
his weekly newspaper was mailed on \biw.oteka7
uesday, January 26, 1999

If TEV1SKES ŽIBURIAI
/ THE LIGHTS OF HOMELAND

Nr. 4 (2551) 1999 SAUSIS-J ANUARY 26 LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS - LITHUANIAN WEEKLY • 2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA ® NUMERIO KAINA - $1

Laisvė ir atsakomybė
Metams vos prasidėjus, didžiulės sniego pūgos už

gulė žemyno vidurinę dalį, parodydamos gamtos galią ir 
žmogaus bejėgiškumą prieš ją kovoti. Laimingi po ilgo, 
gražaus rudens ir šią žiemą dar nepatyrę smarkaus šalčio, 
žmonės jautėsi sukrėsti, matydami negailestingai besi
kraunantį, bet kokį judėjimą stabdantį sniegą. Po truputį 
išsikapstę po audrų, visi vėl sujudo, vieni dėkingi, kad jų 
neištiko tikra nelaimė, kiti išmokę geriau pasiruošti kri
zei, o dar kiti gal patenkinti galėję padėti kitiems, sąlygų 
apsunkintiems. Gražiu oru, kaip ir stipria sveikata ir neri
bota laisve kažin ar kas žavisi, kada juos turi. Bet kaip jų 
trokštume, apie juos svajotume jų netekę...

POKARIO laikotarpiu Vakaruose gimusiems ir au- 
gusiems yra ypatingai sunku suprasti laisvės nete
kimą, jos atgavimo kainą. Jie yra vaikai ir vaikai
čiai karo pabėgėlių, kurie džiaugėsi atradę laisvę nuo 

okupacijos, kad ir svetimam krašte. Jie ėmėsi bet kokių 
darbų, norėdami įsikurti ir sudaryti geras sąlygas savo vai
kams, juos išleisti į mokslus, kad jiems gyvenimas būtų 
lengvesnis. Šie, angliškai vadinami “baby boomers”, augo 
taikos ir meilės šūkiu vedamo sukilimo laikotarpiu, kuris 
sekė pokario darbštumo ir pareigingumo metą ir atlydėjo 
savimeilės (“aš”) generaciją. Jie laisvai priešinosi vyres
niųjų nustatytai tvarkai, ieškojo savęs, pagaliau suprato, 
kad mokslas ir darbas vis tiek leidžia įsigyti visas gėrybes, 
kurių anksčiau manė, kad nereikės - nes viskas jiems gan 
lengvai atėjo. Ar tai reiškia, kad reikia patirti sunkumus 
ir suvaržymus, norint suprasti pasiekto dalyko vertę? Gal 
ir taip. Ar gali okupacijos-pavergimo nepatyrę iš tikrųjų 
pajusti, ką reiškė Lietuvos lietuviams Kovo 11-oji, kokį 
pasibaisėjimą sukėlė jiems Sausio 13-tosios įvykiai, kokie 
jiems didvyriai liko tos nakties aukos ir visi Laisvės gynė
jai? Demokratiniame krašte išaugusiems laisvė yra natū
rali teisė. Dabar labai madinga reikšti ir ginti savo teises 
įvairiose srityse. Apie tai vaikai jau išmoksta mokykloje. 
Apgailėtina, kad mokyklose nemokoma daugiau apie pi
lietinę pareigą. Nes laisvė, kaip ir kitos teisės, turi savo 
kainą, kuri yra atsakomybė. Demokratijos pagrindas yra 
lygybė - visiems prieinamos, vienodos galimybės. Visi 
skuba šitą pabrėžti, tačiau pamiršta pripažinti, kad kartu 
reikalingas ir pareigos jausmas tautai atiduoti pagarbą ir 
duoklę, savo darbu ir aukomis prisidėti prie savo gyvena
mos aplinkos - visuomenės gėrio.

KAIP jaunesniajai kartai išryškinti laisvės prasmę 
ir svarbą? Jeigu viešose mokyklose tai nedaroma, 
ši užduotis lieka tėvams. Lietuvių kilmės vaikams 
laisvės sąvoką galima paryškinti vietiniais pavyzdžiais ir 

istoriškai, pasakojant apie giminių išgyvenimus. Tradicijų 
ir tautinių išgyvenimų perdavimas tėvų pasakojimais yra 
svarbus būdas juos išlaikyti vaikų sąmonėje. Tai daroma 
įvairiose pasaulio tautybėse ir tautose, nuo Kanados in
dėnų mažiausių grupuočių iki Pyrenėjų kalnuose išsilai
kiusių baskų. Lituanistinėje mokykloje taip pat pamokos 
apie laisvę galėtų būti vaizdais iliustruojamos ne vieno 
krašto pavyzdžiais. Rodyti mokiniams vaizdajuostes apie 
Sausio 13-sios įvykius būtų itin reikšminga. Rengiant Ne
priklausomybės ir laisvės gynėjų minėjimus vertėtų neap
lenkti jaunimo, jį kuo dažniau įtraukti į menines progra
mas, stengtis kaip nors pritaikyti bent dalį renginio jau
nesniųjų - ir jų tėvų - supratimui. RSJ

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI
Nauji žiemos rekordai Toronte

Sniegas Toronte pasiekė 
naują rekordą: per pusę sausio 
mėnesio kritulių prisirinko iki 
113.2 cm ir sumušė nuo 1871 
metų išsilaikiusį 111.1 cm pilno 
sausio mėnesio rekordą. Kelias 
dienas traukinių, lėktuvų, auto
mobilių ir požeminių tramvajų 
susisiekimas buvo sulėtėjęs arba 
net visai nutrūkęs, mokyklos, 
universitetai ir net daug įstaigų 
(pvz. bankų) buvo trumpam už
darytos. Miesto burmistras, ti
kėdamasis sulaukti dar daugiau 
sniego, buvo iškvietęs net spe
cialų kariuomenės dalinį į pa
galbą. Laimei, sniego daugiau 
neiškrito, ir tik to dalinio visu
reigiai aštuonračiai “bizonai” 
buvo panaudoti kritiškais atve
jais įveikti sniego pusnis. Ne 
vien sniego dangos rekordas 
buvo pasiektas Toronte - tūks
tančiai sniego kastuvų, šimtai 
sniegui “nupūsti” mašinų, de
šimtys tūkstančių druskos maišų 
buvo per trumpą laiką išpirkta. 
Ir nors jau iki sausio 14 buvo 
išleista $14 milijonų sniegui iš
vežti iš miesto gatvių, numato
ma, kad sniego išvežimas nepa
sibaigs iki vasario pradžios. Iki 
to laiko, kaip informuoja To
ronto laikraščiai, jei atšils oras, 
miesto gatvės gali būti užtvindy
tos tirpstančio sniego.

“Environment Canada” me
teorologai pataria pasiruošti to
limesniam sniego antplūdžiui. 

Šiemet Ramiojo vandenyno 
vandens paviršiaus per didelis 
atvėsimas, meteorologinis feno
menas vadinamas “La ninja”, 
pastūmė atmosferinę vėjo srovę 
(“Jet stream”) tolyn į pietus, 
maždaug ties Kanados-JAV 
siena ir tuo supriešino arktinę 
šaltą srovę ir drėgną šiltesnę 
srovę iš pietų pusės. Rezulta- 
tas-didelis oro temperatūros 
svyravimas ir kritulių perteklius. 
Paprastai kritulių vidurkis To
ronte būna vasario mėnesį 28.6 
cm, kovo - 22.7 cm, balandžio - 
7.3 cm, bet mes jau matėm, kas 
šiemet pasidarė su sausio mėne
sio 35.5 cm vidurkiu. Net ir 
“Old Farmer’s Almanac” pra
našauja šią žiemą dažnai ir daug 
sniego.

Montrealyje sniego danga 
prakiurdė Olimpinio stadiono 
naują stogą, kainavusį $37 mi
lijonus, ir sniegas įvirto į stadi
oną besiruošiant automobilių 
parodai. Penki žmonės buvo 
lengvai sužeisti ir kol bus pilnai 
ištirta ši avarija, stadionas liks 
uždarytas. Atrodo, Montrealis, 
Kvebeko miestas ir jų apylinkės 
šiuo metu sulaukė irgi nemažai 
sniego, bet ten žiemos metu 
sniegas būna beveik “kasdieni
nė duona”, ir sniego valymas 
būna gerai organizauotas.

Specialaus Toronto komite
to neturtingųjų ir benamių klau- 

(Nukelta į 6-tą psl.)

Lietuvos valstybės vėliava, nuolat plevėsuojanti ant Gedimino pilies bokšto Nuotr. G. Pociaus

Alpinistas VLADAS VITKAUSKAS ant Gedimino kalno užnešė Lietuvos trispalvę, kuri kartu su juo pabuvojo 
visose aukščiausiose pasaulio viršukalnėse Nuotr. Br. Talaikio

Gedimino kalno trispalvės sukaktis
Prieš 80 metų ten ji buvo iškelta ryžtingų Lietuvos kovotojų būrelio

GENOVAITĖ GUSTAITĖ, 
Vilnius

1999 m. sausio 1 d. suėjo 80 
metų nuo Lietuvos valstybinės 
vėliavos pakėlimo Gedimino 
kalne. 1919 m. sausio 1 d. ją bu
vo iškėlęs kareivių būrelis, va
dovaujamas karininko Kazio 
Škirpos. Savo trumpame žodyje 
tuomet jis pasakė: “Jei vėliavą 
priešai ir nuplėš, tai, sugrįžę į 
Vilnių, vėl ją iš naujo pakelsi
me”. Iš tikrųjų tik patriotinis 
ryžtas galėjo suteikti tam būre
liui sparnus, tikėjimą sugrįžti, iš 
naujo pakelti vėliavą - simbolį 
valstybės, paskelbtos nepriklau
soma vasario 16 d.

Laikas buvo labai neramus, 
besikeičiantis. 1918 m. gruodžio 
31 d. su paskutiniu traukiniu iš 
Vilniaus išvažiavo vokiečiai. Pa
sitraukė j Kauną ir Lietuvos vy
riausybė. Anuometinę Vilniaus 
miesto padėtį savo “Užrašuose” 
vaizdžiai yra nusakęs pirmas ne
priklausomos Lietuvos Vilniaus 
vyskupas Jurgis Matulaitis. “Per 
Naujus Metus, penktą valandą 
po pietų legionieriai (lenkų) pa
ėmė miesto valdžią”. O po kelių 
dienų “Legionieriai išbrumbi- 
jo”. Sausio 5 d. “Aštuntą valan
dą vakaro jau bolševikai komu
nistai užėmė miestą”. Neilgai 
teplevėsavo tuomet trispalvė.

1999 sausio 1, penktadienį, 
sukakties iškilmės prasidėjo 
Vilniaus arkikatedroje, kur Mi
šias aukojo arkiv. A. J. Bačkis. 
Nors diena sukakties minėjimui 
ne pati palankiausia (po Naujų
jų Metų sutikimo), bet žmonių 
pamaldose netrūko. Arkivysku

pas pamoksle ypač pabrėžė 
meilės ir gailestingumo svarbą, 
teigė: “Pasaulyje yra tik viena 
galybė - meilės ir gailestingu
mo”, ragino šiais Tėvo metais 
melsti palaimos tėvynei.

Po Mišių sukakties minėji
mas vyko aikštėje prie arkika
tedros. Besniegę žiemą teprimi
nė šaltokas vėjas. Bet Gedimino 
paminklą supa nemaža minia. 
Čia išsirikiavo “Geležinio vilko” 
garbės sargybos kuopa, savano
riškos krašto apsaugos dalinys, 
skautai ir savanoriai su vėliavo
mis, sostinės gyventojai su tri
spalvėmis vėliavėlėmis.

Pirmas kalbėjo seimo pir
mininkas V. Landsbergis. Jis 
nušvietė istorines aplinkybes, 
pabrėžė vėliavos, jos pakėlimo 
reikšmę - politinės ir istorinės 
reikšmės įvykį - palinkėjo vėl 
pakeltai 1988 m. vėliavai plevė
suoti amžinai. Sostinės meras 
R. Paksas vyrus, prieš aštuonis 
dešimtmečius iškėlusius trispal
vę, pavadino bebaimiais didvy
riais; jų žygis atkreipė pasaulio 
dėmesį į Lietuvą, į Vilnių. 
“Lenkiu galvą didvyriams” - pa
sakė meras - ir prie pagarbos 
žodžių didvyriams K. Škirpos 
būreliui pridėjo naujametinį 
sveikinimą vilniečiams.

