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Prie gyvenimo laiptų
Kiekvienam tenka lipti laiptais aukštyn ir žemyn. 

Ne kitokie, tik nematomi, yra ir gyvenimo laiptai, atsklei
džiantys aiškią tikrovę - jaunesnieji aukštyn, senesnieji 
žemyn.

V
ĖLINIŲ proga susimąstome, apsidairome, gyve
nimo prasmę simbolizuojančius ženklus apžvel
giame. Prieš akis iškyla kažkokios didingos są
rangos vaizdas. Ir ne dėl to, kad dabar gyvename, dirba

me, kuriame, rūpinamės ir dėkojame. Matome, kad tai ne 
viskas, jaučiame ir įsitikiname, kad mūsiškasis gyvenimas 
- tai tik kažko pradžia ir lankomi per Vėlines antkapiai - 
ne pabaiga. O vis tiek liūdna ir graudu atsisveikinti, palik
ti mylimuosius, rudens spalvų grožį, ryškią, bet šaltą saulę 
ir kasnakt prasiveržiančius žvaigždynus. Prisirišimas prie 
to, ką turime, ką jaučiame, yra toks stiprus, kad nuo visko 
atsiplėšti dvasiškai nepakrikusiam žmogui nėra lengva. 
Kai kuriems tarsi pagalbos ranką tiesia bėgantis laikas, ne 
vienas drąsiai taria “užteks”, kitus stačiai vilioja nežino
mybė - juk tikrai bus įdomu sužinoti, kas po mirties? Kly
do poetas, sakydamas, kad mirtis - tai didžioji nesąmonė. 
Jei taip, tai ir gimimas nesąmonė. Tai kas tada belieka są
moningo, dėsningo, gražaus ir prasmingo? Negi visa neig
ti reikštų tiesos ieškojimą? Neigimais tiesos nesurasime. 
O ji ir nėra kažkur toli paslėpta, ir tik ypatingiems pasiry
žėliams surandama bei prieinama. Iš tikrųjų ji čia pat, 
kasdien nuo ryto iki vakaro regima, jei tik to norim, jei ty
čia nekreivojam tiesių dalykų. Esminiams būties apmąsty
mams nereikia didelių mokslų ar žymių filosofų. Ir užtat 
laimingi tie, kurie įstengia pasirinkti trumpiausią kelią, į 
kurį visi anksčiau ar vėliau sugrįžta.

K
AIP auksą branginame laiką, nes yra mūsų. Skai
čiuojame metus, kurie krinta ir krinta kaip rudens 
lapai neaprėpiamos visatos sode. Nei sustabdysi, 
nei paprašysi, kad sustotų, apsiramintų. Dėl to gal ne vie

ną apima nusivylimas, kad esame tokie bejėgiai, tokie 
menkučiai prieš visa, kas virš mūsų. Užtat gal geriau nesi
rūpinti, kas tenai, kas kur kitur. Gal geriau susitelkti ties 
savo gyvenimėliu, tapti vabalėliu, krutančiu, egzistuojan
čiu ir nesuvokiančiu, kad jis gyvena. O vis dėlto mieliau 
atsistojame prie kapo, padedam gėlių, uždegam žvakutę 
ir tariam “ tegu amžinoji šviesa jiems šviečia”. Atliekame 
gražias apeigas, išgyvename tarsi kokį nutrukusį ryšį su 
mirusiaisiais, baidomės minties tik savimi tesirūpinti. 
Mieliau neriamės į mąstymus, klausomės tos amžinos ty
los žodžių, kalbine prasme nesuprantamų, bet suvokiamų 
visais įgimtais pojūčiais, nes nesame tik vabalėliai. Vėli
nių iškilmėms pasibaigus, skirstomės kas sau į kasdieni
nius pasaulėlius - bendresnius, uždarus, intymius. Rodos, 
tada taip ir dingsta tos akimirkos, kurios kviečia susimąs
tyti, gerai apgalvoti, kodėl ką darome ir kaip ar save pa
klausti, kokiom spalvom mūsų darbuočių vainikai spin
dės? Jokios iškilmės ir apeigos nėra sau tikslas ar esmės 
pakaitalas. Joks antkapinis paminklas, kad ir brangiau
sias, nėra kaina už amžinybę. Nereikia sudėtingų svarsty- 
bų, kad tai suprastum. Užtenka vis prisiminti, vis dažniau 
pagalvoti, kad neužsimerktum prieš didžiąją tikrovę, kar
tais tenorėdamas matyti tik tą mažąją, trumpalaikę. Vėli
nės padeda mąstyti, praregėti, atsiverti. Juk aukščiau pa
kilus atsiveria ir platesni horizontai, savasis kiemas susi
traukia į išnykstantį tašką lipant gyvenimo laiptais - ir 
aukštyn, ir žemyn. Gimstantį kūdikį ir mirštantį senelį iš 
tikrųjų skiria tik labai mažas laiko tarpas - amžinoji gali
mybė juo vienaip ar kitaip pasinaudoti. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI

Rinkimai bus lapkričio 27
Min. pirmininkas J. Chre

tien sekmadienį, spalio 22 nuvy
ko pas Karalienės atstovę A. 
Clarkson su pasiūlymu, kad 36- 
tasis Kanados parlamentas būtų 
paleistas ir nauji federaciniai 
rinkimai įvyktų lapkričio 27, 
pirmadienį, žymiai anksčiau, 
negu pagal įstatymus privalo 
būti. Atrodo, min. pirmininkas 
pasitiki nuomonių apklausos 
duomenimis, kurie šiuo metu 
rodo, kad daugiau kaip pusė ap
klaustųjų labiausiai remia vado
vaujančius liberalus, tolokai 
antroje vietoje palikdami sąjun
gininkus, o konservatoriams ir 
naujiesiems demokratams pra
našaujami tik trupiniai; Kvebe
ko partija yra savotiška federa
cinės politikos išimtis, nes vien 
tik Kvebeke išstato savo kandi
datus rinkimams. Pirmosios trys 
rinkimų vajaus salvės liberalų 
link jau buvo iššautos sekma
dienį. Konservatorių vadas J. 
Clark kaltino liberalus pinigų 
švaistymu, nes rinkimai brangiai 
kainuoja; naujųjų demokratų 
vadovė A. McDonough, kuri tu
rės sunkiai kovoti, kad pasiektų 
12 vietų minimumą partijos sta
tusui išlaikyti, buvo švelnesnė - 
ji sakė, kad liberalai ir sąjungie- 
čiai beveik niekuo nesiskiria sa
vo programose ir kritikavo libe
ralus sveikatos tarnybos blogini

mu; Kvebeko partijos G. Duce
ppe stengsis neleisti kitoms par
tijoms, ypač liberalams, vėl įsi
galėti jo provincijoje. Vien tik 
sąjungiečių vadas S. Day sek
madienį praleido su šeima ir 
rinkimų vajų pradėjo pirmadie
nį Ontario, kritikuodamas libe
ralų finansinę betvarkę ir išdės
tydamas savo partijos progra
mos pagrindinius punktus.

Ankstyvų rinkimų nedaug 
kanadiečių norėjo. Nenorėjo jų 
net ir daugelis parlamento libe
ralų, nes bijojo, kad rinkėjai gali 
nusigręžti nuo liberalų ir bal
suoti už kurią kitą partiją, kaip 
tai atsitiko kadaise ankstyvus 
rinkimus paskelbusiam Ontario 
premjerui D. Paterson. Taip pat 
paleidus šį parlamentą, apie 20 
įstatymų projektų lėtai slinkę 
parlamento procedūrų keliu bu
vo “užgesinti” ir turės naujame 
parlamente pradėti savo kelią iš 
naujo. Keli iš jų buvo gana svar
būs ir laukiami. Tai pasiūlyti fi
nansinių operacijų nuostatų pa
keitimai, kurie būtų teikę ban
kams ir kredito bankeliams 
naujų iniciatyvų bei jų klien
tams naujų teisių; pakeitimai 
imigracijos ir pilietybės įstaty
muose; keli pasiūlymai gamto
saugos srityje; nauji jaunų nusi
kaltėlių teisimo nuostatai ir eilė

(Nukelta į 6-tą psl.)

Klojimų teatrų festivalyje Seinų krašte atidarymo iškilmėje nešama 
Lietuvos vėliava

Savaitė Lietuvoje
Bus priimta PPO nare

Ženevoje spalio 2 d. sėk
mingai baigėsi derybos dėl Lie
tuvos narystės Pasaulio preky
bos organizacijoje (PPO). Kaip 
praneša BNS/LGTIC, visos 
valstybės sutiko su Lietuvos pa
rengtais dokumentais dėl jos įsi
pareigojimų prekybos politikos 
ir muitų srityse. Derybų pabaiga 
oficialiai bus patvirtinta gruo
džio 7 d. PPO Generalinės tary
bos posėdyje.

Lietuva turės iki 2001 m. 
gegužės mėn. 1 d. patvirtinti du 
derybų dokumentus bei pagrin
dines 28 PPO sutartis, ir po to 
bus paskelbta PPO nare. Jai ne
reikės sudaryti dvišalių ekono
minių sutarčių su šios organiza
cijos atstovėmis. Ši naryste yra 
laikoma viena svarbiausių sąly
gų Lietuvai siekiant narystės 
Ėuropos sąjungoje. Estija ir 
Latvija tapo narėmis praėjusiais 
metais.

Prezidentas Norvegijoje
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus spalio 16-19 d.d. 
lankėsi Norvegijoje oficialiu vi
zitu, rašo BNS/LGTIC. Kelio
nės tikslas - sustiprinti dvišalius 
ekonominius ir prekybinius bei 
kultūrinius ryšius ir politinius 
santykius. Su juo vyko verslinin
kų delegacija, kuri dalyvavo 
Lietuvių ir norvegų verslininkų 
seminare. Įvyko susitikimai su 
premjeru Jens Stoltenberg, 
Norvegijos karaliumi Haraldu 
V-uoju ir kitais pareigūnais.

Per pirmąjį šių metų pus
metį Lietuvos eksportas į Nor
vegiją išaugo 20%, o importas 
beveik 1.5%. Norvegija užima 
devintą vietą pagal investicijas 
Lietuvoje. Ji remia Lietuvos ka
rines pajėgas, buvo pirmoji iš 
Vakarų valstybių, dovanojusi 
Lietuvai ginkluotės, taip pat ak
tyviai dalyvauja Baltijos šalių 
projektuose, kaip BALTNET, 
BALTBAT, BALTRON.

Lankėsi Portugalijos 
pareigūnas

Spalio pradžioje Lietuvoje 
lankėsi Portugalijos užsienio 
reikalų ministeris Jaime Gama, 
rašo ELTA/LGTIC. Jis susitiko 
su prezidentu Valdu Adamku
mi, aptarė su juo dvišalių santy
kių plėtrą ekonomikos, kultūros 
ir mokslo srityse. V. Adamkus 
svečiui teigė, jog susiformavus 
naujajai vyriausybei Lietuvos 
užsienio politikos tikslai - įsi
jungimas į Europos sąjungą ir 
SAS (NATO) nesikeis. Jis pasi
džiaugė abiejų valstybių stiprė
jančiu bendradarbiavimu.

Delegacija Suomijoje
Kaip praneša BNS/LGTIC, 

spalio 10-12 d.d. Suomijoje lan
kėsi Lietuvos užsienio reikalų 
viceministerio, vyriausiojo dery
bininko dėl Lietuvos narystės 
Europos sąjungoje Vygaudo 
Ušacko vadovaujama delegaci
ja. Ten susipažinta su Suomijos 
ir Rusijos sienos apsaugos siste
ma, kuri įdiegta pagal ES šalims 
keliamus reikalavimus, apžiūrė
tas pasienio postas Vaalimaa.

Lietuvos pareigūnai susitiko 
su Suomijos užsienio reikalų 
ministeriu Erkki Tuomioja bei 
kitais pareigūnais, su jais aptarė 
Lietuvos įsijungimo į ES klausi
mus bei dvišalius santykius su 
Suomija. Jie taip pat dalyvavo 
Suomijos parlamente vykusia
me seminare “Europos sąjun
gos plėtra ir Baltijos jūros re
giono saugumas”.

Nesusitaria dėl ambasadų
BNS/LGTIC skelbia, kad 

spalio pirmąją savaitę Maskvoje 
ambasadų klausimu derėjosi 
tarpvyriausybinės komisijos dip
lomatinių atstovybių nekilnoja
mo turto darbo grupės vadovas, 
Užsienio reikalų ministerijos 
(URM) generalinis inspekto
rius, ambasadorius Dainius Ju
nevičius. Jo teigimu, buvo apsi
keista nuomonėmis ir susitarta 
dėl tolesnio dokumento tobuli
nimo. Derybos dėl Lietuvos ir 
Rusijos ambasadų įsikūrimo 
vyksta jau kelerius metus. Yra 
pasirašytas memorandumas, nu
matantis, jog Lietuvos prieška
rio ambasadų Romoje ir Pary
žiuje klausimas bus pradėtas 
spręsti, kai bus patvirtintas susi
tarimas dėl Lietuvos ambasados 
Maskvoje ir Rusijos ambasados 
Vilniuje turto. Birželio pabaigo
je Lietuvos ir Rusijos derybinin
kai susitarė iki rugsėjo vidurio 
galutinai suderinti ir parengti 
pasirašymui tokį susitarimą. D. 
Junevičius pranešė, kad dabar 
Rusija atsisako dalies sklypo, 
tačiau pageidauja didesnių pa
talpų.

Pritarė “Sodros” biudžetui
Lietuvos vyriausybė spalio 

11 d. pritarė 2001 Valstybinio 
socialinio draudimo fondo 
(“Sodra”) biudžeto projektui, 
kuriame numatyta kitąmet įšal
dyti pensiją ir taip sutaupyti 
82.5 min. litų, praneša ELTA/ 
LGTIC. Biudžetas sudarytas at
sižvelgiant į tai, jog ateinančiais 
metais nedidės minimali mene-

Naujas
Dr. JONAS KUNCA, 

Australija
S.m. spalio 8 d. užvertėm 

dešimtmečio nepriklausomos 
valstybės istorijos lapą. Jis gana 
prastas ir liūdnas. Tai prarasta 
proga transformuoti Lietuvą į 
civilizuotą ir progresuojančią 
šalį. Neverta net skaičiuoti visų 
padarytų klaidų. Tiek daug jų 
buvo. Gal tik svarbesnius to lai
kotarpio bruožus verta paminė
ti, nes iš jų reikėtų pasimokyti.

Apimti laisvės entuziazmo, 
patikėjom šalies valdymą ne- 
kompetetingiem vadam. Tą klai
dą reikėjo žymiai anksčiau ati
taisyti, užuot laukus 10 metų, 
kai gili ekonominė ir socialinė 
krizė visiem atvėrė akis.

Asmenybių pervertinimas 
įvyko dėl mūsų tautos, ypač po
litikų, kritinio mąstymo stokos. 
Tai leido valdžiom daryti klai
das tokį ilgą laiką. Net ir opozi
cija neiškėlė laiku valdymo ne
gerovių, atseit, neatliko savo už
duoties. Tik žiniasklaida at
kreipdavo dėmesį į eilę skan
dalų.

Tą istorijos lapą geriau sku
biai užversti ir pradėti naują, 
švarutėlį. Jį teks prirašyti ne tik 
valdžiai, bet ir visai tautai. Lie
tuvai gyvybiškai svarbu, kad ta
me naujame istorijos lape nebū
tų tokių tamsių dėmių. Nauja 
vyriausybė, kuriai reiktų pa
reikšti užuojautą užuot ją pa
sveikinus, ras tuščią iždą, begalę 
skolų ir neišspręstų problemų. 
O žmonės lauks iš jos greito pa
gerinimo. Taigi jai, tai vyriausy
bei, reikėtų informuoti visuo
menę apie tikrą šalies būklę. Ki
taip ji susilauks aštrių neužtar
nautų kritikų, o gal protestų ir 
streikų.

sinė alga, minimalus gyvenimo 
lygis ir valstybės remiamos pa
jamos. Ateinančiais metais į 
“Sodros” biudžetą planuojama 
surinkti 4.5 bin. litų pajamų ar
ba 3.6% daugiau negu numatyta 
šiais metais. Išlaidos sudarytų 
4.6 bin. litų ir viršytų pajamas 
daugiau kaip 66.3 min. litų. Nu
matoma, kad 2001 m. “Sodros” 
biudžeto deficitas sudarys 174 
min. litų, o įskaitant ir šių metų 
deficitą - 678 min. litų. Planuo
jama, kad per šiuos metus vidu
tinis mėnesinis darbo užmokes
tis, nuo kurio mokamos sociali
nio draudimo įmokos, išaugs 
2.1% iki 869 litų, o kitąmet augs 
3.9% iki 903 litų. Tuo tarpu vi
dutinė senatvės pensija nesikeis 
ir sudarys 313.6 lito.

Suderinta sutartis
Vilniuje rugsėjo 26-28 d.d. 

vyko JAV ir Lietuvos atstovų 
antroji derybų sesija dėl Ekstra- 
dicijos (perdavimo) sutarties. 
Po to Teisingumo ministerijoje 
vyko mokymai, kaip praktiškai 
įgyvendinti šią ir dar vieną su
tartį dėl savitarpio pagalbos 
baudžiamosiose bylose. Moky
muose dalyvavo Lietuvos teis
mų, Generalinės prokuratūros, 
Teismų departamento ir Teisin
gumo ministerijos atstovai. 
Rugsėjo 29 d. buvo pasirašytas 
memorandumas dėl atlikto su
tarties suderinimo.

Sutarties tikslas - abipusiai 
palankiomis sąlygomis plėtoti 
teisinį bendradarbiavimą eks- 
tradicijos srityje. Pagal sutarties 
nuostatas ir sąlygas, šalys viena 
kitai išduos, kai to tinkamai 
prašoma, asmenis, surastus vie
nos šalies teritorijoje, o kitos ša
lies teisingumo institucijų ieško
mus dėl jiems iškeltos baudžia
mosios bylos, arba laisvės at
ėmimo bausmei vykdyti pagal 
įsiteisėjusį nuosprendį. Dvišalės 
Lietuvos ekstradicijos sutartys 
galioja su Gudija, Kazachstanu, 
Lenkija, Moldova, Rusija, Uk
raina, Uzbekistanu, o trišalė - 
su Latvija ir Estija. RSJ

istorijos lapas
Naujiem vadovam būtina 

pradėti darbą racionaliai įverti
nus būklę ir galimas išeitis, ku
rių, deja, bus mažai. Taigi teks 
pasirinkti būtiniausius priorite
tus. Krizės metu didinti mokes
čius turbūt nebus galima. Teks 
mažinti valdžios išlaidas. Gali 
pasirodyti, kad ir taip darant 
nebus galima sudurti galo su ga
lu, ir reikės prašyti užsienio 
bankų laikino skolų grąžinimo 
atidėjimo.

Naujos valdžios sėkmė glūdi 
jos sugebėjime įvesti tvarką ad
ministracijoje, nes tik po to pa
vyks įgyvendinti reformas. Taip 
būtų užkirstas kelias ir korupci
jai, kuri be valdininkų ar įstaigų 
pagalbos neišsilaikytų.

Pramonę ir žemės ūkį reikia 
moderninti, prisivyti Vakarus. 
Bet šitame procese privalo daly
vauti ir suinteresuoti sluoksniai. 
Valdžia gali tik padėti. Turiz
mas yra labai geras pajamų šal
tinis. Lietuva - gražus kraštas su 
įdomiu Vilniaus miestu, Trakų 
pilim, Merkine ir Birštonu. Ne
muno krantų pilys, unikali Kur
šių neringa ir Palangos gintaro 
muziejus, daugybė gražių ežerų 
yra patrauklios užsienio turis
tam vietos. Turime ką parodyti 
užsieniečiams, kuriem jau yra 
pabodę važinėti į Majorką ir ki
tas Europos vietas. Tik reikia 
organizuoti šią paslaugą. Jei nė
ra sumanios privačios iniciaty
vos, pati turizmo įstaiga gali tai 
padaryti.

Švietimas - labai svarbus 
mūsų tautos dabarčiai ir atei
čiai. Jo užduotis neturi apsiribo
ti skaitymo ir rašymo mokymu, 
supažindinimu su kompiuteriais 
ir internetu. Svarbiausia kiek
vienam asmeniui yra išmokti sa
varankiškai galvoti. Su blaiviu 
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Gamta - didžioji vaistinė, padedanti susigrąžinti gyvenimo džiaugsmą

protavimu seksis geriau darbe, 
amate, profesijoj. Kartu pakiltų 
tautos kultūros lygis. Kritinė 
mąstysena yra būtina norint su
prasti įvykių eigą, bei reikšmę 
Lietuvoje ir šių dienų sumišu- 
siame pasaulyje, kur vietoj idea
lų iškilo dolerio garbinimas ir su 
juo nepavydėtini iškrypimai. 
Net ir pasaulinėje politikoje 
viešpatauja kapitalas ir jėga, bet 
ne teisingumas. Kad išsilaikytu
me ir progresuotume ne vien ma
terialinių gėrybių didinime, bet 
ir sveikos dvasios išlaikyme, 
mums pravartu iš Vakarų savin
tis jų technologiją, medicinos ži
nias, bet ne ten vykstantį dvasinį 
puvimą. Naudingiau yra likti 
prie mūsų senų papročių ir puo
selėti savo grynai lietuvišką kul
tūrą.

Mūsų tauta, pagal padary
tus tyrimus ir stebėjimą, yra ga
bi ir darbšti, jei darbui sudary
tos palankios sąlygos. Po nepri
klausomybės atgavimo mes tų 
prigimtų dovanų tinkamai neiš- 
naudojom. Tai ilgos okupacijos 
palikimas, kuris yra laikinas. 
Dėl kritinės mąstysenos stokos 
buvo bandoma įgyvendinti dau
gybę idėjų, bet nei viena iš jų 
tinkamai neįgyvendinta. Lyg ir 
turim palinkimą pradėti ką nors 
daryti gerai neapgalvoję ir vė
liau sustojam pusiaukelėje. Tai 
vertėtų atsiminti pradedant 
naują istorijos lapą. Ką lietuviai 
gali, jie pasistengia, parodė mū
sų sportininkai olimpiadoje. Jų 
pasiruošimui nebuvo gerų sąly
gų, bet jie nenuleido rankų. 
Jauna krepšininkų komanda vos 
nelaimėjo rungtynių su stipriau
sia pasaulyje amerikiečių ko
manda. Jie įkvėpė tautai pasiti
kėjimą savimi. Tai jų nuopelnas 
Lietuvai. Verta pasekti jų pa
vyzdžiu!
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Vai ir parengsiu vėlių stalelį...

