ES įjungtos jau 2003 sau
sio mėn. Jo pasiūlymas opozici
nių partijų pasitarime buvo at
mestas, nenustatant datos, ta
čiau numatant 2004 m. Visiškai 
atmestas Turkijos narystės klau
simas.

“64 milj. dol. JAV loterijoje 
laimėjo 63 Aleksas Selenius 
(Selenis?). Jis turi nedidelę au- 
todirbtuvę Čikagoje. Laimėtus 
pinigus Selenius numato pada
linti tarp vaikų ir vaikaičių, bei 
dalį skirti labdaringoms draugi
joms. Keturiolikmetis Selenius 
su tėvais atvyko iš Lietuvos.” 
Kaip didžiausią sensaciją prane
šė vokiška spauda, radijas ir te
levizija, pažymėdama jo gim
tinę.

Vykdamas iš atostogų Itali
joje Miuncheno-Stutgarto greit
kelyje sutikau du Lietuvos sunk
vežimius. Vienoje poilsio aikš
tėje teko trumpai pasikalbėti. 
Jaunas šviesiaplaukis lietuvis 
važiavo iš Italijos į Bremeną, 
veždamas obuolius. Bremene 
jam bus pakrautos prekės į Lie
tuvą. Uždarbis labai geras, pa
žintis su kitais kraštais.

išgelbėti ją nuo subyrėjimo. Kad 
būtų daugiau tokių “parsidavė
lių”! V. Landsbergis privedė 
prie Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo, prie okupacinės ka
riuomenės išvedimo ir pagaliau 
net prie prez. Bush’o Lietuvos 
pripažinimo. Tad nenuostabu, 
kad jis nepatinka nei Maskvos, 
nei Vašingtono nomenklatū
roms - komunistinėms ir globa- 
listinėms. Ką jau bekalbėti apie 
vietinius “buvusius”. Ir dabar 
dar, Tribunolo metu einant į 
seimą, negali išvengti gan profe
sionaliai atrodančių piketuotojų 
prieš Landsbergį. Anot piketuo
jančių, jis “išpardavė”, ir “išvo
gė” Lietuvą. Ir norėdamas jis 
negalėtų nieko pavogti, kai ko
munistai buvo viską išvogę.

Būnant Lietuvoje arčiau 
“raudonosios šmeižtasklaidos”, 
net ir neieškodamas susiduri su 
jos padraikais. Su antinaciona- 
listo, globalisto George Soros 
parama išleistoje (lietuviškame 
vertime) knygoje “Pabaltijo re
voliucija” užtinki dailiai įpintus 
išpuolius prieš “antisovietinį 
elementą” - prieš rezistentus. 
Žinoma, tokiu atveju sunku ap
eiti dvasinius rezistentus, kaip 
mons. Alfonsas Svarinskas bei 
seselė Nijolė Sadūnaitė. Šiems 
gal per daug sunku būtų pare
daguoti “dokumentus”. Tad tai
komas komunistų ir jų ginkla
nešių “liberalų” išbandytas ter
minas “ekstremistai”. Įdomiau
sią, kad jiems primetamas val
džios ir net pinigo siekimas. Ap
linkiniu (per Estiją) keliu netie
siogiai daroma užuomina apie 
psichines problemas... (Tik
riausiai Tarptautinis visuomeni
nis tribunolas išgirs liudijimų 
apie NKVD psichiatrines ligo
nines gydyti sergantiems tikėji
mu į Dievą ir tautiniu patriotiz
mu).

Ryšium su ŠAS (NATO) 
narystės klausimu ir šiaip Lietu
vos saugumo svarstymuose vis 
prasikiša nuotaikos prieš ginkla- 
vimąsį ir kariuomenę apskritai. 
Pasirodo būta sunkumų net su 
patriotizmo skiepijimu karių pa
ruošime. Kai su tais klausimais 
žiniasklaidoje susidūrė KAM vi- 
ceministeris Edmundas Sima
naitis ir žiniasklaidą pavadino 
“purvasklaida”, neteko ilgai 
laukti ir šmeižtasklaidos nuo
dingų garų. Prieš jį buvo išritin
ta “sunkioji artilerija”.

Visa tai rodo, kad Lietuvoje 
tebeveikia užmaskuota “raudo
noji” jėga, pasireiškianti ypač 
prieš seimo rinkimus ir kitomis 
progomis.
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Paminklas Paneriuose, kur nacių laikais buvo nužudyta labai daug žydų ir kitų tautybių žmonių
Nuotr. G. Kurpio

Tarp didvyriškumo ir niekšybės
Suvalkiečių “Tauro” apygardos laisvės kovotojų vadai, organizatoriai ir išdavikai

KAZYS BLAŽEVIČIUS, 
Kaunas

Oficiali “Tauro” apygardos 
įsteigimo data - 1945 m. rugpjū
čio 15 d. Tą dieną Skardupių 
klebonijoje buvo sukviestas Šu- 
valkijos partizanų grupės, būrių 
ir junginių vadų pasitarimas. Ja
me dalyvavo kpt. Leonas Tau- 
nys-Kovas, Vytautas Gavėnas- 
Vampynas, Jonas Pileckis-Bro
kas, Albinas Ratkelis-Oželis, 
Itn. Vytautas Bacevičius-Vygan
das, vet. gyd. Kazys Lapinskas- 
Berželis, kpt. Vaclovas Navic
kas-Perkūnas, Vincas Radzevi
čius-Vaidila, Juozas Kulboka- 
Vytenis, sportininkas Stasys 
Šačkus-Uosis, pik. Liudvikas 
Butkevičius-Luobas ir kun. An
tanas Ylius-Vilkas.

Tame pasitarime buvo 
įsteigta “Tauro” apygarda, api
brėžtos jos veiklos ribos (vėliau 
jos kito), sudarytas apygardos 
štabas, suformuotos rinktinės, 
nutarta parengti “Tauro” apy
gardos partizanų statutą.

Paskiri būriai
Iki apygardos įsteigimo ir 

partizaninio judėjimo centrali
zavimo Suvalkijoje tas judėji
mas buvo labai aktyvus. Mari
jampolės rajone Palių miškuose 
veikė kpt. Sergijaus Staniškio- 
Antanaičio, Lazdijų apylinkėse 
- kpt. Vaclovo Navicko-Perkū- 
no, Šilavoto, Prienų, Balbieriš
kio apylinkėse - Vinco Senavai- 
čio-Žaliavelnio, Prienų apylin
kėse - Itn. Martyno Kuzmicko- 
Briedžio, Kazlų Rūdos miškuo
se - j. Itn. Broniaus Abromai
čio-Spyglio, Marijampolės ir 
Kalvarijos apylinkėse - Vytauto 
Gavėno-Vampyno ir kt. vadų 
vadovaujami partizanų būriai.

Šie būriai veikė aktyviai, ta
čiau savo veiksmų nekoordina
vo. Partizaninės kovos patirties 
stoka, sąveikos tarp atskirų bū
rių nebuvimas neišvengiamai 
vedė prie skaudžių netekčių.

Organizacinės pastangos
1945 m. birželio 17 d. Skar

dupių klebono kun. Antano 
Yliaus ir Jono Pileckio inicia
tyva Marijampolės apylinkėse 
buvo suorganizuotas Algimanto 
partizanų I skyrius. Skyriaus va
du išrinktas J. Pileckis, pasirin
kęs Broko slapyvardį. Kun. A. 
Ylius prisaikdino pirmuosius aš
tuonis partizanus. Tą pačią dieną 

buvo sudaryta “Tauro” apylinkė 
Marijampolės apskrities ribose.

Liepos 19 d. Skardupių kle
bonijoje įvyko “Tauro” apylin
kės štabo steigiamasis posėdis. 
Štabo viršininku išrinktas avia
cijos kpt. Leonas Taunys-Kovas.

Rugpjūčio 5 d. klebonijoje 
įvyko dar vienas posėdis, kuria
me buvo įsteigta “Tauro” apy
gardos štabas, o rugpjūčio 15 d. 
“Tauro” apygarda. Pirmuoju 
apygardos vadu išrinktas kpt. L. 
Taunys-Kovas.

Apygardos sudėtis
“Tauro” apygardai priklau

sė Marijampolės, Vilkaviškio, 
Šakių ir Lazdijų apskritys, Aly
taus ir Kauno apskričių dalys, 
esančios kairiajame Nemuno 
krante. Apygardoje buvo pen
kios rinktinės: Štirnos (vėliau 
Žalgirio), Geležinio vilko, Vy
tauto, Perkūno (vėliau Gedimi
no) ir Vytenio - Patrimpo (vei
kė Marijampolės mieste). Lai
kui bėgant rinktinių skaičius ir 
pavadinimai keitėsi. Nuo 1949 
m. kovo mėn. rinktinėse buvo 
įsteigtos tėvūnijos. “Tauro” apy
gardos veiklos pabaigoje joje 
buvo trys rinktinės: Vytauto, 
Žalgirio ir Geležinio vilko. Jose 
buvo 8 tėvūnijos.

Išlaisvinimo komitetas
Įsteigus “Tauro” apygardą, 

buvo nutarta organizuoti Lietu
vos išlaisvinimo komitetą (LIK), 
kuris turėtų tęsti VLIKo darbą 
ir suvienyti Lietuvos pogrindį. 
1945 m. rugsėjo 16 d. Skardupių 
klebonijoje įvyko steigiamasis 
LIK posėdis, kuriame dalyvavo 
A. Ylius, L. Taunys, J. Pileckis, 
L. Butkevičius ir V. Bacevičius. 
Buvo numatyta 1945 m. lapkri
čio 11 d. Kaune, Marijonų vie
nuolyno požemiuose, surengti 
visuotinį suvažiavimą, kuris tu
rėjo pasiųsti Paryžiuje posėdžia
vusiems didžiųjų valstybių mi- 
nisteriams memorandumą skel
biantį, kad Lietuva nepripažįsta 
okupacijos ir siekia susigrąžinti 
nepriklausomybę. Deja, prasidė
ję areštai suardė visus planus...

Išdavystės
“Tauro” apygardos netektys 

prasidėjo nuo išdavysčių. Paaiš
kėjo, kad apygardos štabo virši
ninkas J. Bacevičius-Baltrušai- 
tis, Vygandas buvo NKVD už
verbuotas.

L. Taunys-Kovas apygardai 
vadovavo vos du mėnesius. Šta

bo viršininko išduotas 1945 m. 
spalio 22 d. Kalvarijos valse. Pa- 
sūduonių km. jis buvo suimtas, o 
1946 m. liepos 20 d. nuteistas 
sušaudyti. Tą pačią naktį buvo 
suimti kun. A. Ylius, pik. L. But
kevičius ir kt. - 17 asmenų.

Kiti vadai
Antruoju apygardos vadu 

buvo išrinktas aviacijos mjr. 
Zigmas Drunga-Šernas, pasirin
kęs Mykolo Jono slapyvardį. 
Vado pareigas pradėjo eiti 1945 
m. spalio pabaigoje.

Tai buvo sumanus ir ener
gingas vadas. Jo iniciatyva buvo 
įsteigta Pietų Lietuvos partiza
nų organizacija. Deja, apygardai 
vadovavo neilgai. 1946 m. birže
lio 12 d. miške, prie Agurkiškės 
km. (Lukšių vlsč.), Z. Drungą 
su 11 partizanų apsupo baudė
jai. Z. Drunga buvo sužeistas ir 
pats susisprogdino. Palaikų li
kučius žmonės palaidojo žūties 
vietoje.

1950 m. Z. Drunga apdova
notas Laisvės kovos kryžiumi 
visų laipsnių (su kardais). Apy
gardai jis vadovavo 7.5 mėnesio.

Žuvus Z. Drungai, laikinai 
apygardos vado pareigas ėjo 
Vaclovas Navickas-Auksutis, va
do pavaduotojas, Gedimino 
rinktinės vadas.

1946 m. liepos 4 d. apygar
dos vadu išrinktas štabo virši
ninkas Itn. Antanas Baltūsis- 
Žvejys. Partizanauti pradėjo 
1945 m., buvo “Tauro” apygar
dos “Laisvės žvalgo” laikraščio 
redaktorius.

Tai buvo gabus ir ryžtingas 
organizatorius. Partizanų greto
se įvedė karišką drausmę, Lie
tuvos kariuomenės uniformas, 
nustatė pareigų ženklus, organi
zavo kursus puskarininkių ir 
viršilų laipsniams gauti, įsteigė 
prokuratūrą ir karo lauko teis
mą, organizavo du Juozo Luk
šos žygius į Vakarus ir kt.

1948 m. vasario 2 d. gimta
jame Gulbiniškių km. A. Baltūsį 
ir du štabo partizanus apsupo 
enkavedistai. Po susišaudymo 
visi trys patys nusišovė.

Palaidojimo vieta nežino
ma. 1950 m. A. Baltūsis apdova
notas Laisvės kovų kryžiumi vi
sų laipsnių (su kardais). Apy
gardai vadovavo 19 mėnesių.

1948 m. balandžio 4 d. ket
virtuoju apygardos vadu išrink
tas Birutės rinktinės (vėliau 
įsteigtos) vadas Itn. Jonas Ales- 
čikas-Gediminas, Rymantas. 1948 
m. rugpjūčio 10 d. jis žuvo Jo
nučių km. Prie Garliavos. Apy
gardai vadovavo vos 4 mėnesius.

Laisvės kovų sąjūdis
Penktuoju apygardos vadu 

1948 m. spalio 8 d. išrinktas 
Aleksandras Grybinas-Faustas. 
Vokiečių okupacijos metais jis 
buvo Vietinės rinktinės kariū
nas. Į partizanus išėjo 1945 m. 
pavasarį. Jis buvo “Žalgirio” 
rinktinės vado adjutantas, žval
gybos, vėliau spaudos ir infor
macijos skyriaus viršininkas.

1949 m. vasario 2 - 22 d. A. 
Grybinas, kaip “Tauro” apygar
dos atstovas, dalyvavo visos Lie
tuvos partizanų vadų suvažiavi-
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Žalgirio mūšio minėjimas
Straipsnis vokiečių laikraštyje “Das Ostpreussenblatt”, 
kuriame iškeliamas Lenkijos-Lietuvos bendradarbiavimas

JUOZAS VITĖNAS
Praėjusią vasarą Lenkijoje 

buvo paminėta Žalgirio mūšio 
590 metų sukaktis. Apie ją 
“Ostpreussenblatt” laikraštyje 
pasirodė Brigitte Jager-Dabek 
straipsnis (VIII.26.). Jame auto
rė rašo, kad ne tik Vokietija, bet 
ir Lenkija turi savo mitus apie šį 
mūšį, kuris yra tapęs lemtingu 
posūkiu šios srities istorijoje.

Didysis Lietuvos kunigaikš
tis Jogaila 1383 m. priėmė 
krikščionybę ir, jį vainikavus 
Lenkijos karalium Vladislovu 
II, Lenkija ir Lietuva buvo su
jungtos į vieną didžiulę valstybę, 
kuri tapo galingu vokiečių ordi
no priešu ir sulaikė jo veržimąsi 
į rytus bei kryžiaus karą prieš 
Lietuvą.

Taip pat ir vidaus rūpesčiai 
kaupėsi ordino valstybėje. Jos 
valdžios santvarka pasirodė ne
betinkama tiems laikams. Tokiu 
būdu ordinas susilpnėjo. Jo žlu
gimas buvo neišvengiamas. Mū
šyje žuvo didysis magistras Ul
rich von Jungingen ir dauguma 
jo riterių. Tik likimo dėka kom
tūras Heinrich von Plauen išsi
laikė Marienburge. Tokiu būdu 
ordino karinė galia buvo pa
laužta ir jo politinė reikšmė 
žlugo.

Ši neabejotinai reikšminga 
pergalė, pasak straipsnio auto
rės, nuo XIX amžiaus pabaigos 
lenkų yra vaizduojama kaip 
svarbus įvykis kuriant lenkų is
torinę tapatybę likiminėje ko
voje tarp germanų ir slavų. Jau 
1910 m. minint Žalgirio mūšio 
500 metų sukaktį, Paderevskio 
fondo lėšomis Krokuvoje buvo 
pastatytas pirmas paminklas.

1960 m., minint 550 metų 
sukaktį, buvo mūšio vieta su 
muziejumi pašventinta, ir ji ta
po lenkų tautine šventove. Anot 
straipsnio autorės, Žalgirio mū
šis tapo svarbaus lenkų laimėji
mo prisiminimu, su kuriuo už
augo naujos lenkų kartos, ta
čiau jį neigiamai paveikė politi
niai pasikeitimai ir Europos 
jungimasis. Šiandien tie meti
niai minėjimai yra arčiau istori
jos ir net tapę visuomenine 
švente.

Trečią kartą minint šią su
kaktį praėjusią vasarą buvo at
liktas aiškiai priešvokiškas vai
dinimas pagal H. Sienkiewicz 
romaną “Kryžiuočiai”. Beveik 
tūkstantis “Riterių brolijos” na

Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS ir Lenkuos prezidentas 
ALEXANDER KWASNIEWSKI, dalyvavę Žalgirio mūšio 590 metų su
kakties minėjime mūšio vietoje Iš “Ostpreussenblatt”

me (Minaičių km., tarp Baiso
galos ir Radviliškio), kuriame 
buvo įsteigtas Lietuvos laisvės 
kovų sąjūdis (LLKS), priimta 
LLKS tarybos 1949 m. vasario 
16 d. deklaracija, kurią pasirašė 
ir A. Grybinas. Tą dieną jam 
buvo suteiktas partizanų kapito
no laipsnis. Jis buvo apdovano
tas Laisvės kovos kryžiumi II 
laipsnio (su kardais).

1949 m. rugsėjo 28 d. Šun- 
karių miške, prie Viliūšių km., 
jis pateko į pasalą, buvo sunkiai 
sužeistas; sunaikinęs dokumen
tus nusišovė. Jo lavonas buvo 
niekinamas Jankuose, Karčrū- 
dėje, Lukšiuose, Šakiuose.

Palaidojimo vieta nežino
ma. Apygardai vadovavo beveik 
metus.

1949 m. spalio 25 d. apygar
dos laikinuoju vadu buvo išrink
tas “Žalgirio” rinktinės vadas 
Itn. Viktoras Vitkauskas-Saido
kas. 1950 m. Sausio 25 d. buvo 
patvirtintas apygardos vadu; pa
sirinko Karijoto slapyvardį. 
1951 m. vasario 2 d. Šakių vlsč., 
Endrikių km. su grupe partiza
nų pateko į pasalą ir visi žuvo. 
Apygardai vadovavo apie 15 
mėnesių. 

rių iš Lenkijos, Lietuvos, Gudi
jos, Rusijos, D. Britanijos, Vo
kietijos ir Italijos su pilna ap
ranga dalyvavo šiame vaidini
me, kuris truko septynias valan
das. Jį stebėjo apie 50,000 žmo
nių. Karalių Jogailą vaidino Ja
cek Szymanski. Tačiau įniršio 
metu Jogailos arklys pasibaidė 
ir numetė raitelį. Nuvežus jį į li
goninę, buvo rastas jo peties 
kaulo lūžis. Tačiau mūšis buvo 
laimėtas, nors ir be vado.

Straipsnio autorė rašo, kad 
lenkų pranešime apie šį vaidini
mą buvo aiškiai pastebimas isto
rinio požiūrio pasikeitimas. 
Centre buvo ne tautinis pasidi
džiavimas, bet istorinio vaidini
mo spektaklis. Taip pat šis vai
dinimas šiemet buvo visai kitaip 
suplanuotas dėl Lenkijos ir Lie
tuvos prezidentų dalyvavimo.

Šį rudenį Lenkijoje vyksta 
prezidento, o Lietuvoje seimo 
rinkimai. Todėl iš šio preziden
tų susitikimo daug ko svarbaus 
nereikėjo tikėtis. Tai buvo, pa
sak straipsnio autorės, jų viešas 
pasirodymas: jie padėjo vaini
kus prie žuvusiems paminklo ir 
pasakė kalbas be anksčiau 
įprastų kaltinimų vokiečiams. 
Kaip partnerystės pavyzdį prez. 
Kwasniewski paminėjo Žalgirio 
pergalę. Tai yra lenkams ir lie
tuviams svarbus įvykis, sakė ji
sai, garbės ir vienybės simbolis. 
Prieš 590 metų mūsų tautos 
ranka rankon gynė mūsų šalių 
laisvę ir suverenumą. Nors prie
šas buvo galingesnis, pergalę 
nulėmė mūsų karių nepaprasta 
narsa, likimas, bendradarbiavi
mas ir patriotizmas.

Prez. V. Adamkus iškėlė 
draugystės svarbą. Jis sakė: nors 
mes šiandien esame toli nuo 
anų istorinių dienų, tikri faktai 
niekuomet nepasikeičia. Šian
dien gyvenimas iš mūsų reika
lauja tokios veiklos, kaip ir 
anuomet prieš šimtus metų. Jei 
mes surasime bendrą kalbą, tai 
reikš, kad mes ir šiandieninėje 
Europoje taip pat galėsime 
bendradarbiauti.

Baigdama straipsnio autorė 
pastebi, kad vienintelis ryšys 
tarp abiejų istoriją prisimenan
čių tautų yra Žalgirio bendra 
pergalė ir A. Mickiewizc parašy
tas lenkų tautinis epas “Pan Ta
deusz”, kuris prasideda žo
džiais: “Lietuva, mano tėvyne”. 
(Vokiečių laikraštį atsiuntė 
LeKro)

Paskutinė išdavystė
1951 m. balandžio mėnesį 

apygardos vadu išrinktas “Žal
girio” rinktinės vadas Juozas 
Jankauskas-Demonas. 1952 m. 
birželio 7 d. žmonos tėviškėje 
Barzdų vlsč., Baltrušių km., arti
mo žmogaus išduotas, J. Jan
kauskas buvo suimtas ir saugu
mo užverbuotas. Jam padedant, 
buvo sunaikinta nemažai parti
zanų. “Tauro” apygarda nustojo 
egzistuoti. Apygardai jis vado
vavo 14 mėnesių.

1954 m. vasario 22 d. J. Jan
kauskas buvo antrą kartą suim
tas, tų pačių metų liepos 27 d. 
nuleistas mirti ir 1955 m. sausio 
26 d. sušaudytas.

Taip baigėsi heroiškas Su
valkijos partizanų pasipriešini
mas pavergėjams, pareikalavęs 
apie 7,000 Tėvynės laisvės gy
nėjų gyvybių.

Ilgoje ir dramatiškoje pasi
priešinimo kovoje būta heroiz
mo ir niekšybės, pasiaukojimo 
tautai ir jos išdavysčių, būta ne
kaltų ir bereikalingų aukų. Visa 
tai įvertins istorija. Svarbu, kad 
tauta niekad neužmirštų savo 
laisvės ir garbės gynėjų.
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© LAISVOJE TEVMJE
INFORMACIJOS CENTRAS
Rugsėjo 15 d. Šiaulių ap

skrities P. Višinskio viešojoje bib
liotekoje įvyko naujo Europos in
formacijos centro atidarymas. 
Centrą padėjo įrengti Vokietijos 
vyriausybė, rašo ELTA/LGTIC. 
Jo tikslas - geriau informuoti Lie
tuvos visuomenę apie krašto įsi
jungimą į Europos sąjungą. Tai 
ketvirtas centras iš devynių, stei
giamų Lietuvos apskrityse. Jau 
veikia centrai Kauno, Klaipėdos 
ir Tauragės apskrityse. Europos 
komitetas numato juos įrengti 
Panevėžio, Utenos, Marijampo
lės, Telšių, bei Alytaus apskrityse. 
Šiaulių apskrities centro atidary
mu prasidėjo Šiaulių miesto die
nos - 2000.