Po iškilmių dalies prie pa
minklo minia akmeniniu taku 
kopė į Gedimino kalną, kur ša
lia Gedimino bokšto (su plevė
suojančia trispalve) vėl buvo sa
komos kalbos, puslapis liudinin
ko prisiminimų, salvės ir Lietu
vos himnas. Iškilmių pabaiga 
įvyko apačioje, kur laukė su

krautas laužas. Jo link slenka 
minia - vyniojasi, raitosi siau
ras, gyvas kaspinas su deglais. 
Vakaro prieblandoje - čiurlio
niškas, pasakiškas vaizdas! Bet 
kodėl, kodėl tame stebuklinga
me kopime (į valstybės simbo
lį!) taip maža jaunimo?

Per Kalėdų šventes, Naujų
jų metų dienas daug buvo seno
sios klasikos koncertų. Antai 
gruodžio 26 d. Šv. Kazimiero 
šventovėje skambėjo Hendelio 
oratorija “Mesijas”, kurią atliko 
geriausios respublikos jėgos: P. 
Bingelio vadovaujamas valstybi
nis Kauno choras ir S. Sondec
kio kamerinis orkestras. Klau
sytojų prisirinko galybė - buvo 
daug stovinčių. O kaip jie dėko
jo, kaip plojo atlikėjams! Kai šie 
bisui pakartojo “Aleliuja”, pa
gaugai ėjo. Tarp tų įkvėptų, su
žavėtų, plojančių 80, gal net 
90% jaunimo. Tas pats vaizdas 
ir Naujųjų metų išvakarėse, 
gruodžio 31 d., Šv. Jono švento
vėje, kur dieviškai giedojo uni
versiteto merginų choras “Vir
go”, vėl grojo S. Sondeckio ka
merinis, smuikavo prof. Žislinas.

Ne, neapkaltinsi jaunimo 
abejingumu senąjai klasikai, jos 
grožiui. Susidariusioje padėtyje 
ne jis kalčiausias ir dėl valstybės 
simbolių, istorijos, praeities ne
išmanymo, nevertinimo. Kiek 
lėšų skiriama švietimui, aukšta
jam mokslui ir, pavyzdžiui, apsi
ginklavimui? O, kad valdančių
jų vyrų sąmonę bent akimirkai 
apšviestų ano būrelio, iškėlusio 
trispalvę, svajonė, supratimas, 
kas yra valstybės vėliava, valsty
bė, jo šaknys.

Lietuvai paskyrė lėšų
Vilniuje gruodžio 28 d. Lie

tuvos užsienio reikalų ministeris 
Algirdas Saudargas ir Europos 
komisijos (EK) delegacijos Lie
tuvoje vadovas Dieter Thiel pa
sirašė dokumentus, numatan
čius Lietuvai skirti 12 mln. ekiu 
(56 mln. litų). Jais papildomas 
1998 m. finansinis memorandu
mas, pagal kurį PHARE pro
gramai įgyvendinti Lietuvoje 
buvo skiriama 29 mln. ekiu, ar
ba 137 mln. litų. Pagal Baltijos 
jūros regiono bendradarbiavi
mo programą, su 4 mln. bus fi
nansuojama Klaipėdos šiaurinio 
išvažiavimo ir Šiaulių pavojingų 
atliekų tvarkymo projektus bei 
mokymo projektą, skirtą vietos 
savivaldos institucijoms stiprinti.

Kitos lėšos numatytos pri
vatizavimo proceso remti, kont
rolės institucijų veiklai stiprinti, 
kovos su korupcija strategijai 
kurti bei ekonominių nusikalti
mų tyrimams it nagrinėjimo 
grupei steigti. “Lietuvos aido” 
(nr. 254) žiniomis, taip pat bus 
skiriama 4 mln. ekiu Kalvarijos- 
Marijampolės apylinkei, kuri 
įtraukta į “Via Baltica” greitkelį.

Kreipėsi į Rusijos Dūmą
Lietuvos seimo pirmininkas 

Vytautas Landsbergis parengė 
kreipimąsi į Rusijos seimą 
(Dūmą) stačiatikių Kalėdų ir 
Naujų metų proga pareikšda
mas Lietuvos seimo draugiškus 
sveikinimus. Kaip rašo ELTA, 
dokumente taip pat pareikštas 
apgailestavimas dėl aštrėjančios 
Rusijos diplomatinės linijos 
Lietuvos atžvilgiu ir dėl Rusijos 
kovinių junginių grupuotės 
“Baltijos kryptimi” steigimo. 
Paminėta Lietuvos parlamenta
rų viltis, kad 1993 m. įstatymas, 
užtikrinantis rusų karių sociali
nes garantijas jiems dalyvaujant 
ginkluotuose konfliktuose Bal
tijos kraštuose būtų pataisytas, 
nes tokių konfliktų numatymas 
kenkia draugiškumo ir saugumo 
puoselėjimui.

Smerkia žudynes Kosove
Kaip skelbia ELTA, sausio 

17 d. Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija prisijungė prie Eu
ropos sąjungos pareiškimo, 
smerkiančio beginklių civilių 
žmonių žudynes Kosovo provin
cijos Račako kaime. Kosove 
dirbanti stebėtojų misija nusta
tė, kad sausio 15 d. už įvykdytą 
45 albanų žudymą buvo atsakin
gos Jugoslavijos kariuomenės ir 
policijos pajėgos. Pareiškime 
kariaujančios šalys kviečiamos 
nutraukti kovą ir laikytis pernai 
pasiekto susitarimo tarp tuome
tinio Europos saugumo ir bend
radarbiavimo organizacijos pir
mininko Bronislaw Geremek 
bei Jugoslavijos užsienio reikalų 
ministerio Živadin Jovanovič.

Nori spartinti žemėtvarką
Sausio 18 d. susitikime su 

prezidentu Valdu Adamkumi 
žemės ūkio ministeris Edvardas 
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Makelis ir viceministeris Albi
nas Raudonius jam pristatė že
mės reformos statistiką. Lietu
voje nuo žemės reformos pra
džios buvo priimta 333, 300 
sprendimų sugrąžinti buvusiems 
savininkams žemę ar mišką 2.2 
mln. ha plote, arba 58% ploto, 
nurodyto pateiktuose prašy
muose, praneša ELTA. Kom
pensacijoms, kurių reikalauja 
74,800 piliečiai už 482,6.00 hek
tarų, iš viso reikia 724 mln. litų.

Prezidentas domėjosi žemė
tvarkos spartinimu, siūlė, kad 
vietinės savivaldos institucijos 
šiuo reikalu daugiau rūpintųsi, 
nesiųstų prašančių į Žemės ūkio 
ministeriją. Viceministeris aiš
kino, kad reformą lėtina vieto
vių projektų derinimas, reikia 
kitų ministerijų pritarimo, pvz. 
pasienio zonose - Vidaus reika
lų ministerijos. .Taip pat prašan
tieji vėluojasi pateikdami pa
tvirtinančius dokumentus. Ter
minas dar kartą pratęstas iki š. 
m. gegužės 1 d.

Krašto apsaugos biudžetas
ELTOS žiniomis, Lietuvos 

krašto apsaugos biudžetas, su
darytas pagal SAS (NATO) rei
kalavimus, siekia 1.5% bendro
jo vidaus produkto, arba 724 
mln. litų. Si suma yra apie 100 
mln. didesnė negu numatyta 
praėjusių metų biudžete. Dau
giau kaip pusė lėšų (53%) teks 
personalo ir šauktinių išlaiky
mui - algoms, draudimui, mais
tui, aprangai, medicinos išlai
doms. Iš viso 16% išlaidų bus 
skiriama pastatų remontui ir iš
laikymui, transporto priemo
nėms, pirkiniams (prieštankinės 
ginkluotės, ryšio technikos, ka
rinių transporto priemonių, 
amunicijos) - 11%, o statyboms 
beveik 20%. Krašto apsaugos 
ministerija nuo praeitų metų 
skolinga 14.7 mln. litų, negavusi 
tikėtos sumos praėjusiais me
tais. Skolos turėtų būti apmokė
tos iš šių metų biudžeto.

Privatizuos už bilijoną
BNS skelbia, kad 1999 m. 

Lietuva žada privatizuoti valsty
bės ir savivaldybių turto už 
maždaug 1 bin. litų. Iš viso pri
vatizuojamo turto sąraše yra 
2,256 objektai, kurių įstatinis 
kapitalas sudaro 6.4 bin. litų, o 
valstybei 'ar savivaldybėms pri
klausančio turto balansinė vertė 
yra 3.01 bin. lito. Valstybės 
turto fondo generalinio direkto
riaus teigimu, didžiausių paja
mų tikimasi gauti iš “Klasco”, 
“Lisco”, “Lietuvos draudimo”, 
“Mažeikių naftos” degalinės, 
Panevėžio “Lietkabelio”, “Klai
pėdos transporto laivyno” bei 
kitų didelių bendrovių.

Iki praėjusių metų gruodžio 
vidurio iš viso privatizuota 313 
įmonių ar jų akcijų paketų bei 
nekilnojamo turto objektų už 
2.3 bin. litų. Įplaukų iki metų 
pabaigos turėjo būti apie 400 
mln. litų. RSJ
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Pastabos dabarties klausimais
Pavarčius Lietuvos spaudą, kurioje netrūksta žinių, 

reikalingų stebėtojo žvilgsnio

Pavojingas politinis žaidimas
Amerika dar vis pristato Irako diktatorių Saddam Hussein 
kaip didžiausią pavojų pasaulio taikai, kai tuo tarpu 

grasina daug didesni pavojai iš kitų šalių

J. P. KEDYS

“Jetstar-731” istorija
Tai' dar Sleževičiaus-Bra- 

zausko laikų palikimas Tėvynės 
s-gos valdžiai. Prieš perimant 
valdžią iš darbiečių šis lėktuvas 
per metus turėjo 2 mil. 483 
tūkstančius litų nuostolio. Už
uot jį pardavusi naujoji valdžia 
panūdo juo skraidyti ne tik į 
medžiokles, bet ir kitur. 1987 
m. šis lėktuvas padarė 287,000 
litų nuostolių, o šiais metais 
502,000. Tačiau tuo tarpu apie 
šio lėktuvo pardavimą nekalba
ma, nes tokius nuostolius den
gia ne jo skraidytojai, bet mo
kesčių mokėtojai!

Ketvirtas viceministeris
Ministerio primininko po

tvarkiu V.V. Požėra paskirtas 
ūkio ministerijos viceministeriu 
įmonių bankroto reikalų depar
tamente. Be to, kiekvienas mi- 
nisteris dar turi patarėjų būrelį, 
spaudos atstovę, vertėją, na, ir 
sekretorę. Taigi visai nenuosta
bu, kad Lietuvos bedarbių yra 
tik 6%, o Vokietijoje 12%. Ki
tose Europos s-gos valstybėse 
bedarbystė siekia 15%. Tačiau 
14 Lietuvos ministerijų darbi
ninkai gamina ne prekes, o tik 
laiškus! Todėl Lietuvos vidaus 
bendras metinis produktas tėra 
vos 50% to, ką ji pagamindavo 
kaip sovietinė respublika 1989 m.

Apskričių viršininkai
Min. pirmininko susitikime 

su apskričių viršininkais ir že
mės ūkio vadovais buvo sutarta, 
kad dalį ministerijų darbo turės 
perimti apskrities viršininkai. 
Kyla klausimas, kokios pareigos 
liks išrinktoms rajonų taryboms 
ir jų merams, jeigu apskrities 
viršininkai perims jų valdžią?