SPAUDOS BALSAI
Dvasininkų kontrolė sovietmečiu

IRENA BRAŽĖNAITĖ, 
Vilnius

Oi toli toli, toli tolumėlėj, 
Toli mano tėvužėlis - už debesėlių. 
Siųsčia paslelį ir gerą tamelį, 
Kad pakviestų tėvužėlį šiam 

vakarėliui.
Mūsų protėviai nemanė, 

kad jų mirusieji amžiams išeina 
iš namų ir niekad į juos nesu
grįžta. Tikėta, kad mirusieji ma
to gyvųjų gyvenimą, o pakviesti 
ateina namon paviešėti...

Todėl visos didžiosios metų 
šventės prasidėdavo artimųjų 
vėlelių pakvietimu paviešnagėti 
kartu. Kūčių vakarą ant vakarie
nės stalo ir ant langų dubenėliai 
su valgiu dedami ir mirusiems. 
Velykų pietūs prasidėdavo pir
miausia paminėjus mirusiuosius 
ir pakvietus juos kartu pabūti 
prie vaišių stalo. Prapjovų ir 
nuobaigų dieną pirmasis gėrimo 
šlakelis ir valgio kąsnelis būda
vo nupilamas ir numetamas die
vams ir mirusiesiems. O rudenį, 
sudorojus laukus ir daržus, mi
rusiesiems paminėti surengiama 
Ilgių šventė - Vėlinės, kurios 
užsitęsdavo kelias savaites.

Per Vėlines, rudens tyloje, 
ramiai laukiant sugrįžtant išėju
siųjų, net šunys būdavo uždaro
mi daržinėje, kad ateinančių vė
lelių neišgąsdintų.

(Pabuvę tremtyje kartu su 
buriatais, prisimenam, kaip to 
krašto žmonės, mirusįjį užkasę 
toli miške ir jį tą pačią dieną 
amžiams atskyrę nuo gyvųjų ir 
išvarę iš savo atminties, pašiur
pę stebėjo mūsų žmones, išsika
sančius artimųjų palaikus. Pasi
prašę nakvynės buriatų šeimoje, 
išsikastus kaulelius turėjo palik
ti už tvoros, o patys peržergti 
uždegtą laužą, kad mirusiųjų 
dvasios neįžengtų būstan kartu 
su žmonėmis. Tiesa, grįžę po 
pakasynų, ir mūsų tėvai būtinai 
nusiplaudavo rankas vandeniu, 
taip atskirdami gyvųjų pasaulį 
nuo mirusiųjų, bet karts nuo 
karto vėl ir vėl savo mirusiuo
sius pasikviesdavo paviešėti).

Vėlinių vakarą būdavo kū
renama pirtis, skirta praustis tik 
ateisiančioms vėlelėms. Meiliais 
žodžiais jos būdavo pakviečia
mos išsiperti, o pirkioj jų lauk
davo puota: prie skoburų būda
vo sudžiauta tiek marškinėlių ir 
abrūsėlių, kiek buvo laukta atei
nančių artimųjų. Atvėrus duris 
ir langus, kad vėlelės netrukdo
mos galėtų įeiti trobon, vaišių 
stalas būdavo paliekamas.

A+A
VINCUI ANKUI 

iškeliavus amžinybėn,
jo seserį, ilgametę “TŽ” administratorę SALOMĖJĄ 
ANDRULIENĘ, jos šeimą bei visus kitus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Ateis pavasaris, žydės gėlės ir beržai,
Tavęs nebus. Ateis sūnūs ir vaikaičiai,
Ten, kur tu buvai - Tavęs nebus...

A+A
BENEDIKTUI STONKUI 

iškeliavus į amžinos ramybės namus, jo žmoną 
ANTANINĄ, sūnus - DONATĄ, ARVYDĄ, 
JONĄ, RIMĄ, ANDRIŲ ir jų šeimas gilaus 
skausmo valandą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime -
Linas Kairys ir šeima, JAV Vidas Kairys

Helena Kairienė

Leidus joms pasibūti, kiek 
buvo manoma užtektinai, miru
siems skirti valgiai būdavo nu
nešami į kapines, o gėrimai - 
alus ir midus - išlaistomi ant ka
pų. Vėlių stalelis statomas ir ka
pinėse, paliekant vėlelėms vai
šintis netrukdomoms.

Ruginė duona mūsų protė
viams buvo šventas valgis, daly
vaujantis visose šeimos gyveni
mo apeigose: jaunieji sutinkami 
su duona, apiberiami rugiais, 
kad nestokotų duonos ir vaike
lių, krikštijamam kūdikiui į vali
nį (krikšto rūbelį) būdavo 
įspraudžiamas duonos gumulė
lis, kad užaugusio badas nepa
liestų, o vėlėms skirta duonelė 
būdavo kepama Vėlinių rytą. 
Motina iškeptas bandeles ir su
krautas karbijon (kašelėn, pinti
nėlėn, kreželin) pastatydavo 
garbingiausion trobos vieton - 
krikštasuolėm

Švariai iššlavus pirkią, baltai 
apdengus linine servetine stal
dengte vaišių stalą, tėvas imda
vo lajinę ar vaškinę žvakę, ją ap
nešdavo triskart aplink stalą ir 
pastatydavo stalo viduryje. Pa
kėlęs ąsotį nupildavo gėrimo, 
atlaužęs ir atgnybęs kiekvieno 
patiekalo (o jų turėdavo būti 
dvylika - visiems metų mėne
siams) gabalėlį, numesdavo po 
stalu.

Gražiais žodžiais ir atmal- 
dom vėlelės, būdavo vardais su
prašomos pasivaišinti kartu. Ne
paminėtoms ar užmirštoms vė
lelėms valgio būdavo padedama 
užu lango, kad nė viena namų 
vėlelė nebūtų užrūstinta.

Kai jau būdavo manoma, 
kad vėlelės sočios, tėvas stoda- 
vosi iš užustalės, lenkdavosi ir 
prašydavo vėleles eiti namopi, 
palaiminus savo gimtuosius na
melius. Visi gražiai prašydavo 
vėleles nedaryti žalos nei lau
kams, nei gyvuliams, nei namiš
kiams, neužleisti nelaimių, ligų, 
bėdų ir nieko su savim neišsi- 
vesti... Žemai nusilenkę slenks
čio link sakydavo “Nebėr, nebėr 
nė dvasios” ir uždarydavo duris.

Maistą nuėmus, staldengtė 
būdavo apverčiama kitu šonu, 
valgiai vėl sustatomi. Pasimeldę 
gyvieji dar ilgai puotaudavo. Il
gėms pasibaigus, pasilikę gyvieji 
prašydavo savo išėjusių mirusių
jų jų neužmiršti ir, laikui atėjus, 
atverti jiems vėlių vartelius, pa
rengti vėlių suolelius ir meiliai 
priimti savo draugelėn: “Juk jūs 
jau pirmesni, juk jūs jau kyt- 
resni...”

Lietuvos pranciškonų vienuolynas, neseniai pastatytas prie Kryžių kalno Jurgaičiuose Nuotr. K. Dubausko

Lietuvos pranciškonų vienuolyno prie Kryžių kalno koplyčia. Jos altoriaus langas nukreiptas į Kryžių kalną
Nuotr. K. Dubausko

Kaip gyveni, lietuvi?
Žvilgsnis j dabarties gyvenimą Lietuvoje

VIKTORAS ALEKNA, 
Vilnius

Į tokį klausimą Lietuvoje su
lauktum įvairiausių atsakymų, 
nes juk vienaip gyvena kaimo 
žmonės, kitaip miestiečiai, vie
naip gydytojai, kitaip mokytojai, 
dar kitaip darbininkai, vairuoto
jai, prekybininkai. O ir to paties 
verslo žmonės, pavyzdžiui, ūki
ninkai, taip pat gyvena įvairiai. 
Ūkininkų gyvenimą lemia ne tik 
turimos žemės dydis, bet ir patir
tis, vieta, amžius, pagaliau oras.

Šiemet pavasario pradžioje 
buvo labai palankus ūkinin
kams. Bet gegužės pradžioje bu
vo šalnų, kurios labai pakenkė 
vaismedžiams, nors ir ne visur. 
Paskui visą gegužės mėnesį bu
vo sausa, šilta, net karšta, ir kai
mo žmonės, o su jais ir žinia- 
sklaidininkai, pradėjo dejuoti, 
kad viskas išdžius ar net išdegs. 
Tačiau taip neįvyko: daugiau 
nukentėjo tik Dzūkijos ir kai 
kurių kitų smėlingųjų vietovių 
ūkininkai. Mat su vasaros pra
džia prasidėjo lietūs, kurie at
gaivino ir baigiančius išdžiūti 
augalus.

Atsirado kita bėda: daug li
jo ne tik birželį, bet ir liepą, net 
rugpjūtį. Lietus ne tik neleido 
prisidžiovinti pašaro, bet ir javų 
derlių trukdė doroti. O javų 
derlius kai kuriuose rajonuose 
subrendo ir menkesnis: vienur 
grūdas labai sudžiūvo, kitur išti
žo. O šakniavaisiai augo gerai, 
net labai gerai.

Atėjus rugsėjui, liovėsi lie
tūs, ir žmonės, atvertę bulvių 
vagas, stebėte stebėjosi: kokios 
didelės bulvės, ir kiek jų daug 
po keru! Ir nė vienos papuvu
sios. Prisivertė rūsius bulvių, už- 
grūdo turgus. Ir bulvių kainos 
visai nukrito. Vilniuje, Kaune 
bulvių maišą ūkininkai pardavi
nėja po 16-17 litų, o Tauragėje, 
Skaudvilėje prašo vos po 6-8 li
tus už 50 kg. maišą. Ūkininkai 
dejuoja, kad pigu. Bet kai pagal
voji, kad jie nukasė labai daug, 
tai vėl surinks nemažai. Tik kad 
tų pirkėjų nepadaugėjo...

PADĖKA

A+A
PETRAS ZIMINSKAS

mirė 2000 m. rugsėjo 22 dieną.
Nuoširdžiai dėkojame Vinipego Šventos Dvasios 

parapijos klebonui kun. A. Degučiui už maldas ir gedu
lines Mišias, aukotas Šventos Dvasios šventovėje bei ve- 
lionies palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Dėkojame P. E. Kalasauskui už skaitinius Mišių 
metu. Tariame nuoširdų ačiū visiems, pagerbusiems ve
lionį savo atsilankymu Šv. Mišiose ir palydėjimą į kapines. 
Dėkojame aukojusiems Lietuvos našlaičiams.

Liekame nuoširdžiai dėkingi visiems, išreišku- 
siems mums užuojautas žodžiu bei raštu.

Nuliūdę - žmona, duktė ir šeima

O kokie puikūs šiemet 
obuoliai. Šiltas gegužis, drėgna 
vasara, saulėtas ruduo taip gra
žiai nurausvino obuolių šonus, 
kad nors į parodas vešk. Ir dide
li, ir skanūs, sultingi.

Gausu buvo agurkų, kitų 
maistinių daržovių. Derlius dar 
nebaigtas valyti. O kokie didžiu
liai cukriniai ir pašariniai buro
kai! Bet ūkininkai vis tiek de
juoja, maištauja: kodėl toks 
brangus kuras! Šiandien Lietu
voje jau net tris hektarus turįs 
“grytelninkas” nenori kinkytis 
arklio į plūgą, nenori dalgiu šie
nauti ar rugius kirsti: viską nori 
daryti mašinomis. O jas reikia 
šerti dyzeliniu kuru ar benzinu, 
kurie brangoki.

Dabar dar blogiau: Lietuvos 
verslininkai, pramonininkai ūki
ninkų derlių mielai priima į sa
vo sandėlių aruodus, o mokėti 
už javus, cukrinius runkelius, 
rapsą, pieną, gyvulius moka la
bai nenoriai.

Pardavėjai kaltina ne pirkė
jus, o valdžią, nesuprasdami, 
kad valdžia negali priversti tų 
pirkėjų atsiskaityti perkant ga
mybą. Juk parduotuvėj negausi 
nei duonos, nei pieno ar cuk
raus, neturėdamas litų. O pieni
ninkai, cukraus fabrikų savinin
kai, gyvulių supirkėjai kartais ir 
visus metus nenori atsiskaityti 
su augintojais...

Gražus derlius džiugina kai
mo žmogaus akį, o pirklių neat
sakingumas kelia nerimą dažno 
ūkininko širdyje.

O kaip gyvena visi tie, kurie 
perka, perdirba ūkininkų užau
gintą prekę? Kaip jaučiasi mies
tų darbininkai, valdininkai, vis 
dar ne tarnautojai? O jie pasėdi 
aštuonias valandas savo įstaigo
se, o paskui eina į restoranus, 
kavines, lanko visokias pramo
gas, kurių Lietuvoje tikrai ne
trūksta. Festivalis po festivalio, 
šventė po šventės. Kartais ir ke
lios vienu metu, ir nors persi
plėšk - nežinosi kur eiti. Šiemet 
daug miestų ir miestelių minėjo 
įvairias sukaktis ir kiekvienas vis 

šventė ne po vieną, o po tris ar 
net keturias dienas. Pavyzdžiui, 
Širvintos minėjo savo miesto 
525 metų sukaktį. Minėjo net 
keturias dienas. Panašiai minėjo 
ir daug kitų sukakčių.

Šiemet Vilniuje pagaliau 
baigta tvarkyti Katedros aikštė. 
Kol kas ji atrodo gražiai, tik gai
la, kad miesto valdžia paskelbė 
šią aikštę ir visokių pramogų 
aikšte. Kad ir rugsėjo 24 d. į 
Katedros aikštę prigužėjo or
kestrų, šokėjų, kaukėtų pramo
gautojų. Katedroje kunigas eina 
prie altoriaus šv. Mišių aukoti, o 
čia pat už sienos dunda būgnai, 
pykši į kinišką granitą šokėjų 
batai... Ak, juk Lietuva tik iš 
vardo katalikiškas kraštas. O 
štai prieš seimo rinkimus visos 
partijos paskelbė išsamias savo 
programas, tik nė viena į jas ne
įrašė, kad išrinktieji rūpinsis ir 
Lietuvos tikinčiųjų ‘ reikalais. 
Krikštija vaikus ne tik tikintieji, 
bet ir laisvamaniai ar net buvę 
komunistai, o iš ko gyvena Lie
tuvos šventovės, nerūpi nė vie
nam būsimam seimūnui.

Daugelio kasdieninius rū
pesčius nustūmė į šalį Sidnio 
olimpinės žaidynės. Lietuvos te
levizija dažnai visą dieną, vaka
rą kartais net ir naktį paskyrė 
žaidynių transliavimui. Kas la
bai troško tų sporto kovų, galė
jo ir nevalgęs, ir negėręs, ir 
nemiegojęs džiaugtis kovų vaiz
dais. Pasirodė, kad lietuviai la
bai patriotiški: kai sužinojo, kad 
Lietuvos krepšininkai Sidnyje 
laimėjo bronzos medalius, tai iš 
to džiaugsmo Kaune Laisvės 
alėjoje išdaužė net keturiasde
šimt parduotuvių langų. Polici
ninkai nepagavo nė vieno plyt
galių svaidytojo, todėl ir neaiš
ku, kieno sąskaita bus sudėti 
parduotuvių langai. O jeigu sa
vininkai paduotų į teismą Kau
no merą Vytautą Šustauską? 
Kažin ar laimėtų. Juk ir taip 
Lietuvos vyriausybė olimpiados 
medalių laimėtojams yra pasky
rusi nemažas pinigų sumas. Tik 
vargšai lietuviai nelabai tuo 
džiaugiasi: sako geriau tuos pi
nigus būtų paskyrę kokiems 
nors benamiams ar beglobiams 
vaikams.

O tų beglobių vaikų, žino
ma, yra. Bet yra nemažai ir to
kių, kurie iš to pelnosi: juk yra 
numatyta tam žmogui, kuris pri
glaus beglobį vaiką, mokėti per 
mėnesį po 500 litų. Tai nemaži 
pinigai, žinant, kad vidutinė 
Lietuvos gyventojo pensija vos 
vos persirita per 300 litų. O juk 
tų pensininkų Lietuvoje beveik 
milijonas. Pensijoms mokėti, 
beje, išleidžiama beveik keturi 
milijardai litų. Jos mokamos la
bai sąžiningai. O tų pinigų gali 
ir pritrūkti, beje, jų pritrūksta 
kiekvieną mėnesį. Mat neseniai 
viename tarptautiniame sveika
tos kongrese buvo paskelbta, 
kad Lietuvos gyventojų sveikata 
pagerėjusi - jų gyventojų trukmė 
pailgėjusi. Tai labai džiugus fak
tas, bet ir pensininkų daugėja.

Krokuvos savaitraštis “Ty- 
godnik Powszechny” š.m. spalio 
1 d. laidoje rašo: “Lietuvos epis
kopato laiške, skirtame atgailos 
ir atleidimo dienai, taip pat at
gailos liturgijoje Vilniaus kated
roje birželio 15 d., lietuviai ka
talikai meldė Dievą už bendra
darbiavimo su okupaciniais re
žimais nuodėmės atleidimo. 
(...) Lietuvos vyskupai tvirtino, 
kad kai kurie katalikai, jų tarpe 
ir dvasiškiai, ‘dėl žmogiško silp
numo, baimės ir kartais netgi 
dėl asmeninės naudos’ praeityje 
sutikdavo bendradarbiauti su 
saugumu. (...) Verbavimo metu 
buvo panaudojama vadinamoji 
kompromituojanti medžiaga, 
liudijanti apie sovietiškai sant
varkai priešingą nusistatymą, 
arba tokie būdo bruožai, kaip 
pelno bei karjeros troškimas. 
Verbuojant per apklausinėjimus 
buvo plačiai naudojamas ‘fizinio 
veikimo metodas’. Asmuo, pa
reiškęs sutikimą, buvo bando
mas, stropiai kitų informatorių 
buvo sekami jo veiksmai. Tiktai 
po tokio patikrinimo pripažin
davo tą asmenį esant slaptu 
bendradarbiu.

Toks procesas buvo naudo
jamas ir kunigams. Kartais pra
džioje pareiškę sutikimą bend
radarbiauti dėl nežmoniškų są
lygų būnant kalėjime bei dauge
lio tardymų jie vėliau vengdavo 
ryšių su pareigūnais arba bandy
davo perduoti neesmines infor
macijas. Tačiau tokia taktika to
limesnėje perspektyvoje buvo 
pragaištinga - nesąžiningas agen
tas buvo baudžiamas 25 m. kon
centracijos stovykla. Viename iš 
Vilniaus KGB archyvų doku
mentų yra keliolikos kunigų 
1949 m. sąrašas su anotacija: 
‘Praeityje buvo mūsų agentu, 
bet vengė bendradarbiauti’. La
biausiai bažnyčia buvo perse
kiojama Stalino teroro metais: 
1944-1953 m. buvo nubausti 362 
dvasiškiai. 1953 m. balandžio 1 
d. Lietuvoje darbavosi tik 734 
kunigai. (...) Už grotų pateko 
penki vyskupai: nuo 1947 m. 
laisvas buvo tik Panevėžio vys
kupas Kazimieras Paltarokas, 
bet buvo nuolatos sekamas. (...) 
1953 m. LTSR vidaus reikalų 
ministerija kreipėsi į Lietuvos 
kompartijos centro komitetą, 
prašydama apsvarstyti vysk. Pal
taroko suėmimą. Svarbiausia 
priežastis buvo ta: ‘Atsižvelgiant 
į tai, kad Paltarokas yra vienin
telis Lietuvos teritorijoje vysku
pas, LTSR VRM bandė per sa
vo agentūrą daryti jam atitinka
mą įtaką, tačiau tai nedavė jo
kių pozityvių rezultatų’. Vysku
pas liko laisvas dėl po Stalino 
mirties režimo sušvelnėjimo”.

Lenkijos ambasadoje
Lenkijos respublikos amba

sadorės Lietuvai prof. Eufemi- 
jos Teichmann ketvertų metų 
kadencija šiais metais baigiasi. 
Ta proga “Kurier Wilenski” 
š.m. rugsėjo 28 d. laidoje iš
spausdino su ja ilgoką pokalbį. 
Ambasadorė sako, kad jos ka
dencijos metu Lietuvos-Lenki
jos santykiai buvo geri, ūkio sri
tyje viskas vyksta gerai, ypač ge
rai bendradarbiauja abiejų kraš
tų kariuomenių vadovybės (Lie
tuvos krašto apsaugos vicemi- 
nisteris E. Simanaitis kartu su 

PADĖKA
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mirė 2000 m. rugpjūčio 17 d. St. Michael’s ligoninėje, 
sulaukusi 88 m. amžiaus. Palaidota Šv. Jono lietuvių 

kapinėse, Mississaugoje, ON.
Reiškiame nuoširdžiausią padėką visiems, kurie 

dalyvavo laidotuvių koplyčioj, šventose Mišiose ir palydė
jime amžinam poilsiui. Ypatinga padėka kun. K. Kaknevi
čiui, atvykusiam iš London, Ont., kunigams - Augustinui 
Simanavičiui, OFM, ir Eugenijui Jurgučiui, OFM, už mal
das ir gedulines šv. Mišias Prisikėlimo šventovėje. Nuo
širdi padėka už jausmingas giesmes Mišių metu, už pa
reikštas užuojautas žodžiu bei raštu ir spaudoje, KLK mo
terų draugijos skyriui už gėles, kurios puošė karstą.

Ypatinga padėka aukojusiems džiova ir vėžiu ser
gantiems Lietuvoj (tremtiniams), taip pat už aukas Ger
vėčių šventovei ir “Godos” laikraščiui - lietuvybei parem
ti Gudijoje. Ačiū M. Povilaitienei ir B. Matulaitienei už 
aukų rinkimą. Nuoširdi padėka B. Stanulienei už paga
mintus pusryčius ir ponioms už prisidėjimą pyragais.

Jūsų visų suteikta paguoda mums liūdint stiprino 
mus netekus brangios mamytės, senelės ir prosenelės.

Likę liūdesy: duktė Alina su Inocentu, vaikaitė 
Rymantė su Rimu ir jų vaikai Gessi ir 
Kristopas, vaikaitė Gražina su George ir jų 
dukra Alicia, vaikaitė Judita su Brent

ambasadore š.m. .rugpjūčio 15 
d. pagerbė maršalą J. Pilsudskį 
prie jo širdies mauzoliejaus Ra
sų kapinėse). Labai jai patiko 
Lietuvos lenkų jaunimas ir lie
tuviai, netgi “Vilnijos” pirmi
ninkui, su kuriuo ji tris kartus 
kalbėjosi, nieko prikišti negali.