KORUPCIJOS LAIPSNIS
BNS/LGTIC žiniomis, tarp

tautinė organizacija “Transparen
cy International” rugsėjo 13 d. 
paskelbė rezultatus tyrimo, ku
riuo skaičiuojamas korupcijos ro
diklis 90-ties pasaulio valstybių. 
Atviros Lietuvos fondo įsteigtos 
organizacijos tikslas - skatinti bei 
organizuoti pilietines antikorup
cines iniciatyvas Lietuvoje, rinkti 
ir platinti antikorupcinio pobū
džio informaciją. Paskutinėje, 90- 
oje pozicijoje yra Nigerija, kurios 
korupcijos rodiklis yra 1.2 taško. 
Mažiausiai korupcijos paliesta 
yra Suomija, kuri užsitarnavo, 10 
taškų, po jos Danija, Naujoji Ze
landija, Švedija, Kanada, Islandi
ja, Norvegija ir Singapūras, gavę 
nuo 9.8 iki 9.1 taško. Lietuva pa
gal korupcijos lygį, 43-47 vietomis 
dalijasi su kaimynėmis Lenkija, 
Gudija bei Salvadoru ir Malaviu. 
Praėjusiais metais ji buvo 51-je 
vietoje, o jos korupcijos rodiklis 
šiemet yra 4.1 taško. Estija įver
tinta 5.7 taško (27 vietoje pasau
lyje), Latvija - 3.4 taško (57-58 
vietos kartu su Zambija).

VAJUS “BŪK ŽMOGUS”
BNS/LGTIC praneša, kad 

rugsėjo 11-21 d.d. šešių Lietuvos 
miestų merai ir kelių policija su
rengė vajų “Būk žmogus - nebūk 
kiaulė”. Tomis dienomis buvo su
stiprintas Viešosios tvarkos ir ke
lių policijos budėjimas Vilniuje, 
Klaipėdoje, Palangoje, Plungėje, 
Kaišiadoryse ir Visagine. Pirmo
mis dviem dienomis buvo sustip
rintas patruliavimas ir kreipiamas 
dėmesys į neteisingą automobilių 
pastatymą, automobilių kamščius, 
kelio ženklų pažeidimus. Rugsėjo 
13 ir 14 buvo tikrinama, kaip pai
soma gyvūnų laikymo taisyklių, 
15-16 dienomis dėmesio centre 
buvo šiukšlinimas, triukšmavimas 
ir girtavimas viešosios vietose, 17- 
18 dienomis - specialus dėmesys 
jaunimui, 19-20 - senų automobi
lių palikimas kiemuose, kelio 
ženklų nepaisymas, 20-21 dieno
mis - nekultūringas elgesys ke
liuose ir pėsčiųjų perėjose. Apie 
vajus eigą informavo dienraštis 
“Lietuvos žinios”, radijo stotis 
“Radiocentras”, TV3 laida “Be 
tabu”. Vajaus tikslas buvo ne 
bausti, bet priminti kultūringos 
visuomenės bendravimo taisykles.

MIESTAI BENDRADARBIAUJA
Rugsėjo 19-21 d.d. Vilniuje 

lankėsi Škotijos sostinės Edinbur-

DrZtJkV FOUR SEASONS 
tw/r Inft, 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

go delegacija, su kuria buvo pasi
rašyta atnaujinta bendradarbia
vimo sutartis. Pirmoji buvo pasi
rašyta 1994 metais. Naujojoje su
tartyje numatomas bendradarbia
vimas verslo srityje, iniciatyvų de
rinimas abiems šalims stengiantis 
įsijungti į Europos sąjungą. Dele
gacija taip pat dalyvavo Kultūros 
renginių vadybos seminare, ku
riam vadovavo Edinburgo miesto 
tarybos narys David Hume.

TARPTAUTINIS KONGRESAS
Vilniuje rugsėjo 19 d. prasi

dėjo tarptautinis kongresas “Nar
komanija ir AIDS - vienykime at
saką”, vienas iš renginių Sveika
tos apsaugos ministerijos organi
zuojamoje savaitėje “Lietuvos 
ateitis: į XXI amžių be narkoma
nijos ir AIDS”. Kongresu siekia
ma suburti visuomenę, valstybės 
institucijas, jaunimo, nevyriausy
bines organizacijas kovoje su nar
komanija ir AIDS. Renginio ati
daryme dalyvavo ministeris pir
mininkas Andrius Kubilius, savo 
sveikinime pabrėžęs svarbą visų 
valstybės institucijų skubių ir ryž
tingų veiksmų šioje srityje. Prane
šimus skaitė specialistai iš Dani
jos, Švedijos, Rusijos, Gudijos ir 
Latvijos. Kongrese dalyvavo svei
katos apsaugos ministeris Rai
mundas Alekna, švietimo ir 
mokslo ministeris Kornelijus Pla
telis, vidaus reikalų ministeris 
Česlovas Blažys, Vilniaus meras 
Rolandas Paksas.

ŠVEDUOS DIENOS
Trijuose Lietuvos miestuose 

Utenoje, Kaune ir Klaipėdoje 
rugsėjo-spalio mėnesiais švenčia
mos ’’Švedijos dienos 2000”, pra
neša BNS/LGTIC. Šie miestai ben
dradarbiauja su Švedijos regio
nais ir dalyvauja susigiminiavusių 
miestų programoje. “Švedijos die
nos” yra dalis programos, kuria 
to krašto vyriausybė siekia plėsti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyven
tojų žinias apie narystę Europos 
sąjungoje. Švedija paskelbė 2000- 
sius Baltijos valstybių metais.

RUSŲ KULTŪROS CENTRAS
BNS/LGTIC skelbia, kad rug

sėjo 25 d. pasirašyta viešosios 
įstaigos Rusų kultūros ir švietimo 
centro steigimo sutartis. Centras 
steigiamas Vilniuje, Mstislavo 
Dobužinskio mokykloje. Maskvos 
vyriausybė perduoda centrui pa
naudos pagrindais garso, vaizdo 
aparatūrą bei įstaigos reikmenis, 
mokymo, metodinės ir grožinės 
literatūros knygas. Lietuva pagal 
pasirašytą sutartį įsipareigojo su
teikti centrui patalpas, tačiau ne
susitarta, kas centrą finansuos.

JAV DOMĖJOSI PRODUKTAIS
Rugsėjo pabaigoje Lietuvos 

žemės ūkio viceministeris Vytau
tas Grušauskas lankėsi JAV Ohio 
valstijoje, kur jis susitiko su gu
bernatoriumi Bob Taft ir kitais 
pareigūnais. Su jais buvo aptarta 
įvairių Lietuvos ekologiškų žemės 
ūkio produktų pirkimas dideliais 
kiekiais, praneša ELTA/LGTIC. 
Su verslininkais buvo tartasi dėl 
pieno produktų ir grūdų eksporto 
be svetimų tarpininkų. Dabar AB 
“Rokiškio sūris” per olandų fir
mą į JAV siunčia apie 10,000 to
nų sūrio per metus. Taip pat į 
JAV eksportuojamas ir lietuviš
kas medus. rsj

Baigiama statyti Lavoriškių mokykla Vilniaus krašte. Nuotraukoje - 
kairioji pastato pusė

Sukaktuvinis koncertas
Detroito lietuvių Šv. Anta

no parapijos choro sukaktuvinis 
20 metų koncertas įvyko š.m. 
rugpjūčio 24 d. Iškilmė prasidė
jo giedotinėmis Mišiomis ir bai
gėsi su koncertu. Mišias už mi
rusius choristus aukojo klebo
nas kun. Alfonsas Babonas, ku
ris įsteigė chorą ką tik atėjęs va
dovauti parapijai. Choro vado
vu pakviestas muzikas Stasys 
Sližys, kuris buvo baigęs Detroi
to muzikos konservatoriją, dai
navęs Detroito simfonijos ir Mi
čigano operos choruose, organi
zavęs įvairius chorus, pasireiš
kęs kaip kompozitorius ir muzi
kologas.

Salėje įvyko koncertas. Mo
terų kvartetas, koncertavęs Či
kagoje, Klyvlande, Daytone, 
Kanados Londone ir susidedąs 
iš C. Pliūrienės, N. Sližienės, A. 
Tamulionienės ir E. Žebertavi- 
čienės, atliko keletą muz. Sližio 
kūrinių.

Žodį tarė klebonas kun. Al
fonsas Babonas, kuris palygino 
chorą su senu smuiku patyrusio 
muziko rankose, išduodančiu 
nuostabų garsą. Stefa Kaunelie- 
nė trumpai papasakojo choro is
toriją. Choras ne vien tik puošė 
parapijos gyvenimą, bet ją išgel
bėjo nuo uždarymo, kai Detroi
te buvo uždaromos šventovės 
dėl žmonių sumažėjimo. Žodžiu 
sveikino Vytautas Kutkus ir 
Lietuvos dukterų draugijos 
pirm. Irena Alantienė. Raštu 
buvo 12 sveikinimų. Kardinolas 
Adam Maida prisiminė apie sa
vo atsilankymą šventovėje ir 
mielą nustebimą choro muzika
lumu bei pajėgumu. Lietuvių 
muzikų vardu sveikino Faustas

Strolia. Atėjo pasveikinimai iš 
“Pagalba Lietuvai”, BALFo, 
Lietuvos Vyčių centro ir skyrių, 
Lietuvių šaulių sąjungos, Det
roito lietuvių radijo balso, Lie
tuviškų melodijų, Altoriaus 
draugijos ir kt.

Sudainuota “Ilgiausių me
tų” Stasiui Sližiui ir chorui. Po 
koncerto vyko vaišės skoningai 
papuoštoje salėje, kurioje daly
vavo per 100 asmenų.

Šį chorą turėjo išgirsti dau
giau žmonių, ypač vaikai ir vai
kaičiai savo motinas ir seneles, 
lietuviškai giedančias bei dai
nuojančias. Jų šiek tiek ir buvo. 
Lekcijų skaitytojas Antanas Os- 
teika turbūt girdėjo savo žmo
ną, jau išėjusią negrįžti ir Birutė 
Januškaitė - savo motiną šio 
koncerto sąskambiuose. Katiliš
kis kadaise kalbėjo apie rudenį 
ateinantį miškais. Čia jis atėjo 
sodriais balsais.

Saulius Šimoliūnas

London, Ont.
ŠILUVOS MARIJOS PARA

PIJOS metinė šventė įvyko š.m. 
rugsėjo 10 d. Susirinko gražus bū
rys parapijiečių ir svečių iš apylin
kių. Mišių metu gražiai giedojo 
choras. Po Mišių visi rinkomės į 
salę ir vaišinomės skaniais valgiais. 
Rengiant šią šventę, mielai talkino 
daugelis parapijiečių, todėl rengi
nys praėjo gražiai ir nuotaikingai. 
Neskubėjome skirstytis, traukėme 
ir lietuviškas dainas.

A.a. JULIJĄ DIDŽBALIENĘ 
rugsėjo 18 d. palydėjome į amžino
jo poilsio vietą. Jos palydėti atėjo 
visi, kurie ją pažinojo, gerbė ir my
lėjo. Apie velionės meilę šeimai 
jautriai kalbėjo jos vaikaičiai ir kiti 
artimieji. Palaidota Šv. Petro kapi
nių mauzoliejuje. Aldona V.

KLKM drauguos Hamiltono skyriaus narės po išvykos į Port Dover, 
ON, prie Aušros Vartų šventovės

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

Ji mielai jums patarnaus.
Darbo tel. 705-445-8500
Namų tel. 705-429-6428

Elektroninis paštas: salvaiti@lynx.org 
Tinklavietė: www.fourseasonproperties.com

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

a Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

GAILYS
BALTIC EXPEDITING

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

♦ 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

SIUNTINIALLBALTIJOS
■ ■ /i ei r ■ t ---------------------------------- *-----------------------------""ALSTLYBES

2985 Bloor St. W., Etobicoke
(Šalia "Paramos" kredito kooperatyvo skyriaus) 

siunčiame siuntinius lėktuvu ar laivu
INTERNATIONAL

❖ 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: "Via Baltica” 416-767-6210

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

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, md dch

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
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

Lavoriškių mokykla 
savose patalpose
1998-99 m. Tautos fondas 

atsiuntė pradinį įnašą Lavoriš
kių (Vilniaus kraštas) lietuviškai 
mokyklai statyti. Darbai tęsėsi 
beveik metus ir buvo užtrukę, 
nes vyriausybė tik liepos mėnesį 
galėjo statybininkams pervesti 
visus trūkstamus pinigus. Dabar 
mokykla įrengiama žaibiškai, 
per dieną vaizdas smarkiai pasi
keičia.

Mokykla jau turi ne tik gerą 
stogą, geltonų plytų sienas, bet 
ir vidus greitai tvarkomas. Nuo
mojamame mediniame name
lyje 32 mokiniai vienoje pamai
noje nebetelpa, ten jiems sąly
gos nebepavydėtinos. Jeigu ne 
Tautos fondo Kanadoje aukoto
jų toliaregiška politika ir dosnu
mas, mokyklos padėtis dabar 
būtų apgailėtina.

Spalio mėnesį mokiniai jau 
bus perėję į naujosios mokyklos 
kairiąją pusę. Dešinioji pusė 
bus visiškai įrengta iki gruodžio 
mėnesio, o apie Kalėdas turėtų 
būti iškilmingas mokyklos atida- > 
rymas. Šios šventės tuo smages
nės, kad Vilniaus krašto lietuvių 
sąjungos išeivijoje steigėja ir na
rė Gražutė Šlapelytė-Sirutienė 
mokyklą įdukrina, skirdama 
6000 litų! Tai padaryta pačiu 
laiku, nes mokyklai labai daug 
ko trūko. Greitai 50 mokyklos 
vietų bus užpildyta ir teks žval
gytis papildomų patalpų.

Taigi mokinių, tėvų, moky
tojų, aukotojų, rėmėjų viltys pa
galiau išsipildė. Garbingiausioje 
mokyklos vietoje pritvirtintas 
Tautos fondo tarybos pirminin
ko Jurgio Valaičio sveikinimas 
su rugsėjo 1-ąja, greitai bus 
įmažinti ir aukotojai.

Kazimieras Garšva

Hamilton, Ont.
ATEITININKAI, pilni entu

ziazmo po vasaros atostogų, prade
da veiklos metus su “Šeimos šven
te” šeštadienį, spalio 21. Šv. Mišios 
ir moksleivių įžodis - Aušros Vartų 
šventovėje 4 vai. p.p. Po Mišių pa
rapijos salėje vaišės ir programėlė. 
Nuoširdžiai kviečiame visus narius 
ir svečius. Ateitininkai

KLKM DR-.IOS HAMILTO
NO SKYRIAUS narių visuotinis su
sirinkimas įvyko rugsėjo 24 d. para
pijos salėje. Susirinko gausus būrys 
narių ir parapijiečių. Susirinkimą 
pradėjo skyriaus pirm. M. Vaito- 
nienė. Trumpai pakalbėjusi apie 
skyriaus veiklą, pristatė svečią ad
vokatą J. Chrolavičių, kuris mielai 
sutiko paaiškinti tuos teisinius 
klausimus, kurie ypač aktualūs vy
resnio amžiaus žmonėms. Svečias 
labai išsamiai paaiškino apie testa
mento ir abiejų rūšių “Power of At
torney” sudarymą. Baigęs praneši
mą advokatas atsakinėjo į klausi
mus kurių nemažai buvo pateikta 
žodžiu ir raštu. Pirmininkė visų var
du padėkojo J. Chrolavičiui už la
bai reikalingų žinių suteikimą.

Toliau vyko kuklios vaišės ir 
pokalbiai malonioje aplinkoje.

D. Garkūnienė

BPL Import/Export
SIUNTINIAI) 

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

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

© LIERIVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Evangelikų Liuteronų Bendri
jos Lietuvoje vyskupas Jonas Kal- 
vanas su 14 kunigų ir pasauliečių 
rugsėjo 2-4 d.d. lankėsi Ziono 
evangelikų liuteronų ir “Tėviškės” 
parapijose Čikagoje. Jie atvyko iš 
Concordia teologijos seminarijos 
Ft. Wayne vietovės, kur nuo rug
pjūčio 27 d. iki rugsėjo 15 d. daly
vavo jiems surengtame seminare 
apie evangelikų misijas pasaulyje. 
Lietuvos evangelikų liuteronų sino
das yra nutaręs suartėti su Misūrio 
liuteronų sinodu Amerikoje, kurio 
seminarijoje ir lankėsi didelė Lietu
vos evangelikų dvasininkų bei pa
sauliečių grupė. Vysk. J. Kalvanas 
rugsėjo 3, sekmadienį, sakė pa
mokslą Ziono evangelikų liuteronų 
šventovėje, kuri švenčia 90-ties me
tų įsisteigimo jubiliejų. Tą patį sek
madienį “Tėviškės” parapijos šven
tovėje pamokslą sakė kun. Darius 
Petkūnas, Lietuvos evangelikų liu
teronų konsistorijos narys, taipgi 
aptarnaujantis Kretingos ir Prieku
lės parapijas bei dėstantis teologi
jos katedroje, Klaipėdos universite
te. Abiejose parapijose po pamaldų 
moterų draugijos paruošė vaišes, 
kuriose svečiai iš Lietuvos galėjo 
arčiau susitikti su šių parapijų ku
nigais bei darbuotojais. Taipgi sve
čiai buvo supažindinti su parapijų 
gyvenimu ir Čikagos įžymybėmis.

Britanija
A. a. Kazimieras Kamaraus

kas, 80 m. amžiaus, mirė liepos 11 
d. Stoke-on-Trent vietovėje. Iš Vo
kietijos jis 1947 m. atvyko į Angliją 
ir apsigyveno Stoke-on-Trent mies
te. Daug metų darbavosi anglių 
kasyklose. Buvo ramaus būdo, pri
klausė Didžiosios Britanijos lietu
vių sąjungos Stoke-on-Trent sky
riui, rėmė lietuvių spaudą, dalyvavo 
lietuviškuose renginiuose. Su žmo
na Ema, mirusia prieš 3-jus metus, 
išaugino dukterį ir du sūnus, 
kuriais jis labai didžiavosi. Mėg
davo šventes praleisti su savo vaikų 
šeimomis, džiaugdamasis septyniais 
vaikaičiais. Velionis palaidotas iš 
St. Wulstanto šventovės Newcastle 
kapinėse. (“Europos lietuvis” 2000 
m. 17 nr.).
Vokietija

Prel. Antanas Bunga, prieš iš
vykdamas į Lietuvą, savo namuose, 
Meierhofen mieste Bavarijoje, su
kvietė Vokietijos ateitininkus į tra
dicinę Sekminių šventę. Pastarieji 
turėjo progą su prelatu atsisveikinti 
ir jam padėkoti už ilgalaikę globą. 
Šeštadienio vakare, birželio 10, vy
ko vakarienė, po kurios paskaitą 
skaitė studentas A. Karčiauskas te
ma - “Globalizacija ir kultūra - ar 
būsime suvienodinti”. Vyko disku
sijos. Sekmadienį Meierhofen šven
tovėje Mišias atnašavo prel. A. 
Bunga. Po pamaldų Vasario 16-to- 
sios gimnazijos kapelionas kun. A. 
Kelmelis supažindino su įvairiomis 
žmonių teorijomis antgamtinio pa
saulio tema. Popiet vyko iškyla į 
Alpių papėdę. Grįžus, po prelato 
pagamintos garsiųjų “cepelinų” va
karienės, moksleiviai atliko progra-

fuedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas"
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

mėlę: grojo, dainavo, vaidino, dek
lamavo eilėraščius. Moksleivių atei
tininkų globėja M. Dambriūnaitė- 
Šmitienė ir Vokietijos lietuvių ben
druomenės pirm. A. Šiugždinis įtei
kė prelatui dovaną už ilgų metų 
triūsą, besirūpinant ateitininkais ir 
Vokietijos lietuviais. Antrąją Sek
minių dieną prieš pamaldas studen
tai ateitininkai pateikė įvairių lai
kotarpių išeivių sociologinę apy
braižą. Buvo skirtingų nuomonių 
dėl senosios ir jaunosios kartos 
veiklos pobūdžio. Šventė užbaigta 
prel. A. Bungos atnašautomis Mi
šiomis. (“Vokietijos LB valdybos in
formacijos” 2000 m. 2 nr.).

Lenkija
Stepono Dariaus ir Stasio Gi

rėno tragiškos mirties 67-tųjų meti
nių minėjimas įvyko liepos 16 d. 
Soldine, netoli Mislibožo miestelio. 
Jame dalyvavo vietos ir kitų vieto
vių Lenkijos lietuviai, Lenkijos ir 
Lietuvos diplomatai, taipgi vaivadi
jos bei savivaldybės, Kauno miesto 
ir apskrities atstovai. Po oficialių 
kalbų ir vainiko padėjimo prie žu
vusiųjų paminklo, Lietuvos prezi
dento vardu buvo įteiktas apdova
nojimas buvusiam girininkui P. 
Niewinski, kuris nemažai prisidėjo 
prie paminklo išsaugojimo komu
nistiniais laikais. Dariaus ir Girėno 
paminklo globėja J. Želepienienė 
savo kalboje kreipėsi į lietuvių 
jaunimą, kad susirūpintų paminklo 
ateitimi. Jie, pasak kalbėtojos, turė
tų jausti, kad šis paminklas yra 
lietuvių tautos garbė ir pasididžia
vimas. Lenkijos lietuvių draugijos 
pirm. A. Vektorius dėkojo vietos 
lietuviams už paminklo globą ir 
šventės suorganizavimą. Jis taipgi 
džiaugėsi, kad Lietuvos valdžios 
žmonės, taip pat ir tautiečiai iš at
skirų Lietuvos rajonų, ypač Kauno, 
kiekvienais metais dalyvauja iškil
mėse. Lietuvos vyriausybės dėme
sys šio paminklo likimui turėtų di
dėti. Tai palengvintų Lenkijos lie
tuvių atsakomybės naštą ir užtikrin
tų, kad ši vietovė nebus pamiršta. 
(“Aušra” 2000 m. 14 nr.).

Rusija
Jurgio Baltrušaičio namų pri

ėmimo salėje Maskvoje rugpjūčio 9 
d. popietėje buvo sutikti aukšti 
svečiai: Rusijos europinės dalies 
apaštalinis administratorius arki
vyskupas Tadeušas Kondrusevičius 
ir Kauno metropolitas arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius. Juos j salę at
lydėjo ir su dalyviais supažindino 
Lietuvos ambasadorius Maskvoje 
dr. Zenonas Namavičius ir ambasa
dos patarėjas kultūros reikalams 
Juozas Budraitis. Svečiai domėjosi 
tarptautine šių namų veikla. Čia 
dažnai vyksta literatūros, meno bei 
mokslo konferencijos, parodos, lie
tuviškų muzikinių vienetų pasirody
mai. Arkivyskupams taipgi rūpėjo, 
kokį vaidmenį didžiojo poeto vardo 
namai atlieka lietuvių dvasiniame, 
religiniame ugdyme. Juose yra skai
tomas Šv. Raštas, vyksta pamaldos, 
mokomasi lietuviškai giedoti. Abu 
svečiai atsakinėjo ir į dalyvių pa
teiktus klausimus. Tarp jų arkiv. T. 
Kondrusevičius buvo paklaustas, 
kodėl katalikams dar nesugrąžinta 
Šv. Petro ir Povilo šventovė Mask
voje. Pasak arkivyskupo, šis klausi
mas yra sprendžiamas atitinkamose 
Rusijos valdžios ir Maskvos miesto 
žinybose. Jis tikisi, kad greitai vėl 
šventovė tarnaus tikintiesiems. Lie
tuvių katalikams trūksta Šv. Rašto, 
maldaknygių ir svarbiausia - nuola
tinio lietuvio kunigo, su kuriuo, jie 
sakė, galėtų kartu džiaugtis ir liū
dėti. (“Dienovidis” 2000 m. 22 nr.).