Teisinė piliečių iniciatyva
Seimas priėmė piliečių da

lyvavimo iniciatyvą įstatymų lei
dyboje. Pagal jį, 50,000 Lietuvos 
piliečių, turinčių rinkimų teisę, 
gali įteikti seimui įstatymo pro
jektą. Tokį projektą turi pasira
šyti 300,000 asmenų, turinčių 
teisę balsuoti. Tada seimas svars
tys tą įstatymą.

Prezidento bičiuliai
Prezidentas V. Adamkus ir 

prezidento Kazio Griniaus sū
nus Liūtas kartu mokėsi “Auš
ros” gimnazijoje Kaune ir susi
bičiuliavo. Vėliau, kai 1949 m. 
V. Adamkus su šeima atvyko į 
Ameriką, lietuvių sostinę Čika
gą, V. Adamkaus šeima pir
miausia prisiglaudė Grinių šei
moje, kuri jau buvo anksčiau 
atvykusi. Tai čia prasidėjo bu
vusio ir būsimo prezidento šei
mų bičiulystė.

Vertingas leidinys
Dr. Adolfo Damušio knyga 

“Lietuva prieš sovietų ir nacių 
okupaciją”, parašyta anglų kal
ba, pateikia dokumentinę me
džiagą apie abi okupacijas. Tai 
itin vertingas leidinys anglosak
sų politikams. Autorius buvo 
vienas iš 1941 m. sukilimo ren
gėjų, laikinosios vyriausybės na
rys, patekęs į Gestapo nagus.

Panaikinta mirties bausmė
Konstitucinis teismas pa

skelbė, kad mirties bausmė 
prieštarauja konstitucijai. Šis 
sprendimas yra ne tiek konstitu
cinio teismo pagrindinio įstaty
mo aiškinimas, kiek daugumos 
politikų noras prisitaikyti prie 
Europos sąjungos reikalavimų, 
nes ES vienas iš reikalavimų yra 
mirties bausmės panaikinimas. 

Tačiau šis reikalavimas iš esmės 
yra antidemokratiškas, nes vals
tybės piliečiai turėtų tai nu
spręsti referendumu, bet ne 
teismo nutarimu. Jeigu toje 
pačioje ES klausimas būtų refe
rendumu nuspręsta, tai daugu
ma greičiausiai pasisakytų už 
mirties bausmę. Geras pavyzdys 
yra JAV, kur iš 50 valstijų di
desnė pusė dar turi mirties 
bausmę.

Kaltina lietuvius

Dr. Jonas Norkaitis rašo, 
kad Kurt Stang parašė vokiečių 
kalba knygą “Kollabaration und 
Massenmord”, kurioje autorius 
kaltina už žydų žudynes ne vo
kiečių Gestapą, o lietuvius. Au
torius suskirsto Lietuvos okupa
ciją į 3 dalis. Pirmoji - poros 
dienų trukmės, kai Lietuvos sa
vivaldos atstovai šeimininkavo. 
Toliau seka vokiečių karinės 
administracijos poros mėnesių 
laikotarpis. Trečiasis - vokiečių 
civilinės administracijos tarps
nis, trukęs apie 3 metus. Auto
rius rašo, kad pirmame ir antra
me laikotarpyje lietuviai dau
giausia prisidėjo prie žydų žu
dynių! Autorius pamiršo pami
nėti, kad visas žydų žudynes 
organizavo, prižiūrėjo, ginklus 
davė Gestapas. Lietuvos laiki
noji vyriausybė prie žudynių nei 
žodžiu, nei veiksmais nepri
sidėjo.

Euro valiuta

Nėra jokios abejonės, kad ši 
valiuta turės didelės įtakos ir 
Lietuvai, norinčiai įsijungti į 
ES. Pastarosios vadai plačiai 
kalba apie demokratiją, bet šios 
valiutos įvedimą vykdė ne gy
ventojų atsiklausimu, bet vy
riausybių nutarimu. Bet ir šiuo 
atveju net 4 valstybių vyriausy
bės atsisakė įvesti euro valiutą, 
būtent: tai Anglija (laikinai), 
Švedija, Danija ir Graikija.

Kitas svarbus klausimas - 
varžybos pinigų rinkoje tarp 
Amerikos dolerio ir euro. Jeigu 
pavyks eurui savo vertę išlaikyti 
pastovią, nesvyruojančią tai eu
ro gali nuvainikuoti JAV dolerį. 
Bet jeigu euras pradės svyruoti 
pinigų rinkoje, tai ne tik euras, 
bet ir visos ES likimas atsidurs 
rimtame pavojuje.

Ilgaamžė Prezidento uošvė

“Respublikos” laikraščio ko
respondentė turėjo ilgoką pasi
kalbėjimą su Prezidento žmo
nos motina Ona Nutautiene. 
Paklausta, kur glūdi paslaptis 
jos ilgo gyvenimo (sulaukė 94 
metų ir dar palyginti visapusiš
kai gyvybinga), atsakė:

“Alkoholio negeriu, nieka
da nerūkiau. Visada žiūrėjau, 
ką suvalgau. Kaip prisižiūrėjau? 
Ne, nebuvo, kad nevalgyčiau 
mėsos, ją valgau iki šios dienos, 
ypač mėgstu lašiniukus. Prisi
žiūrėjau, tad nevalgydavau per 
daug. Aš - didelė miegalė, labai 
anksti eidavau miegoti ir ilgai 
miegodavau. Ir dabar taip da
rau. Miegas man ramybės ir 
sveikatos duoda. Niekad kos
metikos nenaudojau, nemėgstu 
jos. Turėjau gražius juodus an
takius, blakstienas, truputį į ru
dumą plaukus, tai man nieko 
dažyti nereikėjo. Dabar, kai 
pražilau, juodu pieštuku pa
braukau antakius. Vieną kremą 
veidui turiu, kuriuo patepu iš 
ryto nusiprausus”.

Pastaba. Kai kurioms šio 
straipsnio žinioms pasinaudojau 
iš Kauno teisininko Igno Ropi- 
ninko atsiųstomis įvairių laik
raščių iškarpomis.

Lietuvos regioninių problemų ir tautinių mažumų departamento prie Lietuvos vyriausybės direktorius dr. REMI
GIJUS MOTUZAS (antras iš dešinės) su Vasario 16 gimnazijos mokytojais Nuotr. M. Šmitienės

PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

Rūpinasi vasaros atostogomis
Tarp gražiųjų poilsio vietovių minima ir Lietuva bei Latvija. Rusija ieško draugų, dairosi j Baltuos 

valstybes, kurios orientuojasi į Vakarus. Naujoji Europos valiuta ir Amerikos doleris

KAZYS BARONAS

Didžiausi kelionių bei atos
togų mėgėjai yra japonai ir vo
kiečiai. “Germanai” jau sausio 
mėn. pradeda lankyti kelionių 
įstaigas, ieškodami gražių poil
siui vasarviečių pietiniuose Eu
ropos kraštuose. Ir ne tik Euro
poje. Vokiečiai skrenda į Vidu
rio Amerikos valstybes, tolimą
ją Aziją, Afriką. Sausio ir vasa
rio mėnesiai yra geriausias lai
kotarpis skrydžių registracijai, 
nes jau pavasarį poilsių vietovės 
ir viešbučiai yra kelionių įstaigų 
įtraukti į užsakytojų sąrašus.

Neužmirštama ir Lietuva
Džiugu, kad susidomėjimas 

Lietuva taip pat rado vietą ke
lionių savaitraščiuose. Gal tai 
paskatino labai geras atsiliepi
mas buvusio Vokietijos užsienio 
reikalų ministerio K. Kinkel’io 
apie mūsų gražiąją Kuršių Neri
ją bei jo numatomas šią vasarą 
atostogas su šeima Lietuvos pa
jūryje.

“Reise Journal - Kelionių 
žurnalas” išspausdino platų 
straipsnį apie Lietuvą ir Latviją 
su antrašte “Vilnius (Wilna) ir 
Ryga gražiai apsitvarkė”. Auto
rė Anna Brakemeier straipsnio 
pradžioje pažymėjo, kad beveik 

Nuotrauka iš vokiečių spaudos su įrašu: “Lietuvos Nida sveikina su 
daugybe namų”. Prie jų - Kuršių nerijos smėlio kopos. Ši sritis vėl pri-

Nuotr. Brakenmeier

AtA
PRANUI JANKAUSKUI

mirus, jo žmonai BIRUTEI ir sūnui PRANUI 
reiškiame gilią užuojautą -

Danutė ir Juozas Alma ir Robertas
Petroniai Petroniai

MIELAM BIČIULIUI

a.a. PRANUI JANKAUSKUI 
iškeliavus amžinybėn,

žmoną BIRUTĘ ir sūnų PRANĄ nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime -

B. Petrylienė su dukrom - Birute ir Zina
M. Statulevičienė
L. ir I. Adomavičiai

pusšimtį .metų Kuršių Nerija 
buvo atskirta nuo Vakarų pa
saulio. Tik atkūrus nepriklauso
mą Lietuvą, šis pusiasalis siekia 
Klaipėdą (Memel), sudaro pui
kias sąlygas Kuršių Nerijoje ra
miai praleisti vasaros atostogas. 
Gaila, kad pietinė dalis priklau
so Rusijai, rašo vokietė, Lietuva 
savo dalį priskyrė prie gamtos 
apsaugos vietovių. Vokietė, ke
liaudama iš Karaliaučiaus, pa
stebėjo labai didelį skirtumą 
tarp rusiškos ir lietuviškos da
lies. Ji rašė, kad tai du skirtingi 
pasauliai: rusiškoje pusėje vis
kas apleista, lietuviškoje dalyje 
viskas “šviečia”, viskas švariai 
išvalyta, namai išdažyti mėly
nom, baltom spalvom.

Aplankiusi Rygą autorė pa
siekė Vilnių, suminėdama įdo
mesnes Gedimino miesto lanky
tinas vietas. Neaplenkė vokietė 
ir Trakų, kurie yra buvę Lietu
vos sostine tos didelės ir galin
gos valstybės, siekusios Juodąją 
jūrą. Vilniuje vokietė pataria 
neaplenkti gražių šventovių, 
universiteto, arkikatedros ir 
restauruojamo senamiesčio.

Trumpai vokietė sustojo ir 
Kaune. Ji sumini rotušę, gotišką 
arkikatedrą, senamiestį, velnių 
muziejų. Straipsnio pabaigoje 
nurodomas Baltijos kelionių 

įstaigos adresas, telefonas bei 
faksas. Straipsnį puošia bendras 
Rygos vaizdas, Kuršių Nerija, 
nuomojami vasarvietės name
liai, turistams siūlomi gintari
niai dirbiniai.

Izraeliečio čiuožykla Libane
Iš Lietuvos išvykusios Gold- 

bergienės sūnus Jossi įrengia 
čiuožyklą izraeliečių okupuoto
je Libanono žemėje žiemos 
sportų mėgėjams. Mat Matulla 
kaimas labai mėgstamas žydų ir 
libaniečių turistų. Kiekvienais 
metais tą vietovę aplanko apie 1 
mil. turistų. Jossi Goldbergo 
motina vaikystėje buvo Lietuvos 
dailaus čiuožimo meisterė, o sū
nus dabar yra Izraelio vyriausy
bės paskirtas žiemos sporto va
dovu. Kanados žydų pinigais jau 
įrengta uždara čiuožykla ir pa
vadinta “Canada center”. Izrae
lio dailiajam čiuožimui atsto
vauja Rusijos žydai. Geresni 
treniruojasi JAV. Jossi Gold
berg turi atlikti karinę tarnybą, 
tačiau greičiausiai tarnaus neto
li Matulla kaimo. Apie Izraelio 
žiemos sportą rašė vokiečių 
spauda.

“Popierinis tigras”
“Rusija ieško sąjungininkų, 

tačiau jų neranda ne tik Euro
poje, bet ir Azijoje”, - rašė vo
kiečių spauda, nesKinija, Indija 
laiko Rusiją popieriniu tigru”. 
Net ir mažytė Estija užsuko 
vandenį Ivangorodo miestui, 
reikalaudama sumokėti 1 mil. 
dol. skolą už tiektą vandenį. 
Tiesa, numatoma valiutinė, ka
rinė sąjunga su kaimyne Gudija, 
tačiau ar ši vargšė valstybė gali 
kiek nors jai padėti - tai didelis 
klausimas.