Tačiau ne visi klausimai li
ko išspręsti, ir jos darbo tęsėjas, 
sekantis Lenkijos ambasado
rius, turės dar daug ką nuveikti. 
Prof. Teichmann sako: “Jam 
reikės išsiderėti sutartį dėl len
kų kilmės Lietuvos piliečių var
dų ir pavardžių rašybos. (...) 
Švietimo ir mokslo srityje reikės 
susitarti dėl abiejų kraštų diplo
mų pripažinimo. (...) Turėjome 
ir turime problemą dėl Punsko 
sargybinės lokalizacijos. Ją gali
ma išspręsti. Problemos atsiran
da dėl sugebėjimo stokos įsi
klausyti į mažumos balsą, jos 
įrodymus. (...) Lenkų visuome
nės organizacijos aliarmuoja in- 
formuodamos apie katastrofiš
ką būklę istorijos ir kultūros pa
minklų, kurie yra abiejų tautų 
paveldas.

Ponia ambasadorė nepami
nėjo, kad jai ne visada sėkmin
gai teko spręsti Lietuvos lenkų 
tarpusavio ginčus dėl savaitraš
čio “Nasza Gazeta” ir naujai 
pastatytų lenkų namų priklau
somybės ir dėl Panerių ten žu- 
vusiems lenkams kryžiaus, kurį 
viena grupė pastatė, o kita nu
griovė.

Lenkai Lietuvos valdžioje
Toronto lenkų dienraštis 

“Gazeta” š.m. spalio 20-22 d. 
laidoje rašo: “Kaip buvo ketvir
tadienį (X.19) painformuota, 
Lietuvos lenkų rinkimų akcija 
už prisijungimą prie parlamento 
daugumos gavo švietimo vice- 
ministerio ir Vilniaus apskrities 
viršininko pavaduotojo pareigy
bes. Susitarimas su valdančiąja 
koalicija buvo sudarytas trečia
dienio vakarą. (...) Trečiadienį 
pasirašytą dokumentą LLRA 
pirmininkas W. Tomaszewski 
apibūdina kaip pasisekimą. ‘Pir
mą kartą Lietuvos lenkai su sa
vo atstovais ir savo programa 
įėjo į parlamento valdančiosios 
koalicijos sudėtį ir kartu su kito
mis lietuvių partijomis eis Lie
tuvos valdžios pareigas’ - pasa
kė lenkų spaudos agentūrai 
(PAP) Tomaszewski”.

To paties W. Tomaszews- 
ki’o vadovaujama LLRA po pa
skutiniųjų Lietuvos savivaldybių 
rinkimų sudarė Vilniuje sąjungą 
su konservatoriais bei liberalais 
ir pagal sutartį gavo keturių iš 
22 seniūnijų seniūnų pareigy
bes ir dvi vietas miesto valdy
boje. J.B.
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Realtor jUB

Sales Associate ąĄ
1645 Dundas St W

Mississauga. ON L5C 1E3 '

IRENA RENTELIENĖ
Pirkimo-pardavimo atstovė

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

PraSau kreiptis visais namų pirkimo-pardavimo 
klausimais. Mielai ir sąžininga patarnausiu. 

......

mailto:tevzib@pathcom.com


Docentė Nyolė Teiberienė (viršuje) su gyd. įneša Poniškaitiene Civili
zacijos muziejuje Otavoje Nuotr. K. J. Ambraso

Carizmo ir bolševizmo tremtinys
1990 m. rugpjūčio 14 d. iš Sibiro į Tėvynę buvo parvežti carizmo ir bolševizmo tremtinio 

knygnešio JUOZO AKELAIČIO palaikai

Docentė iš Lietuvos prancūziškoje Kanadoje
Pokalbis su dr. Nijole Teiberiene, viešėjusia Montrealyje

su įžymiais Prancūzijos moksli
ninkais, politikais, menininkais, 
dainininkais, aktoriais, rašyto
jais, veikėjais, viešinčiais mūsų 
krašte, padedame organizuoti 
moksleivių ir studentų keliones, 
viešnagę Prancūzijoje ir kt.

- Kokie žmonės sudaro Jūsų 
draugijos gretas?

- Mūsų draugijos nariai - 
įvairių specialybių atstovai, 
prancūzų kalbos mokytojai, dės
tytojai, medikai, menininkai, 
matematikai, fizikai, ekonomis
tai, teisininkai ir kiti, kuriems 
patinka prancūzų kalba; pavyz
džiui, nuo pat mūsų veiklos pra
džios geriausias mano pagalbi
ninkas yra fizikas doc. Vytautas 
Valiukėnas, dabartinis draugi
jos vicepirmininkas.

- Kokie Jūsų draugijos atei
ties planai?

- Artimiausiu metu tikimės 
išplėsti draugijos veiklą, - pra
dėti bendrauti su kitomis pran
cūzakalbėmis šalimis - Kanada, 
Belgija, Liuksemburgu, Šveica
rija ir kitomis. Tikriausiai pasi
keis ir mūsų draugijos pavadini
mas: galbūt tai bus prancūza
kalbių draugija.

- Kokie šios kelionės įspū
džiai ir ką norėtumėte tarti Mont
realio ir kitų vietovių lietuviams, 
su kuriais čionai susitikote?

- Montrealis - nuostabus 
miestas, tačiau mano “prancū
ziškai” sielai artimesnis ir mie
lesnis Kvebekas. Jame pasijutau 
tarsi savo išsvajotoje Prancūzi
joje. Esu sužavėta kanadiečių 
nuoširdumu ir šiltumu. Buvo 
nepaprastai malonu dalyvauti 
Jūsų Aušros Vartų parapijos 50- 
mečio šventėje, tų 300 Kanados 
lietuvių būryje, kur Jūsų švento
vės choras po 13 metų atsinauji
nęs, pagiedojo pagal H. Nagio 
žodžius, Aleksandro Stankevi
čiaus, kuris pats ir dirigavo 
“Kryžių-Rūpintojėlių Lietuva” 
kantatą. Ji išspaudė man ne vie
ną ašarą. Dar maloniau buvo 
sutikti savo buvusį kolegą kun. 
Kazimierą Ambrasą, su kuriuo 
susidurdavome un-to filologijos 
fakulteto koridoriuose. Norė
čiau ypač nuoširdžiai padėkoti 
N. Pradėtosios Švč. Mergelės 
Marijos seserims, kurių jaukiuo
se namuose jaučiausi kaip na
mie Vilniuje, savo šeimoje. Nuo
širdus dėkui Aušros Vartų para
pijos tarybos pirmininkui Ro
mui Verbylai, padėjusiam suras
ti šį jaukų prieglobstį, Ir. Vaza- 
linskienėi, O. Darbyson, A. Gus
tainienei, taip pat kitiems, kurių 
dėka pamačiau Montrealio ope
rą, Molson centrą ir kt. Visiems 
Kanados lietuviams linkiu ir to
liau puoselėti lietuvybę, krikš
čionišką dvasią, vienybę, meilę 
savo gimtajam kraštui ir ypač 
Lietuvai. Dar kartą ačiū visiems 
ir Jums, kunige, už globą ir po
kalbį.

- Dėkojame mūsų gerbiamai 
Viešniai už atsakymus. Linkime 
toliau energingai semtis žinių to
liose šalyse ir po šapą lapą nešti į 
savo gimtinės mokslų šventovės 
aruodus, kad paskleistumėte savo 
žinias jaunimui, kuris taip ištroš
kęs naujienų ir platesnio akiračio 
dėstytojų.

Kalbėjosi -
kun. K. J. Ambrasas, SJ

- Pirmiausia papasakokite p. 
Nijole, apie savo vaikystę, jaunys
tę, mokslus ir šeimą.

- Gimusi ir užaugusi Kauno 
Žaliakalnyje, pedagogų šeimoje, 
mokiausi Jablonskio pradinėje, 
o vėliau S. Nėries vidurinėje 
mokykloje. Nuo pat vaikystės 
domėjausi Prancūzija, jos kalba 
ir literatūra, todėl ir pasirinkau 
šią specialybę. Baigusi Vilniaus 
universitetą, buvau palikta jame 
dėstyti Prancūzų kalbos kated
roje, kur baigiau doktorantūrą. 
Taigi visas mano gyvenimas nuo 
16 metų amžiaus prabėgo tarp 
Alma Mater sienų, už kurį gra
žesnio ir mielesnio dar nesu 
mačiusi jokioje šalyje. Savo bu
simąjį vyrą Leoną Teiberį susiti
kau dar per stojamuosius egza
minus į universitetą. Po ketve
rtų draugystės metų susituokė
me. Leonas už antitarybinę 
veiklą iš un-to buvo pašalintas, 
bet vis vien tapo žurnalistu. Il
giausiai dirbo “Moksleivio” žur
nale, paskui nuo pat atkūrimo 
“Lietuvos aide”.

1989-91 m. lietuvių kalbą ir 
civilizaciją dėsčiau Paryžiaus 
Rytų kalbų ir civilizacijų institu
te. Vėliau Prancūzijon pas ma
ne atvažiavo ir vyras su sūnum. 
Leonas buvo pirmasis Nepri
klausomos Lietuvos akredituo
tas žurnalistas Paryžiuje. Deja, 
jo netikėta mirtis mus išskyrė. 
Su vyro pelenais grįžome į Lie
tuvą, kur ir toliau tebedėstau 
prancūzų filologijos specialybės 
studentams. Sūnus Tauras irgi 
nuėjo tėvo pėdomis - žurna
listas.

- Kokias disciplinas dėstote 
universitete ir ar daug jau išleido
te savo specialybės studentų? Kur 
jie dabar dirba?

- Dėstau prancūzų kalbos 
leksiką, literatūrinių tekstų sti
listinę analizę bakalaurams, va
dovauju kalbotyros seminarui, 
šnekamosios kalbos speckursui 
magistrantams ir kt. Išleidau 
apie 300 mūsų specialybės stu
dentų. Daugelis iš jų mokyto
jauja įvairiose Lietuvos mokyk
lose, o man, kaip Lietuvos- 
Prancūzijos draugijos pirminin
kei, neretai pasitaiko su jais su
sitikti. Vieni mano studentai, 
baigę mokslus, dirba vertėjais, 
referentais įvairiose vietinėse 
įstaigose ar užsienio firmose, 
kai kurie mokosi Prancūzijoje, 
netgi Sorbonos un-te.

- Kaip vertinate šiuolaikinius 
savo ir kitų šalių studentus?

- Mūsų studentai gana stip
rūs. Bemaž visų jų žinių įvertini
mai - patys aukščiausi. Mano 
supratimu, jie tikrai nenusilei
džia kitų šalių studentams, o kai 
kur net juos ir pralenkia. Deja, 
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mirus,
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną ANTANINĄ, 
sūnus - DONATĄ, ARVYDĄ, JONĄ, RIMĄ ir 
ANDRIŲ su šeimomis bei visus artimuosius -

Martynas Račys ir dukros Gražina, 
Jūratė ir Marytė

šiemet į un-tą įstojusiųjų moks
lo lygis smukęs. Sakyčiau, kad 
jaunimas mokyklose per mažai 
skaito knygas, mažiau domisi 
menu, gamta. Toks pat reiškinys 
yra kitur. Kompiuterių amžius...

- Ar turite parašiusi mokslo 
darbų, knygų?

- Parašiau 16 mokslinių 
straipsnių, o kartu su sūnumi 
pabaigiau ir suredagavau velio- 
nies vyro pradėtą, bet nesuspėta 
prancūzų k. užbaigti istorinę 
knygą apie Lietuvą Leonas Tei- 
beris “La Lituanie”, kurią išlei
dau Paryžiuje. Mano galva, tai 
geriausias paminklas mano my
limam vyrui.

- Kaip, kokiais tikslais ir ko
kiais keliais atsiradote Klevo lapo 
šalyje ir ką čia savo viešnagės 
metu suspėjote aplankyti?

- Nelauktai ir netikėtai lai
mėjusi Kanados vyriausybės pa
skelbtą konkursą ir gavusi sti
pendiją, pasinaudojau pasiūly
mu specializuotis Kanados uni
versitetuose ir parengti mūsų 
studentams paskaitų kursą apie 
Kanados ir Kvebeko civilizaciją 
bei kultūrą, taip pat Kvebeko 
dialektines prancūzų kalbos 
ypatybes. Tris savaites praleidu
si Montrealio universitete, susi
tikau ir su kitų šio didmiesčio 
un-tų dėstytojais, 9 dienas dir
bau Kvebeke Lavalio universi
tete. Tris dienas viešėjau Otavo
je pas buvusius savo studentus - 
Lietuvos ambasadorių Kanado
je Rimantą Šidlauską ir jo žmo
ną. Šią viešnagę ilgai su džiaugs
mu prisiminsiu.

- Kada tapote Lietuvos- 
Prancūzijos draugijos pirmininke?

- Kai tik 1988 m. atkūrėme 
Lietuvos-Prancūzijos dr-ją (tarp 
kita ko, ji buvo pati pirmoji 
draugija dar sovietinėje Lietu
voje), buvau išrinkta jos vicepir
mininke, o prieš ketverius me
tus - pirmininke.

- Kas įeina į Jūsų veiklą ir 
kokia jos programa?

- Svarbiausias mūsų draugi
jos tikslas - platinti prancūzų 
kalbą, literatūrą, meną ir kultū
rą, užmegzti ryšius ir bendra
darbiauti su atitinkamais drau
gijų, kurių Prancūzijoje esama 
daugiau nei 40, skyriais, organi
zuoti prancūziškų filmų peržiū
ras, susitikimus, koncertus, ke
liones. Mūsų draugijos skyriai 
įsikūrę 16-oje rajonų ir didžiau
siuose Lietuvos miestuose: Vil
niuje, Kaune, Alytuje, Šiauliuo
se, Pasvalyje, Panevėžyje, Klai
pėdoje, Kretingoje ir kitur. Mes 
artimai bendraujame su Prancū
zijos ambasada, Pranzūzų kultū
ros centre Vilniuje susitinkame

KAZYS BLAŽEVIČIUS 
Knygnešių drauguos Kauno 

skyriaus pirmininkas

Kauno Petrašiūnų kapinių 
kalnelyje stovi įspūdingas pa
minklas carizmo ir bolševizmo 
tremtiniui knygnešiui Juozui 
Akelaičiui. Paminkliniame ak
menyje iškirsti žodžiai iš poeto 
Jono Graičiūno baladės “Sū
duvis Akelaitis”:
Už “Aušrą”, Lietuvai užgintą, 
Už “Varpą ”, uždraustas knygas 
Žandarai ginė surakintą, 
Užlaužę surištas rankas, 
Toli į Sibiro taigas.

Tremtis
1949 m. kovo pabaigoje vy

ko eilinė Lietuvos žmonių masi
nė trėmimo akcija. Kovo 25-to- 
sios naktį buvo ištremtas ir Juo
zas Akelaitis su šeima (5 asme
nys). Knygnešiui tą dieną suka
ko 69-neri. Akelaičių šeima bu
vo nutremta į Irkutsko srities 
Manzurkos gyvenvietę. Pirmą 
kartą šio amžiaus pradžioje

Laisvės kovotojas a.a. JUOZAS 
AKELAITIS (1880-1949)

knygnešys ketveriems metams 
buvo ištremtas į Irkutsko guber
nijos Manzurkos kaimą! Po 46- 
rių metų J. Akelaitis Manzurko- 
je dar sutiko jaunystės laikų 
tremties pažįstamų.

Biografiniai bruožai
Bostone išleistoje “Lietuvių 

enciklopedijoje” ir prof. V. Mer
kio knygoje “Draudžiamosios 
lietuviškos spaudos kelias 1864- 
1904” (V.,1994) aprašyta apie 
daugiau nei dešimt Matulaičių 
iš Stebuliškių. Visi jie buvo ak
tyvūs pirmojo tautinio atgimimo 
veikėjai, knygnešiai, varpinin
kai, lietuviškos spaudos darbuo
tojai ir platintojai. Du iš jų - 
Andrius ir Petras - įrašyti knyg
nešių sienelėje.

Marija Matulaitytė, būsimo 
knygnešio Juozo Akelaičio ma
ma, atitekėjo j Akelaičių namus 
Paežerėliuose (prie Liudvinavo) 
ir kartu su kraičiu atsinešė stip
rią lietuvišką tautinę dvasią. 
Knygnešio tėvą Adomą ir tris jo 
brolius kunigus giminystės ryšiai 
siejo su Mikalojumi Akelaičiu, 
kurį Kazys Grinius laikė savo 
patriotizmo mokytoju.

Tokioje aplinkoje 1880 m. 
kovo 25 d. gimė Juozas, busima
sis tautinio atgimimo šauklys, už 
tautinę veiklą kalintas carinėje 
katorgoje, o už ištikimybę Tėvy
nei 1949 m. liepos 29 d. badu 
numarintas bolševikinėje trem
tyje. J. Akelaičio pavardė įrašy
ta knygnešių sienelėje labiausiai 
nukentėjusiųjų knygnešių tarpe.

Atsiminimai
Savo atsiminimuose (“Knyg

nešys” III t.) J. Akelaitis rašė: 
“Pradžios mokslą ėjau Liudvi
navo pradžios mokykloje, kur 
viskas buvo dėstoma rusų kalba, 
net maldos, mokslą pradedant, 
buvo rusiškai kalbamos (...). 
Kada baigiau Liudvinavo mo
kyklą, mane tėtis nuvežė į Kras- 
napolę, pas savo brolį kleboną 
toliau mokytis, kad išmokčiau 
lenkiškai (...). Pasimokęs čion 
pas mokytoją privačiai, sugrįžau 
vėl tėviškėn. Čion man dėdės 
kunigai išrašė lenkiškų laikraš
čių. Nežiūrint tų visų pastangų, 
mane sulenkinti (...) nepasise
kė, nes, matyt, jau buvo atėjęs 
lietuvių tautai laikas atgyti (...).

Kaip tik tuo laiku, baigęs 
Maskvos universitetą, mano ma
mos brolis dr. Stasys Matulaitis, 
kuris, besilankydamas pas mus, 
pradėjo davinėti man pasiskaityti 
lietuviškų knygelių (...). Aš iš 
apsnūdusio jaunuolio pasidariau 
karštas lietuvis patriotas (...).

Kada žandarų viršininkas 
Vonsiackis likvidavo ‘Sietyną’, 
tai norėdami jam parodyti, jog 
toli gražu lietuvių judėjimas nė
ra baigtas, tekdavo Liudvinavo, 
Kalvarijos ir Marijampolės apy
linkėse per naktį apeiti trisde
šimt kilometrų belipinant atsi
šaukimus (...)”.

Policijos akiratyje
Prof. V. Merkys, remdama

sis teismų bylomis, išlikusiomis 
įvairiuose archyvuose, minėtoje 
knygoje apie J. Akelaitį rašo: 
“(...) 1902.05.05 žandarai ir po
licija Liudvinave sekė, ar nebus 
platinami atsišaukimai per šv. 
Trejybės šventę, kaip tai buvo 
prieš metus. Apie pirmą valan
dą nakties J. Akelaitis buvo su
laikytas, nors bandė atsišaudy
damas pabėgti. Kaltinamas pri
klijavęs atsišaukimą ‘Broliai lie
tuviai!”’

Padarius kratą namuose, 
rūsyje įrengtose slėptuvėse rasta 
daug draudžiamos lietuviškos li
teratūros. Prof. V. Merkys to
liau rašo: “(...) atsišaukimų pla
tinimu J. Akelaitį policija įtarė 
trejus metus, anot jos, jis yra 
vienas labiausiai įsitikinusių lit- 
vomanų ir artimai draugauja su 
savo giminaičiais Matulaičiais, 
Pūku, Insoda ir Vitkausku, ku
rie taip pat įtariami atsišaukimų 
klijavimu. 1902.05.05 - 11.11 

taikytas kardomasis areštas Kal
varijoje, paleistas už 2000 rb. 
užstatą. Caro paliepimu ketu
riems metams ištremtas į Rytų 
Sibirą, į Irkutsko guberniją”.

J. Akelaitis pačioje jaunys
tėje įsitraukė į aktyvią tautinę 
veiklą, buvo “Sietyno”, artojų 
draugijos narys, nepalaužiamas 
kovotojas su pavergėjais. Vos 
dvidešimtį peržengęs, jis jau ka
torgininkas. Grįžęs į tėviškę, vėl 
pasinėrė į tautinio atgimimo 
veiklą. Kai jo bendraamžiai stu
dijavo Maskvos, Petrapilio, Var
šuvos ar užsienio universitetuo
se, jis vieną kalėjimą keitė kitu, 
gražiausias jaunystės dienas lei
do tremtyje.

Vėl ir vėl Sibire
“Lietuviškoje enciklopedi

joje” (K., 1933) apie J. Akelaitį 
rašoma: “(...) 1905 metais su
grįžęs iš trėmimo, dirbo ‘Švie
sos’ draugijoje, kurią rusų val
džiai uždarius buvo kalinamas 
arti metų laiko Kalvarijos kalė
jime ir ištremtas (antroji trem
tis, K.B.) iš Suvalkų krašto 
visam karo laiko stoviui. Kurį 
laiką dirbo Vilniuje ‘Naujosios 
Gadynės’ administratoriumi. Čia 
buvo suimtas, trejetą mėnesių 
kalinamas Vilniaus Lukiškių ka
lėjime ir ištremtas iš Vilniaus 
(trečioji tremtis, K.B.). Pirmojo 
pasaulinio karo metu tremtiniu 
buvo išvykęs į Rusiją, apsistojęs 
Mogiliovo mieste, bet iš šio 
miesto žandarų buvo ištremtas 
(ketvirtoji tremtis, K.B.) ir įkur
dintas Sklovo miestelyje, kur 
dirbo lietuvių tremtinių komite
te ir 1917 metais atstovavo vie
tos lietuvių kolonijai Rusijos 
lietuvių seime Petrapilyje. Šu- 
grįžęs iš Rusijos, savo apylinkė
je dirbo ir tebedirba visuomeni
nį darbą. 1926-1927 metais bu
vo atstovas Lietuvos seime vals
tiečių liaudininkų frakcijoje”.