J. Andr.

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

UTAT A 99 LIETUVIŲ KREDITO
A KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 v. 
ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., penktadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 v. 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki.........2.50%
santaupas.................................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk.........2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius..................... 4.10%
180 dienų indėlius...................4.25%
1 m. term, indėlius................... 5.25%
2 m. term, indėlius................... 5.45%
3 m. term, indėlius...................5.60%
4 m. term, indėlius................... 5.75%
5 m. term, indėlius...................5.80%
RRSP ir RRIF
(Variable)..................................2.50%
1 m. ind......................................5.25%
2 m. ind......................................5.55%
3 m. ind......................................5.85%
4 m. ind......................................6.05%
5 m. ind......................................6.30%

PASKOLAS
Asmenines nuo............7.80%
nekiln. turto 1 m........... 7.80%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

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

TINKLALAPIS: www.talka.net
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Naujai pastatytas Dainavos stovyklavietėje kryžius. Pašventintas Atei
tininkų studijų savaitgalio metu

A.a. JERZY GIEDROYC (Giedraitis), Lietuvos bičiulis, miręs Paryžiuje

Netekome tauraus idealisto
Palaidotas buvusio nepriklausomos Lietuvos švietimo ministerio Konstantino Šakenio sūnus 

minkius savo giminei pastatė. 
Jis surinko unikaliausią medžia
gą apie tėvo, kaip pedagogo, in
žinieriaus ir literato veiklą ir kū
rybą, iššifravo ant beržo tošių ir 
popieriaus skiautelių Konstanti
no Šakenio tremties poeziją, ne
paprastai įdomius ir vertingus 
eiliuotų atsiminimų posmus ir 
šiais sunkiais Lietuvai ekonomi
nės krizės laikais išleido dvi 
knygas: “Konstantinas Šakenis. 
Vaizdai ir mintys nelaisvėje”, 
kurių bendra apimtis - net 827 
puslapiai. Deja, vienas tomas 
išėjo tik 300, o kitas - 800 eg
zempliorių tiražu. Tai labai įdo
mios ir vertingos knygos, kurių 
puslapiai atspindi gyviausią ir tra
giškiausią mūsų gyvenimo istoriją.

Romualdui ir to nepakako 
- jis ėmė atstatinėti tėvo gimti
nę Veleniškių kaime, kuri sovie
tiniais metais buvo iki pamatų 
sunaikinta. Š. m. liepos 6 d. 
švenčiant Valstybės dieną Šake
nių sodyboje buvo iškilmingai 
pašventinta atstatyta klėtis, joje 
įrengtas memorialinis muziejus.

Romualdas, nors jau sun
kiai sirgdamas, labai džiaugėsi 
tėvo sodybos atstatymu, turėjo 
daug kūrybinių sumanymų. Jis 
džiaugėsi išlikusiais senais sody
bos medžiais, švytinčiais Vabal
ninko šventovės bokštais; pats 
savo rankomis virš klėties iškėlė 
trispalvę vėliavą. Jis labai noriai 
dalyvaudavo mano ruoštose te
levizijos laidose. Liko vertingos 
vaizdajuostės, dar ir eterio ne
matę kadrai.

Mirtis, deja, negailestinga, 
ir Romualdas užgeso tikrai per 
anksti, palikęs skausme žmoną, 
dukrą ir sūnų. Netekome tau
raus patrioto, nepaprasto idea
listo, o dvi tremtys į Sibirą, aiš
ku, sveikatos jam nepridėjo, o 
tik gyvenimą sutrumpino. Ro
mualdas daug padarė kuriant 
Tremtinių bendriją, dalyvavo 
Tautininkų sąjungos veikloje.

Velionis buvo pašarvotas 
atsisveikinimui Palaimintojo 
Matulaičio šventovės šarvojimo 
salėje Vilniuje. Baltų rožių vai
niką jam paskyrė ir Vytautas 
Landsbergis. Palaidota? Vabal
ninke šalia savo tėvo Konstanti
no Šakenio.

HENRIKAS PAULAUSKAS,
Vilnius

Vilniuje, eidamas 69-tuo- 
sius metus, mirė du kartus Sibi
ro tremtinys, nepriklausomos 
Lietuvos ministerio ir seimo pir
mininko Konstantino Šakenio 
(1881-1959) sūnus Romualdas 
Marius Šakenis, nepaprastai sa
vo Tėvynę ir tėvo idealus mylė
jęs, retu šiais laikais idealizmu 
degęs žmogus.

.Velionis gimė Kaune 1932 
m. gegužės 17 d. jo mama buvo 
Stasė Giedraitytė-Šakenienė, 
gydytoja, pirmoji Lietuvos mo
teris chirurgė. Iki 1940-jų m. 
Romualdas mokėsi Kaune, o 
bolševikams okupavus Lietuvą, 
kai tėvas buvo atleistas iš visų 
valstybinių pareigų ir apsigy
veno tėviškėje Veleniškių k., 
Vabalnink i valsčiuje, savo ūky
je, ir berniukas mokėsi Vabal
ninko pradžios mokykloje. 1941 
m. birželio 14 d. Šakenių šeima 
su vaikais Romualdu ir sesute

Bendravome kaip idėjinė šeima
Ateitininkų studijų savaitgalis Dainavoje prie Detroito

VINCAS KOLYČIUS,
Torontas

Jau tradicija tapęs ateitinin
kų studijų savaitgalis Dainavos 
stovyklavietėje šiais metais įvy
ko rugsėjo 1-4 dienomis. Pa
grindinis savaitgalio organizato
rius jau antri metai iš eilės buvo 
dr. Vainis Aleksa. Šiais metais jis 
neturėjo daug pagalbininkų, tai 
visa registracija ir kiti pasiruo
šimo darbai teko jam vienam.

Šiais metais didesnė progra
mos dalis buvo skirta 2000 jubi
liejaus paminėjimui. Dalyviai 
pradėjo rinktis penktadienio 
popietėje, nors dauguma atsira
do tik šeštadienio rytą. Penkta
dienio vakare visi žiūrėjome 
vaizdajuostes “Sibiro Lietuva” 
ir kitas. Sibiro vaizdai ir temti- 
nių liudijimai vėl visiems primi
nė lietuvių išeitą Golgotą oku
pacijos metais.

Šeštadienį pradėjome Mi- 
šiomis, kurias aukojo kun. Kęs
tutis Kevalas, naujai įšventintas 
Lietuvoje ir šiuo metu studijuo
jąs Baltimorėje. Jis buvo savait
galio kapelionu.

Po pusryčių klausėmės dr. 
Dalios Kuizinienės paskaitos 
“Religinis motyvas išeivijos po
ezijoje”. Kalbėtoja palietė įvai
rių kartų poetus, ištraukdama iš 
jų poezijos religinius motyvus ir 
vaizdžiai juos komentuodama. 
Pradėjo nuo B. Brazdžionio, K. 
Bradūno, D. Sadūnaitės ir per
ėjo į kitos kartos poetus - Alg. 
Markų, Eglę Juodvalkę, Julių 
Kelerą ir Vainių Aleksą.

Jubiliejiniai metai Lietuvoje
Tai buvo sės. Ignės tema, 

kuri ir nuspalvino visą savaitgalį 
jubiliejinių metų spalvomis. 
Kalbėtoja pradėjo apibūdinda
ma jubiliejinių metų reikšmę 
Senajame Testamente, pabrėž
dama, kad tai buvo permaldavi
mo bei malonės metai: skelbti 
laisvę visiems vergijoje, sugrįžti 
prie savo nuosavybės, žemę grą
žinti, dovanoti skolas, ne
skriausti, džiaugsmingai švęsti 
jubiliejų.

To paties Dievas nori iš mū
sų šiais jubiliejiniais metais. Jis 
kviečia išsilaisvinti iš dvasinės 
vergijos, kviečia konkretiems 
darbams, kviečia atstatyti santy
kius, teisingumą, darną, atsiteis
ti už padarytas skriaudas. Esa
me kviečiami grįžti prie Jėzaus, 
atpažinti Dievo pėdsakus mūsų 
laikais. Jubiliejinių metų centras 
turi būti Jėzus, kuris skelbia 
Gerąją naujieną vargdieniams, 
išvaduoja, sutaiko, atitaiso 
skriaudą, sugrąžina. Mums rei
kia atpažinti Dievo planą, nes 
visas gyvenimas yra kvietimas 
gyventi Dievo plane.

Sės. Igne, kuri yra pakviesta 
Lietuvos vyskupų konferencijos 
koordinuoti jubiliejinių metų 
šventimą Lietuvoje, visus supa
žindino, kaip šis jubiliejus yra 
švenčiamas Lietuvoje atskirose 
parapijose ir kaip yra ruošiamos 
specialios misijos jubiliejinėse

šventovėse. Labai vaizdžiai vis
ką pristatė su iš Lietuvos atsi
vežtomis skaidrėmis. Jos tema 
buvo pati pagrindinė iš visų sa
vaitgalio temų, nes tikslas ir bu
vo paminėti 2000 m. jubiliejų.

Po pietų - paskaita dr. Vėjo 
Liulevičiaus “Rytinis frontas ir 
vokiečių okupacija per pirmąjį 
pasaulinį karą”. Dr. V. Liulevi- 
čius yra istorikas, šiuo metu 
profesoriauja Tennessee univer
sitete. Šiais metais “Cambridge 
University Press” išleido jo pir
mąją knygą “War Land on the 
Eastern Front” (Culture, Na
tional Identity and German 
Occupation in World War I).
Akademinė sielovada Lietuvoje

Kun. A. Saulaitis, lankyda
masis Amerikoje, rado laiko at
vykti į Dainavą. Jis labai įdo
miai kalbėjo apie švietimą Lie
tuvoje, pabrėždamas akademinę 
sielovadą. Jis šiuo metu yra Vil
niuje rektorius Šv. Jonų šven
tovės, kuri priklauso universite
tui. Tad jo darbas ir sielovada 
apima studentus ir dėstytojus. 
Šiuo metu Lietuvoje yra 15 uni
versitetų, juose dirba lik 3 kape
lionai. Tuose universitetuose 
yra 75,000 studentų, 10,600 dės
tytojų.

Prie Šv. Jonų šventovės vei
kia įvairūs dvasinio lavinimosi 
būreliai ir vykdoma religinio gi- 
linimosi programa. Rengiami 
maldos ir šlovinimo vakarai, Šv. 
Ignaco dvasinės pratybos, Šv. 
Rašto studijos. Veikia diskusijų 
klubas, socialinė ir svetingumo 
tarnyba, kuri rūpinasi padėti 
dvasiškai ir materialiai vargs
tantiems.

Akademinė sielovada yra 
plačiai vykdoma, į ją įsitraukia 
daug studentų.

Eisena ir durys
Vakare vyko eisena į įvai

rias stovyklavietės vietas su mal
domis ir specialiais skaitiniais. 
Buvo pašventintas naujai pasta
tytas kryžius ir po to tarp 2 me
džiu simboliškai buvo pavaiz
duotos durys, pro kurias visi su 
žvakutėmis praėjo į kalną prie 7 
kryžių. Ten prie kiekvieno kry
žiaus buvo skaitomos maldos ir 
buvo priminta, kad turime at
verti savo pačių širdies duris. 
Jėzus stovi prie mūsų širdies du
rų ir meilingai beldžiasi, kvies
damas: “Nebijokite, atidarykite, 
tai AŠ!”,

Šeštadienio programa buvo 
baigta literatūriniu vakaru 
“Šventas Žodis”, kurį vedė ak
torė Audrė Budrytė.

Sekmadienio rytą prieš Mi
šias tęsėsi pokalbis su sės. Igne 
apie jubiliejų ir dvasinio atgimi
mo pastangas bei problemas 
Lietuvoje. Po Mišių ir pietų kal
bėjo kun. K. Kevalas tema “Jė
zus per amžius”. Jis palietė Kat. 
Bendrijos gyvenimą iki Vatika
no II, dėstė mistinę maldos gy
venimo patirtį - išsilaisvinimą.

Prieš vakarienę išklausėme 
adv. Sauliaus Kuprio paskaitą: 
“ALTA 21 amžiuje”. S. Kuprys 
yra ALTOS pirmininkas. Jis pa
sakojo visą ALTOS istoriją ir 
jos nuveiktus darbus. ALTA - 
tai Amerikos lietuvių taryba, 
įsteigta 1886 m. Tada dar nesi- 
vadino ALTA, bet “Susivieniji
mu”. 1906 m. buvo įsteigta Ka
talikų federacija. Buvo 120 lie
tuviškų parapijų. Kalbėtojas x 
smulkiai nušvietė visą praeitį, 
atliktus darbus ir trumpai api
būdino ateities perspektyvas.

Po vakarienės vaikai turėjo 
savo laužą, o studentai - susi
rinkimą. Tada visi rinkomės į 
salę, kur pianistas Rokas Zubo
vas pristatė Čiurlionį, pavadin
damas programą “Čiurlionio 
garsovaizdžiai”. Pristatymas bu
vo ypatingai įdomus, nes jis pir-

• miausia pakalbėjo apie Čiurlio
nį, tada rodė jo paveikslus ant 
apšviestos drobės ir po to skam
bino jo kūrinius. R. Žubovas yra 
Amerikos lietuvių meno draugi
jos pirmininkas ir Čiurlionio 
festivalio Čikagoje direktorius. 
Čiurlionio festivalis rengiamas 
lapkričio 1-5 dienomis. Tuo 
metu vyks koncertai, dailininkų 
parodos, iš Čiurlionio laiškų su
darytas vaidinimas ir akademi
nė studija.

Pabaiga
Pirmadienio rytą, po pusry

čių ir Mišių, įvyko Studijų dienų 
baigmė. Vainis Aleksa padėko
jo visiems už dalyvavimą ir pri
sidėjimą bet kokiu būdu.

Džiugu, kad savaitgalyje da
lyvavo daug jaunų šeimų su 
vaikais, daug studentų ir sen
draugių. Dalyvavo - 150 žmo
nių. Vyko dail. Jurgio Daugvilos 
paroda - įvairios koplytėlės. 
Maistą, kaip ir kiekvienais me
tais, skaniai gamino O. Norvi
lienė su pagalbininkėmis iš Či
kagos. Kiekvieną vakarą po pro
gramos būdavo specialios vaišės 
“Baltojo avino” svetainėje. Sa
vaitgalio komendantu buvo 
Audrius Polikaitis.

Paminėjom jubiliejų, paben- 
dravom kaip viena ateitininkiška 
šeima ir išsiskirstėm vėl pasiryžę 
“Visa atnaujinti Kristuje”.

Rita buvo ištemti į Sibirą, į 
Tomsko srities Pargibo rajoną. 
Tėvas buvo atskirtas nuo šeimos 
ir įkalintas atskirai.

1947 m. Romualdas su se
sute grįžo į Lietuvą ir} giminių 
globojami, gyveno Žagarėje; 
mokėsi vidurinėje mokykoje. 
Baigęs mokyklą 1952 m., Ro
mualdas Šakenis įstojo į Le
ningrado geležinkelio transpor
to inžinierių elektrotechnikos 
institutą, bet netrukus vėl buvo 
suimtas ir ištremtas antrą kartą 
į Sibirą. Sovietų valdžios repre
sijas galėjo iššaukti ir Romual
do 1951 m. kelionė pas tremtyje 
gyvenantį tėvą Krasnojarsko 
krašto Jerzovkos kaimelyje, kur 
jis buvo visiškai paliegęs.

Net ir būdamas Sibiro trem
tyje Romualdas Šakenis neatsi
sakė minties siekti mokslo. 1953 
m. įstojo į Tomsko politechni
kos instituto elektrotechnikos 
institutą. Tais metais ir jo tėve
lis Konstantinas gavo leidimą iš
važiuoti pas savo šeimą Sibire. 
1956 m. šeima buvo reabilituota 
ir grįžo į Lietuvą. Tėvai apsigy
veno Troškūnuose, o Romual
das tęsė mokslus Kaune poli
technikos institute, kurį baigė 
1958 m. Paskirtas į Vilniaus 
“Elfos” gamyklos konstravimo 
biurą gabus inžinierius greitai 
tapo laboratorijos viršininku, o 
reorganizavus šią įstaigą į moks
linio tyrimo institutą dirbo 
moksliniu bendradarbiu, sky
riaus vadovu.

1992 m. Romualdas Šakenis 
išėjo į pensiją ir visas savo jėgas 
paskyrrė tėvo atminimo įamži
nimui, jo idelų įgyvendinimui. 
Romualdas labai aktyviai daly
vavo Sąjūdžio veikloje, siekė 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo. Deja, bekompromisi- 
nis, nesavanaudiškas idealistas 
nebuvo iškeltas į politines vado
vų aukštumas, o įgimtas kuklu
mas ir tėvų įskiepytas padoru
mas neleido jam grumtis.

Šių eilučių autorių su velio
niu rišo ilgų metų pažintis, mąs
tymo bendrumas, giminių šak
nys Vabalninke, net garažų kai
mynystė. Su nuostaba ir pasigė
rėjimu žvelgiau, kaip tikslingai 
Romualdas rūpinosi savo tėvo 
atminimu, kokius didžius pa-

lietuviškos mokyklos Vilniaus krašte
Vilniaus apskrities viršinin

ko administracija šiais mokslo 
metais įsteigė 2 naujas lietuviš
kas pradines mokyklas - Vil
niaus rajono Dailidžių ir Tara- 
konių gyvenvietėse. Į naują pa
statą iš mažo klebonijos kamba
rėlio, kur glaudėsi 2 metus, per
sikėlė Karvio pradinė mokykla, 
ji reorganizuota į pagrindinę. 
Moksleivių skaičius per 3 metus 
išaugo nuo 6 iki 28. Į naujai re
konstruotą pastatą perkelta ir 
Kalesninkų pagrindinė mokyk
la. Iš pradinės į pagrindinę reor
ganizuotos Lavoriškių ir Čiužia- 
kampio pradinės.

Lavoriškių mokyklą, kurios 
pastato statybą remia ir globoja 
Tautos fondas, reorganizavus į 
pagrindinę, moksleivių skaičius 
išaugo. Dabar yra parengiamo
joje klasėje - 6, 1-4 klasėse - 
14, 5-8 klasėse - 12. Šios mo
kyklos statyba dėl lėšų trūkumo 
metų viduryje buvo sulėtėjusi. 
Iki metų galo darbai tikrai bus 
baigti, reikalingos lėšos darbų 
baigimui jau pilnai gautos. Vi
siškas persikėlimas į naują pa
statą numatytas ne vėliau gruo
džio mėnesio.

Lavoriškių mokyklai per
duotas Tautos fondo sveikinimo

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115 
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raštas, už kurį mokytojai ir 
moksleiviai dėkoja. Jis puoš ir 
naujojo mokyklos pastato sieną 
garbingoje vietoje.

Švietimo ir mokslo minis
terija rado galimybę Vilniaus 
krašto mokykloms skirti papil
domai vadovėlių, tarp kurių yra 
ir nauji istorijos vadovėliai. De
ja, mokykloms labai trūksta pi
nigų tų vadovėlių įsigijimui. 
Daugelio Vilniaus krašto vaikų 
tėvai yra bedarbiai. Būtume la
bai dėkingi, jei Fondas galėtų 
skirti lėšų vadovėlių, pratybų są
siuvinių, spalvinimo knygelių ir 
kt. priemonių įsigijimui naujai 
besikuriančioms mokykloms.

Atkreipiame taip pat dėme
sį dėl padėties darželiuose - tė
vai į juos nori leisti vaikus, kad 
jie iki mokyklos išmoktų lietu
vių kalbą. Patys tuo metu galėtų 
dirbti ir toliau nuo namų. Bet 
už darželį reikia mokėti apie 70 
Lt. Lenkų darželiuose šią sumą 
daugeliui padengia labdara iš 
Lenkijos, kur šiuo metu pradėta 
aštri, pikta kampanija, raginanti 
remti badaujančius lenkų vaikus 
Lietuvoje. Ta kampanija, žino
ma, sustiprinta, politizuota. Bet 
lietuviškiems darželiams sunku 
išlaikyti konkurenciją su lenkų. 
Čia taip pat norėtume nors mi
nimalios pagalbos.

Vilniaus apskrities viršinin
ko administracija jau įsteigė 32 
lietuviškas mokyklas. Jose moks
leivių skaičius sparčiai didėja. 
Daugėja moksleivių ir lietuviš
kose rajonų savivaldybių mo
kyklose, mišrių mokyklų lietu
viškose klasėse. Bet problemų 
dar daug. Malonu, kad jas 
spręsti padeda užsienio lietu
viai, Tautos fondas. Kiekvienas 
Jūsų apsilankymas, visi paramos 
atvejai stiprina mūsų pasiryži
mą. Sužiba vis nauji ir nauji ži
burėliai, degantys vis labiau ir 
labiau įsiliepsnoja. Bet skersvė
jų daug. Užstokime tuos žiburė
lius nuo svetimų vėjų.

J. Endriukaitis,
Vilniaus apskrities viršininko 

patarėjas

Lietuva neteko
Paryžiuje mirė Lietuvos bi

čiulis Jerzi Giedroyc (Giedrai
tis) mėnesinio žurnalo “Kultū
ra” ir keturis kartus per metus 
leidžiamo istorijos žurnalo “Ze- 
szyty Historyczne” (“Istorijos 
sąsiuviniai”) redaktorius.

J. Giedroyc gimė prieš 94 
metus Minske, Gudijoje, buvu
sioje Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštystės teritorijoje. Gied
royc yra kilęs iš Lietuvos kuni
gaikščių Giedraičių, tačiau jie 
jau XIX š. šio titulo dėl finansi
nių priežasčių atsisakė. Jų šeima 
visiškai sulenkėjo.

Gyvendamas tarpkario me
tais Varšuvoje, jis baigė teisę jos 
universitete ir jau tada leido 
žurnalą “Bunt Mlodych” (“Jau
nųjų maištas”). Karo metu jis 
tarnavo Sirijoje Karpatų briga
doje, kuri priklausė gen. An- 
ders’o antrajam korpusui. 1947 
m. Romoje jis pradėjo leisti žur
nalą “Kultūra” ir tais pačiais 
metais persikėlė į Paryžių, kur 
ligi mirties redagavo abu savo 
žurnalus.

J. Giedroyc buvo pirmas žy
mus išeivijos lenkas, kuris suti
ko su mintimi, kad Vilnius turi 
priklausyti Lietuvai, o Lvovas 
Ukrainai. Jo bendradarbis J. 
Mieroszewski 1973 m. žurnale 
“Kultūra” taip rašė: “Pirmu 
Lenkijos rytų politikos punktu 
turėtų būti apsisprendimo teisės 
ir valstybinės nepriklausomybės 
pripažinimas visoms Sov. Sąjun
gos pavergtoms tautoms. Iš 
Lenkijos interesų taško žvel
giant, tai liečia ypač ukrainie
čius, gudus ir lietuvius. Kadangi 
taika ir vienigas pavergtų tautų 
frontas yra pagrindinė sąlyga, 
kad esant palankioms aplinky
bėms galima būtų likviduoti ru
sų imperializmą, mes turime 
užtikrinti ukrainiečius ir lietu
vius, kad ne tik neturime jokių 
pretenzijų į Vilnių ir Lvovą, bet 
ir netgi esant palankioms sąly
goms tų miestų ginklu paimti 
nesieksime”.

Toks pasisakymas nepatiko 
agresyviau nusiteikusiems len
kams, ir kai kurie jų atsisakė 
žurnalo “Kultūra” prenumera
tos. Palaipsniui karingų lenkų 
nusistatymas Lietuvos atžvilgiu 
švelnėjo ir dabar beveik visai iš
nyko.

Kilus lietuvių-lenkų nesusi
pratimams J.G. dažniausiai rė
mė lietuvius, ginče dėl sargybi
nės Punske, Šalčininkų autono- 
mistų byloje bei lenkų universi
teto Vilniuje registravimo klau
simu jis žurnalo “Kultūra” re
daktoriaus pastabų skyriuje aiš
kiai palaikė lietuvių pusę.