Geras Rusijos ir kitų slaviš
kų tautų žinovas Varšuvos 
“Sueddeutsche Zeitung” kores
pondentas Tomas Urban prieš
paskutinę 1998 m. dieną rašė, 
kad prie krautuvių Minske buvo 
ilgiausios eilės, o jose tuščios 
lentynos: nebuvo matyti cuk
raus, miltų, sviesto, muilo, deg
tinės. Žmonės murma, nori pa
šalinti vyriausybę, tačiau už
miršta, kad visą valdžią savo 
rankose laiko Lukašenko. Jis 
yra įsteigęs krizės štabą, kuris 
eina vyriausybės pareigas. Be 
to, privatizuotos įmonės vėl pe
rimamos valstybės, mažoms pri
vačioms sudaromos sunkios są
lygos. Didžiausia infliacija: 
prieš metus laiko 1 dol. = 40, 
000 rbl., šiandieną jau 200,000 
rbl. (1 JAV dol. = 3,93 lt).

“Atvirom akim Lietuva ir 
Latvija stebi politinę plėtotę 
Gudijoje bei numatomą sąjungą

(Nukelta į 7-tą psl.)

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

VYTAUTAS P. ZUBAS

“The Ottawa Sun” dienraš
tis 1998 m. lapkričio 16 išspaus
dino savo užsienio reikalų ap
žvalgininko Eric Margolis 
straipsnį, kuriame autorius ne 
Irake, bet Šiaurės Korėjoje ma
to pavojų taikai. Autorius yra 
paskutinis mohikanas iš savo 
laiku garsėjusių “Sun” dienraš
čio žymiųjų žurnalistų Peter 
Worthington ir Lubor Zink, ku
rių raštai turėjo pasisekimą po
litinių išeivių tarpe.

Kai Amerika vėl grasino 
bombarduoti Iraką - “pavojingą 
pasaulio taikai”, ji tyliai patvir
tino 4.6 bilijonų dolerių pagalbą 
stalinistiniam Šiaurės Korėjos 
režimui. Amerikos, Japonijos ir 
Pietų Korėjos mokesčių mokė
tojai turės padengti tą pagalbą, į 
kurią įeina dvi atominės elekt
ros jėgainės, dideli kiekiai naf
tos ir maisto.

Irakas yra nemielas kraštas, 
valdomas nedoro režimo, bet jis 
niekam negresia, išskyrus savo 
pačių piliečius. Jungtinės tautos 
nustatė, kad Irakas neturi ato
minių ginklų. Gal turi nedidelį 
kiekį cheminių ir bakterinių 
ginklų, bet stokoja priemonių 
juos efektyviai panaudoti. Kai 
klausom Vašingtono ir Londo
no skundų apie Irako “teroro 
ginklus”, atsiminkim, kad Ame
rika, Britanija ir Europa Sad
dam Husseinui padėjo dujų ir 
bakterinius ginklus pasigaminti. 
Aš savo 1990 m. pranešime iš 
Bagdado nurodžiau, kaip slapta 
britų mokslininkų grupė su 
Londono žinia prie Basros ga
mino “antrax” ir “botulism”. 
Vakarai paskatino Iraką panau
doti dujas ir nuodus kare su Ira- • 
nu. Bakterijų ištekliai Irakui at
ėjo iš Amerikos.

Dabar pažiūrėkim į Šiaurės 
Korėją. Pavojingas, pusiau ap- 
glušęs režimas Pyongyang nuo
latos grasina įsiveržti į Pietų 
Korėją, sudeginti Seoul su 11 
milijonų gyventojų, turi du ar 
tris atominius ginklus, 1.2 mili
jonus karių ir milžinišką arsena
lą bakterinių/cheminių ginklų 
su tūkstančiais raketų.

Šiaurės Korėja nuolatos 
grasina sunaikinti 37,000 ameri
kiečių karių Pietų Korėjoje. Jų 
komandos ir raketos, aprūpin
tos cheminiais ginklais, gali pa
siekti amerikiečių bazes Okina- 
woje ir Japonijoje. Nodong 1 
raketa gali visą Japoniją pasiek
ti, kaip neseniai buvo pade
monstruota paleidus ją virš 
šiaurės Japonijos. Amerikiečių 
žinovas sako, kad už trejų metų 
Šiaurės Korėjos raketos su ato
miniu užtaisu pasieks Havajus 
ir Aliaską. Kaip reagavo prez. 
Bill Clinton į tokius Šiaurės Ko
rėjos kėslus? Ogi davė 4.6 bili
jono dolerių kyšį, kad būtų 
gera.

Pažiūrėkim į Serbiją. Slobo
dan Milosevič vadovaujama nu
sikaltėlių valdžia įvykdė Euro
poje nuo nacių Vokietijos laikų 
negirdėtą tautžudystę. Serbija 
turi didelį arsenalą cheminių ir 
biologinių ginklų, nuolat grasi
na juos panaudoti prieš Vakarų 
Europą ir amerikiečių pajėgas 
Bosnijoje bei Adrijos jūroje, jei 
ŠAS Šerbiją bombarduotų. Va

PAD ĖKA

AtA
REGINA VALICKIENĖ

mirė 1998 m. gruodžio 1 d. Collingwood, Ontario. Palaidota 
gruodžio 4 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje.

Nuoširdžiai dėkojame kun. E. Putrimui už gedu
lines Mišias Lietuvos kankinių šventovėje, jautrius žo
džius ir palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Dėkojame visiems draugams lankiusiems ir padė
jusioms velionei ilgos ir sunkios ligos metu. Taipgi dėko
jame giminėms, draugams ir pažįstamiems dalyvavusiems 
Mišiose ir palydėjusiems į kapines. Ačiū už maldas, gra
žias gėles ir gausias aukas: Mišioms, Lietuvoje vargstan
tiems vaikams, “Tėviškės žiburiams” ir kitai labdarai. Dė
kojame aukų rinkėjoms.

Padėka Wasagos Moterų būreliui ir A. Vitkienei 
už atsisveikinimo žodžius Collingwood’o laidotuvių na
muose. Dėkojame Toronto skautėms organizuotai daly
vavusioms laidotuvėse. Ačiū D. Keršienei ir P. Saplienei 
už jausmingus atsisveikinimo žodžius. Dėkojame karsto 
nešėjams.

Nuoširdus ačiū visiems -
vyras Stasys, sūnūs -Andrius ir Tadas 
su šeimomis, brolis Vytautas Vaidotas

šingtono atsakymas? Toliau 
nuolaidžiauti Milosevič’iui, ati
duoti jam pusę Bosnijos ir pa
dėti išsilaikyti neramioje Koso
vo srityje. Milosevic pasidarė 
pagrindinis Vašingtono sąjungi
ninkas Balkanuose. (Serbų pa
jėgos nužudė 250,000 civilių 
Bosnijoje ir Kosovo srityje, Sad
dam Hussein armija Kuveito in
vazijoje 1991 m. nužudė 500).

Tad kodėl nepapirkti Sad
dam Hussein’o, kad būtų geras, 
kaip Šiaurės Korėją? Kodėl ne
susitarti su Saddam’u kaip su 
Miloseviciumi ir pasiekti “sta
bilumą”? Iš tikrųjų, Irakas po 
Saddam’o gali atsidurti chaose 
ir Viduriniuose Rytuose Irakas 
gali būti pavojingesnis nei dabar.

Atsakymas glūdi naftos ir 
vidaus politikoje. Saddam’ui ne
gali būti dovanota už bandymą 
sugriauti Amerikos Vidurinių 
Rytų naftos karalystę ir pa
glemžti Kuveito protektoratą. 
Vašingtonui draugiški arabų 
kraštai nesuinteresuoti, kad Ira
kas, kurio naftos išteklius pra
lenkia tik Saudi Arabija, pradė
tų vėl pompuoti pilnu tempu, 
nes ir taip kritusios kainos dar 
labiau nuskriaustų. Irako naftos 
“embargo” padeda išlaikyti ne 
tik aukštas kainas, bet ir įgalina 
amerikiečiams draugiškus reži
mus pirkti daugiau ginklų iš 
Amerikos ir Europos.

Vidaus politika taip pat turi 
nemažą vaidmenį. Prezidentas 
George Bush iš Saddam Hus
sein’o padarė demoną, pavadin
damas jį “antruoju Hitleriu”, ir 
dabar nė vienas prezidentas ne
drįsta užmegzti ryšių su Irako 
vadu. Irakas Amerikai nepavo
jingas, bet šiokį tokį pavojų su
daro Izraeliui, parodytą 1991 m. 
raketų puolimu. Tačiau Izraelio 
cheminių ir biologinių ginklų 
arsenalas turbūt didesnis už 
visus tos srities kraštus. Be to, 
Izraelis yra vienintelis Vidu
rinių Rytų kraštas su atominiais 
ginklais, turintis 200-400 vie
netų. Irako dujų ar bakterinis 
užpuolimas iššauktų greitą Iz
raelio atsakymą su atominiais 
ginklais, kurie sunaikintų Iraką 
ir Saddam’ą.

Izraelio šalininkų grupės 
Amerikoje įsitikinusios, kad 
Irakas yra mirtinas Izraelio 
priešas. Šitaip tikėdamos, jos 
spaudžia Baltuosius rūmus Ira
ką sunaikinti, net jeigu reikėtų 
bombarduoti Iraką net kas keli 
mėnesiai. Prieš 1991 m. karą kai 
kurie Izraelio strategai laikė 
Saddam’ą pragmatikų, su ku
riuo galima susitarti, ypač prieš 
bendrą priešą Siriją. Jam rūpi 
tik jo paties kailis ir valdžia. Jis 
tikriausiai tartųsi su Izraeliu, 
kaip ir su bet kuo kitu, jei maty
tų pelną. Net Irako-Izraelio su
tartis prieš Iraną yra galima. Vi
durinių Rytų labirinte nėra nie
ko absoliutaus.

Pramoginiai Irako bombar
davimai - ne strategija. Tai vai
kiškas nekantumas, išreikštas 
B-52 bombonešiais. Reikia pro
to, ne jėgos. Jei Amerika gali 
puotauti su Šiaurės Korėjos 
kipšais ar Serbija, kodėl negali 
su Iraku? Juk Saddam Hussein 
buvo Vakarų favoritas Viduri
niuose Rytuose. Kodėl vėl ne
gali būti?

mailto:tevzib@pathcom.com
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Lenkijos pasieniečiai jau Punske
Lietuvių protestai ir prašymai nepadėjo

Klausimai
Gerbiamieji,

1997 m. esu gavusi Lietuvos 
pilietybę. Buvau nustebinta Lie
tuvos įstaigų tarnautojų nuošir
džiu patarnavimu, ieškant reikia
mų dokumentų ir gaunant pasą.

1999 m. gegužės pabaigoje 
norėčiau atvykti į Lietuvą, susi
rasti butą nuolatiniam Lietuvoje 
apsigyvenimui, bet daug kas ma
ne nuo to atkalba, kad man, 
kaip Amerikos lietuvei, teks susi
durti su nenumatytais sunkumais 
ir nusivilti. Todėl norėčiau iš
siaiškinti kai kuriais man rūpi
mais klausimais.

1. Ar bus uždėti mokesčiai 
ant mano pensijos, gaunamos iš 
JAV?

2. Perkant butą ar jį nuomo
jam nebus iš manęs reikalauja
ma didesnio mokesčio negu mo
ka vietiniai ir tik todėl, kad esu 
Amerikos lietuvė?

3. Lietuvos lietuvė man sakė, 
kad Kauno dantų klinikoje už 
vieno danties karūnėlę ji mokėjo 
100 dolerių. Ar ir man kainuotų 
tiek pat, ar už tą patį reikėtų mo
kėti daugiau?

4. JAV “Medicare" už dakta
rų patarnavimą, tyrimus, ligoninę 
sumoka 80% visų išlaidų, pensi
ninkui lieka sumokėti 20% liku
sius. Persikeldama gyventi į Lie
tuvą, turėsiu atsisakyti “Medica
re". Šiuo metu esu sveika, bet ką 
turėsiu daryti apsirgusi Lietuvo
je? Kiek man kainuos daktarai ir 
ligoninė, jei teks ja naudotis?