Nepriklausomoje Lietuvoje
Po ilgų tremties metų gali

mybė grįžti į Tėvynę atsirado tik 
pasibaigus Pirmajam pasauli
niam karui. J. Akelaitis grįžo 
jau į nepriklausomą Lietuvą, 
apsigyveno tėvų ūkyje Paežerė- 
liuose. Senąją sodybą rado karo 
audrų nuniokotą, gyvenamasis 
namas buvo sunaikintas, ūkis 
apleistas, šeima išsklaidyta. Juo
zui, kaip vyriausiam sūnui, atite
ko tėvų sodyba. Su jam būdinga 
energija ir suvalkietišku atkak
lumu ėmėsi jam nebūdingo dar
bo - ūkininkavimo. Įžengęs į 
penktą dešimtmetį sukūrė šeimą.

Paežerėliuose, kaip ir visoje 
Lietuvoje, sąžiningu darbu buvo 
kuriama laisvos Lietuvos ateitis. 
Deja, taikų kuriamąjį darbą il
giems dešimtmečiams nutraukė 
raudonasis maras. 1940 m. bir
želio 15 d. komunizmo šmėkla 
pradėjo savo kruvinąjį žygį. Jie 
pasistengė, kad knygnešio gim
tinėje - buvusiame lietuvybės ži
dinyje ir pasipriešinimo paver
gėjams istorinėje vietoje - ne
liktų akmens ant akmens. Šian
dien čia švilpauja vėjas.

Pažintis su knygnešiu
Šio straipsnio autoriui bū

nant studentu teko garbė pažin
ti knygnešį Akelaitį ir jo šeimą. 
Mano atsiminimuose jis išliko 
aukštos vidinės kultūros, savo 
tautai besąlygiškai pasišventusi, 
valstietiška ramybe ir išmintimi 
alsavusi asmenybė. Iš pokalbių 
su juo jautėsi, kad jis labai sielo
jasi, kai okupantai ir jų talkinin
kai griovė ir naikino viską, kas 
nepriklausomybės metais sun
kiu darbu buvo sukurta. J. Ake
laičio akyse žlugo Lietuva, ku
riai jis paaukojo visą gyvenimą.

Paskutinė tremtis ir mirtis
Persiritus Antrojo pasauli

nio karo bangai per Lietuvą, J. 
Akelaitis suprato, kad jam pa
vojinga likti gimtuosiuose na
muose. Išėjo į nežinią. Žiemą 
praleido pas jaunystės laikų 
draugus, pavasarį nelegaliai ap
sigyveno pas gimines Kaune. 
1945 m. vasarą, vykstant masi
niams trėmimams, iš namų kaip 
stovi pabėgo juose likusi šeima, 
kad jau niekada nepamatytų 
gimtojo lizdo. Prasidėjo bena
mių klajoklių gyvenimas...

Smurto mašina dirbo visu 
pajėgumu. 1949 m. kovo 25 d. 
naktį toji mašina pasiglemžė ir 
Akelaičių šeimą (knygnešiui - 
penktoji tremtis). Paskutinėje 
tremtyje knygnešys teišgyveno 
vos keturis mėnesius - 1949 m. 
liepos 29 d. nustojo plakusi jo 
širdis toli toli nuo Tėvynes, kaip 
ir daugelio mūsų tautiečių.

(Nukelta į 4-tą psl.)

Tėviškės žiburiai • 2000.X.31 • Nr. 44 (2643) • psl. 3

Tilžės lietuvių katalikų šventovė su bokštu Nuotr. St. Daliaus

Pagerbtas poetas kankinys
A. a. Juozas Klimas, nukankintas Armijos Krajovos 

1944 metais Vilniaus krašte
IRENA BRAŽĖNAITĖ 
JULIUS AUKŠTAITIS

Neverk, lietuvi, nedejuok, 
Kad sunki yr tavo dalis, 
Nutilk, nustok, neaimanuok - 
Papuoš tave Visagalis.

Juozas Klimas
Gražią saulėtą rudens die

ną, kai į valdžios postus pasi
stiebę šuoliui į seimo kėdes, agi
tavo kandidatai, Rimanto Kli
mo rūpesčiu Ignalinos r., Lauks- 
tenių kaiman buvo sukviesti to 
krašto visoje Lietuvoje iš
sibarstę žmonės paminėti iš ten 
kilusio poeto Juozo Klimo 
(1904-1944), nukankinto Armi
jos Krajovos kareivių.

Laukstenių kaimas, Juozui 
Klimui dainuojant eilėmis savo 
jaunystę, 1918-1920 m. buvo 
vartomas svetimųjų delnuose 
kaip dužus žaisliukas: sodybų 
slenksčius mindė tai Raudono
sios armijos kareiviai, tai kerštu 
degantys lenkų daliniai.

1920 m. lenkams šiam kraš
te įsitvirtinus, prasidėjo žiauri 
okupacija. Lietuviai, kiek galėda
mi, gynė savo tautiškumą ir gim
tojo krašto žmogaus orumą. Už 
lietuvybės rėmimą, Antano Grus- 
lio pasakojimu, J. Klimas, kaip ir 
daugelis kitų lietuvių, buvo 
žiauriai kankinamas: Kazitiškio 
areštinėje pakabintas už kojų 
buvo mušamas “šompalais”.

“Tėvyne mano brangiausia, 
kaip aš tave myliu, vargo su
spaustas didžiausio, dūsauda
mas tyliu. Kantriai kentėsiu, 
Lietuva, tu šalele mano, lai 
šventas vardas tavo būva, o aš 
vaikas tavo”, - rašė J. Klimas.

Gretimame Užusienio kai
me dirbtinai atsiradusi admi
nistracinė linija perskyrė kaimo 
laukus, gimines ir žmonių liki
mus. Kazitiškio areštinė buvo 
tik J. Klimo kančių pradžia. Pet
ras Česnulis Kanadoje išleistoje 
knygoje “Nužmogintieji” vaiz
džiai aprašė lenkų kalėjimuose 
lietuvių galgotos kelius juos pra
ėjo kartu su J. Klimu. Lenkų ka
lėjimai žiaurumu prilygo gula
gams. “Pašaukė iš kameros ir 
nuvedė pas kalvį. Šis ant kojų 
užkalė 10 kg svorio pančius su 
grandine tarp kojų. Pančiai ne
buvo uždedami ir užrakinami: 
juos kalvis turėjo ant kojų už
kalti... Jei kalinys nusilpęs dirb
damas apalpsta arba neįstengia 
atlikti skirtas normas, prižiūrė
tojas nusiveda ir užmuša kaip si
muliantą”.

Taip P. Česnulis su J. Klimu 
perėjo Lukiškių, Šv. Kryžiaus, 
Gardino, Kielcų lenkų kalėji
mus. Ir tik vokiečių lėktuvams 

MIRTIES PRANEŠIMAS
A+A

PRANAS ŠIMELAITIS, 
ilgametis Montrealio ir Hamiltono gyventojas, vos 
peržengęs 87 metus, mirė 2000 m. spalio 23 d. Vilniuje, 
kur buvo ir palaidotas.

Šeima

užtemdžius padangę, jiems pa
vyko ištrūkti. Pėsčias per Pins
ką, Lydą, Vilnių J. Klimas pa
siekė gimtuosius Laukstenius.

Vėliau Lavoriškėse dirbantį 
pašte lenkai vėl suėmė ir nužu
dė Armija Krajova, kuri šiame 
krašte žudė lietuvių mokytojus, 
policininkus, girininkus, net ku
nigus. J. Klimas be pagarbos bu
vo užkastas Lavoriškių girioje. 
Lietuvos valdžia nesirūpina nuo 
Armijos Krajovos rankų žuvu
siųjų tyrimu, nusikaltėlių paieš
ka, parama artimiesiems. Mat 
bijo sugadinti “gerus santykius” 
su Lenkija... Šimtą žuvusiųjų ir 
nukankintų tuometinės Lenki
jos kalėjimuose atminimą saugo 
to krašto gyvi liudininkai.

Prisimindami kankinį poe
tą, Kazitiškio šventovėje, už jo 
vėlę šv. Mišias aukojo kun. Jo
nas Kardelis. Giedojo vargoni
ninko V. Šeduikio vadovaujami 
poeto tėvynainiai. J. Naujalio 
giesmę pagiedojo Irena Bražė
naitė.

Ant poeto gimtosios trobos 
sienų buvo pašventinta atmini
mo lenta. Kalbėjo Edita ir Kos
tas Danilevičiai, istorikė Anas
tazija Kairiūkštytė, Armijos 
Krajovos aukų klubo sekretorė 
Janina Saudargienė, poeto eiles 
skaitė aktorius Vytautas Dum- 
šaitis, patriotines dainas daina
vo Irena Bražėnaitė. Kazitiškio 
kaimo seklyčios moterų an
samblis, vadovaujamas Danutės 
Klimaitės, dainavo Antano Šim
kūno dainas, parašytas pagal J. 
Klimo eiles. Kalbėjo iš čia kilę 
Bronius ir Rimantas Klimai.

Rimanto Klimo rūpesčiu 
Užusienio kaimo klojime buvo 
įrengta muziejinė paroda “Kai
mo atmintis”. Šventės dalyviai 
susipažino su apylinkės kaimų 
istorija, Ažvinčių dvaro invento
riumi, girininkijų ir Aukštaitijos 
parko istorija. Klojimo “šalinė
je” vaidino Ignalinos etninės 
kultūros centro klojimo teatras, 
dainavo folklorinis ansamblis 
“Čiulbutė”, smuikavo A. Šim
kūnas su sūnumi. Apie kaimų 
paveldo gelbėjimą kalbėjo Kraš
totyros draugijos pirmininkė 
Irena Seliukaitė.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais
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LAISVOJE ll/ŪIII e LIETUVIAI PASAULYJE
SUNKI ŽIEMA VIEČIŪNUOSE

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus spalio 11 d. paragino 
vyriausybę skubiai spręsti Viečiū- 
nų gyventojų problemas, rašo 
ELTA/LGTIC. Privatizavus Vil
nos akcinę bendrovę “Drobė”, 
buvo nuspręsta uždaryti Viečiūnų 
skyrių ir atleisti 490 Viečiūnų ver
pimo fabriko darbuotojų. Tai su
kėlė rimtas pasekmes ne tik Vie
čiūnų gyvenvietei, bet ir visai 
Druskininkų savivaldybei, kurioje 
nedarbo lygis jau buvo vienas 
aukščiausių Lietuvoje - 20.6%. 
Fabrikui priklauso Viečiūnų kati
linė, vandens tiekimas bei nuote
kų valymas, ir šiemet nepasiruoš
ta šildymo sezonui, nesant gamy
bos neveiks ir nuotekų valymo si
stema. “Drobės” ir Druskininkų 
savivaldybės žinybų nuomos su
tartys baigėsi spalio 1 d. Savival
dybė gavo “Drobės” įspėjamąjį 
raštą, kad nuo spalio 15 d. nu
traukiama šalto vandens tiekimo 
sutartis. Karštas vanduo netiekia
mas maždaug mėnesį. Vyriausy
bei siūloma peržiūrėti privatizavi
mo sutartį, nubausti kaltus asme
nis ir imtis neatidėliotinių prie
monių žmonių teisėms užtikrinti.

TARPTAUTINĖ STATYBOS 
PARODA

Spalio 11-14 d.d. Vilniaus 
“Litexpo” parodų centre vyko de
šimtoji tarptautinė statybos ir 
technologijų paroda “Statyba 
2000”. Šiemet dalyvavo 219 bend
rovių iš 7 pasaulio valstybių, dau
giausia iš Lietuvos (129). Skaičius 
smarkiai nukritęs nuo pernykščio 
290 dalyvavusių įmonių. Mano
ma, kad prie parodos susiaurėji
mo prisidėjo Lietuvos bendra 
ekonominė būklė, o taip pat įmo
nės veržiasi labiau į pavasarį vyks
tančią statybos ir remonto parodą 
“Ręsta”. Numatoma rudeninę 
parodą keisti, pritraukti daugiau 
projektavimo ir inžinerinių įren
gimų įmonių, rašo BNS/LGTIC.

APTARĖ REZULTATUS
Spalio 11 d. pasienyje su Ru

sija, Pagėgių pasienio policijos 
rinktinės štabe įvyko Lietuvos, 
Latvijos, Lenkijos Karaliaučiaus 
srities ir Vokietijos sienos apsau
gos tarnybų atstovų pasitarimas,

nCZlAKV' FOUR SEASONS 
iw/v inck realty limited

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

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

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

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

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

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
I

Home
Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario 

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, M.D., D.CH.

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

GRYBEL1NIAI SUSIRGIMAI
► JAUGĘ 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

kuriame buvo aptarti tarptautinės 
operacijos “Barjeras-2000” rezul
tatai, skelbia BNS/LGTIC. Rug
sėjo 27-28 d.d. įvykdytos operaci
jos tikslas buvo veiksmų koordi
navimas kovojant su nelegalia 
migracija ir asmenimis, užsiiman
čiais neteisėtu kitų asmenų gabe
nimu per valstybės sieną. Sugriež
tinta ir vykdyta dokumentų, tran
sporto priemonių kontrolė šalių 
dalyvių pasienio kontrolės punk
tuose, muitinėse, sustiprinta sie
nos apsauga bei pasienio ruožo 
ribose. Ypatingas dėmesys buvo 
skirtas asmenų, vykstančių gele
žinkeliais bei keltais, kontrolei. 
Įvairiuose Lietuvos pasienio ruo
žuose už pažeidimus buvo sulai
kyti 63 asmenys. Lenkijos pasie
niečiai pasienyje su Rusija sulaikė 
daugiau kaip 3 tonas kontraban
da gabento gintaro.

“VATESI” VADOVO PAREIŠKIMAI
Valstybinės atominės energe

tikos saugumo inspekcijos (VA
TESI) vadovas Saulius Kutas spa
lio pradžioje pareiškė spaudoje 
savo nuomonę apie Ignalinos ato
minės elektrinės (IAE) saugumą 
ir kitus klausimus, praneša BSN/ 
LGTIC. Jis nepastebėjęs IAE 
saugumo pablogėjimo požymių. 
Baigiamas remontuoti pirmasis 
IAE blokas, kuris buvo sustabdy
tas balandžio mėnesį. Remonto 
metu įgyvendinta daug priemonių 
IAE saugai pagerinti, atliktas iš
samus technologinių kanalų pati
kimumo patikrinimas. S. Kutas 
susirūpinęs dėl IAE finansinių 
problemų, nors pastaruoju metu 
būklė šiek tiek pagerėjusi, nes AB 
“Lietuvos energija” dalimis grąži
na beveik 300 mln. litų skolą. Jo 
teigimu, politikai neišsprendžia 
elektros energijos eksporto prob
lemų, kad IAE veikimas (eksplo
atacija) būtų efektyvus. Jis pripa
žino, kad ketinimai 2004 m. užda
ryti pirmąjį bloką rūpi įmonės 
tarnautojams, yra tokių, kurie ga
vo pasiūlymų dirbti kitur, Rytuo
se ir Vakaruose.

LANKĖSI ENERGETIKOS 
ŽINOVAI

Vilniuje rugsėjo 25-28 d.d. 
lankėsi Tarptautinės atominės 
energijos agentūros (TATENA) 
delegacija, kuri tyrė Lietuvos po
reikius, susijusius su pasirengimu 
iki 2005 metų nutraukti Ignalinos 
atominės elektrinės (IAE) pir
mojo bloko veiklą, skelbia BNS/ 
LGTIC. TATENA ketina suteikti 
pagalbą Lietuvos institucijoms, 
ruošiantis bloko uždarymo dar
bams ir juos atliekant. Atstovai 
susitiko su įvairių institucijų pa
reigūnais, aptarė projekto darbų 
planą šiems metams ir 2001- 
siems. TATENA pagalba bus tei
kiama pagal ketverių metų pagal
bos Lietuvai programą, į kurią 
įeina žinovų parama, įvertinant 
rengiamus veiklos nutraukimo 
projektus, taip pat stažuočių, mo
kymų ir darbo susitikimų Lietu
vos specialistams organizavimas. 
IAE bus uždaroma anksčiau pro
jektu nustatyto laiko, nes ji laiko
ma nepakankamai saugia dėl 
dviejų joje veikiančių sovietų ga
mybos RBMK reaktorių. rsj

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į 

LIETUVĄ ir LENKIJĄ
$1.99 už kilogramą + 

$20 už pristatymą
SKAMBINTI 

905 545-8868 - 
Asta arba Beatas Brasai

Siuntiniai paimami iš namų 
nemokamai. Perduodame pinigus. 
Adresas: 23 Springer Ave., 

Hamilton, Ont. L8M 2W7

PLB seimo atstovų išvykos dalyviai, pervažiavę Lietuvos-Gudįjos sieną Nuotr. St. Daliaus

PASTABOS IR NUOMONĖS

Sukilimą prisiminus
Dipl. inž. PILYPAS NARUTIS 
Vienas iš sukilimo organizatorių

Kas dabar 1941 m. Lietuvos 
sukilimo išsigando? 2000.IX.12 
Lietuvos seimas priėmė įstaty
mą, kuriuo 1941 m. birželio 23 
d. Lietuvos Laikinosios Vyriau
sybės (LLV) “Nepriklausomy
bės atstatymo deklaravimo” pa
reiškimas yra pripažįstamas Lie
tuvos respublikos teisės aktu.

Šis Lietuvos seimo vienbal
sis nutarimas (trys - susilaikė), 
kad 1941 m. birželio 23 d. tau
tos sukilimas yra teisėta 1941 
metų tautos išraiška ir dabar vi
suotinai niekam seime nesiprie
šinant patvirtintas, turi didelę 
istorinę reikšmę, nepaisant ko
kie formalumai po balsavimo 
priėmimo yra atliekami, uždaili- 
nami, privačiai diskutuojami ir 
pats jstatymas sustabdomas.

Sis 2000.IX.12 Lietuvos sei
mo sprendimas yra istorinis fak
tas, naujas teigiamas lietuvių 
tautos pasisakymas, 1941 m. 
tautos sukilimo įvertinimas.

Ir dabartinis stebėtojų iš
gąstis dėl 1941 m. Lietuvos suki
limo yra reikšmingas. Šis išgąs
čio pasikartojimas vertas visuo
menės dėmesio. Prisiminkime 
sukilimą.

Pirmoji sukilimo fazė (kaž
kodėl, retai prisimenama!) - 
1941 m. birželio 22 apie 12 vai. 
Lietuvos sukilimas buvo pradė
tas skelbiant atsišaukimą per 
Aleksoto LAF radiją. Jis buvo 
mažesnės apimties, perduotas 
Nemuno- Neries santakoje trum
pų bangų radijo siųstuvu riboto
je erdvėje. Jo išsigando aukštoji 
vadovybė - NKVD ir iš Kauno 
pabėgo su visa Lietuvos “liau
dies valdžia”. Tai buvo pirmasis 
išgąstis.

1941 m. birželio 23 d., 9 vai. 
28 min., visuotinis tautos sukili
mas buvo paskelbtas per Kauno 
radiją plačiajai erdvei - Lietuvai 
ir pasauliui. Tai buvo visos tau
tos išraiška, kurios išsigando 
Aukščiausioji to meto Vokieti
jos politinė vadovybė, karą pa
skelbusi sovietinei Rusijai. Vo
kietija išsigando ir tuojau reaga
vo - areštavo pik. K. Škirpą 
Berlyne, nes jis buvo LLV mi- 
nisteriu pirmininku.

Ar nenuostabu? Areštavo! 
(Taip menkai minimas šis fak
tas!) Šis areštas tuoj po Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo. pareiškus, kad išsivaduoja
me iš Sovietų Sąjungos okupaci
jos ir skelbiame LLV (tokią, ko
kią mes, lietuviai, norime!), išgąs-
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dino Reichą. Dar didesnė istori
nė reikšmė - K Škirpa areštuotas.

K. Škirpos areštas, įvykdy
tas aukščiausios to meto Berly
no politinės vadovybės, buvo 
analogiškas veiksmas, prime
nantis areštą 1940 m. liepos mė
nesį Lietuvos ministerio pirmi
ninko Ant. Merkio, Maskvos po
litinės vadovybės įsakymu, kad 
netrukdytų “išlaisvinti” Lietuvą.

Nusigando didžioji Vokieti
jos karinė vadovybė tos mažos 
lietuvių tautos didvyriško veiks
mo - sukilimo, įvykdyto prieš 
Maskvą, parodant pasauliui, 
kad Lietuva, pritariant Berly
nui, buvo Maskvos okupuota. 
Berlynas reagavo karštai, areš
tais, tarsi Lietuvos sukilimas bū
tų palietęs ir gal suardęs visą tą 
užplanuotą Vokietijos žygį - 
“Drang nach Osten!”

Areštas ir neleidimas K. 
Škirpos (o taip pat ir LLV mi
nisterio R. Skipičio, gyvenančio 
Berlyne) į Lietuvą atvykti, nesu
stabdė sukilėlių kovoti ir siekti 
nepriklausomybės. K. Škirpą 
areštavus, jo pareigas perėmė 
kitas lietuvis, kaip karo fronte - 
vieną kareivį sužeidus, kitas pe
rima jo kulkosvaidį ir šaudo į 
priešą toliau. Šį kartą lietuvio 
kareivio nusigando vokietis ka
reivis, bet lietuvis kareivis nenu
sigando vokiečio kareivio.

Naciai ėmė visokiais būdais 
LLV-ei trukdyti dirbti, kol ją po 
šešių savaičių nušalino. (Nors 
K. Škirpa ruošėsi ir net savo 
programą rašė, bet jo programa 
ir mąstymai liko negavę eigos. 
Kiti Lietuvoje esantieji LLV mi
nisterial, nacių terorizuojami, 
apsunkintomis sąlygomis, rizi
kuodami savo gyvybe siekė ne
priklausomybės). Tauta, sukilu
si prieš sovietinę okupaciją, rė
mė LLV-bę ir vieningai tęsė ko
vą prieš naują okupantą - naci
nę Vokietiją.

Šiandieną aš, kaip vienas iš 
sukilimo organizatorių, džiau
giuosi, kad po 50 metų, dabar 
2000.IX.12 Lietuvos seimas, pri
mindamas 1941 m. birželio 23 d. 
sukilimą prieš Sovietų Sąjungos 
okupaciją, vieningai išsakė tau
tos nusistatymą, patvirtindamas 
Laikinąją Lietuvos Vyriausybę 
kaip teisėtą, sugriovusią Sovietų 
Sąjungos skelbtą mitą - įsijungi
mą į SSSR, siekusią, kad 1941 
metais būtų Lietuva nepriklau
soma ir laisva valstybė, vykdžiu
si antinacinę rezistenciją.