Pagal J. Geidroyc pageida
vimą spalio viduryje išeis pasku
tinė žurnalo “Kultūra” laida, 
kurioje bus išspausdintas mirų-

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

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

TEL: (416) 237-1893 
FAX: (416) 237-0426

savo bičiulio 
siojo nekrologas jo paties ranka 
prieš keletą metų parašytas.

* * *
A. a. Jerzy Giedroyc, lenkų 

laisvės kovotojas ir žurnalistas, 
lietuvių bičiulis, savo tolimos 
praeities lietuvišką kilmę visuo
met pripažinęs, širdies smūgio 
ištiktas staiga mirė Paryžiaus 
priemiestyje, Maisons-Laffitte, 
š.m. rugsėjo 14 d. Velionis ten 
daugelį metų gyveno - jo namai 
nuo 1947 metų buvo tapę spau
dos leidykla, kur buvo leidžia
mas plačiai skaitomas kultūros 
ir politikos žurnalas “Kultūra”, 
mainais siunčiamas ir “Tėviškės 
žiburiams”, kurių redaktorius 
prieš keliolika metų turėjo su 
velioniu raštišką pokalbį lietu
vių ir lenkų santykių klausimais. 
Buvo išgirstas velionies palan
kumas lietuviams, kritikuojantis 
lenkų laikyseną Vilniaus ir lie
tuviškų pamaldų Seinų baziliko
je klausimais. Apskritai nevengė 
kritiškai pasisakyti apie Lenki
jos vedamą politiką Lietuvos ir 
Ukrainos atžvilgiu.

“The Globe and Mail” 2000 
m. rugsėjo 18 d. laidoje apie ve
lionį paskelbė platoką straipsnį, 
įsidėjo jo nuotrauką. Jau vien 
straipsnio antraštė “Emigrantas 
redaktorius leido lenkų disiden
tų raštus Šaltojo karo metu” at
kreipia plačiosios visuomenės 
dėmesį į netektį žmogaus, prak
tiškai paskyrusio visą savo gyve
nimą tos leidybos reikalams. 
Kaip toliau straipsnyje pažymi
ma, Šaltajam karui pasibaigus ir 
Lenkijai atgavus nepriklauso
mybę, laisvasis balsas, kalbantis 
už kitus nustojo savo ypatingo
sios misijos, bet kas padaryta, 
tapo nebepakartojamos reikš
mės įnašu į laisvojo žodžio 
aruodą. Sovietmečio dešimtme
čiais velionies vadovaujamos 
leidyklos raštai įvairiais keliais 
pasiekdavo visas komunistinės 
imperijos šalis. Pažymėtini leidi
niai - Šolženycino “Gulagas Ar
chipelagas”, A. Koestlerio “Vi
dudienio sutemos” - sujudinę 
laisvąjį pasaulį, kuris mažai teži
nojo apie komunistinės siste
mos žiaurumus. Nobelio premi
jos laureatas Cz. Milosz (Č. Mi
lašius) pažymėjo, kad velionies 
literatūra nebuvo literatūra tik 
sau - ji buvo politinis įrankis. 
Ne kartą velionies leidykla buvo 
mėginta uždaryti, kad negadin
tų Lenkijos ir Pranzūcijos santy
kių, bet daugiausia tam prieši
nosi generolas Chareles de 
Gaulle. Velionis visą savo gyve
nimą rūpinęsis, kad Lenkijos 
santykiai su Lietuva ir Ukraina 
normalizuotųsi. Sykį paklaustas, 
kuo iš tikrųjų jis save laiko, at
sakė, kad jaučiąsis lenku, bet 
daugiau Rytų europiečiu.

J.B ir Snk.

E-mail. tom.senkus@sympatico.ca

mailto:tom.senkus@sympatico.ca
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Minėtinas iškilus jubiliejus
M. K. Čiurlionio 125-tasis gimtadienis

AURELIJA M. BALAŠAIT1ENĖ

Šiais metais sukanka 125 
metai nuo mūsų genijaus Mika
lojaus Konstantino Čiurlionio 
gimimo. Jis gimė 1875 m. rugsė
jo 10 d. Varėnoje ir mirė 1911 
m. kovo 28 d. Pustelninko sana
torijoje.

Tai daugiau negu vieno ta
lento genialus kūrėjas, sukūręs 
muzikines kompozicijas ir nuo
stabius tapybos kūrinius. Jo 
kompozicijas, specialiai sukur
tas fortepijonui, sudaro sonatos, 
fugos, preliudijos, noktiurnai, 
kanonai ir dar daugelis kitų. Sa
vo tapybos kūrinius jis derino su 
muzika, jiems taip pat suteikda
mas muzikinius pavadinimus, 
kaip “Jūros sonata”, “Žalčių so
nata” ir ypatingai simbolišką 
“Bičiulystę”.

Dar būdamas vos penkerių 
metukų berniukas, jis iš klausos 
be gaidų skambino pianinu, o 
nuo septintų gyvenimo metų 
pradėjo skambinti iš gaidų. Su
kakęs 13 metų, jis buvo priimtas 
j kunigaikščio Oginskio orkest
ro mokyklą Plungėje. Joje jis 
pradėjo savo pirmus muzikinės 
kompozicijos bandymus ir su 
jais pasirodė per Oginskio var

Ansamblio “Girių aidas” ir “Tremtinio” choro vadovas kompozitorius AN
TANAS PAULAVIČIUS ne kartą koncertavo JAV-se su lietuviais daininin
kais - tremtiniais. St. Petersburge (FL) komp. A. Paulavičius susitiko po 
koncerto su savo buvusiu mokiniu sol. E. Mažintu ir jo sūnumi Gediminu

dadienio pokylį. Kunigaikštis 
buvo taip sužavėtas jaunojo 
Konstantino talentu, kad paža
dėjo jį finansiškai remti jo toli
mesnėse muzikos studijose.

M. K. Čiurlionis įstojo į 
Varšuvos muzikos konservatori
ją ir mokėsi fortepijono bei 
kompozicijos klasėse. O visoje 
muzikinėje karjeroje buvo jau
čiama stipri Šopeno įtaka, ypač 
klausantis “De profundis” ar 
“Agnus Dei”. Baigęs konserva
toriją, jis Varšuvoje vertėsi pri
vačiomis pamokomis ir 1900 m. 
dalyvavo simfoninio kūrinio 
konkurse, kuriame laimėjo pir
mą premiją, tačiau patyrus, kad 
jis ne lenkas, jam toji premija 
nebuvo įteikta. Žodžiu, jo muzi
kinė kūryba apima kelias muzi
kos sritis - ir fortepijoną, ir or
kestrą, ir chorus.

Šalia natūralaus palinkimo į 
muziką, Konstantinas taip pat 
didelį dėmesį skyrė tapybai, ku
riai jis irgi turėjo neabejotiną 
talentą. Dar būdamas Oginskio 
globoje, jis škicavo jo rūmus, o 
vėliau įstojo į Varšuvos meno 
mokyklą. Susidarius palankioms 
sąlygoms, jis keliavo į Prahą, 
Dresdeną, Vieną, Niurnbergą ir 
kitus Europos miestus, kuriuose

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Bičiulystė (1906-1907) *

galėjo matyti daugybę meno 
klasikų kūrinių.

Po kelionių apsigyvenęs 
Vilniuje, jis suorganizavo meno 
parodą, vadovavo “Rūtos” cho
rui ir 1909 m. vedė Sofiją Ky
mantaitę.

Jis intensyviai įsitraukė į ta
pybą. Sukūręs “Jūros”, “Žalčio” 
ir kitas “nutapytas” sonatas 
1909 m. rudenį išvyko į Petrapilį 
aplankyti dailininko Sanislavs- 
kio. Deja, jis ten susirgo psi
chine liga ir buvo pergabentas į 
Druskininkus, o iš ten į Pustel
ninko sanatoriją Varšuvoje. 
Nors buvo vilčių, kad pasveiks, 
bet kartą jis pabėgo iš sanato
rijos, persišaldė ir mirė... Taip 
lietuviai prarado savo genijų, 
dar nesulaukusį rimto amžiaus.

JAV lietuviai intensyviai 
rengiasi M. K. Čiurlionio gimta
dienio sukakties minėjimui. Či
kagoje jau yra suplanuota ištisa 
eilė renginių, o KJyvlande lietu
viai rengia turiningą minėjimo 
programą, kurią suplanavo spe
cialus komitetas. Jam vadovauja 
Remigijus Bistrickas ir aktyviai 

talkina “Tėvynės garsų” radijo 
valandėlės vedėja ir solistė Al
dona Stempužienė. Š.m. lapkri
čio 12 d. vakare garsioje Klyv- 
lando “Severance” salėje įvyks 
Čiurlionio ir kitų Lietuvos kom
pozitorių muzikos koncertas, 
kuriame programą atliks pianis
tas, Čiurlionio provaikaitis Ro
kas Zubovas, jo žmona pianistė 
Sonata Zubovienė, taip pat daly
vaus Vilniaus stygų orkestras su 
muzikos solistais iš Lietuvos.

Šalia Čiurlionio preliudijų 
ir kitų kompozicijų, girdėsime 
Vytauto Barkausko, Mindaugo 
Urbaičio ir Remigijaus Merke
lio kūrinius.

Žodžiu, tas iškilus mūsų ge
nijaus gimtadienio jubiliejus at
gaivins estetinius jausmus ir pa
skatins didžiuotis lietuviškos 
kultūros ir muzikos turtais. 
Rengėjai tikisi sulaukti gausių 
koncerto klausytojų, o bilietus į 
koncertą jau galima įsigyti Die
vo Motino parapijos svetainėje 
po sekmadieninių pamaldų. Ti
kimės, kad į tą iškilų koncertą 
apsilankys ir mūsų kaimynai iš 
Kanados.

Iškeliavimas
Vokietijoje

- Tai dabar, brangi Mile, - 
kreipėsi į ją Vytautas, - jau Lie
tuvos ilgai nepamatysime. Rusai 
baigia užimti beveik visą Lietu
vą, o kas juos išvis.

- Juos iš Lietuvos išvis ang
lai ir amerikiečiai, kai laimės 
karą, - atsakė Milė. Vytautas 
nieko į tai neatsakė, tik žiūrėjo 
pro traukinio langą, kaip per 
gražias Vokietijos lygumas lėkė 
traukinys, o į jį mosavo ranko
mis sustojusios vokietės, galbūt 
manydamos, kad važiuoja jų 
tautiečiai, o ne pabėgėliai iš 
Lietuvos.

Pagaliau traukinys sustojo 
viename Vokietijos mieste, ne
toli Hamburgo. Naktį atskrido 
anglų lėktuvai ir ėmė bombar
duoti netoli esantį miestą. Vy
tautas su Mile įėjo bunkerin, 
bet jame ilgai neišbuvo, nes 
anglų lėktuvai nuskrido tolyn. 
Sekantį rytą jie atvyko į miestą 
Heide. Tai buvo ne per daug di
delis miestas, bet labai gražus, 
panašus į Kauną. Ten Vytautas 
susitiko ir keletą lietuvių pabė
gėlių ir su vienu gimnazistu šiek 
tiek susidraugavo. Jo tėvas buvo 
gydytojas, ir jo sūnus, su kuriuo 
Vytautas dažnai pasikalbėdavo, 
nustebino savo pareiškimu, kad 
žmogus yra kilęs iš beždžionės.

Vytautas su Mile šiame 
mieste išbuvo keletą dienų. Bu
vo užėję į kiną, su raudono ap
mušalo kėdėmis, o išėję iš kino 
grožėjosi nepaprastai gražiais 
miesto namais, kurie dar nebu
vo bombarduoti. Kitą dieną 
traukinys pajudėjo į Neumiuns- 
terį, kur prie jo netoliese esan
čioje Thoensheides ligoninėje 
sesuo Milė gavo darbą kaip me
dicinos slaugė. Drauge atvyko ir 
gydytoja Matiukaitė ir jos sesuo 
Elena. Ligoninėje juos pasitiko 
vokiečių matrona: aukšta, liek
na, juodais plaukais, pailgo vei
do, rimta veido išraiška.

- Ar jūs esate iš Olandijos,

- paklausė matrona.
- Mes iš Lietuvos, - atsakė 

Milė, kuri gerai kalbėjo vokiš
kai. Taip Milė gavo darbą dirbti 
slauge operacijų salėje. Daktarė 
Matiukaitė, kuri buvo baigusi 
Kauno universiteto medicinos 
fakultetą, gavo darbą ligoninėje 
kaip gydytoja, o jos sesuo buvo 
paskirta dirbti laboratorijoje. 
Vytautas turėjo dirbti ligoninės 
sode arba darže, prižiūrimas 
vienarankio vokiečio daržininko.

Gražios buvo Vokietijos 
dienos rugpjūčio mėnesį 1944 
metais. Vytautas dirbo ligoninės 
soduose ir gėrėjosi šilta vasaros 
saule. Thoensheides soduose 
bei daržuose dirbo ir ukrainie
čių grupė, o su jais ir Vytautas. 
Po kelių savaičių Vytautas jau 
galėjo suprasti ukrainiečių kal
bą ir su jais susikalbėti. Pagaliau 
susipažino su vienu ukrainiečių 
gydytoju ir dažnai ginčydavosi, 
kuris yra geresnis poetas - Goe
the ar Puškinas? Ukrainietis 
tvirtindavo, jog didžiausias poe
tas yra Puškinas, o Vytautas, 
kad didžiausias poetas yra Goe
the. Pagaliau vieną saulėtą vasa
ros dieną į Neumiunterį atskri
do amerikiečių lėktuvai ir mies
tą žiauriai subombardavo.

Spalio mėnesį Milė gavo 
įsakymą vykti į Liubeką, kur ga
vo darbą kaip vertėja viename 
tarptautiniame lageryje. Vytau
tą priglaudė viena vokiečių šei
ma, o pats Vytautas gavo darbą 
ginklų fabrike kaip pasiuntinys 
ir kortelių štampuotojas. Vokie
tė Frau Stein, pas kurią Vytau
tas su Mile gyveno, kiekvieną 
vakarą įdėdavo jam šešerių rie
kučių suvožtinių, kuriuos jis 
kiekvieną rytą su savim pasiim
davo, vykdamas į darbą.

Atėjo balandžio mėnuo, ir 
Vytautas nustojo ėjęs į darbą. 
Vėliau Liubeką užėmė britų ar
mija, kurią Vytautas ir Milė su
tiko su džiaugsmu.

Vytautas po kelių savaičių

ČESLOVAS VALDAS 
OBCARSKAS

persikėlė į pabėgėliams skirtas 
vokiečių karių apleistas kareivi
nes. Jis gyveno viename kamba
ryje su vienu lietuvių inžinie
rium. Būdamas jau beveik 16 
metų, pradėjo dirbti kelneriu 
viename Liubeko restorane, į 
kurį susirinkdavo apie šimtą lie
tuvių. Tuo laiku Liubeke buvo 
daug lietuvių, ir jie turėdavo ten 
savo pobūvius. Daktaras Vyš
niauskas per lietuvių susirinki
mus aiškino, kad anglai lietuvių 
pabėgėlių rusams neatiduos. '

Tuo laiku dar vasarą atsida
rė lietuvių gimnazija Liubeke, ir 
Vytautas, pasiruošęs iš algebros 
pas vieną lietuvį abiturientą, 
įstojo į trečią gimnazijos klasę, 
išlaikęs stojamuosius egzaminus 
iš lietuvių ir vokiečių kalbų, ir 
matematikos. Gimnazijoje Vy
tautui ypač patiko lotynų kalba, 
ir jos tekstus jis išmokdavo at
mintinai. Gaudamas iš lotynų 
kalbos vien penketukus. Taip 
pat jam patiko ir anglų kalba, o 
vokiečių kalboje jis ginčydavosi 
su vokiečių kalbos mokytoja.

Žiemai atėjus, apie Kalėdas 
gimnazija persikėlė į Fišbeką, 
kur Vytautas pasireiškė kaip ga
bus gimnazistas kalbose ir ma
tematikoj. Todėl artėjant 1946 
metų pavasariui, jis išlaikė egza
minus į penktą gimnazijos kla
sę. Vėliau gimnazija persikėlė į 
Špakenbergą, netoli Hamburgo, 
kur Vytautas penktoj klasėj bu
vo pirmaeilis mokinys ir išlaikė 
egzaminus į septintą gimnazijos 
klasę. Iš Špakenbergo jis išvyko 
į Angliją 1947 metais gegužės 
20 dieną. (įj rajomo memuarinio 

romano)
(Bus daugiau)

Knygų rišykla
įtjt-J “SAMOGITIA” 

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

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

KELIONĖS NUOTYKIAI
Plaukiant laivu Amazonės upe

STASYS DALIUS, Hamiltonas
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Į Santarem miestą
Nuo Manaus iki Santarem 

miesto Amazonės rajone yra 
dar likę 400 km. kelio, kuris bu
vo numatytas plaukti laivu, bet 
dabar kelionę turim atlikti lėk
tuvu. Paliekam “Tropicana” 
viešbutį, kur nakvojom dvi nak
tis. Čia keitėme ir pinigus - ga
vome už Amerikos dolerį 1.62 
reals orauostį, o banke - 1.70.

Kai atvykom į Manaus ora
uostį ankstų rytmetį, radom dar 
tuščią. Netrukus lagaminus per
leidžia per Rentgeno mašinas, 
todėl nereikėjo atidarinėti ir 
rankomis tikrinti. Skridimas - 
9.20 v.r. Lėktuvas atskrido lai
ku. Tai nedidelis propelerinis, 
bet mus visus paima. Greit pa
kylame virš džiunglių miškų ir 
daugybės upių išraižyto rajono. 
Rio Negro vingiuoja su plačiais 
intakais, tolėliau Amazonė su 
apsemtais plotais ir uždarais 
ežerais.

Skridimas - pusantros va
landos ir jau leidžiamės Santa
rem vietovėje. Čia jau laukia 
mūsų didelis autobusas, kurin 
susėdę važiuojam į miestą Ta- 
pajos upės pakrantėje prie 
Amazonės santakos. Apylinkėse 
jau skirtinga augmenija - ne 
džiunglės, bet savanos su ma
žais medžiais ir krūmais.

Atvykstam į Santarem uos
tą, kur jau stovi “Santarem” lai
vas. Kadangi tai krovininis lai
vas, tai dabar iš laivo iškrauna
mos į sunkvežimius atvežtos 
prekės: krovėjų ant pečių neša
mi maišai, kitų prekių įvairios 
dėžės, dideli buteliai geriamo 
vandens. Laivas išplauks tik vė
lyvą popietę, kai viską iškraus ir 
vėl pakraus.

Be prekių, transporto laivas 
“Santarem” turi 20 kajučių ke
leiviams ir dvi sales žmonėms su 
hamakais, kur kiekvienoje telpa 
po šimtą keleivių. Mus atveda į 
laivą, paskirsto kajutes. Tų ka
jučių nedaug antrame ir trečia
me denyje, kur mūsų grupę su
talpina. Kajutės labai mažos, lo
vos bunkerio tipo viena ant ki
tos. Nei kėdei ar staliukui čia 
vietos nėra, o ir lagaminui ma
žai erdvės. Šone yra mažytis 
tualetas su prausykla.

Apžiūrėję kajutes ir gavę 
atvežtus lagaminus, vėl sėdam į 
tą laukiantį autobusą, skirtą 
Santarem miestui apžiūrėti. Pir
miausia vykstam į restoraną pie
tums, kur gauname įvairios mė
sos, keptos ant iešmo. Po to 
pėsti einame per miesto gatves, 
turgų ir suvenyrų krautuves. 
Uoliausios pirkėjos - moterys. 
Iš vyrų didžiausias pirkėjas ma
no kambario draugas dr. Maria
no. Jis perka įvairius indėnų dir
binius kiekvienoje vietoje, kur 
tik užeina.

Ketvirtą valandą, prisivaikš
čioję miesto gatvėmis, saulės 
apdeginti, sušilę grįžtam į auto
busą ir į “Santarem” laivą. Iš
krovimo darbas dar nebaigtas. 
Mes pasilipę aukštesniame de
nyje stebime iš viršaus, kaip 
krovėjai nenutrūkstama grandi
ne neša maišus į sunkvežimius. 
Baigę iškrovimą tie suprakaita
vę, paišini krovėjai sulipa čia 
pat pakrantėje į upės vandenį ir 
prausiasi, valosi, panerdamai į 
tą murziną vandenį.

Paskutinis ruožas Amazone
“Santarem” laivas pajuda 

kelionei 5.30 v.p.p. Amazonės 
upe paskutiniam kelio ruožui - 
457 km į Belem miestą. Pra
džioje plaukiam Tapajos upės 
plukdomu juodu vandeniu ir įsi
jungiant į Amazonės santaką su 
rausvu vandeniu. Ilgokai už
trunka, kol tie skirtingos spalvos 
vandenys galutinai susimaišo, 
susijungia. Netrukus pradeda 
temti ir smarkiai žaibuoti. Žai
bai raižo padangę iš visų pusių. 
Sėdime ant viršutinio denio ir 

Brazilija. “Santarem” laivas, kuriuo plaukėm Amazone nuo Santarem 
iki Belem miesto

stebime aplinką, kol pasidaro 
visai tamsu.

Vakarienė prasideda 7 vai. 
Mūsų grupė einame pirmiausia, 
nes esame paskirstyti į dvi gru
pes. Mat valgomasis kambarys 
pirmame denyje nedidelis ir vi
sų keleivių iš karto nesutalpina. 
Vakarienė - bufeto stiliaus, pa
tiems pasitarnaujant. Pasirinki
mo nėra - vienas patiekalas, ku
ris pirmą vakarą buvo jautiena, 
bet tokia kieta, kad ją visi pali
kome lėkštėse, valgėme tik ry
žius ir daržoves.

Staigi audra
Ir po vakarienės vis stipriai 

žaibuoja. Daug jaunimo plaukia 
šiuo laivu, tai po vakarienės su 
triukšmu jie renkasi ant viršuti
nio atviro denio. Prieš vakarie
nę dauguma mūsų sėdėjome 
ten, tai jie per daug neužsibūda
vo, o po vakarienės jie šį denį 
okupavo su radijo aparatais ir 
triukšminga muzika. Mums 
skirtas prie viršutinio denio 
kambarys su staliukais ir kėdė
mis prie to atviro denio, kur vis- 
tiek girdisi ta triukšminga muzi
ka. O mūsų kajutės yra antrame 
denyje šoniniu su lauko praėji
mu, kur susėdę jaunimas irgi 
triukšmauja.

Mums besėdint staiga 
triukšmas nutyla, ir atviras de
nis ištuštėja - visi dingo. Netikė
tai užėjęs tropikinis lietus staiga 
visus nuvijo nuo atviro denio. 
Nors kiek vėliau lietus apstojo, 
bet visas denis, kėdės ir praėji
mai šlapi, niekas tenai nebe- 
vaikščioja ir nebando sėdėti. 
Nutyla visur. Tik dviejuose de

niuose, kur sukabinti hamakai 
keliaujančių dar 200 žmonių, 
vyksta judėjimas, vaikai ir suau
gę vieni guli, kiti jau miega, o 
judrieji dar bėgioja aplinkui. Šie 
keleiviai atvyksta su savo hama
kais ir gauna laive vietą su nu
meriu jį pasikabinti. Apačioje 
hamakų sukrauta jų manta - la
gaminai, krepšiai.

Vadinamame mūsų salone 
pradžioje sėdėjom beveik visa 
grupė: vieni kortomis lošė, kiti 
skaitė arba šnekučiavosi. Tik 
vėliau dauguma pradėjo skirsty
tis eiti į savo kajutes. Pabaigoje 
likome tik mudu su gydytoju 
Marianu. Turėjau knygą, kurią 
skaičiau, o jis snūduliavo.