5. Žinau, kad kai kurie 
Amerikos lietuviai, apsigyvenę

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

Dienos arabų krašte Jemene
Kelionės įspūdžiai iš valstybės, kurioje gyvenimas labai skirtingas nuo mūsiškojo. 

Tai kitoks pasaulis su savita religija, savita kultūra, savita galvosena
STASYS DALIUS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Beduinų palapinės

Pasiekėm tos dykumos pa
kraštį, kur stovi kelios didelės 
palapinės. Jose gyvena bedui
nai. Aplink po smėlį vaikščioja 
vištos, ožkos, gieda gaidžiai. 
Jokio medelio aplink, vien tik 
smėlis. Mūsų automobiliai su
stojo netoliese, ir mes išlipom. 
Buvome pakviesti į vienos pala
pinės vidų.

Prieš įeinant į vidų, reikia 
nusiauti batus. Viduje ant že
mės padėtas kilimas, o sėdėti 
jokių kėdžių nėra, tik tokios pa
galvėlės. Čia barzdotas bedui
nas laikė ant kelių mažiuką, tur
būt vaikaitį. Šio beduino šeima 
turi 10 vaikų, kurių būrys zujo 
aplinkui. Visa mūsų grupė vos 
sutilpom į tą palapinę, neužteko 
vietos atsisėsti ant tų pagalvėlių. 
Likusieji sutūpėm ant kilimo. 
Čia visus pavaišino karšta arba
ta, irgi gerai užsaldyta. Ten su
žinojom, kad vyrai Jemeno ka
riuomenėje tarnauja dvejus me
tus nuo 19 m. amžiaus. “Bedui
nas” arabų kalboje reiškia ne 
gentį, bet arabą, gyvenantį dy
kumos palapinėje. Taip pat ir 
“Sahara” žodis arabiškai reiškia 
dykumą, tad Saharos dykuma 
būtų tik “dykumos dykuma”.

Užkandžiai dykumoje
Atėjus pietų laikui visi au

tomobiliai sustojo tos dykumos 
plote, prie kelių aptriušusių me
džių. Tai lyg kokia oazė, nes bu
vo šulinys su rankine pompa, 
kur galėjom nusiplauti rankas. 
Po tais medžiais buvo prikritu
sių labai aštrių spyglių, kuriuos 
šiek tiek nušlavę galėjom at
sisėsti, bet vis tiek reikėjo 
saugotis, kad sėdant neįdurtų į 
sėdynę.

Atnešė į dėžes sukrautus 
suvožtinius ir visiems išdalino. 
Valgėm, nors ir sausą davinį, 
nes kitko nėra. Priedo gavom 
sultingą apelsiną. Mums beval
gant atsirado ir būrelis vaikų. 
Sausų suvožtinių nepajėgėm su

Lietuvoje savo pensijos čekius iš 
JAV gauna per Amerikos amba
sadą, po to padeda į banką ar 
banke juos iškeičia. Ar tie bankai 
pensininkui jo pensijos dolerius 
išmoka doleriais ar litais, ar kaip 
pensininkas pageidauja? Ar yra 
pas jus šiuo metu patikimų ban
kų, į kuriuos būtų saugu įdėti pi
nigus? Ar tiesa, kad į banką pa
dėti pinigai užšaldomi penke- 
riems metams ir tik po 5-rių metų 
galima pradėti jais naudotis?

6. Grįždama į Lietuvą norė
siu parsivežti savo asmeninius 
daiktus, kurie bus supakuoti į ne
mažai dėžių. Jas išsiųsiu per 
“Transpak” firmą. Ką turiu dary
ti ir kur kreiptis, kad už mano 
daiktus nebūtų imamas muitas? 
“Transpak” firma man sakė, kad 
jiems nėra reikalingas joks pažy
mėjimas dėl mano daiktų per
siuntimo, bet jis bus reikalingas 
Lietuvoje. Kodėl jis bus reikalin
gas ir kokiu atveju?

7. Ar nebus daromos kliūtys 
man užsiregistruoti kaip gyvento
jai bet kurioje Lietuvos vietovėje?

Mano noras grįžti į Tėvynę 
yra ne siekimas ramiai nutūpti ir 
laukti mirties ar ieškoti linksmy
bių ir grožėtis gamta, kuri nėra 
blogesnė už užsienyje, bet dirbti 
(veikti) Lietuvos ir lietuvių tautos 
labui kiek mano jėgos leis, nes aš 
nieko nenoriu iš Lietuvos, tik esu 
pasiryžusi pagal išgales ir sugebė
jimus jai duoti.

Su pagarba...

Atsakymai
Gerbiamoji Ponia,

Ačiū, kad kreipėtės į mūsų 
Informacijos centrą. Atsakome 
j Jūsų laiške pateiktus klau
simus.

1. Dėl pensijos apmokesti
nimo. Pagal šiuo metu Lietuvo
je galiojančius įstatymus Jūsų 
pensija Lietuvoje nebus apmo
kestinta, jeigu Jūs už savo gau
namas pajamas mokate pajamų 
mokestį Jungtinėse Valstijose. 
Jeigu pajamų mokesčio Valsti
jose nemokate, Jūsų pensija 

Beduino palapinė Saharos dykumoje

valgyti. Arabas vadovas surinko 
visus likusius ir padalino vai
kams, kurie noriai ėmė valgyti. 
Po valgio visas dėžes ir popie
rius sukrovėm į krūvą ir uždegę 
palikome.

Pasiekėm asfaltą
Vėl važiavome ta begaline 

lyguma valandą ir kitą, kalnams 
vis tolumoje dunksant. Dabar 
važiavome lyg ir išvažinėtu vie
nu kelio ruožu ir į šalis nebesi- 
sukiojom. Kelias labai dulkinas, 
gerokai kratė per tuos nelygu
mus. Apie 3 v.p.p. pagaliau pa
siekėm asfaltuotą kelią. Dabar 
jau mažiau dulkėjo ir mažiau 
kratė. Šoferis, kad ir per duo
bes, važiavo 50-60 km greičiu. 
Pakeliui sustojom restorane, 
kur gavom arbatos, ir buvo iš
vietės. Jau matėsi vienas kitas 
namelis.

Pagaliau išvažiavom iš Sa
haros teritorijos. 4 v.p.p. pasie
kiam Seiyun vietovę ir “Palace” 
viešbutį, kuriame apsistojom.

Kelionėje per Saharos smil
tynus su sustojimais išbuvom 12 
valandų ir sukorėm 400 km. 
Mums liko įdomi patirtis - pil
nos dienos kelionė per dykumos 
kopas ir smiltynus. Pajutom ką 
reiškia keliauti per saulės kaiti
namus plotus nesutinkant nė 
vieno keleivio. Kvėpavom smė
lio dulkes, braukėm besisun- 
kiantį prakaitą, čepsėjom nuo 
kaitros sukepusiom lūpom, gė

Lietuvoje butų apmokestinama 
20% pajamų mokesčiu. Kai bus 
ratifikuota jau pasirašyta Lietu
vos ir JAV tarpusavio sutartis 
dėl dvigubo apmokestinimo iš
vengimo, pensijų, gaunamų iš 
JAV, apmokestinimo tvarka pa
sikeis. Pagal šią sutartį Lietuvo
je reikės mokėti mokestį tik už 
pensijas, gaunamas iš privačių 
fondų ir tik už tą pensijų dalį, 
kuri būtų apmokestinama Ame
rikoje. Be to, Lietuvos prezi
dentas ir jungtinė Lietuvos res
publikos seimo ir JAV lietuvių 
bendruomenės komisija bei mū
sų Informacijos centras jau pa
ragino Lietuvos vyriausybę pri
imti sprendimus, kurie atleistų 
nuo mokesčių visus pensinin
kus, gaunančius pensijas iš už
sienio. Todėl tikimės, kad arti
miausiu metu Lietuvoje įsiga
lios tvarka, pagal kuria už visas 
pensijas nereikės mokėti jokių 
mokesčių.

2. Dėl mokesčio už butą. 
Mokestis už butą Lietuvoje vie
nodas visiems, nepriklausomai 
nuo to, ar esi iš Amerikos, ar iš 
Lietuvos. Jeigu koks žmogus su
galvotų pasipelnyti iš to, kad 
esate Amerikos lietuvė, su tuo 
žmogumi paprasčiausiai nerei
kia turėti reikalų, o į jo pageida
vimus neverta kreipti dėmesio.

3. Kainos už dantų gydymą 
įvairiose dantų klinikose šiek 
tiek skiriasi, bet apskritai yra 
gerokai žemesnės nei Ameriko
je ar Kanadoje, o kokybe visi la
bai patenkinti, nes atsirado 
daug stomatologinių gydyklų, 
kur dirbama su naujausia tech
nika, o ir daktarai dažnai būna 
pasitobulinę užsienyje. Jeigu 
anksčiau lietuviai iš Lietuvos, 
kas tik kokiais būdais galėda
mas stengdavosi susitaisyti ir 
susidėti dantis Amerikoje, o su
grįžus visi stebėdavosi, tai dabar 
girdime apie daug atvejų, kai 
yra kaip tik priešingai. Šiuo me
tu vienas pažįstamas yra atva
žiavęs vien tuo reikalu, nes tu
rėjo susistatyti visus dantis ir 
norėjo sutaupyt pinigų.

rėm šiltą vandenį. Ir visi ištvė- 
rėm visos dienos kelionę nevėsi
namuose automobiliuose.

Kaime ir miestelyje
Po Saharos dykumos kelio

nės sekančią dieną leido išsi
miegoti už praeitą naktį, kėlė
mės 8 v.r. Po pusryčių pradėjom 
lankyti aplinkines vietoves. Pir
miausia užsukom į Seiyun tur
gų, kur daug vietinių gaminių 
sukrauta parduoti. Pavaikštinė- 
jom po turgaus rajoną, kur buvo 
parduodami vaisiai, daržovės, 
grūdai, tabakas, kava ir arbata. 
Buvo daug smilkalų, panašių į 
sakus, kuriuos uždegus sklinda 
malonus kvapas, ir įvairiausių 
kvepiančių prieskonių. Visa ap
linka jais kvepėjo. Čia daug ara
bų vaikščiojo, garsiai derėjosi 
pirkdami norimas prekes.

Daug kur matomas ginkluotas Jemeno beduinas

Griūvantys senieji pastatai Beržkalnyje - Karaliaučiaus krašte
Nuotr. M. Purvino, 1993

4. Dėl gydytojų paslaugų 
apmokėjimo. Atsisakę “Medi
care”, Lietuvoje Jūs turėsite 
valstybinį sveikatos draudimą. 
Jums nieko nereikės mokėti už 
šį draudimą, nes pensininkų 
draudimo išlaidas apmoka Lie
tuvos vyriausybė. Lietuvos vals
tybinis sveikatos draudimas pa
našus į Amerikos HMO. Kainos 
už bet kokį gydymą, taip pat ir 
dantų, priklauso tik nuo to, ko
kius vaistus ir gydymo medžia
gas ir kokį gydytoją pasirinksite 
- brangesnius ar pigesnius - bet 
nepriklauso nuo to, iš kur esi 
atvykęs. Valstybinis sveikatos 
draudimas apmoka visas gydy
mo išlaidas, kurios neviršija vi
dutinių gydymo kainų Lietuvo
je, o taip pat padengia bazinę 
vaistų kainą.