Nenuostabu, kad dabar kilo 
išgąstis 1941 m. sukilimą įteisi
nant, panašiai kaip sukilimo 
metu Maskvoje ir Berlyne. Iš tų 
pačių šaltinių einantis išgąstis 
jau 50-metų klastoja Lietuvos 
istoriją. Dabar sukeltas išgąstis 
yra ano meto okupantų aidas: 
reiškiamos nuomonės nieko 
bendro neturinčios su tikrove su 
tautos ir ano meto Lietuvos pi
liečių valia. Jaučiamas siekis 
slopinti tautos norą kovoti su 
okupantais, ir noras, kad Lietu
va paklustų svetimųjų valiai. 
Reikia didžiuotis, kad Lietuvos 
Laikinoji Vyriausybė kovojo ir 
prieš Maskvą, ir prieš Berlyną, 
Lietuvos laisvę gynė.

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

Hamilton, Ont.
“VAIKŲ DIENOS CENTRO” 

komitetas š.m. lapkričio 12 d. Jau
nimo centro salėje po Mišių (9:30- 
12) rengia pusryčius ir loteriją. Sa
vo atsilankymu pagelbėsite bena
miams Lietuvos vaikams, lietuviš
koje valgykloje pasistiprinsite bulvi
niais kukuliais, koldūnais, kava ir 
pyragais; išmėginsite ir laimę tur
tingoj loterijoj. A.V.

A.a. RAMUTĖS JURGUTIE- 
NĖS atminimui “Vaiko tėviškės na
mams” Alf. E. Kybartai aukojo $20.

A.a. RAMUTĖS JURGUTIE- 
NĖS atminimui aukojo “Pagalbai 
Lietuvos vaikams”: $30 (JAV) - D. 
V. Jakovickai; $20 - V. J. Kežinai- 
čiai. Už aukas dėkoja -

PLV komitetas

Calgary, Alberta
A. a. JULĖ SINKEVIČIENĖ 

mirė Kalgaryje 2000 m. rugsėjo 29 
d., sulaukusi 90 m. Gimė 1910 m. 
vasario 16 d. Gruožiuose, Pasvalio 
rajone. Lietuvoje paliko tolimus gi
mines. Palaidota spalio 5 d. Šv. Ma
rijos kapinėse, kur jau ilsisi dauge
lis į amžinybę iškeliavusių lietuvių. 
KLB Kalgario apylinkė artimuosius 
užjaučia šios netekties proga. K.D.

Winnipeg, Man.
A.a. PETRUI ZIMINSKUI 

mirus Vinipege, užjausdami jo 
žmoną Oną, dukrą Nijolę Petrak 
su šeima, seserį, brolį ir kitus gi
mines Lietuvoje, Lietuvos našlai
čiams paremti aukojo: $100 - Ona 
Ziminskienė ir dukra Nijolė; $50 - 
Gilutė Januškienė, Verutė Zavac- 
kienė; $40 - K. E. Kalasauskai; $30 
- G. V. Rutkauskai, T. Y. Timer- 
manai, Y. B. Barkauskai.

Carizmo ir 
bolševizmo...

(Atkelta iš 3-čio psl.)
Žinia apie knygnešio mirtį 

pasklido po plačias apylinkes. Į 
laidotuves susirinko daug lietu
vių tremtinių. Lietuvaitės iš eg
lišakių ir lauko gėlių nupynė 
vainikus, gėlėmis papuošė velio- 
nies karstą. Knygnešio laidotu
vės buvo iškilmingos. Gedulin
goje eisenoje dalyvavo ir daug 
vietinių gyventojų - senųjų trem
tinių palikuonių. Atsisveikinimo 
žodį prie kapo duobės tarė ne
priklausomos Lietuvos karinin
kas Mykolas Dabulevičius, gy
venęs vienoje trobelėje su Ake
laičiais.

Apie antrą kartą į Manzur- 
ką patekusį knygnešį J. Akelaitį 
žinia pasklido labai plačiai. Poe
tas tremtinys Jonas Graičiūnas 
pro Manzurką keliavo savais 
tremties keliais. Sužinojęs apie 
knygnešį, jį aplankė, susipažino, 
išsišnekėjo ir vėliau parašė bala
dę apie knygnešį “Sūduvis Ake
laitis”.

Atgimimo metais buvo pri
siminti savi didvyriai. Buvo pri
simintas ir J. Akelaitis. Masyvus 
maumedžio kryžius nuo knyg
nešio kapo buvo pargabentas į 
Tėvynę ir 1989 m. rugsėjo 18 d. 
perduotas knygnešio dukroms. 
Dabar tas kryžius saugomas 
knygnešio jaunystės miesto Ma
rijampolės muziejuje.

Kaip pasakoja knygnešio 
dukros, jų tėvelis iki paskutinės 
gyvenimo dienos puoselėjo viltį 
sugrįžti į Tėvynę.

1990 m. rugpjūčio 14 d. J. 
Akelaičio palaikus į Tėvynę 
parvežė dukra Laimė su sūnumi 
Arvydu Milvydu ir brolio Algi
manto sūnumi Rimu Akelaičiu.

1990 m. rugpjūčio 18 d. 
knygnešio palaikai labai iškil
mingai buvo perlaidoti Kauno 
Petrašiūnų kapinėse. Tarp dau
gelio kalbėjusiųjų prie kapo 
duobės antrą kartą atsisveikini
mo žodį tarė ir Mykolas Dabu
levičius.

Po penketo tremčių galų 
gale amžiams šventojoje Lietu
vos žemelėje atgulė knygnešys 
Juozas Akelaitis, vienas paskuti
niųjų šlovingosios knygnešystės 
atstovų.

JA Valstybės
St. Petersburg©, FL, lietuvių 

telkiny, kaip rašoma “Lietuvių ži
nių” 292 nr., BALFo organizacijos 
skyrius spalio mėn. vykdo aukų rin
kimo vajų. Iš tikrųjų toks vajus 
vyksta visuose BALFo skyriuose 
JAV-se. Per 56-rių metų veiklą ši 
organizacija rinko aukas ir teikė 
pagalbą vargstantiems Lietuvoje ir 
kituose kraštuose. BALFo šalpa 
vyksta ir toliau. Per 1999 m. 
BALFo išsiųstos šalpos vertė yra 
777,000 dol., iš kurių 567,000 dol. 
pasiųsta į Lietuvą, 170,000 dol. į 
Seinų kraštą, 40,000 dol. į kitus 
kraštus. Šalpa į Lietuvą buvo pini
gais (309,000 dol.) ir siuntiniais. 
Daugiausia siuntiniai buvo siunčia
mi tiesiogiai atskiroms šeimoms. 
Piniginė šalpa buvo teikiama Politi
nių kalinių sąjungai, Tremtinių są
jungai, Tremtinių grįžimo fondui, 
Betanijos sriubos virtuvei Vilniuje, 
jaunimo stovykloms Berčiūnuose ir 
Žygaičiuose, Klaipėdos dvasinės 
pagalbos centrui, vaikų našlaičių 
globai.

Urugvajus
Imigracijos institutas Monte

video mieste šeštadieniais turi radi
jo pusvalandį ateivių reikalams. 
Šioje programoje pateikiama atei
vių organizacinė veikla. Rugpjūčio 
26 d. šioje programoje dalyvavo 
Urugvajaus lietuvių kultūros drau
gijos pirm. D. M. Aleksejūnas bei 
Lietuvių jaunimo sąjungos atstovas 
C. Veta, apibūdindami lietuvių 
veiklą Urugvajuje ir pateikdami lie
tuviškos muzikos melodijų. Buvę 
laikai, kaip rašoma “Žinių” 2000 m. 
36 nr., kai lietuviai per savaitę turė
jo tris radijo programas. O dabar 
nėra nė vienos. Džiaugiamasi, kad 
lietuviai, nors ir retkarčiais, gali ne
mokamai pasirodyti Informacijos 
instituto radijo programoje.

Australija
Tautos šventę Hobarto lietu

viai šventė rugsėjo 9 d. Patriotinių 
eilėraščių, sukurtų nepriklausomy
bę atgavus, deklamavo St. Augusti- 
navičius. Paskaitą apie prof. K. 
Pakšto sumanymą įsteigti “Atsargi
nę Lietuvą” skaitė A. Taškūnas. 
Pats sumanymas, pasak kalbėtojo, 
nebuvo blogas, bet pasirinkti nor
maliam gyvenimui netinkami kraš
tai - Angola ir Britų Honduras. 
Buvo iškeltas klausimas, kodėl 
Australijos lietuviai ateiviai nesusi- 
būrė į vieną vietovę - pvz. Tasma- 
niją. Šioje saloje puikus klimatas, 
derlinga žemė, graži gamta. Šiuo 
laiku lietuviai būtų galėję užimti 
vietas Tasmanijos valdžioje. Minė
jimas baigtas Thutos himnu. (“Mūsų 
pastogė” 2000 m. 38 nr.).

Britanija
Lietuvoje, kaip rašoma Šv. Ka

zimiero šventovės Londone leidiny 
“Veni” 10 nr., atgaivintas karmeli- 
čių vienuolynas, caro uždarytas 
prieš 135-rius metus. Škotijos kar- 
meličių vienuolė Mary Joseph, lie
tuvaitė, susirašinėjant su kardinolu 
Vincentu Sladkevičiumi, buvo pa
kviesta į Lietuvą atgaivinti karmeli-

fvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus .

(Esu “Union Gas” /M
atstovas) J*;

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 
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čių vienuolyną. Seselė Mary Joseph 
su seselėmis Mavis ir Mary (iš 
Glasgovo, Valijos Dolgellau ir Lon
dono vietovių) 1994 m. atvyko į 
Paštuvą, netoli Kauno, atgaivinti 
kadaise veikusio vienuolyno. Po še- 
šerių metų darbuotės per šių metų 
Žolinės šventę Kauno arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius pašventino 
Lietuvos karmeličių vienuolyną su 
prieglauda ir kitomis labdaros įstai
gomis. Šventinimo iškilmėse gau
siai dalyvavo tautiečiai, buvo svečių 
iš Britanijos. Lietuvių Šv. Kazimie
ro parapijai atstovavo jos tarybos 
narė Hilda Piščikienė. Škotijos kar
dinolas, Glasgovo arkivyskupas 
Thomas Winning atsiuntė laišką, 
pažymėdamas, kad jaučia didelį ry
šį su šventės dalyviais, susirinku
siais Lietuvos žemėje įvykdyti bro
lio kardinolo Vincento Sladkevi- 

.čiaus ir seselės Mary Joseph vizijos. 
Jaunas būdamas augęs parapijoje, 
kurioje nemažai buvo lietuvių. Vi
sada jautęs palankumą lietuviams. 
Savo laiške taipgi apgailestavo, kad 
negalėjo būti kartu iškilmėse.
Lenkija

Per Žolinės atlaidus Punsko 
Marijos Dangun Ėmimo šventovė
je rugpjūčio 15 d. įvyko kun. Arvy
do Žygo primicijos - pirmosios po 
įšventinimo atnašautos Mišios. Su 
naujuoju kunigu “Aušros” 2000 m. 
16 nr. išspausdintas šio laikraščio 
redaktoriaus Sigito Birgelio pokal
bis. Jame kun. A. Žygas nuoširdžiai 
dėkoja punskiečiams už nuostabiai 
gražiai suorganizuotas primicijas, 
pažymėdamas, kad šio krašto žmo
nių savo tautos meilė buvo jam 
“tarsi tautinės sampratos laborato
rija”. Punskas esąs jo antroji gimti
nė (pirmoji Čikaga). Savo primicijų 
pamoksle pabrėžęs, kad be krikš
čioniškos etikos žmonės pavirsta 
šovinistais arba internacionalistais. 
Esanti tragedija, kad daugelis Lie
tuvos inteligentų yra internaciona
listai. Jie paneigia patriotiškumą, 
žiniasklaidą vartoja, kad galėtų su
menkinti tautinius simbolius, idea
lizmą, skatinantį meilę ir pagarbą 
savo tautai. Šv. Raštas pateikia tei
singą tautos sampratą. Ir Kristus 
verkė dėl savo tautos likimo. "... 
Kai Lietuvoje išgirstu, kad mums 
laisvė buvo nereikalinga, kad nepri
klausomybė mums nieko nedavė, 
kad geriau mums buvo prie rusų... 
pagalvoju, jog tai spjūvis Dievui į 
veidą, spjūvis gyvenimo tikrovei...” 
Reikia taipgi neužmiršti, kad po il
gai alintos komunistinės ekonomi
kos ūkiniai sunkumai neišvengiami.

Punsko lietuviams kelia rūpes
tį patalpų stoka savo mokykloms. 
Jų stigo ir anksčiau. Bet po švieti
mo reformos ta stoka jaučiama juo 
labiau. Kas atsitiks, kai iš aplinki
nių kaimų mokiniai bus suvežti į 
Punską? Jau praėjusiais mokslo 
metais Punsko pradžios mokyklos 
mokiniai buvo priversti mokytis 
bendrabuty, darželio patalpose, 
mokytojų kambaryje. Lenkijos lie
tuvių bendruomenės vadovybė šį 
klausimą kėlė susitikimuose su 
Lenkijos ir Lietuvos valdžios žmo
nėmis. Švietimo reformos nuostatai 
nurodo, kad pagrindinė mokykla ir 
licėjus privalo dirbti atskirose pa
talpose. Punske reiktų prie mokyk
los patalpų pastatyti priestatą. Apie 
tai, kaip rašoma “Aušros” 15 nr., 
daug kalbama, bet konkrečių darbų 
nematyti. Pagal priimtą tvarką to
kią statybą turėtų vykdyti apskrities 
vadovybė. Apskritis tokiam užmo
jui neturi lėšų. Jos vadovybė tuo 
reikalu kreipėsi į Balstogės vaivadi
ją. Iš ten taip pat atsakymas - nėra 
lėšų. Jų neskyrė centrinė valdžia. 
Viltis - kitų metų valstybinis lėšų 
skirstymas. j. Andr.
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Jos augintiniai - lietuviški ąžuolai
Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos sukaktis

KAZYS BARONAS
Artinamės prie 2-tūkstantų- 

jų metų pabaigos, kartu su jais 
prisimindami Lietuvai ir lietu
vių tautai svarbią Vilniaus Vy
tauto Didžiojo gimnazijos 85- 
tąją įsteigimo sukaktį.

Gimnazija buvo įsteigta 
1915 m. rugsėjo mėn., bet 
mokslas joje pradėtas spalio 
mėn. 18 d. su 47 mokiniais. 
Tačiau jau 1920 m. joje veikė 20 
klasių su 519 mokinių. Ši moks
lo įstaiga buvo įsteigta Lietuvių 
centro komiteto dėl karo nu- 
kentėjusiems šelpti.

Mano dienos Vilniuje
Gimiau dar laisvame Vil

niuje, nes 1920 m. rugsėjo mėn. 
Lietuvos vyriausybė ir kariuo
menė dar buvo Gedimino mies
te. Tačiau nerūpestingos jaunys
tės dienos prabėgo lenkų oku
puotoje sostinėje, lankant Vil
niaus “Ryto” lietuvišką pradžios 
mokyklą Literatų g-vėje bei Vil
niaus Vytauto Didžiojo gimna
ziją, pradžioje Kaštonų g-vėje ir 
berods nuo 1932 m. Jakšto 
Dambrausko gatvėje.

Sulaukęs senatvės labai daž
nai mintimis persikeliu į gimtąjį 
miestą, kurį beveik po 50-ties 
metų aplankiau 1992 m. Pir
miausia, brolvaikio nuvežtas į
• 1^11 ^11 11^ 11^1 I*1 m H » I •.

Vėlinių dieną
Ateinam pagerbti savųjų, 
Žiedeliais užklojant kapus. 
Žvakelių liepsnose paskendę, 
Mes meldžiamės šiąnak už jus.

Ir šiąnakt jums Requiem groja 
Berželiai giliausioj tyloj, 
Savieji, prie kapo sustoję, 
Paskendę tyliausioj maldoj.

Mirtis, sako, žmogui - palaima. 
Tik pėdsakai žemėj išnyks. 
Taip visa, kas gyva, praeina. 
Net gėlės nušalę sunyks.

Pasaulį palikti mums lemta, 
Išnykt, kaip žiedeliui baltam. 
Ateinam pas jus mes ne kartą 
Ir ruošiamės keliui šitam.

Rudens lasai
Šią naktį lietutis palijo, 
O rytas tiktai ūkanotas. 
Vėjelis lengvai nuvilnijo, 
Bet lapas paliko rasotas.

Pageltęs lapelis nurudęs. 
Jau laikas jam kristi žemyn. 
Nuo lengvo vėjelio sujudęs 
Dar žvelgia į šalį tolyn...

Ploniausia šakelė dar laiko 
Ir uogą, ir lapą rasotą.
Nedaug jau beliko jiems laiko 
Ant rudenio medžio kaboti.

Šiandieną gamta ypatinga - 
. Taip spindi lašai ant šakų, 
Ant lapų, tarytum sustingę... 
Tiek daug sidabrinių lašų.

Birutė Žilinskaitė-
Papečkienė, 

Marijampolė

Ntr. M. PranevičiausDabartinės Lietuvos pašto ženklas

Vytautas Antanas Dambrava, 
VAKAR, ŠIANDIEN, VISUOMET. 
Autoriaus straipsniai įvairiomis te
momis. Redaktoriai - Rima Mekai
tė ir Arvydas Valionis. Išleido lei
dykla “Du Ka” (T. Vrublevskio g.6, 
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656 psl.

LITHUANIAN HERITAGE, 
Magazine. September - October 
2000. Publisher - Editor Vai Ra- 
monis. Baltcch Publishing, P.O. 
Box 225, Lemont, IL 60439-0225. 
Subscription in the US: $50.95, Ca
nada: US $41.95, other countries: 
US $50.95.

LITU ANUS. The Lithuanian 
Quarterly. Volume 46: 3 (2000). 

tėvo, brolių ir sesių amžino poil
sio vietą - Rasų kapines, gyven
tus namus, Alma Mater Vilnen- 
sis, pradžios mokyklą ir lietuvių 
gimnazijos rūmus. Juk su jomis 
ir yra pažymėti greitai prabėgę 
metai.

Teisingai hamiltonietis Ka
zys Mileris “TŽ” 1989 m. gegu
žės 23 savo straipsnį “Neskubė
kite, mes čia palauksime” taip 
užbaigė: “Mūsų rašytoja M. 
Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana 
savo vienoj apysakoj apie mirtį 
yra pasakius: ‘Viešpatie, kaip 
lengva numirti ir kaip sunku 
pergyventi artimo žmogaus mir
tį...’ O kapinės yra geriausios to 
liudytojos”.

Savo atsiminimais norėčiau 
pasidalinti su skaitytojais, ka
dangi Vilniaus VD gimnazija 
skiepijo moksleiviams ne tik 
krikščioniškai-lietuvišką dvasią, 
bet kartu ji buvo tas ugnikalnis, 
kurio lietuviška lava užliedavo 
lenkišką grubonišką kelią. Moks
leiviai, jos abiturientai - studen
tai atostogų metu pasklisdavo 
po Švenčionių, Tverečiaus, Adu
tiškio, Mielagėnų, Varėnos, Val
kininkų, Marcinkonių, Druski
ninkų, Ašmenos plotus, slaptai 
rengdami vaidinimus, paskaitas, 
slaptai klausydami Kauno radi
jo žinių, prisidėdami prie giedo
jimų šventovėse.

Lenkų okupacijos laikais
Prisimintinas yra Kalvarijų 

lankymas Sekminių dieną, žy
giuojant su lietuvių gimnazijos 
orkestru ir Vilniaus gatvėse 
skambant lietuviškoms gies
mėms. Prisimintinos yra Vėlinės 
Rasų ir Antakalnio kapinėse. 
Moksleiviai ir studentai, susirin
kę prie dr. Jono Basanavičiaus 
kapo (Patriarchas palaidotas 
prieš koplyčią) sugiedodavo 
“Viešpaties angelas” ir Lietuvos 
himną, gerbiant dr. J. Basana
vičių uniformuotiems skautams.

Tikra kova su lenkų policija 
vyko prie žuvusių už Vilnių 
lietuvių karių kapų, palaidotų 
šalia lenkų karių. Mat tuo laiku 
atvykdavo vaivada Bocianskis su 
visa “svita”. Jo laukė mokslei
viai, studentai, pradėdami mal
da ir užbaigdami Lietuvos him
nu ir Antakalnio kapinėse. Len
kų policija guminėm lazdom 
vaikydavo jaunimą, tačiau gru
pėmis išsisklaidę tarp kapų lie
tuviai baigdavo himno žodžius. 
Kiekvienais metais būdavo su
imtų, daugeliui teko “paragau
ti” lazdų.

Tautinė dvasia
Taigi gimnazija buvo ne tik 

mokslo įstaiga. Ji formavo moks
leivius ir politiniam gyvenimui. 
Gimnazijoje buvo dėstoma Lie
tuvos istorija, geografija, rodo
mas Lietuvos žemėlapis su Vil
niaus ir Suvalkų kraštais. Ne
žinau, kodėl toks žemėlapis ne
pasiekė Lenkijos policijos akių ir 
ausų, nors šnipų gimnazijoje tik
rai buvo. Tokiu pavyzdžiu gali 
būti dviejų mokinių suėmimas.

Buvau, rodos, antroje kla
sėje. Staiga pamokų metu visoje 
gimnazijoje pasigirdo balsas: 
“Vyrai, gelbėkimės”. Pasirodo, 
kad lenkų policija suėmė du aš
tuntos klasės mokinius, atliku-
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sius lenkų kariuomenėje dvimetę 
tarnybą Lomžoje. Jie buvo kal
tinami šnipinėjimu Lietuvai. O 
kad ši tautinė dvasis buvo gyva 
kiekvieno moksleivio širdyje, tai 
liūto dalis nuopelnų priklauso 
VD gimnazijos mokytojams.

Visai teisinga mano lietu
vių kalbos mokytoja Gražutė 
Šlapelytė-Sirutienė. Ji rašė: 
“VD gimnazija gali didžiuotis 
savo steigėjais ir mokytojais. 
Pirmuoju jos direktorium buvo 
nepriklausomybės akto signata
ras, busimasis Vilniaus un-to 
rektorius prof. Mykolas Biržiš
ka. 1922 m. jį ištrėmus į nepri
klausomą Lietuvą, gimnazijos 
vadovybę perėmė žinomas pe
dagogas, vadovėlių autorius, ra
šytojas Marcelinas Šikšnys 
(slap. Šiaulėniškis, K.B.). Jis bu
vo mokinių gerbiamas ir myli
mas (buvo ir matematikos mo
kytojas). Išgyveno 96 metus.