Varganoje kajutėje
Grįžus į kajutę mažai vietos, 

sunku apsisukti ir lagaminus iš
sikrauti. O man dar sunkiau už- 
sirangyti į viršutinį gultą, nes 
Marianas sunkiai vaikščioja, o 
dar sunkiau jam būtų ten lipti. 
Jis apačioje greičiau susitvarko, 
bet aš viršuje turėjau keisti gal
vos gulėjimo vietą, nes tiesiai į 
veidą putė stiprus vėsinimas. 
Rangydamasis pakeičiau pozici
ją, ištiesiau kojas į vėsinimo pu
sę. Per pusvalandį susirangiau 
siaurame gulte miegui vis bijo
damas, kad užmigęs nenukris
čiau žemyn. Taip besimigdant 
prasidėjo vėl stiprus tropikinis 
lietus ir didelė perkūnija; šaudo 
kaip iš patrankų su tokiu 
trenksmu, kad net baisu. Tačiau 
vėliau perkūnija nutyla ir lietui 
čežant bandau užmigti.

Rytmetyje jau 6 v. šviesu. 
Laivas pūškuoja žemyn. Einame 
pusryčiauti. Gauname virtą 
kiaušinį, bulkutę ir labai užsal
dytą kavą. Rytas apsiniaukęs, 
debesuota ir priedo dar migla.

Prie didelio miestelio
8.20 vai. laivas sustoja pa

krantėje gan didelio miestelio 
Almeirim, turinčio 20,000 gy
ventojų. Iš laivo išlipa keletas 
keleivių, ateina naujų ir taip pat 
iškraunama dalis prekių. Kol 
laivas stovi, galime išeiti į kran
tinę, kur vyksta savotiškas tur
gus. Čia pardavinėja iš didelio 
balto gabalo sūrį, kurio atpjovę 
gabaliuką siūlo visiems para
gauti ir pirkti.

Neilgai ten stovime - laivas 
nuo krantinės plaukia viduriu 
upės tolesnei kelionei. Plau
kiant toliau vienoje Amazonės 
kranto pusėje iškyla kalnagūb

riai, apaugę medžiais, o kitoje 
pusėje lygumos, žemumos. To
liau vėl dunkso nesibaigiantys 
džiunglių miškai abiejose upės 
pusėse kiek tik gali užmatyti.

Kapitono kajutėje
Amazonė šiame ruože, ar

tėjant prie Belem, yra labai plati 
su daugybe salų, kurias praplau
kiame. Antrame denyje yra ka
pitono kajutė. Mus, stovinčius 
netoli jos, pakvietė į vidų pasi
žiūrėti. Kapitonas baltai apsi
rengęs viduramžis parodo dide
lius žemėlapius, kur smulkiai 
sužymėtas plaukimo kelias su 
upės gilimu bei intakais, kana
lais. Parodo ant žemėlapio kur 
Amazonė daro didelį vingį, o 
tiesiai einant kita vaga yra daug 
tiesesnė, v kuria dabar laivas 
plaukia. Ši išgraužta vaga daug 
siauresnė. Padeda instrumentas, 
kurio ekranas visą laiką rodo 
upės gylį metrais. Tuo laiku 
kaip tik plaukė šonine siauresne 
vaga, kur vandens gylį rodė 12- 
15 metrų. Kapitonas labai malo
nus ir paslaugus, bet angliškai 
nė žodelio, tad nepaprastai sun
ku susikalbėti. Kajutėje yra ir 
daugiau įvairių instrumentų, 
vairavimo ratas, prie kurio sto
vėjo kitas jūreivis.

Pamatęs čia visą laivo valdy
mo sistemą ir instrumentus, pri
siminiau kaip atrodė “Marceli- 
tos” valdymo kajutė. Ten buvo 
mažytė vietelė laivo priešakyje 
su kėde atsisėsti prie valdymo 
rato ir mašinų greičiui keisti 
rankena ir nieko daugiau. Todėl 
visą laiką ir plaukė tik Amazo
nėje netoli kranto. Labai primi
tyviai buvo valdomas ir nepajė
gė numatytos kelionės atlikti.

Elgetaujantys laiveliai
Plaukiame šoninėm upėm. 

Vienos jų pakrantėse matėsi 
stovinčių trobelių. Tarp jų ant 
vandens polių stovėjo nedidelė 
šventovė. O toliau prakirstoje 
pakrantės miško aikštelėje sto
vėjo nedidelis kryžius. Laivui 
plaukiant pro tokias gyvenvie
tes, prie atplaukiančio laivo at
skuba maži laiveliai, varomi vie
nu irklu. Kartais pasipildavo ke
liolika laivelių vis su vienu ar 
dviem žmonėm. Kaip vadovas 
sakė, jie tikisi ką nors gauti iš 
praplaukiančio laivo keleivių. Ir 
dabar viena moteriškė numetė 
ryšulėlį suvyniotų baltinių, kurį 
per sukeltas bangas priplaukęs 
laivelis greit išgriebė. Kiti sku
bėję laiveliai jau nebesuspėjo.

Brazilija. “Santarem” laive hemakų salė, kur vietiniai nakvoja

Nieko daugiau iš laivo nesulau
kę visi laiveliai grįžo į krantą.

Po paskutinės nakvynės
Paskutinę naktį laive nusi

bodo gulėti siauram viršutiniam 
gulte nuolatos vartantis, tad at
sikėliau anksti rytą. Apsitvarkęs 
išėjau ant denio. Ten mums jau 
buvo paruošta kava smarkiai už
saldyta. Čia jau kavą gėrė kai 
kurie iš mūsų grupės, kurie visa
dos anksti keldavo ir rytmetyje 
pirmieji pasirodydavo.

Laivas pūškuoja be galo 
plačia Amazone. Kito kranto 
nesimato - vis dengia didelės 
salos. Didžiulė masė plaukian
čio vandens, kad net sunku įsi
vaizduoti, kaip tokia masė išsi
tenka Atlanto vandenyne. Ar
čiau vandenyno srovėje žymiai 
mažiau plaukiančių miško nuo
laužų.

Laivų kelias upėje jau vieto
mis pažymėtas iškilusiomis iš 
vandens buojomis. Labai daug 
salų, pro kurias plaukiam ir vis 
naujos matosi prieš akis.

Per pusryčius, nors valgome 
pirmieji, kepti kiaušiniai jau at
šalę. Bulkutė, biskvitai, marme
ladas, vaisiai papaja su arbūzu. 
Kava vis tiek smarkiai užsaldy
ta, nors buvo prašyta, kad nesal
dytu. Valgant pusryčius prane
ša, kad už 3-4 valandų pasieksi
me kelionės Amazonės upe galą 
- Belem uostą.

Išėję ant viršutinio denio 
stebime paskutinius vaizdus 
Amazonės pakrančių, kai laivas 
skrodžia tuos plačius upės van
denis, palikdamas sukeltas ban
gas. O salų, salelių prisėta visa 
upės platuma. Augmenija tose 
salose yra tanki, susipynusi. Daž
nai plaukiam visai siauru tarp 
Amazonės salų išsišakojimu, tada 
aiškiai matome abu krantus, nes 
praplaukimas nėra platus.

Tolumoje jau pradeda ma
tytis aukštieji Belem miesto pa
statai. Pagaliau išnyra visas 
miestas tarytum iš vandenyno - 
tokia čia plati Amazonės upė. 
Juda įvairaus dydžio laivai artė
jant prie uosto, o mažieji greitai 
nardo j visas puses.

Amazonės miestas Belem
Belem miestas įsteigtas por

tugalų 1615 m. ir yra Para vals
tijos sostinė Brazilijoje su 1.5 
mil. gyventojų. Iki Atlanto van
denyno dar yra 90 mylių, nes 
miestas išsistatęs Guajara įlan
koje, kur Guama ir Para upės 
susijungusios įteka Amazonėn. 
Amazonės upė, prieš pasiekda
ma Atlantą, išsišakoja į daugybę 
upių sudarydama kanalus, gyve
namas salas ir dvi dideles upės 
žiotis. Upė išsišakoja prieš Ma- 
rajo didžiulę salą, kuris savo dy
džiu prilygsta Grenlandijai.

Vidurdienį pasiekiam Be
lem uostą, kur prie krantinės 
“Santarem” prisiriša. Pasipila iš 
laivo pirmo ir antro denio kelei
viai. Jiems išėjus pasidaro tuš
čios tos patalpos kur kabojo 
šimtai hamakų, juose knibždėjo 
vaikų ir suaugusių skruzdėlynas. 
Po jų ir mums eilė atėjo kraus
tytis iš laivo. Išnešam į krantą 
lagaminus transportui į viešbutį. 
Mūsų vadovai autobuso negau
na, tad suorganizuoja 7 taksius, 
kurie susodinę pro tris žmones 
pristato visus į viešbutį.

Pajudam iš prikimšto uosto 
rajono, kur gatvės nešvarios, 
primėtytos popierių, šiukšlių 
krūvos sumestos tiesiog ant gat
vės. Grindinys smarkiai duobė
tas. Artėjant į vidurį miesto gat
vės švaresnės, platesnės, aukšti 
pastatai. Pasiekiam vidurmies- 
tyje “Hilton” viešbutį 16 aukštų, 
apsuptą kitų daugiaaukščių 
pastatų. (Bus daugiau)



Lietuviška tautodailė pasmerkta mirčiai?
Kiekviena šalis turistus stengiasi pritraukti savita krašto kultūra ir unikaliais papročiais. Protėvių 

verslai, praeityje buvę bene vieninteliu pragyvenimo šaltiniu, lietuviams atrodo nuobodūs. Tautodaile 
užsiiminėjantys žmonės jau šneka apie senovinių amatų žlugimą ir sunkią menininkų dalią

REDA ULINSKAITĖ, 
Šiauliai

Aukso amžius tautodailei baigėsi
“Išsaugoti kultūrines tradi

cijas galima tik per tautodailę. 
Jaunimas savo prosenelių ama
tais beveik nesidomi, tad ir dir
biniai jiems neįdomūs”, - sakė 
juvelyras Kostas Urbonaitis. Pa
sak jo, Šiauliuose itin kritiška 
tautodailininkų būklė, nėra jo
kios prekybos. Paklausą turi tik 
smulkūs ir pigūs dirbiniai. Ta
čiau gaminys, padarytas iš pigių 
medžiagų, neturi meninės ver
tės. “Kiekvieną gaminį darantis 
tautodailininkas negali nukrypti 
nuo etnokultūros. Mūsų dirbi
niai turi tikrą meninę vertę. 
Gaila, bet šiauliečiai labiau ža
visi auksiniais papuošalais, nei 
gintaru”, - teigė juvelyras.

Kryželiu siuvinėjanti pa
veikslus ir staltieses Jadvyga Ur- 
bonaitienė sako: sunkus rankų 
darbas nėra vertinamas. Par
duotuvėse jai pavyksta parduoti 
tik pigius gaminius. Pigūs gami
niai reikalauja didelio kruopštu
mo, bet jų vertė žymiai mažes
nė. Dažniausiai per mėnesį par
duodama viena keturkampė 
servetėlė, kainuojanti apie 40 - 
50 litų.

Šnekintos tautodailininkės 
teigė, kad dažniausiai siuvinėja, 
mezga paprašytos pažįstamų ar 
gimtadienio proga norinčios pa
maloninti draugus. “Turtų per 
savo gyvenimą nesusikroviau. 
Tik anūkėlius išpuošiau. Žino
ma, buvo galima nelegaliai dir
bant ir štampuojant kokias nors 
liemenes užsidirbti nemažai pi
nigų. Tokio verslo negalime va
dinti tautodaile ir menu. Tai - 
ne kūryba, o pinigų darymas” - 
samprotavo tekstilininkė Janina 
Baniulienė.

Joana Rudauskienė visą gy
venimą pina iš vytelių krepšius, 
dėžutes ar kitokius suvenyrus. 
Moteris sakėsi, kad vyteles rink-
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ti ir tinkamai paruošti dabar ne
beapsimoka, geriau pirkti pa
ruoštas. Pynėjai išgyvena ne ge
riausius laikus, prekyboje susi
darė savotiškas vakuumas. 
Anksčiau per metus prekiaujan
tis namudinėmis apyrankėmis 
nusipirkdavo automobilį ir gerai 
gyvendavo. Dabar žmonės nori 
pirkti šiuos gaminius, bet neturi 
pinigų.

Vienas iš seniausių lietuvių 
amatų - kalvystė šiek tiek pra
deda atsigauti. Prieš keletą me
tų kalviai gyveno labai gerai. Jų 
darbus noriai pirko namų savi
ninkai. Dabar norinčių susikurti 
jaukų būstą ir turinčių pinigų 
akys krypsta į naujesnius kalvių 
dirbinius. “Gauname nemažai už
sakymų iš privačių firmų. Džiu
gu, kad kalvių darbas yra dera
mai vertinamas.

Lietuviška tautodailė mūsiš
kiams tapo nuobodi. Tačiau ga
lime sudominti užsienio svečius. 
Manau, Vilniuje prekyba klesti 
žymiai geriau nei kituose šalies 
miestuose. Atvykėliams mūsų 
tautodailė yra įdomi, tik reikia 
daugiau reklamos”, - šnekėjo 
Pranas Kontrimas, nepriklauso
mas dailininkas, projektuotojas, 
užsiiminėjantis kalvyste.
Žlugdo konkurencija ir valdžia

Šnekinti tautodailininkai pa
sakojo, kad tautodailės verslas 
dabar žlunga. Anksčiau tai buvo 
pelningas amatas. Lietuvių 
meistrų gaminius labiau pirkda
vo ir vietiniai, ir užsienio sve
čiai. Šiuo metu pagrindinis tau
todailininkų pragyvenimo šalti
nis yra Lietuvoje vykstančios 
mugės ir parodos, kuriose nu
perkama šiek tiek daugiau ga
minių. Kartais ir ten jų gami
nius nukonkuruoja iš svetur at
vežti pirkiniai.

Ne visi gaminantys suveny
rus pragyvena tik iš tautodailės 
dirbinių. Tautodailininkai dirba 
ir kitus darbus, o gautas pelnas 
už parduotus gaminius atneša

Žydai Lietuvos operoje
Operos dirigento Levo Hofmeklerio 100-tąsias ir solisto 

Chanono Šulgino 110-tąsias gimimo metines minint

EGIDIJUS MAŽINTAS

Muz. Levas Hofmekleris 
buvo vienas garsiausių tarpuka
rio Lietuvos operos dirigentų. 
Jis gimė Vilniuje 1900 m. muzi
kalioje šeimoje. Tėvai leido Le
vą mokytis fortepiono. Netru
kus jis tapo vienu geriausių pia
nistu. 1921 m. L. Hofmekleris 
jau koncertmeisteris Valstybės 
teatre. O netrukus jam patikima 
ir dirigento batuta. Ilgainiui L. 
Hofmekleris tapo pagrindiniu 
Lietuvos teatro baleto pastaty
mų dirigentu. Kai 1934 m. įžy
musis Fiodoras Šaliapinas iš Pa
ryžiaus atvyko dainuoti Kaunan, 
tai prie orkestro pulto atsistojo 
L. Hofmekleris. 1940 m. L. Hof
mekleris paskiriamas Vilniaus 
radiofono orkestro antruoju di
rigentu, tačiau tose pareigose 
neilgai buvo. Lietuvą okupavę 
naciai nuvarė jį į getą. Netrukus 
protestuojantiems teatralams ir 
inteligentijos atstovams buvo 
leista atsiimti nužudyto dirigen
to Levo Hofmeklerio kūną. Lie
tuva gedėjo teatro menininko, 
kuriam Lietuva jo protėvių ir tė
vų gimtinė. Joje ir prigulė diri
gento palaikai.

Dainuojant baritonui Cha- 
nonui Šulginui Valstybės teatre 
būdavo pilna žiūrovų, daugiau
sia žydiškos kilmės. Lietuvoje 
tuo metu gyveno apie 300,000 
žydų. Kai Kauno Valstybės teat
ro pajamos sumažėdavo, teatro 
vadovybė nurodydavo operos 
trupei į spektaklius pakviesti 
baritoną Chanoną Šulginą, ir 
tas labai padėdavo. Salėje po 
spektaklių ilgai griaudėdavo 
plojimai. Vidutinio ūgio ir ypa
tingu balso grožiu nepasižymin
tis Chanonas buvo lietuviškos 
žydijos dievaitis. Tuo jis puikiai 
pasinaudodavo. Chanono atly
ginimas buvo kaip ir pirmaeilių

CHANONAS ŠULGINAS (1891- 
1970), Lietuvos valstybės teatro 
solistas

Muz. LEVAS HOFMEKLERIS 
(1900-1941), Lietuvos valstybės 
teatro dirigentas

papildomų lėšų pragyvenimui.
Visą savo gyvenimą tauto

daile užsiiminėjantys, dabar jau 
pagyvenusio amžiaus žmonės, 
sakė, jog į muges sunku važiuo
ti. Brangiai kainuoja degalas ir 
reikia mokėti už stovėjimo vie
tą. Dažniausiai į kitus miestus 
važiuoja jaunoji tautodailininkų 
karta. Šiauliečiai piktinosi mies
to savivaldybės nutarimu, jog 
šventėje “ant rubežiaus” prekia
vusiems tautodailininkams rei
kėjo mokėti penkiolikos litų 
mokestį. Pasak jų, močiutė, 
miesto bulvare pardavus tris 
nertas kepuraites, uždirbo žy
miai mažiau, nei sumokėjo už 
stovėjimo vietą.

Daugiausia mums gerai ži
nomus suvenyrus kuria pensinio 
amžiaus žmonės, šių tradicinių 
amatų išmokę iš savo tėvų ar se
nelių. Kartais suvenyrus kuria 
visa šeima. Šis verslas būna pa
grindinis šeimos pragyvenimo 
šaltinis.

Mieste buvo pora parduotu
vių, prekiaujančių tautodailės 
dirbiniais. Viena parduotuvė, su- 
bankrotavus Kauno Dailės kom
binatui, jau užsidarė. Devynių 
brolių parduotuvė prekiauja 
Šiaulių miesto tautodailininkų 
dirbiniais. “Neseniai mūsų par
duotuvėje apsilankė svečiai iš 
Jungtinių Amerikos Valstijų, 
pavyko parduoti prekių už 800 
litų. Turistai pirko austas juos
teles, medinį verpimo ratelį, 
suvenyrus su Šiauliais. Miestie
čiai perka pigius gaminius, kai
nuojančius tik keletą litų: var
pelius, žaislus, keramiką. Jei 
bus priimtas įstatymas, apkrau
nantis tautodailininkus mokes
čiais, dirbti galės ne visi”, - šne
kėjo Devynių brolių parduotu
vės konsultantė - pardavėja.

Kūryba ir prekyba
Nemažai tautodailininkų bu

riasi į Šiaulių miesto tautodaili
ninkų sąjungą. Ji gyvuoja 33-ji 
metai. Ši organizacija daugiau
sia užsiima kultūrine veikla. Ne
pelno organizacija, neturinti di
delių pradinių investicijų, negali 
rasti naujų rinkų, išskyrus dailės 
parduotuves, muges ir privačius 
užsakymus, lautodailininkūs ne
ramina, kad iki šiol nėra įstaty
mų, nustatančių socialines ga
rantijas menininkams. “Jau de
šimt metų prekyba tautodailės 
dirbiniais neklesti. Dar anksčiau 
tokie dirbiniai buvo populiarūs, 
nes nebuvo didelio pasirinkimo. 
Reikia pripažinti, kad prekyba 
beveik neegzistuoja. Gal tauto
dailė kiek ir pabodusi. Nema
nau, kad suvenyrai neperkami 
dėl jų nekokybiškumo. Prastais 
gaminiais prekaujama turguose. 
Tokius gaminius kuria ne tau
todailininkai. Mes turime daug 
jaunų ir kūrybingų asmenų, dir
bančių pagal naujas technologi
jas. Žmonės turi šiek tiek užsa
kymų ir pragyvena iš tautodai
lės. Dabar reikia derinti kūrybą 
su komercija. Atgimimo laiko
tarpiu daug darbo turėjo droži
nėtojai. Šiuo metu kryžių ir 
koplytėlių niekas nebestato. Ne 
taip seniai pradėjo klestėti kal
vystės amatas. Kalviai užsidirba 
pragyvenimui ir kuria meninius 
dirbinius”. - kalbėjo tautodaili
ninkų sąjungos pirmininkė Lai
ma Kelmelienė. Pasak jos, sun
kiai gyvena visi Lietuvos tauto
dailininkai. Padėtis gerės tik ta
da, kai stabilizuosis šalies eko
nominė būklė.
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Punsko apylinkės Valinčių kaimo paminklas
Nuotr. P. Vitkausko iš š.m. 17 nr. “Aušros”

Aukštaitija - poetų žemė
Antano Gasperaičio “Drevėje Dievulis budi”

ALĖ RŪTA

Sakoma, kad knyga jau ne
bloga, jei atsiranda ten bent 2-3 
geri eilėraščiai. Antano Gaspe
raičio antroje eilėraščių knygoje 
ne tiek daug tobulų forma eilė
raščių (vietomis kokia eilutė 
primena Antaną Miškinį ar net 
Nyką Niliūną...) Visoje knygoje 
nemažai poetinio jausmo, kilnių 
minčių, o išraiška sklandi; yra 
įdomių įvaizdžių, senų ir gražių 
kalbinių išsireiškimų, būdingų 
kaimui.

Kai saulė leisis, pažiūrėk į dangų 
Žvaigždžių akim melsvom, mieloji, 
nuvargusi budynėse prie lango, 
vienumoje, šunims belojant - 
Tu daug gražių dienų šiai žemei 

skyrei,
tad nors minutę pažiūrėk į dangų 

u (120 psl.)

Didžiuma temų ir vaizdų - 
tėviškės gamta, trobos, medžiai- 
klevai, motinos langas, kapinių 
kalnelis...

Aukšti kryžiai Aukštaitijoj, 
ir giesmė po jais graudi, 
Lyg gelmė akių skaidri 
Šioje Dievo viešpatijoj. 
Koks gražus žmogus čia būna 
su vydūnišku vidum: 
Prie pat Baltijos bangų 
Su slapta širdies didybe 
ir sti laisvės seikimu.
Vargo kryžių šalyje - 
Aukštaitijoj, Žemaitijoj.

Kaip Dievulis čia amžinai 
budi, taip, atrodo, budėdamas 
poetas savo tėviškėj nebemato 
pasiklydusio žmogaus, o tik be
siilgintį ir kenčiantį.

Knyga iliustruota autoriaus 
brolio, neseniai iš Kalifornijos 
grįžusio į tėviškę prie Utenos, 
dail. Prano Gasparonio. Pasta
rasis Amerikoj duoną pelnė 
kaip inžinierius, o laisvu laiku 
lankė meno mokyklą, studijavo 
skulptūrą. Kalifornijoj (Los An
geles) ir kituose miestuose jis 
yra turėjęs sėkmingų parodų; su 
darbų reprodukcijomis pasiro-

dydavo spaudoj - žurnaluose. 
Knyga jo darbais iliustruota, 
turbūt, pirmoji.

Čia iliustracijos - švelnios 
skulptūros, vaizduojančios susi
mąstymą, gerumą, religinę nuo
taiką... Jos tinka vinjetėmis prie 
eilėraščių atskirų skyrių įvardi
nimų; “Vilties ir santėmio me
tu”, “O neatimk šio rojaus”, 
“Vienudu”...

Knygoj apstu aukštaitiškos, 
sėliškos dvasios ir gamtos vaiz
dų; prarasta meilė, ilgesys, am
žinumo, vienatvė, tai vis temos 
kurias ir poetas, ir dailininkas 
mėgina išreikšti tarpais sėk
mingai.

Meniškos sielos broliai tin
kamai pasirodė savita kūryba 
vienoje knygoje.