5. Dėl bankų. Lietuvoje yra 
patikimų bankų. Pavyzdžiui 
“Vilniaus bankas”, kurio kont
rolinis akcijų paketas priklauso 
vienam stambiausių Švedijos 
bankų, arba Taupomasis ban
kas, kuriame laikomus indėlius 
garantuoja Lietuvos vyriausybė. 
Bankai pensijas pensininkams 
išmoka taip, kaip pageidauja 
pensininkas. Bankuose savo pi
nigus galima laikyti ir užsienio 
valiuta, ir litais. Be to, Jūs galite 
savo pensiją nukreipti į JAV 
banką, o per pasirinktą Lietu
vos banką tik laikas nuo laiko 
atsisiųsdinti iš to Amerikos

Atvykom po to į Tarim, kur 
grakštus aukštas mečetės mina
retas baltuoja 50 metrų aukšty
je. Gatvės labai dulkėtos, smė
lėtos, tiesiog rūksta kai prava
žiuoja automobiliai. Apžiūrė
jom rūmus, statytus iš purvo 
plytų, labai reikalingus remon
to. Iš lauko gan gražiai atrodo, 
trijų aukštų, šio krašto stiliaus. 
Ir daugiau matėsi tokių namų, 
reikalingų remonto, kuriuose 
jau niekas negyveno.

Po pietų pertraukos lankė
me Shiban miestą, turintį 7,000 
gyventojų. Automobilius pali
kom miesto pakraštyje ir ėjome 
pėsti, nes gatvelės siauros, ne
pravažiuojamos. Centre visi na
mai pastatyti tik iš purvo plytų 
iki šešių aukštų dydžio. Jie pilni 
gyventojų. Per lauko sienas 
plastikiniais vamzdžiais atvestas 
vanduo, bet kanalizacijos nėra, 
tad visos paplavos ir šiukšlės me
tamos ant gatvelės. Namai aukš
ti, rikiuoti kvadratais. Tarp jų 
tik siauras pėstiems praėjimas. 
Tose gatvelėse būriai įvairaus 
amžiaus vaikų ir daugybė ožkų 
rausiasi po išmestas šiukšles.

Mano bendrakeleiviai
8 v.r. išvykom iš Seiyun 

pajūrio link į Al Mukala miestą. 
Vėl penkių automobilių vilksti
nė. Mūsų šoferis mėgsta lenkty
niauti ir dažnai aplenkia kitus.

Sėdžiu automobilyje su 
kambario draugu Robertu, ku
ris yra 69 m. amžiaus pensi
ninkas, buvęs Toronto vienos 
kolegijos ekonomikos profeso
rius. Dabar gyvena Fort Erie, 
kur ir jo 94 m. amžiaus motina 
gyvena nuosavam name. Dažnai 

banko Jums reikiamą pinigų su
mą. Gandas apie 5 metams už
šaldytas sąskaitas kilo dėl 5 me
tų senumo įvykių, kai Lietuvoje 
rublis buvo keičiamas litu ir 
Lietuvos Taupomasis bankas 
buvo atskiriamas nuo pavaldu
mo Maskvai. Tuo metu Lietu
voje buvo hiperinfliacija, dėl 
kurios indėliai Taupomajame 
banke visiškai nuvertėjo. Lietu
vos vyriausybei indeksavus in
dėlius, Taupomasis bankas ne
beturėjo grynų pinigų, kuriais 
galėtų dengti indėlius. Todėl tie 
seni rubliniai indėliai dengiami 
litais tik dabar, panaudojant 
tam lėšas, gaunamas iš Lietuvos 
valstybinių įmonių privatizavi
mo. Sis įvykis patvirtina, kad vy
riausybės teikiamos Taupomojo 
banko indėlių garantijos yra pa
tikimos.

6. Apie muitinės reikalus 
mūsų Centras yra parengęs bro
šiūrėlę. Mes įdedame ją į laišką, 
ir ten rasite savo daiktų atsive- 
žimo be muito mokesčio proce
dūros aprašymą.

7. Dėl užsiregistravimo Lie
tuvoje. Būstą Jūs galėsite įsigyti 
ten, kur pageidausite. Užsire
gistruoti galėsite toje vietoje, 
kurioje turėsite būstą. Jeigu Jūs 
nutartumėte nuomoti butą, pri
siregistravimo jame klausimas 
būtų derybų su šeimininkais ob
jektas. Grįžtantys į Lietuvą lie
tuviai, kurie nenusiperka buto, 

pasakoja apie ją. Esą jau silpnai 
mato ir neprigirdi, bet nenori iš 
savo namo keltis kitur gyventi. 
O jis pats gyvena atskirame 
bute. Buvo vedęs dukart, bet 
išsiskyręs. Mėgsta pats gaminti 
valgį ir su kitom moterim vis 
kalbasi apie valgių receptus. Ki
ta bendrakeleivė Janet labai gy
va, smalsi, viskuo besidominti ir 
pilna įvairios informacijos, mo
kytoja pensininkė, gyvenanti ne
toli Hamiltono, Vineland. O 
trečia bendrakeleivė, visada su
sirūpinusio veido, noriai pasa
koja, kaip elgtis nežinomoje ke
lionėje ir baigdama vis priduria: 
“O aš taip padariau, ir gerai 
išėjo”.

Keliai, kalnai, nameliai
Kelias, kuriuo važiavom, la

bai nevienodas - vienur asfal
tuotas, kitur ne, duobėtas, ak
menuotas. Dažnai reikia nuo 
kelio nusileisti prie nusekusių 
akmenuotų upių pervažiuoti į 
antrą pusę. Vienoje akmenuo
toje upėje kurios kalno šone 
išsistatęs Hadrim miestukas, su
stojom ir lipom vingiuotu keliu 
aukštyn. Kelio grindinys - stam
būs apvalūs akmenys, kurie nuo 
vaikščiojimo nušlifuoti, slidūs. 
Aplinkui kalnai su plokščiomis 
kaip stalas viršūnėmis ir vadina
mi stalo kalnais (Table Moun
tains).

Tuo grindiniu pėsti kopėm 
aukštyn, nes nameliai išsistatę 
irgi iki kalno viršaus. Ėjau 
braukdamas prakaitą, ir juo 
aukščiau, juo sunkiau kopti. Su
stojau ir pamačiau, kad dar nė 
iki pusės kalno neįlipta o kiti, 
jau pavargę, grįžta nebandyda
mi lipti toliau. Pastovėjęs ir aš 
grįžau atgal prie automobilių.

Vėliau tarp kalnų siauru 
tarpekliu kilom aukštyn. Slėnyje 
žemai matėsi žaliuojančios pal
mės. Taip užvingiavom aukš
čiau kalnų į plačią lygumą - Al- 
Garashem vietovę. Aplinkui vi
sur sausa, pilkai rusva spalva 
kiek akis užmato, jokio žalumo. 
Maži nuskurdę krūmeliai ir čia 
įsikibę laikosi. O jau dulkių de
besys kyla, kai tik išsuka iš 
asfalto linijos. Privažiavom šioje 
aukštumoje iš blokų pastatytą 
restoraną. Daugiau jokių name
lių ar pastatų aplinkui nėra.

(Bus daugiau)

Sausio 13-ąją, kaip tik tuo 
metu, kai Punsko Kovo 11-osios 
gimnazijoje vyko renginys, skir
tas tragiškų įvykių Vilniuje pa
minėjimui, Lenkijos pasienie
čiai įsikėlė į Punsko sveikatos 
centrą. Trečiadienio rytą nuste
bę miestelio gyventojai pamatė 
ant ambulatorijos stogo užlipusį 
uniformuotą vyriškį, kuris mon
tavo satelitinę anteną. “Vadina
si, sulaukėme svečių, nelauktų 
ir nenorėtų” - pagalvojo ne vie
nas punskietis.

Lietuvių protestai ir prašymai 
nepadėjo...

Pasienio postas Punske jau 
tapo faktu. Pirmieji pasieniečiai 
apsigyveno kadaise gydytojams 
statytuose butuose. Lenkijos 
lietuvių organizacijų protestai 
bei Kanados ir kitų kraštų Lie
tuvių bendruomenių parama, 
nors moraliai labai svarbi, atro
do, nepadarė didesnio įspūdžio 
nei Lietuvoje, nei Lenkijoje.

Prieš vykdamas oficialaus 
vizito į Vilnių, praėjusių metų 
gruodžio menesį Lenkijos min. 
pirmininkas Jerzy Buzek pareiš
kė: vyriausybė dar kartą ištirs, 
ar priimant sprendimą dėl pa
sienio posto įkurdinimo Punske 
nebuvo padaryta klaidų. “Neno- 

dažnai susitaria su savo giminė
mis ir užsiregistruoja jų bute. 
Be to, nuo 1999 liepos 1 d. įsi
galios gyvenamosios vietos dek
laracijos įstatymas, kuris panai
kins dabartinę registravimosi 
tvarką. Savo gyvenamą vietą 
paprasčiausiai reikės deklaruo
ti, užpildant deklaracijos lapą 
Lietuvos gyventojų registracijos 
įstaigoje.

Nedvejodama kreipkitės ir 
toliau į mus visais iškylančiais 
klausimais. Kai grįšite į Lietuvą, 
būsite visada laukiamas svečias 
lietuvių grįžimo į Tėvynę infor
macijos centre.

Žilvinas Beliauskas 

Gotikinės Pabiržės šventovės vidus su didžiuoju altoriumi

MARGUTIS
PYSANKA - V.I.M. Ine.
4134 Dundas St. West, Etobicoke, ON, M8X 1X3

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

Siuntiniai laivu ir lėktuvu
... ’ .1.' _____________ -

TIESIOG į VILNIŲ

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

Pristatymo kaina $15 už siuntinį

Tel. (416) 233-4601

retume, kad Lenkijos lietuviai 
jaustųsi nuskriausti Lenkijos 
administracinių valdžių veiks
mais” - kalbėjo premjeras.

Kaip pranešė Lietuvos ži- 
niasklaida, pasienio posto Puns
ko klausimą pokalbyje su Len
kijos vyriausybės vadovu iškėlė 
Lietuvos seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis. Bet nuo to 
Punsko reikalai nepajudėjo ge- 
ron pusėn. Matyt, Lenkijos lie
tuvių organizacijos bei Punsko 
valsčiaus taryba nėra laikoma 
rimtu partneriu, nei negauta at
sakymų į protesto raštus, pa
siųstus aukščiausių Lenkijos 
valdžių atstovams.

Vasario 5 d. įvyks Admi
nistracinio teismo posėdis, ku
rio metu bus nagrinėjamas 
Punsko valsčiaus tarybos skun
das dėl sveikatos centro perda
vimo teisėtumo. Skunde nuro
doma, kad Suvalkų vaivada per
davė pasienio sargybos reik
mėms ambulatoriją, nusitarda
mas su Punsko valsčiaus taryba. 
Sveikatos centras buvo pastaty
tas vietos gyventojų iniciatyva, 
ir nemaža dalį lėšų - apie ket
virtadalį - paaukojo valsčiaus 
gyventojai. Perdavus pasienie
čiams pusę pastato, tektų iškel
dinti vaistinę ir reabilitacijos 
centrą, valsčius netektų taip pat 
keturių butų, skirtų medicinos 
darbuotojams.

Nors oficialiai niekas neno
ri pasakyti, kiek pasieniečių at
sikels į Punską, minimas 30-40 
uniformuotų vyrų skaičius. Kar
tu su šeimomis tai būtų apie 
šimtą žmonių. Punske gyvena 
apie tūkstantį gyventojų, trys 
ketvirtadaliai jų lietuviai. Tad 
sunku paneigti, kad atsikėlus 
pasieniečiams nepasikeistų gy
venvietės tautinė struktūra. 
Punskas yra vienintelis miestelis 
(o tiksliau gyvenvietė) Lenkijo
je, kur lietuviai dar sudaro dau
gumą. Kaip ilgai? Z.M.
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Lietuvos viešųjų ryšių sąjun
ga trečią kartą surengė nešališ- 
kiausios žiniasklaidos konkursą. 
Viešosios nuomonės tyrimų fir
mos “Vilmorus” ir “Baltijos ty
rimai” apklausinėjo 2,000 gyven
tojų įvairiose Lietuvos vietose. 
Laimėtojai - “Lietuvos ryto” 
dienraštis, TV3 televizija, “Ra
diocentro” stotis ir ELTA buvo 
apdovanoti gruodžio 28 d. Vil
niuje, “Vartų” galerijoje.

“METŲ MOTERIS”
BNS skelbia, kad gruodžio 18 

d. Vilniaus rotušėje Lietuvos pre
zidento žmonai Almai Adamkie
nei buvo suteiktas “Metų moters” 
titulas. “Metų moterį” renka žur
nalas “Moteris”. Praėjusiais me
tais žurnalas “Stilius” paskelbė ją 
elegantiškiausia moterimi.