Buvę mokytojai
Vilniaus VD gimnazijos 

mokytojais ilgesnį laiką yra 
buvę daugelis mūsų tautos gar
bingų vyrų, būsimų nepriklauso
mos Lietuvos aukštų pareigūnų, 
mokslininkų: pirmasis Lietuvos 
respublikos prez. Antanas Sme
tona, Aleksandras Stulginskis, 
arkiv. M. Reinys, prof. A. Janu
laitis, Lietuvos banko direkt. P. 
Grajauskas, profesoriai Vaclo
vas ir Viktoras Biržiškos, dail. 
A. Varnas ir kt. Į jų vietas vė
liau stojo Šv. Mikalojaus parapi
jos klebonas kun. K. Čibiras 
(1943 m. kovo mėn. užmuštas 
kritusių rusiškų bombų, K.B.), 
K. Stašys, dr. I. Šlapelis, B. Un
tulis ir kt.

Be to, atkreiptinas dėmesys 
į VD gimnazijos mokytojų nuo
pelnus visoms Lietuvos mokyk
loms - ruošimą pirmųjų mokyk
linių vadovėlių lietuvių kalba. 
Neįmanoma buvo ilgiau verstis 
konspektais ar vertimais iš sve
timų kalbų, todėl Lietuvių 
mokslo draugija ėmėsi iniciaty
vos leisti, o mokytojai suskato 
ruošti vadovėlius. Dažnas vyres
nės kartos tautietis, augęs ir 
lankęs mokyklą ne tik Vilniuje, 
bet ir nepriklausomoje Lietuvo
je, prisimins mokęsis skaityti iš 
Esmaičio “Sakalėlio”, matema
tikos - M. Šikšnio, gamtos ir 
geografijos M. Stankevičiaus 
(vietoje “Europa” ištardavo 
“Jevropa”, sukeldamas juoką 
mokinių tarpe, K.B.) ir kt.

Direktorius Šikšnys
Atskirai norėčiau paminėti 

gimnazijos direktorių Marceliną 
Šikšnį. Kalbama, kad 1944 m. 
liepos mėn. lenkų partizanai, 
ieškodami pasilikusių lietuvių 
Vilniuje, surado Žvėryne ir 
Marceliną Šikšnį, ir nutarė jį 
sušaudyti, tačiau atpažintas kaip 
“geras” lietuvis buvęs paleistas.

Kad gimnazija nedingo len
kiškų audrų bangose - tai nuo
pelnas ypač gimnazijos direkto
riaus M. Šikšnio! Mylimas ir 
gerbiamas jis buvo mokytojų, 
mokinių, studentų. Dar ir dabar 
atsimenu jo kartotą žodį “ašku- 
ta”. Išdėstęs dviejose lentose il
gą Pitagoro teoremą, jis ją baig
davo “aškuta” žodžiu. Nežinau 
ir šiandieną ką tas žodis reiškia, 
tačiau spėju, kad tai dviejų žo
džių derinys “aišku tau”.

Tolerantas buvo lenkų kal
bos mokytojas krokuvietis Pizlo, 
karštas lenkų patriotas, istorijos 
ir geografijos mokytojas Pu- 
ciato, žydų tautybės matemati
kas Renhole (teko sutikti To
ronte, apkaltino lietuvius žydų 
žudynėm) ir vokiečių kalbos iš 
Austrijos pabėgęs į Lenkiją 
Kalbfuss. Giliais filosofiniais 
pamokslais, dažnai mokiniams 
nesuprantamais pasižymėjo li
turgikos vadovėlių autorius kun. 
K. Čibiras.

Labai gaila, kad grįžus Vil
niui Lietuvai M. Šikšnys visiškai 
netikėtai buvo iš direktoriaus 
pareigų atleistas. Tai sukėlė jo 
buvusių mokinių didžiausią pa
sipiktinimą. Jo vieton buvo pa
skirtas Troškūnas. Jautriai išgy
veno M. Šikšnys šią neužtarnau
tą Švietimo ministerijos žingsnį, 
nes, užaugintas Vilniuje stiprus 
lietuviškas ąžuolas buvo jo nuo
pelnas. Nesulaukė jis jokios pa
dėkos, tad užsidarė šeimos rate
lyje, pasivaikščiodavo gyventame 
Vilniaus Žvėryno priemiestyje.

VD gimnazijos sukaktį turė
tų paminėti Lietuvoje jos moks
leiviai, o anapus Atlanto bent 
spaudoje parašytų prof. Kaka- 
rieka Čilėje, dr. Jonas Šalna, dr. 
E. Ringus, dr. Alf. Kisielius ir 
kt., bent tuo atsidėkodami Lie
tuvai už nemokamą mokslą Vil
niaus VD gimnazijoje.

Rašytojos Žemaitės skulptūra jos gimtinės Bukantės (Plungės rajonas) 
sodyboje Nuotr. K. Dubausko

Literatūros paribio knygos
Dalios Striogaitės “Avan

gardizmo sūkuryje” išleido Lie
tuvių literatūros tautosakos ins
titutas 1998 m. (Antakalnio 6, 
2055 Vilnius). Tai mokslinė 
knyga apie lietuvių literatūrą 
trečiame dešimtmetyje (Naujo
sios literatūros studijų serijoje). 
Ši knyga išsamiai nagrinėja 
avangardizmą mūsų literatūroje 
- keturvėjininkus, Trečią fron
tą... Knygos autorė gilinasi į tos 
srities kūrybiškąją stichiją, į lite
ratūros funkcijų naujoviškumą - 
modernų žodį, novatorišką for
mą, savotišką semantiką ir jos 
žaismę, aktyvios sąmonės da
rymą...

Poetai K. Binkis, Tysliava, 
Salys Šemerys, Rimydis, Boruta, 
Morkūnas, Tarutis, Žlabys Žen
gė, Raila... Tai tie (ir kiti) auto
riai, tuo metu sujudinę, padarę 
įvairesne lietuvių literatūrą.

Mokslinė knyga, o parašyta 
lengvu stiliumi - suprantama 
gal ir kiekvienam skaitytojui. Ji 
ypač naudinga literatūrą studi
juojančiam jaunimui.

Vytauto Mačernio kūryba 
išėjus”.ČESLOVAS VALDAS

OBCARSKAS

Vytautas Mačernis eilėraš
čius pradėjo rašyti dar būdamas 
penktoje gimnazijos klasėje. Su 
autentiška kūryba pasireiškė jau 
septintoje gimnazijos klasėje, 
kur jis pradėjo rašyti originalių 
eilėraščių ciklą “Vizijos”. Jis gi
mė Žemaitijoje, Telšių apskrity
je, Šarnelės kaime 1920.VI.6. 
(Kita versija sako, kad jis gimė 
1921 m.). Vytauto Didžiojo uni
versitete Kaune studijavo anglų 
kalbą ir literatūrą, o vėliau per
sikėlė į Vilniaus universitetą, 
kur studijavo filosofiją. Vilniuje 
literatų pobūviuose jis skaityda
vo savo eilėraščius. Buvo gerai 
įvertintas žymiausio mūsų poeto 
Putino.

Tų Mačernio vizijų yra sep
tynios. Penktoje vizijoje jis sa
ko: “Pamėgau tolimus, klaidžius 
kelius, kuriais negalima begrįžt

Pasaulio lietuvių bendruomenės seimo dalyvius linksmina Vilniaus universiteto kieme tautinio meno ansamblis “Šilkas” iš Kauno
Nuotr. K. Dubausko

Bruno Ketarausko redaguo
tą Svajonės apie žemę ir dan
gų” (antras leidimas, pirmasis - 
1948 m.) išleido Stasė Čilvinai- 
tė-Ketarauskienė. Spaudai pa
ruošė UAB “Litera”, spausdino 
S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 
(Nemuno g. 139, LT-5799 Klai
pėda. 2000 m Tiražas - 1,000 
egz.)

Tai fantastinių pasakojimų 
pluoštas apie dangų ir žemę, 
ypač apie mėnulį. Iliustruota. 
Taip pat yra straipsnių apie že
mės atsiradimą ir svajotojo-išra- 
dėjo K. E. Cialkovskio biogra
fija. Pirmasis str. - Stasės Keta- 
rauskienės, antrasis - Bruno 
Ketarausko. Yra ir knygos lei
dėjos įdomus straipsnis jauni
mui, o Irenos Lukšytės God
dard - šilti atsiminimai apie jos 
buvusį mokytoją gimnazijoje 
Bruno Ketarauską, gabų mate
matiką, fiziką ir sumanų peda
gogą. Knyga - 108 puslapių, 
gražiai išleista, spalvotu viršeliu. 
Tokia knyga patraukli ypač jau
nimui, kuris mėgsta mokslines 
pasakas(“Science fiction”). A.R.

Mačernis žuvo Žemaitijoje, 
besitraukdamas į Vokietiją, už
kliudytas patrankos sviedinio 
skeveldros 1944 m. spalio mė
nesį. Jo “Vizijos” buvo išspaus
dintos Romoje po Antrojo pa
saulinio karo, o jo visa eilėraš
čių rinktinė išleista Amerikoj, 
paruošta Kazio Bradūno. Vy
tauto Mačernio poeziją gerai ir 
išsamiai nagrinėjo Juozas Gir
nius “Žemės” poetų antologijo
je, o vėliau ją taip pat labai ver
tino ir Alfonsas Nyka-Niliūnas.

Mačernio “Vizijos” parašy
tos turtinga lietuvių kalba, ilgo
mis eilutėmis su atsiliepiančiais 
rimais bei asonansais. Jo SO
NETAI, priešingai, yra parašyti 
daugiau suglausta forma, kur 
pasitaiko ir rimo nesklandumų, 
bet vis tiek jie yra originalūs, 
vaizdingi ir gilios minties, ku
riuose atsispindi tikra kūryba.
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C KULTI]BĖJĘ VEIKLOJE
M. K. Čiurlioniui, gimusiam 

prieš 125 metus, š.m. rugsėjo 22, 
jo gimimo dieną, Vilniuje prie M. 
K. Čiurlionio menų gimnazijos 
atidengtas skulptoriaus Žilvino 
Landsbergo sukurtas paminklas 
pagal architekto J. Palaimos pro
jektą sutvarkytoje aplinkoje. Iš
kilmėje dalyvavo vyriausybės, Vil
niaus savivaldybės bei kai kurių 
organizacijų vadovai bei atstovai. 
Paminklą atidengęs seimo pirmi
ninkas V. Landsbergis priminė, 
kad Čiurlionis Vilniuje atėjęs tar
nauti lietuvių tautai, dirigavęs 
chorams, rengęs meno parodas, 
susipažinęs ir su busimąja žmona 
Sofija Kymantaite. Pasak gimna
zijos direktoriaus R. Kondroto, 
sumanymas paminklą statyti kilęs 
prieš trejus metus. Tam pritarė ir 

, lėšas aukojo moksleiviai, tėvai ir 
mokytojai, parėmė Kultūros mi
nisterija, Vilniaus savivaldybė, 
Stasio Karoso fondas, Vilniaus 
Šv. Juozapo kunigų seminarijos 
rektorius H. F. Fišeris ir kt. Kaip 
ELTA rašo, iškilmėje dainavo M. 
K. Čiurlionio menų gimnazijos 
choras, grojo smuikininkų an
samblis.

Mato Šalčiaus, žymaus žur
nalisto, keliautojo, mokytojo, va
dovėlių rašytojo, 110-tosios gimi
mo metinės paminėtos š.m. rug
sėjo 29 d. Lietuvos mokslų akade
mijoje, Vilniuje, dalyvaujant 
mokslo bei žurnalistikos darbuo
tojams, keliautojams, kitiems kul
tūros veikėjams. Koncertavo 
Mokslų akademijos mišrus liau
dies choras. Kaip ELTA pažymi, 
M. Šalčius kilęs iš Prienų krašto, 
mokytojavo, redagavo Lietuvos 
mokytojų sąjungos leidinį “Mo
kykla”. Caro valdžios iš mokytojo 
pareigų atleistas, išvyko į JAV, 
studijavo žurnalistiką, 1919 m. 
grįžo į Lietuvą, vėl mokytojavo, 
reiškėsi visuomeninėj veikloj, bu
vo vienas iš Šaulių s-gos steigėjų, 
priklausė Lietuvos rašytojų ir žur
nalistų sąjungai, dirbo laikraščių 
redakcijose. Pasižymėjo savo ke
lione po pasaulį 1929 m. ir po to 
parašyta šešių dalių knyga “Sve
čiuose pas 40 tautų”. Yra išvertęs 
H. K Anderseno ir kitų autorių 
pasakų, išleisdino apžvalginį Lie
tuvos žemėlapį. 1936 m. išvyko į 
Pietų Ameriką, Argentinoje orga
nizavo lietuvius, daug keliavo, mi
rė Bolivijoje 1940 m.

Lietuvos valstybiniame mu
ziejuje š.m. spalio 7-25 d.d. vyko 
paroda “Lietuvos respublikos fi
latelija”, skirta pirmojo pašto 
ženklo “Atgimimo angelas” de
šimtmečiui paminėti. Lietuvai pa
skelbus nepriklausomybę, pirma
sis dail. Violetos Skabeikienės su
kurtas pašto ženklas pasirodė 
1990 m. spalio 7 d. Iš viso per ne
priklausomybės dešimtmetį buvo 
išleista apie 300 lietuviškų pašto 
ženklų. Parodoje buvo išstatytas 
ir Čikagos filatelistų draugijos 
“Lietuva” muziejui padovanotas 
pašto ženklų rinkinys bei kiti ži
nomų filatelistų rinkiniai.

Iš Vėlinių koncerto Punske Nuotr. J. Paransevičiaus

Lietuvoje leidžiamas žinynas 
“Kas yra kas Lietuvoje” jau antrą 
kartą rinko Metų žmogų. Šiemet 
juo išrinktas žymusis poetas Justi
nas Marcinkevičius, daugelio pre
mijų laureatas, vadovaujantis lie
tuvių poezijoje kūrėjas, “Atgimi
mo” (2000.IX.29) pranešime api
būdintas kaip tauri, neeilinė as
menybė, atsiliepęs į garbingo var
do suteikimą tvirtinimu, kad “dė
mesys kultūrai - tai dėmesys 
žmogui, kuris anksčiau ar vėliau 
atsiperka”. J. Marcinkevičiaus me
tų žmogumi paskelbimas šiais 
UNESCO skelbtais Kultūros me
tais savotiškai reikšmingas ir 
tarptautiniu lygiu.

Judaikos paroda buvo atida
ryta š.m. spalio 2 d. Lietuvos vals
tybinėje Martyno Mažvydo bib
liotekoje. Buvo išstatyti žydų ir 
lietuvių veikėjų per dvi Lietuvos 
okupacijas išsaugoti kultūriniai 
rodiniai. Kaip ELTA rašo, vyriau
sioji bibliotekininkė judaikai Esfir 
Bramsonaitė-Alperienė pažymė
jo, kad iš viso bibliotekoje yra su
kaupta apie 40,000 knygų jidiš ir 
hebrajų kalbomis, 124-rių pavadi
nimų Lietuvoje leistų žydų laik
raščių bei 262 pavadinimų žurna
lų. Seniausioji vertybė siekianti 
XVI šimtmetį, bet dauguma leidi
nių XIX-XX šimt. iki 1940 m. 
okupacijos. Bibliotekoje yra ir pa
saulinės literatūros vertimų, tarp 
jų ir hebraiškai išleista Adomo 
Mickevičiaus poema “Ponas Ta
das”. Naujesnių leidinių tarpe 
matoma jidiš - lietuvių kalbų žo
dynas. Lietuvos žydų bendruome
nės pirmininkas apgailestavo, kad 
Lietuvoje mažai žmonių, kurie 
galėtų šią literatūrą skaityti.

Prel. dr. Ignas Urbonas, atei
tininkų veikėjas, ilgametis lietu
vių parapijos Gary, Ind. klebonas, 
šiuo metu besidarbuojantis Le- 
monte, IL, š.m. gruodžio 5 d. 
švenčia savo 90-tąjį gimtadienį. 
Savo kunigystės 65 metų sukaktį 
švęsti nuvyko į Lietuvą. Apie tai 
“XXI amžiuje” (nr. 71, 2000.IX. 
15) rašo A. Buškevičienė. Straips
nyje, pailiustruotame nuotrauko
mis, apžvelgtas sukaktuvininko 
gyvenimo ir darbuotės kelias, 
pasakojama apie susitikimus su 
giminėmis, prisimenami senieji 
laikai. Kunigystės sukakties Mi
šias prelatas koncelebravo su ku
nigais J. Katuliu ir L. Kalinausku 
Kulautuvoje, kur gyvena jo sesuo 
Bronė. Prisimintina, kad prel. dr. 
L Urbonas gimė 1910 m. gruo
džio 5 d. Valėniškių k., Nemunai
čio vis., Alytaus apskr. Kunigu 
įšventintas 1935 m., dirbo pasto
racinį darbą įvairiose parapijose, 
kapelionas ir mokytojas Aukštadva
ryje. Pasitraukęs į Vokietiją, Bonoje 
studijavo istoriją ir filosofiją, apgynė 
dvi disertacijas, reiškėsi visuome
ninėje ir žurnalistinėje veikloje. At
vykęs į JAV-bes, dirbo lituanistinėse 
mokyklose, buvo moksleivių atei
tininkų dvasios vadas, jaunimo sto
vyklų kapelionas, įvairiais klausi
mais rašė spaudai. Snk.
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PRISIKĖLIMO
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 vx 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 nup 1 v.p.p. Iki $ v.v.___

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind...................... 4.20%
180-364 d. term.Ind..................... 4.70%
1 metų term. Indėlius................ 4.85%
2 metų term, indėlius................ 5.10%
3 metų term, indėlius................ 5.15%
4 metų term. Indėlius................ 5.20%
5 metų term, indėlius................ 5.30%
1 metų GlC-mėn.palūk...............4.60%
1 metų GlC-met. palūk...............5.10%
2 metų GlC-met. palūk...............5.35%
3 metų GlC-met. palūk...............5.40%
4 metų GlC-met. palūk...............5.65%
5 metų GlC-met. palūk...............5.70%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”............................... 3.80%
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd.... 5.10% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.lnd.... 5.35% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd.... 5.40% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.lnd.... 5.65% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd.... 5.70% 
Taupomąją sąskaitą iki........... 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki.........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk....................... 2.50%

Asmenines paskolas 
nuo...................8.50%

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

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

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

Duodame komercinius 
mortglčlus Iki $750,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 Ir mortglčlus 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 (vairias sąskaitas.

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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 3Vz%

♦ Toronto Real 
Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ADVO KATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W.
ir Weston Road)

Zz ED A S HEFIIIGE/Li TIOA 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

■MHMBHBBHMHIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII 
ROYAL LePAGE 

II || linini II1111| III

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

VISAIS NEKILNOJAMO TURTO KLAUSIMAIS 
- PARDAVIMU AR PIRKIMU - 

sąžiningai patarnausiu.

PIRMIAUSIA PRAŠAU SKAMBINTI

TEODORUI STANULIUI, b a.
Associate Broker

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

Toronto, Ont. M6P 1A9

Toronto “Aušros” sporto klubo jaunių C krepšinio komanda, laimėjusi 
2000 metų ŠALFASS-gos varžybose I vietą, žiemos sezono užbaigtuvėse 
š.m. birželio mėn. Prisikėlimo parapijos patalpose Nuotr. R. Puterio

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kitų. Daug laiko sugaišta, daug 
vilčių neišpildyta, daug pinigų 
išleista veltui.

Aštriausios rinkiminės ko
vos laukiama Ontario ir paat- 
lantės provincijose. Ontario 103 
pozicijos (101 iš jų turėjo libera
lai) - tai trečdalis parlamento. 
Per praeitus rinkimus paatlan- 
tės provincijose praradę daug 
vietų liberalai planuoja jas at
gauti. Vakarinėse provincijose 
sąjungiečiai (arba reformų par
tija senu vardu) turėjo ir turbūt 
turės persvarą. Vėliausias praei
to parlamento (301 nario) išsi
dėstymas: 161 liberalas (valdan
čioji dauguma), 58 sąjungiečiai 
(oficialioji opozicija), 44 Kvebe
ko partiečiai, 19 naujųjų de
mokratų, 15 konservatorių ir 4 
nepriklausomi. Taigi šiuose rin
kimuose liberalai turės pasi
tempti Ontario ir paatlantės 
provincijose, o sąjungiečiai tu
rės kaip nors pramušti savo bu
vusią “geležinę sieną” į rytus 
nuo Manitobos, kad gautų dau
gumą parlamente.

Kvebeko liberalų partijos 
28-me suvažiavime Kvebeko 
mieste spalio 15 savaitgalį, ku
riame dalyvavo 1,938 delegatai, 
jos vadovas Jean Charest pasiti
kėjimo balsavime surinko net 
95.25% teigiamų balsų. Tai 
stipriausiai išreikštas pasitikėji
mas bet kada Kanadoje bet ko
kiam politinės partijos vadovui. 
J. Charest perėmė Kvebeko li
beralų partijos vadovavimą iš 
Daniel Johnson 1998 metų ba
landį ir tų pačių metų rudenį 
pralaimėjo provincinius rinki
mus Parti Quebecois naudai. 
Nujausdamas, kad kvebekiečiai 
įtaria jį esant pirmiausia pro- 
Kanados, o ne pro-Kvebeko po
litiku, J. Charest su artimiau
siais partijos kolegomis prieš 
suvažiavimą apkeliavo visus 
Kvebeko liberalų partijos sky
rius tikindamas narius, kad jo

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE

ir
MISSISSAUGOJE

svarbiausias politinis įsipareigo
jimas yra Kvebekui ir Kvebeko 
liberalams. Atrodo, kad juo li
beralai patikėjo. Tarp kitko, su
važiavime net trijų federacinių 
partijų (liberalų, sąjungininkų ir 
konservatorių) veikėjai stengėsi 
patraukti delegatus į savo pusę 
ateinančiuose federaciniuose 
rinkimuose.