Antanas Gasperaitis, DREVĖ
JE DIEVULIS BUDI. Eilėraš
čiai. Išleido ir spausdino UAB 
“Utenos Indra” (Maironio g. 
12, LT 4910, Utena). Iliustruo
ta dailininko-skulptoriaus Pra
no Gasparonio darbų repro-

■ dukcijomis. Tiražas - 350 egz.
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fsiųsta paminėti

teatro dainininkų. Gimė Ch. 
Šulginas 1891 m. Vilniuje, mo
kytojo šeimoje. Nuo mažens 
giedodavo Vilniaus sinagogų 
choruose, patarnaudavo rabino 
pamaldose. Vėliau Baku mieste 
sėkmingai tęsė dainavimo ir 
muzikos studijas. Lietuvos vals
tybei atkūrus nepriklausomybę, 
Chanonas grįžo gimtinėn ir pra
dėjo dainuoti Vilniaus “Liūt

nės” teatro operečių spektak
liuose. Nepritardamas lenkų 
okupacijai, pasitraukė į Kauną 
ir pateko tarp savų pažįstamų 
lietuvių menininkų. Nuo 1922 
m. Ch. Šulginas - Valstybės 
teatro solistas, dainavęs visas 
pagrindines dideles ir mažas ba- 
ritonines partijas. Be to, dažnai 
koncertuodavo. Pokario metais, 
išvengęs sunaikinimo, iki 1947

ATEITIS, 2000 m. 2-3 nr. Lei
džia Ateitininkų federacija. Redak
cija: vyr. redaktorė Irena Petaitie- 
nė, redaktorius kun. dr. Arvydas 
Žygas, atsak. sekretorė Aušra Kaz
lauskaitė, dailininkė Violeta Sapi- 
janskienė. Redakcijos adresas: 
Laisvės ai. 13, LT-3000 Kaunas. Ti
ražas -1000 egz.

PENSININKAS, 2000 m. 5 nr. 
Leidžia JAV LB socialinių reikalų 
taryba (2711 W. 71 Street, Chicago, 
IL 60629, USA). Redaktorius - Ka
rolis Milkovaitis. Išeina 8 kartus 
per metus.

Kan. Petras Rauda, NESU
PRANTAMI MUMS TAVO, VIEŠ-

Zigmas Zinkevičius, LIETU
VIŲ POTERIAI. Kalbos mokslo 
studija. Redaktorė - Agota Sriu- 
bienė, dailininkas - Albertas Bro- 
ga, techninė redaktorė - Elvyra 
Volkienė. Išleido Mokslo ir enci
klopedijų leidyklos institutas (L. 
Asanavičiūtės g. 23, Vilnius 2050), 
prelato Juozo Prunskio lėšomis. Ti
ražas - 700 egz. Vilnius, 2000 m., 
272 psl.

Dov Levin, TRUMPA ŽYDŲ 
ISTORIJA LIETUVOJE. Iš hebra
jų kalbos vertė Jonas Morkus. Išlei
do: Izraelio ambasada, Tarptautinis 
žydų civilizacijos centras, Jeruzalės 
hebrajų universitetas, Holokausto 
kankinių ir didvyrių atminimo or-

ai. - respublikinio radijo komi
teto solistas. Mirė 1970 m. eida
mas 79-uosius metus. Palaidotas 
gimtajame Vilniuje Lietuvos 
operos veteranas Chanonas Šul
ginas liko dideliu Lietuvos pa
triotu. Neiškeliavo į Izraelį, o li
ko ištikimas šaliai, kurioje jis 
buvo pripažintas, gerbiamas ir 
mylimas, kaip ir jo kolega diri
gentas Levas Hofmekleris.

l’ATIE, KELIAI. Atsiminimai. Lie
tuvių katalikų mokslo akademija. 
Redakcinė kolegija: vysk. dr. Jonas 
Boruta, SJ, dr. Antanė Kučinskaitė, 
habil. dr. Antanas Tyla, habil. dr. 
Zigmas Zinkevičius. Išleido Katali
kų akademija (A. Jakšto 9, Vil
nius). Redagavo dr. Antanė Ku
činskaitė, spaudai parengė vysk. dr. 
Jonas Boruta, SJ, dr. Elena Neniš- 
kytė, Algimantas Katilius. Tiražas - 
500 egz. Vilnius, 2000 m., 522 psl.

ganizacija (Yad Vashem). Tiražas- 
1000 egz. Spausdino “Studija 101” 
(Raugyklos g. 15, Vilnius 2001). 
Vilnius, 2000 m., 207 psl. Šį leidinį 
atsiuntė pats autorius su įrašu: 
“’Tėviškės žiburių’ redaktoriams, 
bendradarbiams, rašytojams ir ypač 
skaitytojams, kuriems jau nusibodo 
skaityti ir naudotis netikrais skai
čiais bei faktais apie jų žydų kaimy
nų buitį ir baisų galą Lietuvoje XX 
amžiuje”.

KUN. K. J. AMBRASAS

Ateik, Ateik!
Per ošiančias bangas,
Per bombų išmuštas duobes, 
Per revoliucijų ir maišto 
Sugriautus židinius, šeimas...
Ateik, kol plaka dar širdis, 
Kol soduos žydi obelis, 
Ateik per žydinčias lankas, 
Per sutemas, gūdžias naktis...

Ateik, kad susitaikytų tėvai, 
Kad nežudytų jų vaikai, 
Kad duonos būtų tau, man, 
Ir milijonai nemirtų alkani...
Ateik - išrauki melą iš teismų, 
Apgink teisybę nuo vilkų, 
Kurie jau staugia ne vien miške, 
Bet parlamentuos ir seime...

Ateik užlyginti plyšių, 
Granito sienoj ir širdy, - 
Juk juos paliko svetimi, 
Pasiraitoję kruvinas rankas...

Ateik per mitingų aikštes, 
Per snaudžiančių karių gretas, 
Ateik, kad saulė šviestų 
Mums šiandien ir rytoj...

Ateik! Dar siaučia pūgos, 
Žiema sušaldžius meilę 
Ir dienas. Ateik - prailgo 
Jau naktis. Tavęs mes 

ilgimės visi...
Ištirpsta sniegas po žiemos. 
Pražysta gėlės parūgtuos. 
Mes tikime - Tavim. Ateik! 
Sutaikyk partijas, tautas...

Ateik per vargą ir kančias, 
Per pasimetusias minias, 
Kurios apako nuo kalbų, - 
Tu būk mums SA ULĖ ir

, TIESA!...
Ateik! Nusivylus Lietuva. 
Pažadink ją, į priekį vesk, 
Kad mūs vaikai neklaidžiotų 

daugiau -
Parodyk kelią, mokyk, šviesk...
Ateik greičiau, kad žara, 
Kuri lyg rytmečio viltis, 
Mums šviestų dieną ir nakčia. 
Ateik greičiau - tedingsta 

prieblandų ganda.

Tarptautinis akordeono mu
zikos festivalis, pradėtas koncer
tu Lietuvos muzikos akademijos 
salėje, Vilniuje, š.m. rugsėjo 20 d. 
ir trukęs keturias dienas sukėlė 
nemažą susidomėjimą. Kaip EL
TA praneša, dalyvavo akordeo
nistų ansambliai bei pavieniai 
muzikantai iš Latvijos, Rusijos, 
Suomijos, Vokietijos ir Lietuvos. 
Kasdien vyko du ar trys koncertai 
Muzikos akademijos, Mokytojų 
namų bei Rotušės salėse. Festiva
lį globojo ir rėmė Vilniaus savi
valdybės kultūros ir meno skyrius.

“XXI Amžius”, kriščioniškos 
minties, kultūros ir visuomenės 
laikraštis, leidžiamas Kaune nuo 
1990 metų rugsėjo 6 d. 10,000 
egz. tiražu, išeinantis trečiadie
niais ir penktadieniais, šiuo metu 
redaguojamas Edvardo Šiugždos, 
įvadiniu straipsniu “Mūsų jubilie
jus” š.m. rugsėjo 8 d. laidoje pa
minėjo savo darbo dešimtmetį. 
Straipsnyje, pasirašytame redak
cijos, nurodoma, kad “tokio laik
raščio pasirodymas buvo išties 
reikalingas ir reikšmingas”. Leisti 
katalikišką laikraštį nebuvę pa
prasta ir lengva, reikėję surasti 
kryptį, patrauklią tematikos for
mą. Laikraščio kūrimo iniciato
riai ir entuziastai vieni nuėję į 
politiką, kiti užėmė valstybines 
pareigas, kai kurie tapę pensinin
kais, dar kiti net priešininkais. 
Reikėję atlaikyti ir finansinius, ir 
kitokius sunkumus. Nuo 1997 m. 
laikraštis leidžiamas 16 psl. Šališ
ki Spaudos, radijo ir televizijos 
rėmimo fondo sprendimai, laik
raščio leidėjus privertę ieškoti ki
tų kelių ir nepalūžti konkurenci
nėje kovoje. Pagelbėję kai kurie 
išeivijos lietuviai, rinkdami aukas 
užsienyje. Gerinant finansinę 
būklę, buvę imtasi ir knygų leidy
bos darbų. Laikraštis sustiprėjęs 
ir jau laukiamas daugelio žmo
nių. Adresas: a.d.211, LT-3000 
Kaunas; redakcijos buveinė - Papi
lio 5, Kaunas, tel. ir faksas 22-11- 
54; ELpašto adresas: xxi@lcn.lt

Lietuvos operos primadona 
Irena Milkevičiūtė ir baritonas 
Mindaugas Žemaitis įsijungė į 
Lietuvos ambasados Vašingtone 
kultūrinių renginių programą, 
š.m. spalio 1 d. ambasadoje su
rengtu koncertu, kuriame daini
ninkai atliko visiems labiau žino
mų operų (“Traviata”, “Trubadū
rai”, “Don Carlo”) arijas. Jiems 
akompanavo pianistė Sonata Zu
bovienė iš Čikagos. Koncerto 
klausėsi diplomatinio korpuso, 
JAV administracijos bei lietuvių 
organizacijų atstovai. Koncertą 
rengė ambasada ir JAV LB Kul
tūros taryba. Ta proga pastebėta, 
kad Lietuvos menininkai tampa 
savotišku tiltu, jungiančiu abipus 
Atlanto gyvenančius tautiečius. 
Rugsėjo mėnesį ambasadoje bu
vo surengtas M. K. Čiurlionio 
125-tųjų gimimo metinių minėji
mas, sol. Juditos Leitaitės ir pia
nisto Gyčio Cinausko koncertas, 
Mindaugo Kavaliausko fotografi
jų paroda bei vaikų “Trijų tigriu
kų” pasirodymas. Spalio 28 d. 
ambasadoje koncertuos klarnetis
tas Algirdas Budrius ir lietuvių 
kilmės amerikietė pianistė Roset
ta Senkus Bacon.

Lietuvos grafikai buvo labai 
gerai įvertinti Karaliaučiuje vyku
siame tarptautiniame Baltijos 
kraštų dvimetiniame grafikos me
no renginyje š.m. rugsėjo mėne
sio pradžioje. Vertinimo komisi
joje Lietuvai atstovavo grafikė 
Nijolė Šaltenytė. Kiti vertintojai 
buvo iš Rusijos, Danijos, Latvijos, 
Suomijos, Švedijos ir Estijos. EL
TOS pranešimu, Redui Diržiui 
buvo skirta viena iš trijų lygiaver
čių pirmųjų premijų. Renginio 
diplomu apdovanotas Kęstutis 
Vasiliūnas. Didžioji premija pa
skirta suomiui. Buvo apdovanoti 
ir valstybinių rinkinių globėjai. 
Diplomą gavo kuratorė Saulė M. 
Mažeikaitė.

Vilniaus universiteto an
samblis, kuris 1989 m. lankėsi 
Kanadoje, š.m. spalio 14 d. šventė 
ansamblio veiklos 60 m. sukaktį.
1939 m. spalio mėn. Vilnius grįžo 
Lietuvai. Dalis VD universiteto 
Kaune buvo perkelta į Vilnių.
1940 m. sausio mėn. pavasario se
mestras prasidėjo naujai atidary
tame Vilniaus universitete jau lie
tuviams vadovaujant. Studenčių 
skaučių korporacija pakvietė II 
kurso studentę Genovaitę Dum- 
čiūtę suorganizuoti tautinių šokių 
grupę ir jai vadovauti. Greitai su
siorganizavo ir Vilniaus universi
teto Mišrus choras, vadovaujamas 
muz. Antano Ilčiuko. Šie du me
niniai vienetai, pavieniui ir kartu, 
pasirodydavo įvairiose universite
to šventėse ir išvykose. Po vasaros 
atostogų, Lietuvą okupavus so
vietams visos korporacijos ir stu
dentų atstovybė buvo uždarytos. 
Tuomet rektorius Mykolas Biržiš
ka pakvietė G. Dumčiūtę pasilikti 
su šokėjų grupe ir dirbti toliau 
jau universiteto tautinių šokių 
grupės vardu.

Tai buvo pirmoji pastoviai 
dirbanti t.š. grupė Lietuvos uni
versitetuos. Universitetas “Margi
niuose” užsakė 16 mergaičių tau
tinių drabužių, kad jos atrodytų 
gražiai ir tinkamai atstovautų uni
versitetui. 1942 m. pavasarį G. 
Dumčiūtė išlaikė paskutinius bai
giamuosius egzaminus. Žinoda
ma, kad rudenį į universitetą ne
begrįš, t.š. grupei vadovauti pa
prašė studentą Zenoną Parulį. 
Jam pasisekė surasti ir keletą vy
rų šokėjų. Jie sėkmingai dirbo iki 
1943 m. kovo 15 d., kai vokiečių 
okupacinė valdžia universitetą 
uždarė. Z. Parulis prisijungė prie 
Vilniaus gaisrinės, kuri sutiko 
studentus globoti, o jie dirbo to
liau jau gaisrinės šokėjų vardu. 
Taip sulaukė ir karo pabaigos. 
Studentai, likę Lietuvoje, grįžo į 
universitetą ir įsijungė į pradėtą iš 
naujo organizuoti Vilniaus uni
versiteto ansamblį. Sovietinė val
džia tvirtindavo, kad visi meniniai 
vienetai pradėjo savo darbą tik 
po karo pabaigos. Tačiau pirmieji 
šokėjai ir choristai ir buvo pir
mieji Vilniaus universiteto an
samblio nariai. Jie nenorėjo su
tikti, kad ansamblio pradžia buvo 
1945 m. Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, po ilgų įrodinėjimų 
Vilniaus universiteto rektorius 
nusileido, ir štai ansamblis at
šventė savo 60 m. veiklos sukaktį. 
Ansambliui vadovauja Vidas 
Aleksandravičius. Snk.

mailto:xxi@lcn.lt
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RISIKELIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind...............
180-364 d. term.ind..............
1 metų term, indėlius.........
2 metų term. Indėlius.........
3 metų term, indėlius.........
4 metų term, indėlius.........
5 metų term, indėlius.........
1 metų GlC-mėn.palūk........
1 metų GlC-met. palūk........
2 metų GlC-met. palūk........
3 metų GlC-met. palūk........
4 metų GlC-met. palūk........
5 metų GlC-met. palūk........
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”.......................
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind 
Taupomąją sąskaitą iki......
Kasd. pal. taupymo sąsk... 
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki... 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................

4.20%
4.70%
4.85%
5.10%
5.15%
5.20%
5.30%
4.60%
5.10%
5.35%
5.40%
5.65%
5.70%

3.80%
5.10%
5.35%
5.40%
5.65%
5.70%
2.00%
2.00%
2.00%

2.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo.................. 8.50%

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų
2 metų
3 metų
4 metų
5 metų

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2,3 metų.

,7.70% 
7.75% 
7.85% 
7.95% 
8.00%

6.75%

Duodame komercinius 
mortglčius iki $750,000.

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

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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto

t
* MLS skelbimas

♦ Komisas 3’/2%
♦ 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 

(art! Lawrence Ave.W.
ir Weston Road)

LEDA^ RE FRIGEIliTIOy 
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

11111111111111111B1111 
ROYAL LePAGE 
■■HMBnMnHBHBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

CREDIT HEIGHTS - CREDIT WOODLANDS 
(Mississauga). 6 kamb. "bungallow” stiliaus namas ramioje 
išlenktoje gatvėje su gražiai apsodintu kiemu (61x124 pė
dų) bei darželiu; netoli Erindale kolegijos, Erindale parko ir 
Erindale “GO” stoties; 2 židiniai; dvigubas garažas; už
baigtas rūsys; 10 minučių iki Lietuvos kankinių šventovės. 
Prašo $279,900.

SKAMBINKITE

TEODORUI STANULIUI,
RE/MAX WEST REALTY Inc.,

416 769-1616, namų 416-231 -4937

XXVII-toje Pasaulinėje olimpiadoje Lietuvos krepšininkai vos neįveikė 
garsiosios JAV “Dream Team” komandos. Pirmame susitikime pralaimėjo 
85:76 santykiu; antrame - 85:83. Lietuviai, nugalėję Australijos rinktinę 
89:71, laimėjo bronzos medalį. Nuotraukoje - Dainius Adomaitis dengia 
amerikietį Vince Carter’)

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo pslJ 

bejojo, kad P. E. Trudeau yra 
nuoširdus patriotas ir išmintin
gas valstybės vadovas, ypač sun
kiu ne tik Kanadoje, bet ir visa
me pasaulyje laikotarpiu. Tai 
liudija jo atlikti darbai: 1982 
metais perkėlimas Kanados 
konstitucijos iš D. Britanijos su 
Piliečių laisvių ir teisių čarteriu; 
įvedimas dvikalbystės Kanado
je; ryžtingas sustabdymas Kve
beko teroristų 1970 metais bei 
1980 metų Kvebeko referendu
mas, kuriuo nubalsuota pasilikti 
Kanadoje. Netaip gerai jam se
kėsi su ekonominiais planais, 
ypač valstybinės energijos poli
tika, bet niekas negali paneigti, 
kad Pierre E. Trudeau paliko 
gilius pėdsakus Kanados istori
joje ir daugelio kanadiečių šir
dyse. Pasitraukęs iš politinės 
arenos, dirbo Monrealyje ir bu
vo rūpestingas savo trijų sūnų 
tėvas (vienas sūnus neseniai žu
vo sniego lavinoje Kanados va
karuose).

Olimpinėse žaidynėse Ka
nada laimėjo 14 medalių. Trys 
iš jų auksiniai: antrąją dieną vy
rų triatlone netikėtai ir drama
tiškai laimėjo Simon Whitfield; 
vyrų teniso dvejeto laimėtojai 
buvo irgi netikėtai nugalėję 
aukščiau vertintus australiečius 
- Daniel Nestor ir Sebastien 
Lareau; trečią auksinį medalį 
laimėjo, kaip jau iš anksto buvo 
tikėtasi, laisvo stiliaus imtynėse 
Daniel įgali, prieš šešetą metų 
iš Nigerijos į Kanadą imigravęs 
sportininkas. Tris sidabro me
dalius pelnė: vienviečių kanojų 
moterų 500 m lenktynėse Caro
line Brunet (kuri tikėjosi šiose 
žaidynėse laimėti auksinį, bet 
smarkus vėjas ir lenktynių ati
dėliojimas sumaišė planus); 
dziudo pusiau-sunkiasvorių (100 
kg) vyrų klasėje Nicolas Gill; 
moterų suderintuose šuoliuose į 
vandenį nuo 10 m bokšto Emi- 
lie Heymans ir Anne Montmi- 
ny. Likusieji 8 bronziniai meda
liai teko: vyrų kanojų 1000 m 
lenktynėse Steve Giles; moterų 
šuoliuose į vandenį nuo 10 m 
bokšto Anne Montminy; sude
rinto dailiojo plaukiojimo mote
rų aštuoniukei; moterų aštuon- 
vietės valties su vairininke įgu
lai; vyrų 400 m įvairiais stiliais 
plaukimo varžybose Curtis My
den; trampoline pratybose vyrų 
klasėje Mathiew Turgeon ir 
moterų klasėje Karen Cock
burn; naujai įvestose Taekwon
do (kaip atrodė TV ekrane, tai

atletiškas apsispardymas arba 
boksas kojomis) moterų varžy
bose sunkiasvorių (virš 67 kg) 
klasėje Dominique Bosshart. 
Daug kanadiečių atletų įvairio
se varžybose pateko į geriau
siųjų (bet ‘nemedaliuotų’ nuo 4 
iki 10 vietos laimėtojų) dešim
tukus.

“Žodis gatvėje” festivalis 
arba Toronto jau 11-toji metinė 
knygų mugė užtvindė Queen 
West gatvę knygomis ir žmonė
mis nuo University iki Spadina 
skersgatvių paskutinįjį rugsėjo 
sekmadienį. 150,000 lankytojų 
per visą popietę nuo 12 iki 6 va
landos galėjo aplankyti 270 kny
gų, žurnalų bei dienraščių kios
kų, gauti žinomos kanadietės 
rašytojos Margaret Atwood auto
grafą, sutikti ir daugiau autorių, 
poetų, knygų leidėjų, užsisakyti 
pigesne kainą žurnalų; vaikai 
galėjo klausytis pasakoriaus Ro
bert Munsch,užsiimti įvairiais 
žaidimais. Mugėje buvo taip pat 
paskelbta ir Toronto knygos 
premijos ($8,000) laimėtoja, ku
ri šiais metais buvo Camilla 
Gibb už knygą Mouthing the 
Words. Tai novelė apie nebylę 
mergaitę, kuri su šeima apie 
1970 metus imigravo į Torontą 
ir kovodama su savo neįgalia 
užmezgė draugystę su įsivaiz
duotais draugais. Autorė, pa
prašyta tarti porą žodžių daly
viams, mandagiai atsisakė, saky
dama, kad jai mieliau rašyti, ne
gu kalbėti. G.K.

Skautų veikla
• Spalio 14 d. vyks registracija 

po Maironio moyklos pamokų. 
Taip pat ten veiks Tiekimo skyrius, 
kur bus galima užsisakyti skaučių 
uniformą ir pirkti uniforminius 
ženklus. Primenam tėveliams, kad 
pagal LSS nuostatus, tik užsiregist
ravę skautai-tės gali dalyvauti vasa
ros stovyklose.

• Šių metų skautų Kūčios bus 
gruodžio 17 d., 3 v.p.p. Toronto 
Lietuvių Namuose.

• Jau yra nustatytos 2001 m. 
“Romuvos” stovyklos datos. Prasi
dės rugpjūčio 5 d. (sekm.) Giliu
kai, liepsnelės, paukštytės ir vilkiu
kai suvažiuoja rugpjūčio 11 d. 
(šešt.) Prašome šias datas pasižy
mėti savo kalendoriuose. M.R.

• “Rambyno” ir “Šatrijos” tun
tai spalio 1 d. pradėjo žiemos sezo
no veiklą. Iškilmingai su vėliavom 
dalyvavo šv. Mišiose Lietuvos kan
kinių šventovėje. Giedant “Ange
liukų” chorui, vad. muz. N. Beno- 
tienės, Mišias atnašavo ir gražų pa
mokslą pasakė klebonas prel. J. 
Staškevičius. Skaitinius skaitė si.

Sportas
“Aušros” žinios

- Keturiasdešimt penkto spor
to sezono veikla jau prasidėjo. Dar 
galima registruoti jaunimą nuo 4 
iki 19 m. Kaina $75, šeimai $150. 
Informacijas visais reikalais teikia 
Rūta Jaglowitz 622-9919 arba 
Larry Hurst 905 279-7386.

- Treniruočių šią savaitę nebus.
- Prasidėjus parapijos persikė

limui, visų komandų treniruotės 
vyks Etobicoke mokyklų salėse.