LIŪTŲ ŠVENTĖ
1998 m. gruodžio 26 d. Kau

ne prie Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus buvo surengta jubilie
jinė liūtų šventė, rašo ELTA. 
Buvo parodytos gražiausios liūtų 
kaukės, skaitomi eilėraščiai, su
rengta fotogafijų su liūtais paro
da. Liūtų skulptūrų pora, kurią 
Tiškevičiai buvo atgabenę iš Pe
terburgo į savo dvarą Biržų rajo
ne, buvo padovanota muziejui 
1938 m. pabaigoje.

RUSIJA PERKA SŪRIUS
“Lietuvos aido” žiniomis, AB 

“Šiaulių pienas”. 1998 m. gruo
džio mėn. vėl pradėjo parduoti 
daugiau sūrio, gauti daugiau už
sakymų. Kasdien išsiunčiama vi
dutiniškai po 45 tonas sūrio, ma
žėja kiekiai sandėliuose, kurie bu
vo perpildyti prasidėjus Rusijos 
krizei. Daugiausia pirkėjų yra iš 
Rusijos ir kitų NVS kraštų. Nauji 
klientai privalo mokėti iš anksto. 
Nors dauguma sūrių išvežama į 
Rusiją, juos perka ir Vakarų fir
mos bei perpardavinėja. Ben
drovei “Šiaulių pienas” prekyba 
gerėja, tačiau skolų žemdirbiams 
dar yra 6 mln. litų o už elektrą, 
vandenį, šilumą ir pakavimo me
džiagas - 5 mln. litų.

SUTARTIS SU MASKVA
Prieš pat Kalėdas Lietuvos 

bendrovė “Lietuvos dujos” ir Ru
sijos firma “Gazprom” pasirašė 
sutartį dėl dujų tiekimo 1999 m. 
Generalinio direktoriaus Kęstu
čio Šumacherio teigimu, sąlygos 
šiems metams bus geresnės, dujų 
kaina mažesnė. Pernai buvo mo
kama 78 JAV dol. už 1000 kubi
nių metrų dujų. Sutarta, kad šiais 
metais bus mokama ne tris, o du

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

a 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

kartus per mėnesį. Įsipareigota 
nupirkti 1 bin. kubinių metrų du
jų, o Jonavos trąšų gamykla pagąl 
atskirą sutartį pirks dar apie 600 
mln. kubų.

IŠNIEKINTA ŠVENTOVĖ
Per Kalėdas nuo vandalų dar

bo nukentėjo Vilniaus Šv. Pran
ciškaus ir Šv. Bernardino, vadina
ma “Bernardinų” šventovė. Buvo 
išlaužtos centrinės durys, priean
gio kryžius apverstas ir apdegin
tas. Nuverstas altorius, nuplėštas 
šv. Pranciškaus paveikslas, šven
tovės vėliavos, eglutė, žvakės. Iš
vogta dalis įgarsinimo aparatūros, 
kurios vertė apie 12,000 Lt., pra
neša “Lietuvos aidas” (nr. 254). 
Rektoriaus kun. Juliaus Sasnaus
ko, OFM, manymu, tai darbas pa
auglių, mėgdžiojančių satanistus.

Per Naujuosius metus buvo 
apiplėšta ir išniekinta Gruzdžių 
šventovė Šiaulių rajone. Policijos 
išaiškinta, kad paaugliai iš Naujo
sios Akmenės išplėšė aukų dėžu
tes, pavogė porą mikrofonų. Pa
daryta žala - 570 Lt.

LEIS PIRKTI “HERMIS”
BNS skelbia, kad Valstybinė 

konkurencijos ir vartotojų teisių 
gynimo tarnyba davė leidimą Vil
niaus bankui įsigyti iki 50% ban
ko “Hermis” akcijų. Toks žingsnis 
neprieštarautų Konkurencijos 
įstatyme numatytai akcijų pirki
mo ribai (70% ar daugiau). Pra
ėjusių metų lapkričio pradžioje 
Vilniaus ir “Hermis” bankai kar
tu valdė 40.5% krašto bankų tur
to, 45.9% paskolų ir 34.8% indė
lių rinkos. Dar reikalingas bus 
Lietuvos banko sprendimas.

KREDITO UNIJOS
Lietuvoje nuo 1995 m. jau įsi

steigė 28 kredito unijos, rašo 
“Valstiečių laikraštis”. Pirmoji 
buvo “Vievio taupa”. Iš viso apie 
3000 lietuvių priklauso kredito 
unijoms, kurių visos teikiamos 
paslaugos yra nemokamos. Kredi
to unijų steigimo projektą Lietu
voje vykdo Kanados “Societe de 
Developpement Internationale 
Desjardins” atstovybė, o finan
suoja CIDA, Kanados tarptauti
nės plėtros agentūra. Parama taip 
pat gaunama iš Atviros Lietuvos 
fondo ir tautiečių iš užsienio.

SUMAŽINO MOKESČIUS
Lietuvos ūkininkų sąjunga 

kreipėsi į rajonų savivaldybes, 
prašydama atleisti ūkininkus nuo 
žemės mokesčių arba jį sumažin
ti. Ūkininkų būklė labai pablogė
jusi dėl mažų supirkimo kainų, 
vėluojančių atsiskaitymų ir kitų 
priežasčių. “Valstiečių laikraštis” 
praneša, kad todėl nuo žemės 
mokesčio visiškai atleisti Jonavos, 
Jurbarko, Klaipėdos ūkininkai, o 
50% sumažintas žemės mokestis 
Telšių, Kėdainių, Varėnos, Igna
linos ir kai kurių kitų rajonų ūki
ninkams. OCT

Atsisveikinimo vakaras Lietuvos ambasados patalpose Otavoje. Iš kai
rės: KLB Otavos apylinkės pirm. RŪTA KLIČIENĖ, ambasadorius dr.
A. EIDINTAS, naujom ambasadoriaus pareigom Gudįjai paskirtas JO
NAS PASLAUSKAS, DALIA PASLAUSKIENĖ Ntr. V. Priščepionkos

Ottawa, Ontario
IŠLEISTUVĖS AMBASADO

JE. 1998 m. gruodžio 22 d. Lietu
vos ambasadorius Kanadai dr. A. 
Eidintas ambasados patalpose su
rengė išleistuves ambasados minis- 
teriui patarėjui Jonui Paslauskui ir 
ambasados sekretorei Daliai Pas- 
lauskienei. Lietuvos prezidento de
kretu, Jonas Paslauskas paskirtas 
Lietuvos ambasadoriumi Gudijai. 
Tarnybą Minske pradės 1999 m. 
sausio mėnesį.

1995 m. liepos mėn. 16 d. Ota
voje atidarius Lietuvos ambasadą, 
Jonas Paslauskas joje pradėjo dirbti 
kaip laikinasis reikalų patikėtinis. 
Nuo 1997 m. rudens, į Otavą atvy-
kus ambasadoriui A. Eidintui, J. 
Paslauskas ėjo ministerio patarėjo
pareigas.

Atsisveikinimo žodyje ambasa-

OFFORD
REALTY LTD.

Member Broker, 38 Hurontarlo St., 
Collingwood, Ontario L9Y 2L6

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

Angelę
Salvaitytę, B.A.,

Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

@ LIFIUVIAI PASAULYJE

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. 705 429-2121 ar 
705 445-5640 

namų tel. 705 429-6428

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

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

GRYBELIN1AI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SEN1ORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
IN DĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

Delhi-Tillsonburg, ON
A. a MEČISLOVAS NORKUS 

prieš vienerius metus - 1998 m. va
sario 5 d. iškeliavo į amžinybę. Jis 
gimė 1915 m. Šauklės kaime, Kvė
darnos valsč. devynių vaikų šei
moje. Iš jų išaugo keturi broliai ir 
dvi seserys. Mečislovas baigė pra
džios mokyklą Šventų kaime, vė
liau mokėsi Tauragėje, kur 1935 m. 
baigė mokytojų seminariją. Kaip 
pažangus vokiečių kalboje, Lietuvos 
švietimo ministerijos buvo paskirtas 
mokytojauti Klaipėdos krašte. 1936 
m. tapo vedėju Kalvelių pradžios 
mokyklos, kur vaikai buvo auklė
jami lietuviškai. 1937 m. atliko ka
rinę tarnybą ir įstojo į karo mo
kyklą Kaune, kurią baigė artilerijos 
jaunesniojo leitenanto laipsniu ir 
išėjo į atsargą. 1939 m. paskirtas 
mokyklos vedėju Laukuvoje. 1944 
m. kartu su savo broliais Antanu, 
Viktoru ir Česlovu pasitraukė į Vo
kietiją. 1947 m. atvažiavo į Kanadą 
miškų darbams. Vėliau gyveno To
ronte, kur stipriai kūrėsi lietuviai 
atvykę iš Europos. Čia buvo iš
rinktas KL tarybos pirmininku. Su
organizavus Lietuvių sąjungą, buvo 
išrinktas į centro valdybą.

1950 m. sumainė aukso žiedus 
su Danute Krasauskaite. Netoli 
Delhi pirko tabako ūkį. Čia įsijungė 
į KLB apylinkės veiklą įvairiomis 
pareigomis. Įsisteigus Šv. Kazimie
ro parapijai, kelerius metus dirbo 
komiteto pirmininku. Įsteigė apy
linkės lietuvių vaikams šeštadieninę 
mokyklą, kurioje mokytojavo eilę 
metų. Vadovavo parapijos chorui. 
Pardavęs ūkį dirbo “Tabacco Re
search Station” iki pensijos metų. 
Mečislovas su žmona Danute iš
augino dvi dukras - Dalią ir Birutę, 
sūnų Rimą. Turėjo penkis vaikai
čius, kuriuos labai mylėjo.

Tėvynės meilė buvo visada jo 
širdyje, džiaugėsi nepriklausomybės 
atkūrimu, nes visą savo gyvenimą 
buvo įsijungęs į lietuvišką veiklą. 
Nors jo nebėra mūsų tarpe, jį su 
meile prisimena šeima, giminės ir 
artimieji. B.V.

A. a. MEČISLOVAS NORKUS

Hamilton, Ontario
KLB HAMILTONO APYLIN

KĖS VALDYBA rengia Lietuvos 
nepriklausomybės, Vasario 16, mi
nėjimą, kuris įvyks vasario 13, šeš
tadienį, 4 vai. p.p. Jaunimo centro 
salėje. Tos dienos pagrindine pa
skaitininke yra pakviesta JAV Lie
tuvių bendruomenės pirmininkė 
Regina Narušienė. Programoje: Auš
ros Vartų parapijos choras, vad. 
muz. Darijos Deksnytės, ir tautinių 
šokių grupė “Gyvataras”. Antra mi
nėjimo dalis įvyks vasario 14, sek
madienį, 10.30 v.r. Aušros Vartų 
šventovėje. Kviečiamos visos orga
nizacijos dalyvauti Mišiose su vė
liavomis.

KLB VALDYBOS SURENG
TAS NAUJŲ METŲ sutikimas pra
ėjo pakilioj nuotaikoj, nors svečių 
skaičius nebuvo gausus, bet visi da
lyviai draugų ir artimųjų būry 
linksmai sutiko Naujus metus. Ypa
tingai gražiai buvo išpuošta salė: 
Tai E. Bajoraitienės, R. Pakalniš
kienės ir jų pagalbininkių menas. B. 
ir D. Mačių paruoštas ir skoningai 
pagamintas maistas vaišino svečius. 
Muziką tvarkė Viktoras Remesat. 
Pabaigoje bendruomenės pirm. B. 
Mačys pasveikino visus ir palinkėjo 
sėkmės bei laimės ateinančiais 
metais. M. Biekšienė

KLKM DRAUGIJOS HAMIL
TONO skyriaus narės gruodžio 
mėn 6 d. šventė savo globėjos Šv. 
Mergelės Marijos Nekalto Pra
sidėjimo šventę. Šv. Mišias aukojo 
klebonas kun. J. Liauba, OFM, už 
mirusias ir gyvas skyriaus nares. Tai 
dienai pritaikytame pamoksle kun. 
J. Liauba, OFM, pasakė, kad sky
riaus narės savo darbais prisideda 
prie bendros parapijos veiklos, 
puošia gėlėmis šventovę, užsiima 
labdara. Narės Šv. Mišiose dalyva
vo organizuotai su skyriaus vėliava, 
priėmė Šv. Komuniją.