Mount Logan nebus per
krikštytas į Mount Trudeau, 
kaip kad tuojau po buv. min. 
pirmininko laidotuvių pareiškė 
J. Chretien. Buvo susilaukta 
daug protestų (ypač iš geologų 
ir alpinistų), todėl Paveldo mi- 
nisterė Sheila Copps parlamen
te pareiškė, kad nenorima įsi
velti į ginčą, o reikia išrinkti tin
kamiausią pasiūlymą, kaip pa
gerbti P. E. Trudeau nepažei
džiant kitų iškilių kanadiečių. 
Sir William Logan praeitą šimt
metį įsteigė Kanados geologų 
draugiją ir kaip matininkas pa
ruošė pirmuosius geologinius 
Kanados žemėlapius. Už tą di
džiulį atliktą projektą jis pelnė 
ne tik kilmingą titulą, bet jo 
vardu buvo pavadintas aukš
čiausias Kanados kalnas (5,951 
m aukščio) Kluane valstybinia
me parke, Yukon teritorijoje. P. 
E. Trudeau pagerbimui pasiūly
ta dar jo vardu pavadinti tiltą 
tarp Otavos, Ontario ir Hull, 
Kvebeke, (simboliškai jungiantį 
prancūziškąją ir angliškąją Ka
nadą, dėl ko tiek sielojosi ir 
darbavosi P.E.T.) arba naujai 
pastatytą Transkanadinį pėsčių
jų taką. Į galutinį sprendimą 
bus stengiamasi įjungti kuo 
daugiau kanadiečių bei indėnų.

Tony Clement, Ontario sa
vivaldybių reikalų ministeris, 
paskelbė, kad nuo šių metų visi 
provincijos miestai turės pa
ruošti ir paskelbti gyventojams 
metinę savo veiklos apyskaitą, 
kurioje būtų paliečiamos šios 
tarnybos: geriamo vandens, ka
nalizacijos, atmatų surinkimo, 
policijos, ugniagesių, vieškelių 
priežiūros, vietinės valdžios biu
džeto ir socialinės rūpybos. Pir
mieji pranešimai bus paskelbti 
kitų metų viduryje. Ministeris, 
opozicijos kritikuojamas, kad 
tai dar vienas bereikalingas biu
rokratijos sluoksnis, teigė, kad 
miestų gyventojai/mokesčių mo
kėtojai turi teisę žinoti, kaip jų 
savivaldybė veikia ir palyginti su 
kitomis vietovėmis bei įžiūrėti 
metinio progreso raidą.

Mažiausiai korupcijos pa
liestųjų valstybių tarpe Kanada 
stovi penktoje vietoje iš 90 vals
tybių pagal Transparency Inter
national (TI) vertinimo agentū
ros duomenis. Aukščiau už ją 
yra Suomija, Danija, N. Zelan
dija ir Švedija; JAV yra 15-je 
vietoje. Labiausiai korumpuo-

Sportas
“Aušros” žinios
- Tėvų komiteto posėdis - lap

kričio 1 d.
- Platinami klubo loterijos bi

lietai, pelnas skiriamas klubo veik
lai paremti.

- Prisikėlimo šventovės priean
gyje yra padėta dėžutė, į kurią pra
šo mesti “Dominion”, “A&P” ir 
“Ultramarket” išleistų pinigų pa
kvitavimus. Šios parduotuvės sutiko 
paremti klubo veiklą pagal surinktą 
pakvitavimų skaičių.

“Aušros” treniruotės
Treniruočių tvarkaraštyje (“TŽ” 

43 nr.) padaromi pakeitimai - tre
niruotės, nurodytos St. Gregory’s 
vyks Bishop Marocco mokykloje, 
Bloor - Dundas. Daugiau informa
cijų teikia Rūta Jaglowitz, 416 622- 
9919.

ŠALFASS suvažiavimas
ŠALFASS-gos metinis visuoti

nis suvažiavimas įvyks š.m. lapkri
čio 18, šeštadienį, 11 v. ryto Toron
to Lietuvių Namuose. Smulki šešio
likos dalių darbotvarkė yra išsiunti
nėta klubams bei pavieniams spor
to veikėjams. Norintieji darbotvar
kę papildyti, prašomi savo pageida
vimus pranešti CV-bos pirmininkui 
Audriui Šileikai, 150 Colbeck St., 
Toronto, Ont. M6S 1V7, Canada. 
Tel. 416-767-6520. Faksas 416-760- 
9843. E-mail: hrc@idirect.com Inf.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Antrose Euroly- 

gos rungtynėse Kauno “Žalgiris” 
namuose nusileido Madrido “Estu- 
diantes” (Ispanija) komandai 77: 
80. Antrose Suprolygos rungtynėse 
Vilniaus “Lietuvos rytas” 91:69 su
triuškino Raananos “Macabi” (Iz
raelis) komandą. R. Saportos tau
rės varžybų C grupėje Vilniaus “Sa
kalų” krepšininkai išvykoje 92:78 
nugalėjo “Keravnos Keo” (Kipras) 
krepšininkus. Lietuvos krepšinio ly
gos (LKL) rezultatai: Vilniaus 
“Lietuvos rytas” - Alytaus “Alita” 
91:79, Šiaulių “Šiauliai” - Marijam
polės “Kraitenė” 87:76, Klaipėdos 
“Neptūnas” - Kauno “Atletas-Poli- 
cija” 83:63, Kauno “Žalgiris” - 
“Panevėžys” 79:84.

PAROLIMPIADA: Sydney 
parolimpinių žaidynių vyro golbolo 
(aklųjų riedulio) vicečempione ta
po Lietuvos rinktinė. Parolimpia- 
dos aklųjų ir silpnaregių T13 gru
pėje lengvaatletis Kęstutis Bartkė- 
nas iškovojo bronzos medalį užim
damas trečiąją vietą 5000 m bėgi
mo nuotolyje, o sidabro medalį iš
kovojo disko metikas Rolandas Ur
bonas.

RANKINIS: Lietuvos rankinio 
didžiąją taurę vėl laimėjo “Šiaulių - 
Universiteto” komanda taškų per
svara 25:26 ir 24:22, įveikusi Šiaulių 
“Lusi - Akademiką”.

LEDO ŠOKIAI: Tarptautinės 
čiuožimo sąjungos “Grand Prix” 
serijos varžybose “Skate America” 
Lietuvos ledo šokių pora Margarita 
Drobiazko ir Povilas Vanagas už
ėmė antrąją vietą ir gavo 18,000 
dolerių premiją.

ŠOKIAI: Europos dešimties 
sportinių šokių čempionate Slovė
nijoje Lietuvos čempionai, Kauno 
“Kaspino” klubo šokėjai ir V. Ski- 
melis ir J. Pupelytė, tarp 27 porų iš 
tiek pat šalių, užėmė penktąją vie
tą. V.P.

Skautų veikla
• Lapkričio 5 d., 1 v.p.p. skau- 

tininkai-kės renkasi Šv. Jono liet, 
kapinėse prie didžiojo paminklo. 
Lankysime iškeliavusius amžinybėn 
seses ir brolius.

• Spalio 25 d. draugininkų, s. 
K. ir J. Batūrų namuose gražiai 
praėjo skautininkų-kių sueiga. Da
lyvavo 9 skautininkės ir 7 skautinin
kai bei viešnia iš Čikagos v.s. Z. 
Juškevičienė, pasveikinusi sueigą, 
kurią vedė br. Kastytis. “Rambyno” 
tunto iždininkas v.s. V. Sendžikas 
padarė pranešimą apie aukojamus 
pinigus. Buvo diskutuota, kaip pa
remti prieš 25 metus įsteigtą lietu
viškos skautybės fondą, kurio palū
kanos skiriamos visokeriopai skau
tiškai veiklai. Nutarta per Kaziuko

2.50% už JAV dol. kasd. pal. sąsk. • komercinius mortglčlus 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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

IMAME
už asmenines paskolas

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

už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų....................... 7.70%
2 metu...... ....... ......... 7.75%

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 & RRIF 4 m. term. ind. 
5.60% už RRSP & 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

3 metų.......................7.85%
4 metų.......................7.95%
5 metų.......................8.00%

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

DUODAME
• asmenines paskolas 

Iki $250,000
• mortglčlus Iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Une of Credit)

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 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

Igroub

Telefonas: 416 532-1149
Telefonas: 416 207-9239

Cirrus

PAŽADU JUMS
24 valandų 

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją. 
Prašau skambinti šiandien 

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

ALGIS 
MEDELIS

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

tos valstybės: Nigerija, Jugosla
vija, Ukraina. Vertinant dau
giausia dėmesio kreipta į valdi
ninkų ir verslininkų kyšininkavi
mo lygį. TI buvo įsteigta 1995 
metais buvusių Pasaulinio ban
ko vedėjų iniciatyva ir 2000-jų 
metų vertinimui buvo naudoja
mi paskutiniųjų 3 metų duo
menys. G.K.

mugę paruošti tam aukų stalą. Na
rio mokestį visi nariai sumoka per 
iždininką v.s. V. Sendžiką. Padėko
ta Sendžikams už Vėlinėms žvakių 
parūpinimą ir papuošimą. Disku
tuota ir apie Jubiliejinę stovyklą - 
ar galėtume ją ruošti “Romuvoje” 
ir sutalpinti 600 stovyklautojų. Su
eiga baigta sugiedant “Ateina nak
tis”. Po to pasivaišinta kavute ir py
ragais. F.M.

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMISI

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

TEIRAUKITĖS APIE GERIAUSIAS SEZONO KAINAS_______
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 
Medeli. 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!
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Toronto kredito kooperatyvo “Parama” pirmininkas Audrius Šileika 
įteikia 50,000 dolerių čekį kun. A. Simanavičiui, OFM, Toronto 
Prisikėlimo parapijos statyboms naujoje vietoje Nuotr. R. Puterio

Čikagos lietuvių vyrų “Dainavos” ansamblio oktetas, koncertavęs Toronto lietuvių Prisikėlimo parapijos 
renginyje. Okteto vadovas - muz. Darius Polikaitis Nuotr. R. Puterio

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

RE^MBtCWest Hoalty Ine.

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

Spalvos ir kvapai DR-

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

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

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS

lankymą mano gimtadienio šventėje, o ypač dukrai 
Valerijai už šios šventės suorganizavimą ir man 
padarytą staigmeną, taip pat vaikams Kęstučiui, 
Samanei ir Birutei už prisidėjimą prie šios šventės 
suorganizavimo. Nuoširdi padėka kun. Augustinui 
Simanavičiui, OFM, už tartą sveikinimo žodį. Taip pat 
kartu buvo atšvęsta mano su vyru 55 metų vedybinė 
sukaktis bei dukros Valerijos mokslo baigimas Guelph 
ir Toronto universitetuose.

Stefa ir Antanas Čeponiai

SVEIKINAME RIMĄ MAČIKUNAITĘ ir ROGER HUNZIKER š.m. 
rugsėjo mėn. įvykusių sužieduotuvių proga. Vestuvės numatytos 2001 
m. pavasarį ar vasarą. Rima yra a.a. Irenos ir Vytauto Mačikūnų 
duktė. Roger yra iš Bazelio, Šveicarijos. Jo tėveliai Dieter ir Ruth Hun
ziker gyvena Šveicarįjoje. Rima ir Roger susipažino studįjuodami Ško
tijoje 1996 m. Rima yra dailininkė, baigusi “Fine Art Studio” (Honours 
B.A.) Toronto universitete ir “Post Graduate” pažymėjimu švietimo 
srityje iš Strathclyde universiteto Škotijoje. Roger turi istorijos ir ško
tų literatūros bakalaurą (Honours B.A.). Dabar baigia magistro laips
nį “Museum Studies” Toronto universitete. Jie abu gyvena Toronte.

Teta Violeta, Juozas ir Raimundas Verbylos

1573 Bloor StWest, Toronto, Ont. M6P 1A6

Gyvenimo džiaugsmas yra 
didžiulė dovana. Jis sugeba pa
kelti mus virš kasdieniškumo, 
smulkmeniškumo, žadina dvasi
nes, kūrybines jėgas. O kaip visa 
tai veikia sveikatą?

Seniai žinoma, kad sergant 
svarbūs trys veiksniai: ligonis, li
ga ir gydytojas. Jeigu sergantysis 
dar tebeturi optimizmo, gyveni
mo džiaugsmo atsargų, tai reiš
kia, jog jis pats aktyviai kovoja 
su liga, o gydytojas jam tikrai 
gali padėti. Ir atvirkščiai, jeigu 
ligonis yra apimtas liūdesio, ne
vilties, - jis atidaro ligai pagrin
dinius organizmo dvasinius bei 
fiziologinius apsigynimo barje
rus ir palieka gydytoją kovoti su 
liga vieną. Pastarasis kelias daž
niausiai į pasveikimą neveda.

Kurortologijos mokslinio ty
rimo laboratorijoje mūsų atliktų 
klinikinių - psichologinių stebė
jimų duomenys liudija, kad iš 
120 sąnarių ligomis sergančiųjų 
daugiau negu pusė asmenų 
(58%) yra psichologinėje kryž
kelėje, tik 11.8% moterų tiki vi
sišku pasveikimu, o vyrų grupėje 
tokių asmenų nėra nė vieno. Tik 
3.2% ligonių žiūri į tolimesnį sa
vo gyvenimą optimistiškai. Iš čia 
galima suprasti, jog minėti asme
nys gyvenimo džiaugsmą, deja, 
yra praradę. Vadinasi, jų gydy
mas tampa nelengvas, o sveika
tos pagerinimas abejotinas.

Šie duomenys taip pat rodo 
psichoterapijos kurorte reikalin
gumą. Juk į kurorto sanatorijas 
dažniausiai atvyksta chroniniai 
ligoniai, kada ilgai trunkanti kūno 
liga paliečia ir dvasines jėgas.

Jeigu prisilietimas prie gam
tos suteikia gyvenimo džiaugs
mo, kaip jį panaudoti sveikatos 
stiprinimui arba jos grąžinimui?

Čia norėtume trumpai pa
minėti spalvų ir kvapų gydomą
ją ir sveikatą stiprinančią įtaką. 
Daugiau nei prieš pusę amžiaus 
šveicarų mokslininkas E. Frejus 
Londone padarė pranešimą 
“Apie optinę vegetacinę siste
mą”. Iš pranešimo aiškėja, kad 
akis nėra skirta tik regėjimui, 
t.y. aplinkos pažinimui. Šviesa, 
ypač spalvos, peizažas, gamtos 
įvairovė, jos grožis veikia orga
nizmą ne tik pažintine prasme. 
Šie dirgikliai, vaizdžiai kalbant, 
savo energija specifiškai įkrau
na organizmą tarsi elektros sro
vė akumuliatorių.

Iš literatūros taip pat žino
me, kad J. W. Goethe plačiai 
domėjosi spalvų poveikiu jaus
mams. Įdomu pastebėti, jog “Ro-

watDOEinaEiLak

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Marius E. Rusinas, CLU CFP
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 
Fondo nr. 119021236RR0001

SIUNTINIAI | BALTIJOS
TMAęy’oži O rri —*—v—«—_* u _ .... . «

INTERNATIONAL (Šalia "Paramos" kredito kooperatyvo skyriaus)

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

MŪSŲ KAINOS VISADA ŽEMESNĖS UŽ KITŲ
Teiraukitės mūsų įstaigoje tel. 416 237-1435 arba pas agentus: 

TORONTE: “Via Baltica” 416-767-6210
HAMILTONE: Beatas Brasas Import-Export 905-518-1867, 905-545-8868 

-

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
E-mail: tom.senkus@sympatico.ca

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 13 metų

mos elegijas” jis kaip tik ir parašė 
nešiodamas akinius su įvairių 
spalvų stiklais. (Nors mūsų įsitiki
nimu garsusis poetas šias elegijas 
butų parašęs ir be akinių...).

Kaip nuo akies tinklainės 
prasideda regėjimo - vegetacinė 
magistralė, taip panašiai vegeta
cinės nervinės skaidulos tiesio
giai nosies gleivinę jungia su 
centrine nervų sistemos ypatin
guoju skyriumi - pogumbriu. 
(Jame persijungia pagrindiniai 
nerviniai laidai, kurie jungia vi
sas organizmo vidines struktū
ras bei funkcijas ir darnią visu
mą, o šią - su aplinka). Garsus 
prancūzų neurologas J. Tinelis 
1937 m. rašė: “Mes šiandien dar 
nedrįstame tvirtinti, kad gydy
mas kvapais negali sukelti ir ki
tų, sudėtingesnių, naudingų or
ganizmui efektų”. Šiandien, at
likus nuodugnius tyrimus, gali
me teigti, kad šią sistemą tikrai 
įmanoma norima linkme veikti 
individo psichiką - jausmus, 
emocijas, net ir elgseną, o svar
biausia - žadinti optimizmą.

Tarp spalvų, kvapų, netgi 
muzikos garsų yra tam tikra ko
reliacija. Štai, pavyzdžiui, žalu
ma mums primena šilumą ir 
šviesą; ši spalva - tai lyg šiluma, 
susijusi su drėgna vėsa. Balta 
spalva - tai šalto sniego, aukš
čiausiai iškilusių debesų spalva, 
didingų ir nevaisingų kalnų vir
šūnių spalva. Tai dvasinės ramy
bės ir šventumo'emblema. Juo

$ TORONTO"
KLB septynioliktosios Kraš

to tarybos trečiosios sesijos su
važiavimas įvyko š.m. spalio 27 
d. Hamiltono Jaunimo centre. 
Susirinko 44 tarybos nariai ir 
beveik tiek pat svečių išklausyti 
valdybos pranešimų ir simpo
ziumo “Tautos kryžkelės”. Svei
kino, pranešimą padarė ir kele
tą žymenų įteikė PLB pirminin
kas Vytautas Kamantas. Be val
dybos narių ir Muziejaus-archy- 
vo vedėjos pranešimų, buvo R. 
Kuliavo pateiktos žinios apie 
ekonominį bendradarbiavimą, 
XI Lietuvių tautinių šokių šven
tės pirmininkų V. Piečaičio ir 
R. Jonaitienės pranešimas apie 
praėjusią vasarą vykusią šventę. 
Pranešimams ir po jų diskusi
joms ilgokai užsitęsus, pavėluo
tai prasidėjo simpoziumas, ku
rio kalbėtojus pristatė ir disku
sijoms vadovavo KLB kultūros 
komisijos pirmininkė Irena 
Ross. Svečiai kalbėtojai iš Čika
gos - adv. Povilas Žumbakis ir 
dr. Kazys Ambrozaitis - kalbėjo 
apie 1941 m. sukilimo aplinky
bes bei pasekmes. Klausimai 
paliesti grupinėse diskusijose, 
įvairiai pasisakyta. Suvažiavimas 
baigtas Tautos himnu, vyno ir 
sūrio vaišėmis, kurių metu pasi
dalinta rūpimomis aktualijomis. 
(Plačiau kt.nr.). Dl.

Lietuvių mokyklos ieško 
“lap top” kompiuterių. Kana
diečių mokyklos, kurių patalpo
mis naudojasi mūsų lituanisti
nės mokyklos, nesutinka leisti 
mūsų mokiniams naudotis jų 
kompiuteriais. Kadangi mokyk
los patalpose nėra vietos laikyti 
standartinius kompiuterius, lie

da spalva liudija, kad nėra gar
sų, nėra judėjimo. Šviesiai gel
tona spalva ramina, sukelia pa 
sitenkinimo emociją.

Nagrinėjant kvapų poveikį 
nustatyta, kad emocinį sujaudi
nimą mažina lygiais kiekiais 
vaistingieji augalai: kvapioji ra
munė, pankolio vaisiai, papras
tasis kietis, vaistingoji gelsvė, 
valerijono šaknys, peletrūnas, 
apynių spurgai. Emocijas aktyvi
na tikroji levanda, juozažolė, 
vaistingasis izopas, melisa, da- 
šis, balinio ajero lapai, pipirmė
tė, čiobrelis, raudonėlis. Atlei
džia spazmas tokio mišinio kva
pai: stumbražolės ir barkūno, 
kvapiosios garduoklės, kvapiojo 
šalavijo, kvapiojo snapučio, gai
lio ir aniužės.

Taigi spalvomis ir kvapais 
galima veikti emocijas, jausmus 
bei kitas psichikos funkcijas, ge
rinti nuotaiką, o iš to juk ir susi
deda gyvenimo džiaugsmas. Pa
galiau spalvomis ir kvapais gali
ma pagerinti ir savijautą, suma
žinti nervinę įtampą, malšinti 
galvos skausmą, šalinti nemigą, 
kai kuriuos funkcinius centrinės 
nervų sistemos sutrikimus bei 
psichopatologinius kompleksus.

Gamta - ta didžioji vaistinė 
- ypač turtinga spalvomis bei 
kvapais. Todėl reikia stengtis 
dažniau pasinaudoti jos dova
nomis. Tai stiprina sveikatą, gy
do, neretai padeda susigrąžinti 
ir gyvenimo džiaugsmą.

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West
Tel. (416) 763-5677

ORTODONTHS 
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

tuvių mokykloms labai reikėtų 
“lap top” kompiuterių. Jei kas 
šiuo svarbiu reikalu galėtų pa
gelbėti, prašoma kreiptis į Vidą 
Stanevičienę, KLB vicepirmi
ninkę švietimo reikalams. Taip 
pat galima susirišti tiesiog su 
Kalgario, Hamiltono, Montrea- 
lio, Otavos ar Toronto mokyklų 
vedėjais-omis. Inf.

V. Pečiulis, Toronto Vlado 
Pūtvio šaulių kuopos vadas, ir 
žmona Irena yra išvykę į Lietu
vą dalyvauti Lietuvos šaulių są
jungos suvažiavime, kuris įvyks 
Kaune lapkričio 4 d.

S. ir V Aušrotų 50-ties metų 
vedybinio gyvenimo jubiliejaus 
proga $50 (JAV) “Caritas” veiklai 
Lietuvoje aukojo “Draugo” vyr. 
redaktorė D. Bindokienė. O.G.

A. a. Vincui Ankui Čikagoje 
mirus, nuoširdžiai užjausdami 
seserį Salomėją Andrulienę su 
šeima, jos seseris ir brolius, Sigi
ta ir Vytautas Aušrotai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Juliaus Macevičiaus 
atminimui, užjausdami jo žmo
ną Leną Macevičienę, visą šei
mą ir artimuosius, “Tėviškės ži
buriams” $130 aukojo: S. ir H. 
Butkevičiai, B. Dundzienė, J. 
Dundzys, L Grybienė, H. Juod- 
valkienė, V. ir S. Kneitai, B. 
Kupčikas, R. ir P. Liaubai, S. ir 
A. Medeliai.

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.

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

'x^tt.stra Travel_______
& Services Inc.