Plaukimo pirmenybės
ŠALFASS-gos centro valdybos 

pranešimu, Šiaurės Amerikos bal- 
tiečių plaukimo pirmenybės įvyks 
š.m. spalio 28, šeštadienį, “Etobico
ke Olympium”, 590 Rathburn Rd., 
Etobicoke, Ont. Varžybų pradžia 2 
vai. p.p. Kviečiama dalyvauti visų 
stilių lietuvių, latvių ir estų plauki
kus. Amžiaus klasifikacija - pagal 
amžių - varžybų dieną. Registracija 
iki spalio 13 šiuo adresu: Modris K. 
Lorbergs, 73 North Heights Rd., 
Etobicoke, Ont. M9B 2T7, Canada. 
Tel. 416-626-7262 namų. Faksas: 
416-395-3346. E-paštas: Modris 
Lorbergs@ntcl.tdsb.on.ca Kanados 
lietuviai gali kreiptis adresu: Mrs. 
Catherine Jotautas, 35 Cumber
land Dr., Brampton, Ont. L6V 
1W5, tel. 905-457-7664 namų, fak
sas: 905-457-5932. E-paštas: Caro- 
mire@aol.com Inf.

Olimpiados atgarsiai
Atrodo, kad nebereikia nei 

prezidentui, nei ministeriams, nei 
parlamentarams važinėti po pasaulį 
ir atstovauti Lietuvai bei ją garsinti. 
Mūsų olimpinė krepšinio komanda, 
net nelaimėjus aukso, o tik bronzos 
medalį, išgarsino Lietuvą sudrebin
dama JAV “Dream Team” nenu
galimąją. Visi pasaulio laikraščiai, 
radijo ir televizija nesigailėjo gerų 
žodžių ir pagyrimų lietuviams krep
šininkams. JAV laikraščiai stačiai 
tyčiojosi iš saviškių ir rašė, kas būtų 
buvę, jeigu būtų dalyvavę Arvydas 
Sabonis, Artūras Karnišovas ir 
Žydrūnas Ilgauskas, kurie dėl susi- 
žeidimų negalėjo dalyvauti.

Vilniuje olimpiečius sutiko val
džios atstovai ir didžiulė minia ger
bėjų o Žvejų gatvė bus pavadinta 
Olimpiečių vardu. Kaune išugdytus 
olimpiečius pagerbė miesto vadovai 
ir žaidynių prizininkams buvo įteik
ti aukso žiedai.

Tarptautinio olimpinio komi
teto (IOC) prezidentas J. A. Sama
ranch viso olimpinio judėjimo var
du pasveikino Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto (LTOK) vado
vus su puikiais mūsų šalies spor
tininkų laimėjimais.

Vyriausybės, Kūno kultūros ir 
sporto departamento bei Finansų 
ministerijos atstovai susitarė, kad 
pinigai sportininkams bus išmokėti 
iki spalio 20 dienos. Piniginiai pri
zai olimpiečiams (Lt): krepšinio 
rinktinė, treneriai, gydytojas ir ma
sažuotojas - 1,800,000; šaulė Daina 
Gudzinevičiūtė - 400,000, treneris
- 200,000; disko metikas Virgilijus 
Alekna - 400,000; dviratininkė 
Diana Žiliūtė - 150,000, treneris - 
75,000; irkluotojos Birutė Sakic- 
kienė ir Kristina Poplavskaja - 
300,000, treneriai -- 150,000; boksi
ninkas Ivanas Stapovičius - 37,500, 
treneris - 15,000; baidarininkas 
Alvydas Duonėla - 30,000, treneris
- 15,000; imtynininkas Mindaugas 
Ezerskis - 20,000, treneris - 10,000; 
Gydytojai, masažuotojai, sporto 
specialistai - 341,750. Šios Lietuvos 
sportininkų pergalės vyriausybei 
kainuos 3,999 mln. litų.

♦ * *
ŠACHMATAI: Seattle įvyku

siose JAV čempionate moterų var
žybose tarp dešimties dalyvių nuga
lėtoja tapo 3-jus metus JAV gyve
nanti Vilniaus šachmatų mokyklos 
auklėtinė 33 metų K. Baginskaitė, 
varžybose surinkusi 6.5 taško iš 9 
galimų. Jai atiteko $8,000 (JAV).

SKRAIDYMAS: Kinijoje, Vuk- 
siano vietovėje, pasaulio akrobati
nio skraidymo 14-ojo tarpsnio 
“Grand Prix” varžybų nugalėtoju 
vėl tapo garsusis Lietuvos lakūnas 
vilnietis Jurgis Kairys.

FUTBOLAS: Europos jauni
mo futbolo čempionato atrankos 
varžybose Lietuvos rinktinė pirmą
sias rungtynes išvykoje pralaimėjo 
Rumunijos komandai 0:2 o antrą
sias Šiauliuose laimėjo prieš Gruzi
jos rinktinę 2:1. 2002 Pasaulio čem
pionato atrankos rungtynėse Kau
ne Lietuvos rinktinė pralaimėjo 
Gruzijos rinktinei 0:4 ir savo grupė
je užima paskutinę vietą. V.P.

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 & RRIF 1 m. term. Ind.
5.35% už RRSP & RRIF 2 m. term. ind.
5.40% už RRSP & 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
• mortglčius Iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Une of Credit)
• komercinius mortglčius

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:
Pirmad., 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.

A 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

------- I GROUP

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

sutton group - assurance realty inc. realtor
GENYS

5415 Dundas St West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B 1B5

(S^a/u^ ALGIS
MEDELIS

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

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

TEIRAUKITĖS APIE GERIAUSIAS SEZONO KAINAS
Janušonis, aukas nešė skautės-tai, 
jas apibūdino L. Bražukaitė.

Po Mišių Anapilio salėje vyko 
iškilminga sueiga. Sueigos komen
dantas v.sl. V. Ruslys raportavo 
tuntininkams, ir buvo įneštos vėlia
vos. Tuntininkas sveikino visus su
grįžusius iš atostogų, stovyklų ir ke
lionių, pabrėždams viltį, kad patirti 
įspūdžiai praturtins šių metų veiklą 
ir tėveliai mielai prisidės. Įsaky
muose paskirti vadovai - DLK Vy
tauto vilkiukų d-vės globėjas sk. vy
tis V. Šimkus, dr-kas vyr.sl. V. Rus
lys, adj. si. D. Sonda; DLK Min
daugo sk. d-vės d-kas s. R. Kalend
ra, adj. sk.v. M. Sungaila, pavad. ši
kai T. Jonaitis ir S. Simonavičius, 
globėjas v.s. fil. dr. A. Dailydė; 
DLK Gedimino prityr. sk. d-vės 
globėjas s. fil. A. Simonavičius pa-

vad. ps. P. Petrauskas; Herkaus 
Montės j.sk. įgulos vadas j.ps. E. 
Birgiolas, pav. ps. A. Šileika.

“Šatrijos” tunte iš pareigų pa
sitraukė paukštyčių globėja ir vyr. 
sk-čių programos vedėja s. A. Puze- 
rytė-Viskantienė; jos vieton paskir
ta ps. K. Dambaraitė-Janovvicz; iš 
liepsnelių ir giliukų d-vės pavaduo
tojos pareigų pasitraukė pi. K. Pet
rauskaitė ir paskirta tunto meno ir 
sporto instruktore. J. ps. K. Janavi
čiūtė paskirta j. sk-čių “Baltijos” 
laivo vade, o udryčių vadove pa
skirta g. V. Kulikauskaitė. Sueiga 
baigta skautų vakarine malda 
“Ateina naktis”. Draugovių sueigos 
vyks kas antrą šeštadienį po Mairo
nio mokyklos pamokų. F.M.

Kviečiu prisijungti prie 13 dienų maldininkų kelionės į Prancūziją, 
Ispaniją ir Portugaliją (aplankysite Liurdą ir Fatimą). Skrydis, transpor
tas Europoje, viešbučiai (du asmenys kambaryje), pusryčiai ir vakarienė, 
mokesčiai, įėjimai - viskas už 2575 kan. dol.

Išvyka - 2001 m. balandžio 28. Informacines anketas gausite pas Algį 
Medelį. Galiu atsiusti. Užsisakant įmokama $200.00.

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:Lorbergs@ntcl.tdsb.on.ca
mailto:Caro-mire@aol.com
http://www.parama.net
mailto:parama@total.net


Jauniejigiesmininkaiirmuzikantai
Nauji muzikiniai užmojai ir tam besiruošiantis mūsų jaunimas

GABIJA PETRAUSKIENĖ

Dainuoti - tai džiaugtis. 
Giedoti - tai dvigubai melstis! 
Apie dvigubą maldą ne vienas 
esame girdėję iš savo tėvelių bei 
senelių kaip paskatinimą stoti į 
savo parapijos chorą. Kalbant 
su ilgamečiais parapijos choris
tais, dažnai girdėti pasitenkini
mas: “Va, šį sekmadienį tikrai 
gerai pagiedojome - dvigubai 
pasimeldėme!” Šią bendruome
ninę maldą skatinančią dvasią 
norisi perduoti ir mūsų jauni
mui. Bendras giedojimas pagy
vina Mišių liturgiją, sujungia vi
sus jos dalyvius, pakelia dvasią 
virš kasdienybės ir padeda įsi
jungti į žodžių esmę labiau nei 
paparastas, daug kartų kartotas 
žodis.

Giedojimas teikia džiaugs
mą ne tiktai giedančiam, bet ir 
giedojimo klausančiam. Giedo
jimas sutelkia, sudaro nuotaiką, 
padeda įsijungti. Šis bendras 
muzikos išgyvenimas yra vienas 
kertinių akmenų, kuris mus jun
gia į parapijinę bendruomenę. 
Giedojimas praturtina liturgiją 
ir padaro ją ypatinga švente, ku
ria visi dalyviai gali džiaugtis. 
Tai didžiulis dvasinis penas, ku
riuo praturtėjame visi. Tai reikš
minga dovana vienas kitam.

Neseniai šio laikraščio pus
lapiuose pasirodė N. Benotie- 
nės straipsnis apie naujus To- 
ronto-Mississaugos-Hamiltono 
muzikinės bendruomenės pla
nus. Vienas jų - didesnis įvai
raus amžiaus chorinių vienetų 
bendradarbiavimas, kuris pra
plėstų dainininkų akiratį, padė
tų susipažinti vienas su kitu bei 
paskatintų imtis didesnių pro
jektų. Šios iniciatyvos ėmėsi 
muzikė Dalia Viskontienė, jai 
pritarė visos šių apylinkių chor
vedės. Bendrų koncertų ruoši
mas reikalauja įdomaus, daug 
atpildo duodančio darbo, į kurį 
ketinama jungti ir mūsų jauni
mą - nuo pat priešmokyklinio 
amžiaus iki universiteto studen
to kėdės.

Toronto Prisikėlimo parapi
joje jau daug metų aktyviai besi
reiškianti muzikinės liturgijos 
vadovė Dalia Viskontienė sėk
mingai subūrė įvairaus amžiaus 
parapijos jaunimą su viltimi juo
se įdiegti meilę liturgijai, ypač 
jos muzikinei išraiškai. Vienete 

Toronto Prisikėlimo parapijos jaunimo choras su savo vadovais - 
akomp. D. Radtke (kairėje), muzike D. Viskontienė ir klebonu kun. 
Aug. Simanavičiumi, OFM (viršutinėje eilėje), L. Folk (viduryje)

Nuotr. D. Biynaitės

Toronto Prisikėlimo parapijos jaunimo choro gitaristai (iš k.): A. 
Jonušonis, J. Tarvydas, Larry Folk, A. Petrauskas, S. Simonavičius

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

visa eilė įvairaus amžiaus jauni
mo ir gitaristų grupė, kuriai va
dovauja profesionalus gitaristas 
Larry Folk.

Kur glūdi šio chorelio sėk
mė, kai veiklusis lietuviškas jau
nimas yra apkrautas įvairiais 
mokslo, angliškojo bei lietuviš
ko gyvenimo reikalavimais? 
Chorvedė nusprendė neliesti 
jaunimo laisvalaikio savaitės 
dienomis - ji daro repeticijas 
sekmadieniais vieną valandą 
prieš Mišias. Chorelis gieda 
šventovėje kartą per mėnesį 
nuo rugsėjo iki birželio mėne
sio. Mišiose jaunimo vienetas 
gieda šalia altoriaus, arčiau Mi
šių aukos, o ne gale šventovės. 
Repertuaras - gyvų, džiugių 
giesmių, kurias jaunimui yra 
smagu giedoti.

Šio liturginės bendruome
nės jausmo pasiilgsta ir chorelį 
jau palikę abiturientai, kurie dėl 
darbo ar studijų per metus gy
vena kitur. Grįžę namo šven
tėms (ypač Kalėdoms ir Vely
koms) patys prašosi ar negalėtų 
prisijungti prie šių švenčių ap
eigų - giedojimo. Šią tradiciją 
daugelį metų tęsia Prisikėlimo 
parapijos jaunimo chorelio abi
turientai - broliai ir sesės Arū
nas, Vilija ir Rūta Ratdke, Ele- 
nutė ir Tomas Skrinskai, Vaiva 
ir Linas Underiai, Darius ir Ind
rė Viskontai. Chorelis šiais me
tais išleido naują abiturientų 
grupę: Moniką Ambrozaitytę 
studijoms į Brock universitetą, 
St. Catharines, Ontario; Viltę 
Barakauskaitę į Queen’s univer
sitetą, Kingstone, Ontario; Emi
liją Bušinskaitę į Western uni
versitetą Londone, Ontario; Ar
vydą Jonušonį, gitaristą į To
ronto universitetą; Gintautą 
Neimaną į Ontario College of 
Arts; Viliją Petrauskaitę į Uni
versity of British Columbia, 
Vancouver, BC; Lianą Tamulai- 
tytę į Western universitetą, 
Londone, Ont. Tikimės, kad 
naujieji chorelio aibturientai tęs 
šią gražią giedančios bendruo
menės tradiciją ir grįžę namo iš 
tolimų vietovių jungsis į dvigubą 
parapijos maldą - giedojimą!

Norintys prisijungti savo 
balsu ar muzikiniu instrumentu, 
kviečiami kreiptis į chorvedę 
Dalią Viskontienę tel. 416 762- 
8098. .

Juodkrantė prie Baltuos juros šių metų vasarą Nuotr. I. Meiklejohn

Gydo gamta
Vaisto nuo visų ligų ieškojo 

senovės Egipto, šumerų, Tibeto 
žyniai, viduramžių alchemikai, 
net filosofai. Naudodami mo
dernius tyrimo metodus, tokio 
vaisto uoliai ieško ir dabar. Bet 
visas darbas eina perniek, tokio 
vaisto dar niekam sukurti nepa
vyko. Tačiau, kaip bebūtų keis
ta, šis vaistas jau gana seniai yra 
mūsų pačių rankose. Apmaudu 
tik, kad juo dar toli gražu nepa
kankamai naudojamsi. Bet kas 
gi tai per vaistas?

Nors žodžiais šis vaistas nu
sakomas paprastai, tačiau jis yra 
sudėtingas: tai vidinio pasaulio 
(sielos) ir jo išorinio apvalkalo 
(kūno) saugojimas nuo kenks
mingų veiksnių bei procesų, si
stemingas psichinių-fiziologinių 
organizmo funkcijų lavinimas 
bei treniravimas, gyvenimo rit
mo ir saiko laikymasis.

Kaipgi reikėtų šį “vaistą 
nuo visų ligų” vartoti? Kai dėl 
savęs saugojimo, tai visų pirma 
tenka pasakyti, jog tokia taisyk
lė jokiu būdu nereiškia, kad čia

•b SKAITYTOJAI PASISAKO
PADRĄSINIMAS

Šviečiant “Tėviškės žiburiams” 
kelią į Lietuvą, sveikiname gerb. 
laikraščio redaktorių kun. dr. Pr. 
Gaidą, leidėjus visą jo štabą ir 
bendradarbius 50-mečio proga 
1949-1999 m. Esate dar pačioje 
jaunystėje ir stiprybėje. Linkiu ir 
toliau tęsti šią spausdinto žodžio 
kultūrinę tradiciją. Jūsų skaitytojas 
ir bendradarbis -

Vytautas Šeštokas, 
Los Angeles, CA.

Pastaba. Pridedu savo auką 
Sukaktuvių proga už kiekvienus 
metus po dolerį.

LIETUVIŲ KAPINĖS
Kai palydžiu savo parapijietį ar 

parapijietę į Šv. Jono kapines Mis- 
sissaugoje, prisimenu ir ten palai
dotą tų kapinių steigėją a.a. kun. 
Petrą Ažubalį. Mes, “Dievo paukš
teliai”, karo aukos, atblokšti į Ka
nadą, tuometinę Anglijos valdomą 
dominiją, buvome pasmerkti dingti 
kaip šešėliai, užklydę ieškodami glo
bos. Supratome, kad turime burtis į 
lietuviškus vienetus - organizacijas 
ir parapijas, nes gyvendami pavie
niui neišvengiamai išnyksime sveti
mųjų jūroje. Atsirado lietuviškos 
organizacijos ir parapijos, bet rei
kėjo, kad tas būrimasis nenutrūktų 
su mirtimi. Tai jausdamas kun. P. 
Ažubalis įsteigė ir lietuviškas kapi
nes. Tai jis atliko nepaisydamas vi
sokių varžtų, draudimų iš oficialių 
įstaigų pusės. Tai ne tik jo - kapi
nių steigėjo, bet ir plačiosios lietu
vių visuomenės laimėjimas.

Kun. Juvenalis Liauba, OFM, 
Hamilton, Ont.

MIRŠTANTI IŠEIVIJA
Prieš 50 metų dauguma iš mū

sų atvykome į šį kraštą su lagami
nėliais, kuriuose buvo daugiausia 
prikrauta lietuviškų knygų. Mums 
buvo svarbūs lietuviška knyga ir lie
tuviškas žodis. Per 50 metų daugu
ma mūsiškių knygos mylėtojų iške
liavo į kitą pasaulį, o dar vienas ki
tas likęs iš anos kartos brangina lie
tuvišką knygą ar laikraštį, juos dar 
prenumeruoja ir skaito.

Šiais laikais naujieji ateiviai, 
atvykę į šį kraštą, nesidomi mūsų 
leidžiamais laikraščiais. Knygų kios-

Marius E Jusinas, CLU CFP
(Certified Financial Planner)

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP

Patarnauju visose pensijų srityse 
Net Worth Financial Planning Inc. 

1576 Bloor Street West
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus) 

416 588-2808 

siūloma slėptis nuo stipresnių 
psichologinių ar fizinių dirgik
lių, konfliktų, neigiamų emocijų 
bei jausmų, kitų kasdieninių gy
venimo sunkumų. Apeiti arba 
peržengti per negeroves, pabėg
ti nuo jų, kaip ir nuo savo šešė
lio, dažniausiai net ir neįmano
ma. Todėl, norėdami apsaugoti 
save, o ypač savo vidinį pasaulį, 
turėtume visų pirma išsiugdyti 
vadinamąjį psichologinį imuni
tetą, kuris tačiau nėra lygus 
abejingumui, tai didžiausiai blo
gybei, dėl kurios patenkama į 
Dantės “Dieviškoje komedijo
je” aprašyto pragaro giliausius 
požemius.

Psichologinį imunitetą gali
me įgyti laikydamiesi tikėjimo, 
teisingumo, sąžiningumo ir gė
rio tiesų, prieš kurias, pasak ra
šytojo, Tuštybių mugės vingry
bės iš tikrųjų tampa smulkme
niškomis, paviršutinėmis, be
prasmėmis ir, svarbiausia, nepa
lieka mums bei artimiesiems 
dvasinių nuospaudų, randų. 
Pastarieji visada sutrikdo dvasi-

kai per mėnesį parduoda vos porą 
knygų, gautų iš Lietuvos. Išeivijoje 
beveik nepasirodo haujų knygų, o 
seniau pasirodžiusių niekas neper
ka. Gaila, bet atrodo, kad už de
šimties metų neliks nė vieno spau
dos kiosko. Gana neaiški ateifis ir 
leidžiamiems čia laikraščiams. Kai 
buvome ekonomiškai nepajėgūs, 
negailėjome cento spaudai, o kai 
praturtėjome, tai nusipirkti laikraš
tį už dolerį, jau atrodė per brangu. 
Gaila priaugančio jaunimo, kuris 
nesidomi lietuviška spauda, net ir 
leidžiama anglų kalba, kurioje tiek 
daug informacijos apie tėvų kraštą. 
Jaunimo organizacijos vargu ar 
skatina lietuvybę, nes susirinkimuo
se daugiausia kalbama anglų kalba.

Stasys Prakapas, Torontas

SPAUDA LIETUVOJE
Jūsų laikraštis “TŽ” yra vie

nintelis, kur dar galiu kai kada savo 
mintis išsakyti. Jis visada toks soli
dus, rimtas, įdomus. O Lietuvos 
spauda pilna intrigų, šmeižtų, pigių 
sensacijų. Mūsų rajone einantys 
trys laikraštukai visi “raudoni” ta
po. Ir tas vienintelis sąjūdžio laik
raštukas “Gėlupis”, dabar raudo
nųjų rankose. Liūdna.

B. Jonelienė, Prienai

KOMPENSACIJOS REIKALU
Š.m. liepos mėnesį abu Vokie

tijos parlamento rūmai priėmė įsta
tymą dėl vienkartinės piniginės 
kompensacijos asmenims, kurie 
Antrojo pasaulinio karo metu buvo 
priverstiniai darbininkai Vokietijo
je (Zwangsarbeiter’7“Ostarbeiter”).

Apgailestautinai tarp kompen- 
suotinų asmenų sluoksnių susidarė 
įspūdis, kad mirusiųjų priverstinių 
darbininkų įpėdiniai visais atvejais 
nepaveldi teisės į šitą vienkartinę 
kompensaciją. Tačiau iš tikrųjų yra 
kitaip. Tais atvejais, kai buvęs pri
verstinis darbininkas mirė vėliau 
negu 1999 m. vasario mėn. 15d., jo 
įpėdiniai turi teisę gauti tą kom
pensaciją, kurią mirusis būtų gavęs, 
jei nebūtų miręs. Paveldėjimo tei
sių tvarka yra to Vokietijos įstaty
mo (straipsnis 13/1) nustatyta se
kančiai:

a) žmona (vyras) ir vaikai ly
giomis dalimis; b) jei nėra žmonos 
(vyro) ir vaikų - anūkai ir anūkės; 
c) jei taip pat nėra anūkų ir anūkių 
- tada broliai ir seserys; d) jei ir 
brolių ir seserų nėra - tada testa
mente išvardinti įpėdiniai.

Mano kuklia nuomone yra la
bai svarbu, kad buvę priverstiniai 
darbininkai ir darbininkės “TŽ” 
skaitytojų gretose būtų apie šitą 
reikalą teisingai painformuoti.

Pagarbiai -
Advokatas Josef Griliches, J.D.

245 East 11th Str., New York, 
NY 10003, USA

DR. VYTAUTAS MEŠKA.
Birštonas

nę harmoniją, sumažina gyveni
mo džiaugsmus, pasitikėjimą sa
vimi ir artimaisiais, atima tobu
lesnės ateities viltį. “Randuo
tas” žmogus keliauja per gyveni
mą lyg su ramentais, jis gali sa
vo negeromis, nihilistinėmis sa
vybėmis ir darbais užkrėsti ki
tus, ypač turinčius su juo dvasinį 
bendrumą.

Psichologinį imunitetą išug
do dora šeima, bažnyčia, mo
kykla, normali visuomenė. Čia 
visiškai galioja senolių patirtimi 
pagrįstas posakis, jog priprati
mas (t.y. šeima, auklėjimas) yra 
stipresnis už prigimimą (geneti
nį kodą). Taigi visada geriau ne 
trauktis ir bėgti, bet iškelti psi
chologinį “skėtį” ir aktyviai da
lyvauti tpkiame gyvenime, koks 
jis yra, stengiantis padaryti jį ge
resnį.

O apie psichinių ir fizinių 
organizmo funkcijų treniravimą 
geriau už Motiejų Valančių tur
būt jau nieko nepasakysi. Anot 
jo: “Vanduo netekėdamas ir 
žmogus nieko nedirbdamas 
genda ir išeina į niekus”. Įdo
mu, kas šis Vyskupo teigimas 
rado patvirtinimą anglų fiziolo
go W. Cannon, kanadiečio 
mokslininko H. Selye, vokiečių 
neurologo K. Leonhard ir kitų 
darbuose. Psichinių bei fizinių 
funkcijų treniravimo įtaką ku
rortinio gydymo metu, gydyda
mi sergančiuosius ir psichoso
matinėmis ligomis, nustatėme ir 
dirbdami Lietuvos kurortologi- 
jos mokslinio tyrimo laboratori
joje. Organizmo treniravimu 
pagrįsta taip pat ir visa medici
ninė ligonių bei neįgaliųjų rea
bilitacija.

Kai dėl ritmų ir bioritmų, 
tai, kaip žinia, jiems yra pavaldi 
visa gyvoji bei negyvoji gamta, 
visas mūsų pasaulis ir, tikriau
siai, Visata. Taigi, žmogus nėra 
išimtis. Sveikatai svarbu, kad 
aktyvią veiklą ritmiškai keistų 
aktyvus poilsis, kad išmoktu
mėm ne tik dirbti, bet ir ilsėtis, 
atostogauti kasdien, kas savaitę, 
kasmet. Ypač svarbus budėji
mo, miego ir valgymo reguliaru
mas. Aišku, tokią rutiną laikas 
nuo laiko racionalu kiek pakeisti.

Valgymo saiką žinojo jau 
pirmykštis žmogus, nes jis mais
tu ir gėrimu tenkino tik savo fi
zinį alkį ir jokiu būdu, kaip tai 
daroma šiandien, nemalšino 
depresijos, nereiškė vaišių stalo 
išmonėmis savo pagarbos, kuri 
iš tiesų tėra vien nereikalingos 
kalorijos, cholesterolio pertek
lius, kepenų ir kasos perkro
vimas.

Taigi vaistas nuo visų ligų 
yra. Jo panaudojimas nėra leng
vas ir puikiai patvirtina iš pirmo 
žvilgsnio paradoksalų teiginį, 
kad pats sunkiausias dalykas gy
venime, deja, yra pats gyve
nimas.
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JUOZAS 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. '
REŽVIKK Wost Realty Ino.

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.: 905 271-7171 

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

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.,li.b. 

PACE, JOHNSON
1 5110 Dundas ST. W.

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

str a Travel______ 
& Services Inc.

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

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

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

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

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

MARGUTIS
PYSANKA - V.I:M. Ino.

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

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

Reguliarus maršrutai siuntiniams jura 
ir lėktuvu tiesiai į Vilnių.

Greitas ir garantuotas 
siuntų pristatymas Lietuvoje.

*Galioja kai kurie apribojimai |

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.
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Seimo rinkimai
PRANEŠIMU IŠ VILNIAUS, pradiniai Lietuvos seimo 

rinkimų duomenys rodo, kad buvusio Lietuvos prezidento 
Algirdo Brazausko socialdemokratinė koalicija gavo 31.25% 
balsų, Naujoji sąjunga (socialliberalai) - 19.51%, Lietuvos 
liberalų sąjunga - 17.25%, Tėvynės sąjunga (Lietuvos 
konservatoriai) - 8.58%. Kiti žymiai mažiau. Vienmandatinėse 
apygardose vyrauja Lietuvos liberalų sąjunga; po jos - LDDP.

TORONTE
Anapilio žinios

- Ateinantį savaitgalį bus ren
kama antroji rinkliava Pasaulio mi
sijoms Anapily, Vasagoje ir Delhi.

- Pirmosios Komunijos pasi
ruošimui vaikučiai registruojami 
sekmadieniais zakristijoje, o šiokia
dieniais - klebonijoje tel. 905 277- 
1270.

- Mūsų parapijos KLK moterų 
draugijos skyriaus susirinkimas bus 
spalio 15, sekmadienį, tuojau po 11 
v.r. Mišių Anapilio parodų salėje.

- Rudeninė kapinių lankymo 
diena bus lapkričio 5, sekmadienį. 
Mišios bus Lietuvos kankinių šven
tovėje 3 v.p.p. Pamokslą sakys kun. 
Juozas Žukauskas, OFM. Auto- 
aikštėje bei kapinėse tvarką prižiū
rės Toronto VI. Pūtvio kuopos šau
liai. Mokyklinis autobusas kapinių 
lankymo pamaldoms važiuos nuo 
Islington požeminių traukinių sto
ties Anapilin 2.30 v.p.p., o nuo 
Anapilio atgal išvažiuos 5.30 v.p.p. 
Anapilio autobusėlis tą sekma
dienio rytą važiuos įprasta sekma
dienio tvarka.

- Anapilyje veikiančio Kana
dos lietuvių muziejaus-archyvo lan
kymo valandos sekmadieniais: nuo
10.30 v.r. iki 6 v.v.; pirmadieniais: 
nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v. Muziejaus 
vedėja - dr. Rasa Mažeikaitė. 
Muziejaus tel. 905 566-8755.

- Toronto arkivyskupijos įsta
tas Santuokos reikalu: norintieji 
tuoktis turi susitikti su savo parapi
jos kunigu ir tuo reikalu su juo pa
sikalbėti bent vienerius metus prieš 
numatomą santuokos datą bei at
likti reikiamą santuokai pasiruoši
mą. Jei kuris iš busimųjų sutuokti
nių jau yra kokia nors forma tuokę- 
sis anksčiau (išskyrus našlystės at
vejį), tai kunigas negali su juo tartis 
dėl santuokos datos, kol nėra gau
tas santuokai leidimas iš arkivysku
pijos.

- Mišios spalio 15, sekmadienį:
9.30 v.r. už a.a. Juozą ir Oną Balio
nus; 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje 3 
v.p.p. už Ignatavičių šeimos miru
sius; Delhi Sv. Kazimiero šventovė
je, spalio 14, šeštadienį: 3 v.p.p. už 
a.a. Verą Jocienę.

Aukojo “TŽ”
$114 - P. Kalpokas; $50 - E. Kala- 
sauskas, V. Šeštokas, T. Bogušas, S. 
Gotcheldas, prel. V. Balčiūnas; $47 
-A. Ambraška; $25 - E. Stepaitis; 
$20 - J. Astas, A. Ulbavičius; $17 - 
E. Filek; $14 - D. Slyžys, J. As
trauskas, A. Povilaitis; $10 - S. A. 
Stonkus, A. Trečiokas, J. Vėlyvis, 
Z. Saurazas, J. Belazaras, J. Skla- 
daitis, V. Gulbinas, G. Kaufmanas; 
$7 - T. Timmerman, Z. Malo, P. 
Yonelinas, A. Sakalas, G. Taoras, 
C. Žilionis; $2 - A. Janušonis.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$60 - V. Zurauskas; $55 - P. Kuz- 
mienė, E. Kudzma; $53 - S. Mar
kus, S. Kflikauskas, J. Gasperas, 
Tėvai Jėzuitai (Klivlandas), O. 
Yčas, J. Žadeikis, J. Virpša, R. 
Pilipavičius, A. Ambraška, J. Kat- 
kauskas, K. Meškauskas, D. Mit
kienė, dr. J. Pikūnas, S. Rajeckas, 
V. Valinčius, P. E. Raudys, G. Wa
de, E. Ališauskienė, J. Nešukaitis,
A. B. Samsonas, J. Baliukas, J. 
Ščiučkas, M. Šalčiūnas, K. Norkus,
B. Vytas, I. H. Stasiulis, B. Pan
gonis, kun. dr. V. Skilandžiūnas, dr. 
K. G. Ambrozaitis.

Rėmėjo prenumeratą už dve
jus metus atsiuntė: S. Čeponienė.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$100 - J. J. Zenkevičiai; $70 - R. 
Vaitkevičius; $65 - J. Zdanys; $63 - 
A. Žilinskas, dr. R. Slavickas, D. 
Rocca, J. Jurgutis, S. Gotceitas, dr. 
V. Gotceitas, A. Arelis, J. Kalėda, 
V. Dubickas; $62 - I. Tauteras.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir vi
siems, kurie, siųsdami reguliarią 
prenumeratą, prideda ir auką.

GAMYKLAI reikalingi darbininkai. 
Valandinis atlyginimas - $7 pra
džiai. Prisistatyti asmeniškai 201 
Don Park Rd., Markham, ON.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, spalio 8, 

pamokslus per visas Mišias sakė 
svečias kun. Algis Kildušis, Vilka
viškio vyskupijos Žvirgždaičių para
pijos klebonas.

- Kun. Juozapas Žukauskas, 
OFM, kuris buvo įšventintas kuni
gu rugsėjo 17 d., Lietuvos pranciš
konų provincijolo kun. Benedikto 
Jurčio, OFM, paskirtas ir Toronto 
arkivyskupo Aloyzo kardinolo Am- 
brozič patvirtintas šios parapijos 
vikaru.

- “Atgaivink” programos pas
kutinė dalis prasidėjo praeitą sek
madienį, spalio 8. Jos tema - “Pa
šaukti evangelizuoti”.

- Šį savaitgalį spalio 14-15 d.d., 
parapija švenčia savo padėkos sa
vaitgalį. Šeštadienį vyks metinė pa
rapijos vakarienė. Meninę progra
mos dalį atliks Čikagos “Dainavos” 
ansamblio vyrų oktetas. Sekmadie
nį Mišios, veiklos nuotraukų pa
roda, vaišės, užsiėmimai vaikams ir 
jaunimui. Visi kviečiami dalyvauti.

- Vartotų drabužių ir daiktų iš
pardavimas vyks spalio 27-28 d.d. 
Daiktus prašom atvežti į salę bet kurią 
tos savaitės dieną. Labai prašoma, 
ypač jaunesnių, prisidėti darbu.

- Spalio 11 d. palaidota a.a. 
Teodozija Trakymienė, 86 m. Gi
minių Kanadoj neturėjo. Lenkijoj 
mirė šimtametė a.a. Katarina Staš- 
kevičienė, torontietės Irenos Matu- 
šaitienės mama.

- KLK moterų draugijos šios 
parapijos skyriaus susirinkimas 
vyks spalio 29, sekmadienį po 11.30 
v.r. Mišių parodų salėje.

- Parapijos persikėlimo vajui iki 
šiol suaukota $1,567,626. Dabar
tinės parapijos nuosavybės pirkėjas, 
po to kai jo statybos planus atmetė 
Toronto “Committee of adjust
ment”, apeliavo į “Ontario Muni
cipal Board”, kuri lapkričio 21 d. 
išklausys jo bylą ir padarys spren
dimą. Tikimasi teigiamo sprendimo.

- Mišios sekmadienį, spalio 15: 
8.15 v.r. už a.a. Adelę ir Praną Va- 
serius; 9.15 v.r. už a.a. Genovaitę 
Sodonienę; 10.15 v.r. už a.a. Oną 
Beresnevičienę - 3 metinės, už a.a. 
Vincą Beresnevičių ir a.a. Ireną 
Jurkienę ir už Sinkų šeimos miru
sius; 11.30 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį sekmadienį, spalio 15 d., 

9.45 v. ryto iškilmingos Padėkos 
šventės pamaldos, po kurių 12 v. 
p.p. Lietuvių Namuose įvyks meti
nė Moterų draugijos ruošiama puo
ta. Jos metu kun. Alg. Žilinskas pa
sidalins įspūdžiais iš savo viešnagės 
Lietuvos liuteronų tarpe.

- Prof. dr. Algirdo Jurėno Bib
lijos vertimas iš originalių kalbų į 
lietuvių kalbą jau pasiekė Čikagą. 
Biblija buvo atspausdinta Minske. 
Kiek ši knyga kainuos, kol kas neži
nome. Greitu laiku dvi kopijos bus 
prisiųstos klebonui.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studįjų fondui aukojo: $250 - 
M. Civiero; $200 - K. Ališaus
kienė (savo vyro a.a. Juozo I 
mirties metinių proga); $100 - 
V. A. Čiuprinskai (savo 66 m. 
santuokinio gyvenimo sukakties 
proga).

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

" Nemokamas namų |y»rtlnlm»»

Destination Real Estate Inc.
Kęstutis (Ken) Raudys b.a.

Associate Broker
Tel. (416) 239-8881 (24 vai.) darbo 

(416) 231-2367 namų 
E-mail: kraudys@idirect.com

Kai jus plrkslte arba parduosite namus per Kęstuti Raudi, jus galėsite 
gauti kelionę nemokamai naudodami “Air Miles reward miles”.

Lietuvių slaugos namų Toronte statyba jau gerokai pažengusi. Tikimasi, ji bus baigta 2001 m. rudenį
Nuotr. T. Stanulio

as MONTREAL

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TARYBOS
T SUVAŽIAVIMAS

A įvyks 2000 m. spalio 28 d.
Hamiltono Jaunimo centro salėje, 58 Dundum st. N.

8.30 v.r. - REGISTRACIJA (tarybos nariams ir svečiams $20).
9 v.r. - PRADŽIA. ORGANIZACINIAI REIKALAI. SIMPOZIUMAS-. “Tautos kryžkelės"

- dalyvauja adv. P. Žumbakis (Čikaga), dr. K. Ambrozaitis (Čikaga) ir jaunesnės 
kartos prelegentai (Kanada). GRUPINĖS DISKUSIJOS.

6 v.v. - UŽDARYMAS.
SUVAŽIAVIME DALYVAUS IR KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS NARIAI

KLB KRAŠTO VALDYBA

Baltiečių vakaras Otavoje, 
kuris buvo numatytas rengti 
š.m. spalio 18 d., pasikeitus ap
linkybėms, atidedamas iki atei
nančių metų gegužės mėn. Inf.

Kanados lietuvių katalikų 
kultūros draugijos “Žiburiai” 
metinis susirinkimas įvyks š.m. 
spalio 26, ketvirtadienį, 7.30 v.v. 
“Tėviškės žiburių” patalpose.

Dienos šviesos taupymo lai
kas baigiasi spalio 29 d. Naktį iš 
šeštadienio į sekmadienį laikro
džių rodyklės atsukamos vieną 
valandą atgal.

Lietuvių Namų žinios
- Spalio 8 d. svetainėje pietavo 

216 asmenų. Svečių knygoje pasira
šė - R. Ratavičienė, Otterville, A. 
Aleliūnienė, Delhi

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

jo: a.a. A. Kulnienės atminimui V. 
Kulnys $500 ($2160), Catherine ir 
David Fleet - $100; a.a. J. Ruslie- 
nės atminimui V. Ruslys aukojo 
$1000, taip pat po $1000 aukojo K. 
Kačiulis ir P. Krilavičius ($2020). 
Slaugos namų vajaus komitetas dė
koja visiems aukotojams už nuošir
dų dosnumą ir paramą Slaugos na
mams. Slaugos namams aukos pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti ad
resu: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W. 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

- Norinti gauti daugiau infor
macijos apie Slaugos namus prašo
me skaityti E-pašto puslapį, kurio 
adresas: http://www.planeteer.ca/ 
—litn/

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$75 aukojo E. Simonavičienė.

Paieškojimas
Paieškomi Kanadoje gyvenan

tys Petrė Stirbys (Stirbienė) arba 
Raimundas Stirbys. Ieško Paulina 
Dabkienė (a.a. Stepono Dabkaus 
našlė) - adr.: Mokyklos g-vė (be 
nr.), Veiviržėnai, Lithuania. Ieško 
svarbiu - nuosavybės Lietuvoje - 
reikalu. Prašo atsiliepti duodamu 
adresu.

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.

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.

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

Vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM, atsiuntė laišką, kuriuo dėko
ja už gražiai suorganizuotą Aušros 
Vartų parapijos 50 metų sukakties 
minėjimą. “Jei ne Tėvų Jėzuitų iš
vykimas iš Montrealio, šventė butų 
buvusi visai džiugi” - rašo vysku
pas. Jis tikisi, kad naujojo dvasios 
vadovo paskyrimo reikalai greitai 
išsispręs, ir parapija grįš į normalų 
gyvenimą.

Katalikės moterys spalio 1 d. 
seselių namuose buvo susirinkusios 
aptarti savo veiklą. Susirinkimui 
pirmininkavo skyriaus pirm. Geno
vaitė Kudžmicnė, sekretoriavo Ire
na Valkauskienė. Kalbėtasi eina
maisiais reikalais, buvo skatinamos 
narės važiuoti į Kanados katalikių 
moterų skyrių atstovių suvažiavimą, 
įvyksiantį spalio 21 d. Toronto Pri
sikėlimo parapijoje. Metinė šventė

gruodžio 3 d. nutarta švęsti savo 
tarpe, bet per Atvelykį bus vėl ruo
šiamas Velykų stalas.

Montrealio lietuvių žvejotojų- 
medžiotojų klubas “Nida” rengia 
sezono uždarymo pietus spalio 22, 
sekmadienį, 12 vai. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Meninę programą 
atliks Vyrų dainos vienetas, vado
vaujamas muz. Aleksandro Stanke
vičiaus. Po to karšti pietūs ir kiti 
priedai. Pietuose žada dalyvauti ir 
visi penki Lietuvos karininkai, stu
dijuojantys prancūzų kalbą.

A. a. Vytautas Barauskas, 87 
m. amžiaus, mirė rugsėjo 30 d. ge
dulinės pamaldos spalio 6 d. Auš
ros Vartų šventovėje. Po to kūnas 
sudegintas. Vytautas priklausė šau
liams ir yra buvęs Aušros Vartų pa
rapijos komiteto narys. Liko žmo
na. B.S.

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

Kėlės PatHnienės ir 
Eugenijaus duanauske

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.
5 J) Muzikel ru°šia Arvydas Paltlnas.
(© Visus kviečia dalyvauti -
 ® J* LN Kultūros komisija ir LVŠF “Globa” ,

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

Aukos Kanados lietuvių fondui
Pradėjęs veiklą 1962 metų rugsėjo mėn. 16 dieną, Kanados lie

tuvių fondas augo narių skaičiumi bei įnašais. Šiuo metu sąrašuose 
yra 2336 nariai, iš kurių apie pusė jau iškeliavę amžinybėn. Įnašai - 
kapitalas $3,118,000.00. Per paskutinius dešimt metų gaunamų 
pajamų vidurkis - apie $110,000.00 metams, išdalinamas lietuvybės 
reikalams Kanadoje ir paramai Lietuvoje. Šiais metais iš 1999

LIETUVIŲ SLAUGOS NAMŲ VAJAUS KOMITETAS 
» KVIEČIA VISUS DALYVAUTI

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

Nuo Lietuvių Namų, 1573 Bloor St. W. į Slaugos namus 3060 
Bloor St. W. 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.

IEŠKOME rusiškai kalbančios 
auklės, kuri gyventų kartu ir pri
žiūrėtų namą ir 2 vaikus. Skam
binti Aleksandrai tel. 416 417-7706 
arba 905 763-0071.

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

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.

LORNE PARK MUZIKOS 
MOKYKLA

įsikūrusi 1996 m. Mississaugoje

PRIIMA NAUJUS STUDENTUS |

Pianino • Dainavimo
• Gitaros • Teorijos • 

Vaikučių 3-6 m. amžiaus 
. muzikos klases

HERA FOODS/BAKERY DELUXE, 
iškili kepyklos produktų įmonė, 
siūlo darbo gamybos proceso lini
joje (operation line). Mes patiria
me staigų firmos augimą ir esame 
verčiami tuoj pat ieškoti daugiau 
darbo jėgos. Geros galimybės vi
siems. Siūlome konkurencinius at
lyginimus. Esame pasiruošę tinka
mus darbininkus apmokyti gerai 
atlikti savo pareigas. Kreiptis as
meniškai nuo pirmadienio iki
penktadienio, 9 v. ryto - 5 v.p.p. 
laiku. Adresas: 50 Marmora St.,
Toronto (Wilson Ave. - Weston Rd.).

[Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

RHCaKEOOOta

metais gautų pajamų paskirta: 
KLB krašto valdybai ....................................................................$31,000
Lietuvių muziejui-archyvui.............................................................. 6,000
Dešimtajam Liet, jaunimo kongresui.............................................4,000
Laikraščiui “Tėviškės žiburiai”...................................................... 4,000
Laikraščiui “Nepriklausoma Lietuva”...........................................2,000
Chorui “Volungė” (Toronto)............................................................1,500
Vyrų chorui “Aras” (Toronto)............................................................ 500
Prisik. parap. vaikų chorui..................................................................350
Anapilio vaikų chorui “Angeliukai”..................................................350
Aušros Vartų par. chorui (Montreal)................................................ 750
Pensininkų chorui “Daina” (Toronto)........................................ „...250
Chorui “Pašvaistė” (London)............................................................ 200
Liet. kam. orkestrui “Lyra”................................................................ 400
Teatrui “Aitvaras” (Toronto)...................... ......................................500
Teatrui “Aukuras” (Hamilton).......................................................... 600
Sp. klubui “Tauras” (Montreal)........................................................ 200
Sp. klubui “Kovas” (Hamilton)...................................................... 1,000
Vyr. krepšinio komandai “Gintaras” (Toronto).............................. 500
Sp. klubui “Tauras” (London)........................................................... 200
Pasauk liet, šaudymo varžyboms.......................................................750
Taut, šokių ansamb. “Gintaras” (Toronto).................................. 2,000
Taut, šokių ansamb. “Gyvataras” (Hamilton)............................. 1,000
Ateit. A. Stulginskio kuopai (Hamilton)...........................................200
Skaučių tuntui “Šatrija”......................................................................500
Skautų tuntui “Rambynas”................................................................ 500
Skautų tėvų komitetui..........................................................................500
Skautų stovyklavietei “Romuva”....................................................2,500
Stovyklavietei “Kretinga”....................................................................500
Prisik. parapijos persikėlimo vajui................................................. 1,000
Aušr. Vartų parapijos knygai (Montreal).........................................750
Jūrinės knygos fondui..........................................................................300
Lietuvių Namų kult, komisijai........................................................... 250
Radijo pusvalandžiui (Montreal)...................................................... 250
Radijo pusvalandžiui (Toronto)............................ ............................ 250
Liet, žurnalistų sąjungai......................................................................250
Aukš. lituanistiniams kursams.......................................................... 600
Toronto filatelistams.......................................................................   100
Prisik. parapijos skaityklai.................................................................250
Kanados liet, jaunimo sąjungai...................................................... 2,000

Parama Lietuvoje
Alytaus vaikų namams......................................................................2,500
Komunizmo nusikalt, tirti komisijai......................................... ....5,000
Lietuvos Euch. kongresui.................................................................5,000
Dvasinės pagalbos jaunimui centrui..............................................1,000
Vilniaus krašto mokykloms..............................................................1,000
Karaliaučiaus Mokytojų sąjungai..................................................... 500
Suvalkų kr. lietuvių sambūriui........................................................... 500
Lietuvių Namams Vilniuje...................................................................500
Lenkijos lietuvių draugijai “Lituanika”............................................250
Laikraščiams “Dienovidis”................................................................ 500

“Žiemgala”...................................................................300
“Rytas”, “Apžvalga”, “Elektrėnų žinios” po............................200

“Lietuvių godos” - Gudijos lietuviams..............................................500
Pagal gautus studentų prašymus Kanadoje, išdalinta $8,600.00 

Per Vytauto Didž. universitetą Kaune išdalinta $1,250.00. Per Vil
nijos draugiją - $1,200.00 ir Lenkijos Lietuvių bendruomenę 
$1400.00. Inf.

Dėl platesnės informacijos 
prašome skambinti

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

(N) 905-848-9628

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

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

* elektros darbai
Skambinti JONUI ARŠTIKAIČIUI

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

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

< priestatai, pamatai
< virtuvės, prausyklos
4 rūsių užbaigimas

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 !

mailto:kraudys@idirect.com
http://www.planeteer.ca/