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

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

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

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

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

mailto:tom.senkus@sympatico.ca
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H TORON1W
Anapilio žinios

- Praeitą savaitgalį Delhi Šv. 
Kazimiero, Vasagos Gerojo Gany
tojo ir Anapilio Lietuvos kankinių 
šventovėse pamokslus sakė ir Mi
šias aukojo Lietuvos kariuomenės 
kapelionas kun. Saulius Kasmaus- 
kas, kuris šiuo metu yra atsiųstas 
kartu su karininkais iš Lietuvos į 
Borden karo bazę.

- Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje ateinantį savaitgalį, ry
šium su Kapinių lankymo diena, Mi
šios bus šeštadienį 3 v.p.p. Mišias 
aukos kun. Pijus Šarpnickas, OFM.

- Spalio 14, šeštadienį, Delhi 
miesto Sv. Kazimiero šventovėje 
savo 50 m. santuokinio gyvenimo 
sukaktį atšventė Ksaveras ir Agutė 
Ratavičiai, o Anapilyje Lietuvos 
kankinių šventovėje 50 m. santuo
kinio gyvenimo sukaktį atšventė 
Vytautas ir Sigita Aušrotai.

- Spalio 25, trečiadienį, palai
dotas a.a. Juozas Smailys, 83 m. 
amžiaus.

- Spalio 27, penktadienį, palai
dotas a.a. Valentinas Girkietis, 89 
m. amžiaus.

- Lapkričio 3 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną Mi
šios bus vakare 7 valandą, o po Mi
šių - Šventoji valanda prie išstatyto 
Švenčiausiojo.

- Pirmosios Komunijos pasi
ruošimui vaikučiai dar registruoja
mi sekmadieniais zakristijoje, o šio
kiadieniais - klebonijoje tel. 905 
277-1270.

- Rudeninė Kapinių lankymo 
diena bus lapkričio 5, sekmadienį, 
Mišios - Lietuvos kankinių švento
vėje 3 v.p.p. Pamokslą sakys kun. 
Juozas Žukauskas, OFM. Mišių 
metu giedos Lietuvos kankinių 
šventovės ir Prisikėlimo parapijos 
chorai. Autoaikštėje bei kapinėse 
tvarką prižiūrės Toronto VI. Pūtvio 
kuopos šauliai. Mokyklinis autobu
sas kapinių lankymo pamaldoms 
važiuos nuo Islington požeminių 
traukinių stoties Anapiliu 2.30 
v.p.p., o nuo Anapilio atgal išva
žiuos 5.30 v.p.p. Anapilio autobusė- 
lis tą sekmadienio rytą važiuos 
įprasta sekmadienio tvarka.

- Kapinių lankymo dienos pro
ga lapkričio 5, sekmadienį KLK 
moterų draugijos mūsų parapijos 
skyrius ruošia dailės parodą Ana
pilio parodų salėje. Parodoje su 
savo paveikslais dalyvauja Aldona 
Smailienė, o su keramikos kūriniais 
- Danutė Petrauskienė. Parodos 
atidarymas bus tuojau po 9.30 v.r. 
Mišių.

- Kapinių lankymo dienos pie
tūs lapkričio 5, sekmadienį, bus 
ruošiami Anapilio moterų būrelio 
Anapilio salėje. Pietauti bus galima 
ištisą dieną ir atsigaivinti vynu bei 
alučiu.—

- “Žodis tarp mūsų” lapkričio- 
gruodžio knygelių laida platinama 
sekmadieniais parapijos salėje.

- Anapilio knygyne jau galima 
įsigyti lietuviškų kalėdinių sveikini
mo atvirukų.

- Mūsų parapijoje ugdomas Iš
eivijos lietuvių klierikų studijų fon
das, kad ateityje iš jo nuošimčių bū
tų galima remti mūsų klierikus, 
kurie bus pasiryžę po kunigystės 
šventimų darbuotis mūsų tarpe. 
Šiuo metu fonde jau yra sutelkta 
$18,690.

- Mišios lapkričio 5, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už Paulionių ir Kliori- 
kaičių mirusius; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje, lapkričio 4, šeštadienį: 3 v.p.p. 
už Kybartų šeimos mirusius; Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje, lapkričio 
4, šeštadienį: 3 v.p.p. už mirusius 
Kanados lietuvių fondo narius.
Išganytojo parapijos žinios

- Pamaldos sekmadienį, 9.45 v. 
ryto.

- Šį antradienį, spalio 31 d. 
kun. Alg. Žilinskas dalyvauja išeivi
jos liuteronų Bendrijos vyr. tarybos 
posėdyje Ziono parapijoje, Čika
goje.

- Tarybos posėdis lapkričio 6 
d., 7.30 v.v.

- Norintieji prisiminti savo my
limuosius Mirusiųjų minėjimo pa
maldose lapkričio 17 d. prašomi 
paskambinti iš anksto klebonui 905 
270-3723.

- Kalėdų jaunimo pamaldos ir 
Kalėdų eglutė įvyks gruodžio 10 d., 
2 v.p.p., o ne 17 d. kaip buvo anks
čiau paskelbta.

- Kūčių vakaro pamaldos su 
Šv. Komunija įvyks gruodžio 24 d., 
5 v.p.p.

Prisikėlimo parapijos žinios
- “Atgaivink” programos šios 

savaitės tema yra “Būkite svetingi”. 
Tik meilėje bendraudami su kitais 
galime tobulėti.

- Tradicinės Mišios už miru
sius parapijiečius bus aukojamos 
šventovėje Vėlinių išvakarėse, tre
čiadienį, lapkričio 1, 7 v.v.

- Šis penktadienis ir šeštadie
nis yra mėnesio pirmieji. Pirmą 
penktadienį Šv. valanda ir Mišios 7 
v.v. Ligoniai ir seneliai lankomi 
namuose ir prieglaudose iš anksto 
susitarus. Pirmą šeštadienį, 10.30 
v.r. Gyvojo rožinio draugijos nariai 
renkasi parapijos šventovėj rožinio 
kalbėti ir Mišiose dalyvauti.

- Pirmai Komunijai pasiruoši
mo pamokos prasideda šį sekma
dienį, lapkričio 5. Vaikučius pra
šom atvesti į T. Bernardino kamba
rį prieš 10.15 v.r. Mišias.

- Rinkliava pasaulio misijų 
sekmadienio proga bus daroma šį 
sekmadienį, prie kurios visi yra 
kviečiami prisidėti.

- “Žodis tarp mūsų” knygutės 
lapkričio ir gruodžio mėnesiams 
yra padėtos šventovės prieangyje. 
Kaina $5. Visi kviečiami jas įsigyti 
ir naudoti.

- Antanina ir Vytautas Ado
moniai šeimos ir artimųjų tarpe at
šventė savo vedybinio gyvenimo 50- 
tąją sukaktį.

- Pakrikštyti Matthew Micha
el, Violetos (Dobilaitės) ir Bohdan 
Wytiuk sūnus ir Keeana Aurora, 
Dainoros (Gadinšauskaitės) ir Vic
tor Mihaliun dukrelė.

- Uždaros rekolekcijos vyrams 
ir moterims, kurias organizuoja 
KLK moterų dr-jos šios parapijos 
skyrius, vyks “Queen of Apostles” 
tėvų ablatų namuose, 1617 Blythe 
Rd., Mississauga, ON, L5H 2C3, 
(tel. 905 278-5229), gruodžio 1-3 
d.d. Rekolekcijas ves kun. Julius 
Sasnauskas, OFM. Vietų skaičius 
ribotas. Registruotis pas dr. O. 
Gustainienę 249-7397 ar parapijos 
raštinėje. Kaina $125.

- Paskutinis vartotų daiktų ir 
drabužių išpardavimas šiose para
pijos patalpose praėjo sėkmingai. 
Pajamos, daugiau kaip $9,000, bus 
naudojamos šalpai Lietuvoje. Para
pijos tarybos labdaros sekcija dėko
ja visiems, prisidėjusiems darbu ir 
daiktais.

- Parapijos statybos vajus tę
siamas toliau. Iki šiol žemei pirkti 
ir statybai suaukota $1,674,629.

- Mišios sekmadienį, lapkričio 
5: 8.15 v.r. už a.a. Teresę Galinie
nę; 9.15 v.r. už a.a. Kazimierą ir 
Jadvygą Mačiulskius; 10.15 v.r. už 
Vėlinių novenai pavestas sielas, už 
a.a. Mariją ir Antaną Štuikius, už 
a.a. Oną Anskienę; 11.30 v.r. už 
mirusius Kanados lietuvių fondo 
narius.

Maironio mokyklos žinios
- Spalio 28 d. mūsų mokiniai 

šventė “Halloween” - visur vaikšti
nėjo įvairiai apsirengę mokiniai, 
darželiai džiaugėsi kaukių baliumi, 
vaišinosi pyragaičiais bei saldumy
nais, žiūrėdami lietuviško teatro 
juostelę per televiziją.

- Kalėdinių rašinių konkursas 
skelbiamas lituanistinių kursų moks
leiviams. Konkurso sumanytoja 
kursų vedėja N. Benotienė. Živilė

Lietuvių Namų žinios
- Spalio 29, sekmadienį, svetai

nėje pietavo 235 asmenys. Svečių 
knygoje pasirašė V Libertis iš Wis
consin, D. Svaldenis iš Sydney, Aus
tralijos, J. Banevičienė iš Kauno.

- Lapkričio 12 d., 4 v.p.p. Lie
tuvių Namuose įvyks Nelės Palti- 
nienės ir Eugenijaus Ivanausko 
koncertas, kurio vedėja - aktorė 
Stefa Navardaitienė. Kviečiame vi
sus dalyvauti.

- Lietuvių Namams reikalingi 
tarnautojai - svetainėje “Lokys” ir 
salių priežiūrai. Kreiptis į vedėją 
tel. 416 532-3311.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

tojų sąrašas bus paskelbtas kitame 
“TZ” numeryje.

- Norint gauti daugiau infor
macijos apie Slaugos namus prašo
me pasinaudoti elektroniniu paštu, 
kurio adresas: http://www.plane- 
teer.ca/~litn/

Keltuvo vajui $100 aukojo 
F. M. Timukai.

Lietuvos našlaičiams $100 
aukojo A. Bacevičius.

pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

FAX: 416 532-4616 
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

NORINTIEMJ PRADŽIUGINTI 
JAVO ARTIMUOJIUJ 

JVENTINĖMIJ DOVANOM IJ

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas suteikia iki 2,500 
dolerių kalėdinę paskolą, kuri bus patvirtinta labai greitai.

Kalėdinės paskolos prašymų blankus galėsite pasiimti mūsų 
bankeliuose nuo spalio 17 dienos. Užpildžius galite pristatyti 

asmeniškai, atsiųsti paštu arba faksu.

Dėl išsamesnės informacijos skambinkite mums. 
Kad lengviau būtų, galite pasinaudoti mūsų debito kortele.

Maloniai Jūsų visų laukiame -
VEDĖJA

O MONTREAL
Lapkričio 1-2, visų Šventųjų ir 

Vėlinių dienomis, 6 vai. vak. Auš
ros Vartų šventovėje bus sudėtinės 
gedulinės Mišios už mirusius. Kas 
norėtų prie šių Mišių prisidėti, turi 
užrašyti intenciją bei savo vardą ir 
pavardę.

Kun. Algis Kildušis, Žvirgž
daičių (Šakių rajone) parapijos kle
bonas, netikėtai trumpam užsuko į 
Montreal). Spalio 22 d., 11 vai. kar
tu su kun. Kazimieru Ambrasu, SJ,
atnašavo šv. Mišias ir pasakė pa
mokslą.

klubo valdybos narį Edį Vaičekaus
ką toliau vadovauti šiam pobūviui. 
Šis tuoj pat pakvietė Montrealio 
vyrų dainos vienetą, vadovaujamą 
muz. Aleksandro Stankevičiaus, 
padainuoti keletą dainų. Nors dai
nos beveik visos girdėtos, bet jos 
niekad nenusibosta, kai dainuoja 
gerai paruošti dainininkai kaip Al
fonsas Gudas, Rytis Bulota, Albi
nas Urbonas, Vytautas Murauskas, 
Heroldas Celtorius, Antanas Mic
kus ir Alfredas Pališaitis. Publika
pageidavo dar daugiau dainų, bet 
jų nustatytas skaičius buvo nebe-

LIETUVIŲ SLAUGOS NAMŲ statybai aukojo: 
P. Markuškis $1500 ($1620).

STAMBESNĖS EITYNIŲ RĖMĖJŲ AUKOS:
S. Styrienė $500 ($550), Br. Urbonavičius $500 ($580), 
V. Mikolainis $250, B. Tamošiūnienė $200 ($400), L. G. 
Matukas $140 ($255), G. Sakus $140 ($1400), E. 
Geldutienė $100 ($220), Br. Laučys $100 ($300).

Nuoširdžiai dėkoja -
Lietuvių slaugos namų vajaus komitetas

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” ad
ministracija kapinių lankymo die
ną, lapkričio 5, sekmadienį, bus ati
daryta po 9.30 v.r. Mišių iki 3 v.p.p.

Artėjant Vėlinių dienai, Ka
nados lietuvių fondas yra užpra
šęs šv. Mišias už savo mirusius 
narius visose lietuvių parapijose 
Kanadoje.

XI Lietuvių tautinių šokių 
šventės vaizdajuostė (115 min.) 
jau išleista, viršelis papuoštas G. 
Valiūnienės grafika, R. D. Pute- 
rių nuotraukomis. Kaina $15 
Kan. dol., $10 JAV dol. Per
siuntimas $5. Užsisakyti KLB 
raštinėje tel. 416 533-3292, fak
su 416 533-2282. Čekius rašyti 
KLB/XI LTŠŠ, siųsti į raštinę 
adresu 1011 College St., Toron
to, ON, M6H 1A8.

Kanados lietuvių katalikų 
kultūros draugijos “Žiburiai” - 
savaitraščio “Tėviškės žiburiai” 
leidėjų metinis susirinkimas įvy
ko spalio 26 d., 7.30 v.v. “TZ” 
patalpose. Susirinkimą pradėjo 
ir jam vadovavo pirmininkė Ra
mūnė Sakalaitė-Jonaitienė. Da
lyvavo 20 draugijos narių, kurie 
išklausė pirmininkės, iždininko 
dr. Česlovo Jonio ir redakto
riaus Česlovo Senkevičiaus pra
nešimus. Draugijos pirmininkė 
R. Jonaitienė ir sekretorė A. 
Šimonėlienė buvo perrinktos į 
valdybą, Revizijos komisijon - 
Vyt. Sendžikas. Iš komisijos pa
sitraukė ilgametis jos narys, vie
nas iš “TZ” steigėjų ir pirmasis 
draugijos pirmininkas Balys Sa
kalas. Jam buvo padėkota, su
giedota “Ilgiausių metų”. Jo 
vieton į Revizijos komisiją suti
ko įeiti Vyt. Bireta.

Vyko diskusijos apie prenu
meratų bei reklamų kainų pakė
limus, kurie bus reikalingi no
rint išvengti laikraščio leidybos 
nuostolių. Praėjusiais metais ir 
anksčiau gautos aukos ir paliki
mai padengdavo gan didelę dalį 
išlaidų, tačiau tokios pajamos 
yra nepastovios - negalima nu
matyti, kiek jų bus. Kalbėta apie 
išleidimą skyriaus arba priedo 
anglų kalba. Tam buvo pareikš
tas stiprus pritarimas atsaky
muose į 1998 m. išplatintą “TZ” 
apklausą. Praeitą pavasarį val
dyba išsiuntė KLB apylinkėms 
pranešimus apie šį projektą, su 
kvietimu pareikšti nuomones, 
prisidėti žinutėmis ar kita me
džiaga, bet jokio atsakymo ne
sulaukė. Anglų kalbos priedo 
paruošimas, kaip ir žinių pa
skelbimas interneto tinklalapyje 
(website), reikalautų papildomo 
personalo ir lėšų, o kyla abejo
nės, ar iš tikrųjų šie projektai 
būtų naudingi. Šių planų įvyk
dymo galimybės bus tiriamos 
toliau. Draugijos nariai po susi
rinkimo dar pasikalbėjo šiomis 
temomis, pasivaišindami vynu ir 
užkandžiais. Dlv.

KLB žinios
- Lituanistinių mokyklų 

mokytojų suvažiavimas rengia
mas 2001 m. balandžio 22 d. 
Hamiltone. Platesnė informaci
ja siunčiama mokykloms.

- Šeimos šventė planuoja
ma surengti 2001 m. birželio 
mėn.

- KL Jaunimo sąjunga ren
gia Vasario 16 d. minėjimą jau
nimui, kuriame dalyvautų jauni
mo organizacijų nariai ir liet, 
mokyklų mokiniai.

- Už anglų kalbos kursų ve
dimą naujiems ateiviams Daliai 
Barzdžiūtei buvo paskirta $100. 
Ji juos paaukojo KLB veiklai. 
Nuoširdžiai jai dėkojame už au
ką ir įdėtą darbą. Inf.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - J. Mickevičius 
(žmonos a.a. Irenos, sūnaus a.a. 
Jono ir marčios a.a. Dianos 
atminimui); $50 - D.
Radzevičienė.

Toronto lietuvių dramos teatras

“AITVARAS”

Montrealio lietuvių žvejų-me- 
džiotojų klubas “Nida” spalio 22 d. 
Aušros Vartų parapijos salėje su
ruošė sezono pabaigtuves, į kurias 
susirinko didelis būrys klubo gerbė
jų. Atsilankė ir kun. A. Kildušis, vi
si penki Lietuvos karininkai iš St. 
Jean bazės bei kiti svečiai iš Lietu
vos. Klubo pirmininkas Jonas Ri- 
meikis visus pasveikino ir paprašė

keičiamas. Po skambių dainų vyko 
puikūs pietūs, kuriuos palaimino 
kun. A. Kildušis. Vyriausios šeimi
ninkės Elviros Burkšaitienės pa
ruoštos vaišės buvo tikrai skanios. 
Pietų metu akordeono muzika 
linksmino J. Rimeikis. Pabaigoje 
vyko loterija. Dalyviai skirstėsi, ma
loniai praleidę sekmadienio popie-

x tę. B.S.

I

vaidina VYTAUTO ALANTO 3-jų veiksmų komediją

š.m. lapkričio 3, penktadienį, 7 v.v.
Prisikėlimo parapijos salėje, 1021 College St.

Įėjimas - $12
Spektaklio pajamos skiriamos parapijos persikėlimo vajui
Visus nuoširdžiai kviečiame nuotaikingai praleisti vakarą ir kartu 

paremti šio kilnaus ir svarbaus projekto įgyvendinimą!
. AITVARIEČIAI ,

SUVALKŲ KRAŠTO LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SAMBŪRIS j 

maloniai kviečia visus norinčius pasilinksminti, pašokti ir 
išbandyti savo laimę loterijoje į ZS

kurie įvyks 2000 m. lapkričio 4, šeštadienį, 6 v.v., Į
Anapilio parapijos salėje

- Muzikinė programa 7 v.v.
- Šilta vakarienė su vynu, ruošiama

J. Gurklienės, 7.30 v.v.
- Šokiams gros Vaclovas Povilonis.
Bilietus prašom užsisakyti iš anksto pas
Danutę tel. 905 274-2915 iki lapkričio 2 d.
Bilieto kaina $25 Re ngėja i

IŠ AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS PRAEITIES. Viršuje - šventinama Lie
tuvos vėliava; žemiau - pašventintoji vėliava pastatyta prie altoriaus šalia 
Vatikano vėliavos. Iškilmėje dalyvavę par. komiteto nariai: I. Mališka, V. 
Žitkus, M. Vaupšienė, A. Čepulis. Prie altoriaus - kun. J. Aranauskas, SJ, 
ir kun. J. Kubilius, SJ Nuotr. A Čepuliotletės PaUinienės ir 

Eugenijaus Juanausko

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

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

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

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

Visus kviečia dalyvauti -
LNKultūros komisija ir LVŠF “Globa” .

□j " ' jg
Lietuvos kariuomenės šventės

įvyks š.m. lapkričio 26, sekmadienį, 2.30 v.p.p.
Toronto Lietuvių Namuose (1573 Bloor St.W.) 

MINĖJIME DALYVAUS VIENUOLIKA LIETUVOS KARININKŲ, 
TARP KURIŲ - VIENAS KUNIGAS, KARIUOMENĖS KAPELIONAS

MENINĘ PROGRAMĄ atliks Toronto vyrų choras “ARAS”, 
vad. LILI J OS TURŪTAITĖS

VISUOMENĖ MALONIAI KVIEČIAMA DALYVAUTI

Rengia Toronto Vlado Putvio šaulių kuopa
Tremtinių grįžimo fondui au

kojo: $1,000 - Lietuvių kredito 
kooperatyvas “Parama”; $50 - 
Eric Petrus (Wasaga Beach).

Dėkinga aukotojams už 
dosnią pagalbą tremtinių skur
dui palengvinti. KLK moterų 

dr-jos centro valdyba
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.________ ________ ,

IMIGRACIJOS
KONSULTANTAS, 

daugiau kaip 20 metų patyrimo 
Kanados valdžios imigracijos įstai
gose:
• verslo biznio įsteigimo imigraci
jos reikalavimai;
• individualūs imigrantai;
• šeimos globėjai (sponsoriai).
Prašome kreiptis į

David Forrest, B.A.
Tel./FAX 416 - 588-9429.

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

DĖKOJAME už pasitikėjimą pavedant 
mūsų įstaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUS

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

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

KAIRYS BALTIC EXPEDITING 
nuo sausio 1-mos žymiai pakels 
kainas.

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 l

Pianino • Dainavimo
• Gitaros • Teorijos • 

Vaikučių 3-6 m. amžiaus 
. muzikos klases

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.

ORIGINALŪS LIETUVOS 

KREPŠINIO KOMANDOS 
MARŠKINĖLIAI

• Dėl platesnės informacijos 
prašome skambinti

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

(N) 905-848-9628<___ .________
Knygų rišykla 

“SAMOGITIA” 
meniškai įriša 

knygas bei žurnalus

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

Sydney 2000 ir 1992 m. 
olimpinėse žaidynėse Barselonoje

BalticQhop.com siūlo:
4= Daugiau kaip 300 lietuviškų 

CD - estradinės, liaudies ir 
klasikinės muzikos

4= Lietuviškų knygų, nuotraukų 
albumų

* Medžio drožinių iš Kauno: 
rūpintojėlių, dekoratyvinių 
lėkščių

* Gintarinių papuošalų, 
lietuviškų lėlių, gobelenų

* Lietuviškos duonos ir sūrio

Užsisakyti per tinklalapį:
www.balticshop.com

Nemokamas
1-888-600-2391

http://www.plane-teer.ca/%7Elitn/
BalticQhop.com
http://www.balticshop.com