Po Mišių visi dalyvavusieji bu
vo pakviesti į parapijos salę. Čia 
viešnia L Čiuplinskaitė skaitė pa
skaitą apie dvasinį ruošimąsi 2000- 
iems metams Kalbėtoja skatino, 
kad kiekvienas apmastytų savo san- 
tikį su Dievu. Ji siūlė sudaryti nedi
delius būrelius ir kartu nagrinėti 
įvairias temas apie Dievo gerumą. 
Paskaitininkei susirinkusiųjų vardu 
dėkojo skyriaus pirmininkė R. Cho- 
romanskytė. Šventė užbaigta kuk
liomis vaišėmis ir pokalbiais. D.G.

dorius A. Eidintas pasidžiaugė nau
ju J. Paslausko tarnybiniu paskyri
mu, bet kartu ir apgailestavo, kad 
praranda sąžiningai ir kūrybiškai 
dirbusį tarnautoją. KLB Otavos 
apylinkės vardu valdybos pirminin
kė Rūta Kličienė eiliuotais žodžiais 
padėkojo už įdėtą triūsą Lietuvos 
gerovei ir palinkėjo sėkmės naujose 
atsakingose pareigose. Jonui ir Da
liai Paslauskams buvo įteiktos do
vanėlės. Trumpą atsisveikinimo žo
dį tarė ir Otavos lietuvių misijos ka
pelionas kun. dr. V. Skilandžiūnas. 
Atsisveikinimo dalyviai buvo pavai
šinti vynu ir gražiai paruoštais už
kandžiais.

Naujam ambasadoriui linkime 
sėkmės ir ištvermės naujose pa
reigose.

KALĖDŲ EGLUTĖ Otavos 
lietuvių vaikams buvo surengta 
1998 m. gruodžio 20 d. Šventė pra
sidėjo šv. Mišiomis, kurias atnašavo 
kun. dr. V. Skilandžiūnas, o skaiti
nius atliko du jaunuoliai - Donatas 
Eidintas ir Dovilė Zitikytė. Tuoj po 
pamaldų šventovėje įvyko dr. Vinco 
Kudirkos vardo šeštadieninės mo
kyklos mokytojų paruoštas ir mo
kinių atliktas vaidinimas - “Kris
taus gimimo atpasakojimas”. Vai
dintojų amžius - nuo 4-rių iki 15- 
kos metų. Vaidinimo metu, Loretai 
Cassidy palydint vargonais, buvo 
giedamos tradicinės kalėdinės gies
mės. Šis parengimas buvo tikrai 
įspūdingas; galima drąsiai tvirtinti, 
jog tai geriausias iš bet kada matytų 
šeštadieninės mokyklos mokinių 
pasirodymų. Sveikiname dalyvavu
sius mokinius ir jų mokytojas.

Po vaidinimo parapijos salėje 
įvyko suneštinės vaišės ir, žinoma, 
Kalėdų senelio atsilankymas, vai
kams suteikęs daug džiaugsmo. 
Šeštadieninės mokyklos pamokos 
šiais metais vyksta kas antrą šeš
tadienį Lietuvos ambasados patal
pose. Mokyklai vadovauja Rūta 
Kličienė, mokytojauja Stasė Danai- 
tienė ir profesionali mokytoja Bi
rutė Eidintienė. Šiais metais mo
kyklėlę lanko 12 mokinių. Vip

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas" 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

GAIDYS
BALTIC EXPEDITING

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

Canada L8E 5A6 
Tel: (9D5) 643-3334

JA Valstybės
St. Petersburge, FL, “Dol- 

phine Beach Resort” viešbutyje, 
1998 m. lapkričio 6-7 d.d. vyko 
Amerikos lietuvių tautinės sąjungos 
(ALTS) sukaktuvinis 25-sis seimas. 
Jame paminėta ir ALTS 50 metų 
veikla. Seimą pradėjo ALTS valdy
bos pirm. P. Buchas, o jį sveikino 
Lietuvių tautininkų sąjungos pirmi
ninkas, Lietuvos agrarinės ekono
mikos instituto programų koordi
natorius dr. A. Baležentis, Ameri
kos lietuvių organizacijų atstovai, 
JAV LB Floridos apygardos vardu
- A. Karnius. Sukaktuviniame lei
dinyje ALT sąjungą sveikino lietu
vių išeivijos vysk. P. Baltakis, OFM, 
lietuvių evangelikų vysk. H. Dum- 
pys, ambasadorius A. Simutis, Lie
tuvos garbės konsulas V. Kleiza ir 
Lietuvos generalinis konsulas G. 
Apuokas Čikagoje, Amerikos Lie
tuvių tarybos pirm. dr. J. Račkaus
kas ir kiti. Kalbėjo Šaulių sąjungos 
išeivijoje vadas A. Abarius, korpo
racijos “Neo-Lituania” atstovas V. 
Mažeika. Buvo išklausyta dr. A. 
Baleženčio paskaita “Lietuvių tau
tininkų sąjungos atsikūrimo kelias” 
ir inž. E. Bartkaus - “Amerikos 
Lietuvių tautinės sąjungos 50-me- 
tis”. Po pertraukos vyko ALTS 
valdybos pirmininko, iždininko, 
kontrolės komisijos ir garbės teis
mo atstovo pranešimai, o po jų - 
diskusijos. Pirmoji seimo diena už
baigta iškilmingomis vaišėmis, ku
riose gausiai dalyvavo iš St. Peters- 
burgo bei jo apylinkėje gyvenantys 
tautiečiai. Antrąją seimo dieną pra
nešimus padarė sąjungos skyrių 
atstovai. Aptarti laikraščio “Dirva” 
ir žurnalo “Naujoji viltis” leidybos 
reikalai. Buvo taipogi padėkota mi
nėtų leidinių redaktoriams bei lei
dėjams. ALTS valdybą kitai kaden
cijai sudaro: pirm. P. Buchas, nariai
- S. Briedis, O. Kremeris, E. Bart
kus ir V. Mažeikienė. Seimui pir
mininkavo J. Jurkūnas ir V. Ab- 
raitis.

Australija
Sidnio lietuvių kredito ko

operatyvo skyriaus “Talka” meti
nis susirinkimas įvyko 1998 m. 
lapkričio 8 d. Lietuvių Namuose. 
Jame dalyvavo apie 50 narių; iš 
viso jų yra apie 250. Iš Melburno 
buvo atvykęs “Talkos” valdybos 
pirm. Viva Alekna. Skyriaus val
dybos pranešimą padarė pirm. 
Vytenis Šliogeris. Pablogėjusi Aus
tralijos ekonominė būklė padarė 
įtakos ir “Talkos” veiklai. Suma
žėjo pajamos. Didžiausia koope
ratyvo problema - nariai per ma
žai skolinasi. Ypač pasigendama 
jaunesniosios lietuvių kartos do
mėjimosi savo finansine įstaiga. Iš 
viso dauguma narių yra vyresnės 
kartos. Pastaroji ypač rūpinasi ir 
remia savo artimuosius Lietuvoje. 
Per “Talką” į Lietuvą praeitais 
metais pasiųsta per 420,000 dol. 
“Talkos” valdyba visuomeniniams 
reikalams Sidnyje paskyrė 1000 
dol. auką. Po susirinkimo vyko 
įprastinės vaišės.

Brazilija
A. a. Kazimieras Gaulia 

palaidotas 1998 m. rugsėjo 27 d. 
Cacua kapinėse, Ilha do Gover- 
nador vietovėje. Velionis gimė 
1927 m. Lietuvoje. Dar vaikas 
būdamas su tėvais atvyko į Bra
ziliją. Buvo įsikūręs Rio de Janei
ro mieste, vedęs lietuvaitę iš Sao

Paulo miesto. Jis turėjo spaustuvę 
“Kage”, daug metų pirmininkavo 
draugijai “Europa Libre”, kovo
jusiai prieš komunizmą Rytų Eu
ropoje. Įsteigė ir daug metų vado
vavo spaustuvininkų sindikatui. 
K. Gaulia pasižymėjo ir lietuvių 
bendruomenės veikloje. Ypač bu
vo sumanus organizatorius eise
nų, pasirodymų bei susitikimų su 
žymiais žmonėmis.

Gudija
Gervėčių krašto atstovų konfe

rencija vyko Rimvydžiuose. Lie
tuvių bendruomenės pirmininkas 
Vaclovas Lukša padarė veiklos 
pranešimą. Dar kalbėjo apie nu
veiktus darbus Gervėčių klubo 
pirmininkas Alfonsas Augulis. 
Pasidžiaugta, kad nemažai pa
siekta. Gudijos lietuvių vaikai gali 
mokytis Lietuvoje. Žmonės gali 
nuvykti į Lietuvą gydytis. Siekia
ma, kad Gervėčių vaikams būtų 
suteikta Lietuvos pilietybė. Už
simota baigti Rimvydžių kultūros 
ir švietimo centro patalpų statybą. 
Veikė mokytojos .Malvinos Miški
nienės suorganizuota audinių pa
roda. Konferencija užbaigta kon
certu, kurį atliko iš Vilniaus at
vykęs Tėvynės sąjungos folkloro 
ansamblis “Kadagys”, Gervėčių 
klubo ansamblis, Vilniaus rajono 
Maišiagalos kaimo kapela ir vie
tos saviveiklininkai.

Lenkija •
Seinijos krašto, kaip ir visos 

Dzūkijos, žmonės yra geri daini
ninkai. Be dainos, sakoma, dzū
kas jaustųsi lyg belaisvis. Ypač 
dainos meilei yra atsidėjęs Dus- 
nyčios kaimas. Ten beveik visi tu
ri gerus balsus ir mėgsta dainuoti. 
Prieš dešimtį metų kilo mintis 
įsteigti Dusnyčios etnografinį an
samblį. Vadovavimo ėmėsi Al
dona Vaičekauskienė ir Jurgis 
Skripka. Iš pradžių ansamblis 
dainavo tik savo krašto dainas, 
vėliau buvo praplėstas tautiniais 
šokiais ir žaidimais. Ansambliui 
vadovauti ryžosi Ona Skripkienė. 
Iki šiol Dusnyčios ansamblis yra 
aplankęs daugelį vietų Lenkijoje 
ir Lietuvoje. Ilgainiui Dusnyčios 
ansambliečiai susidraugavo su už 
sienos netoli esančiu dzūkišku 
Kapčiamiesčio etnografiniu an
sambliu. Ši draugystė 1998 m. 
spalio 17 d. buvo vainikuota Dus
nyčios ansamblio 10-siomis su
kakties iškilmėmis. Kapčiamies
čio svečiai atsivežė didžiulį ąžuo
linį kryžių, o Dusnyčios žmonės 
paruošė vietą ir įmūrijo granitinę 
lentą su Algio Uzdilos sukurtu 
prasmingu užrašu: “Viešpaties gar
bei/ Laimei gimtinės/ Protėvių go
dai/ Džiaugsmui gyvųjų”. Žaga
riu šventovėje Mišias atnašavo 
Seinų parapijos kunigas Valdas 
Girdžiušas. Jis pašventino ir kry
žių. Krasnagrūdos mokykloje vy
ko koncertas. Jį atliko Dusnyčios 
ir Kapčiamiesčio etnografiniai an
sambliai ir “Suvalkų vyrų” choras. 
Ta proga Dusnyčios dainininkus 
sveikino Lietuvos konsulas Regi
mantas Gecevičius, Lenkijos lie
tuvių bendruomenės pirmininkas 
Petras Maksimavičius, Seinų vals
čiaus Jan Skindzier, Šv. Kazimie
ro draugijos primininkas Vytau
tas Grigutis ir kiti. Šventė už
baigta gausiomis vaišėmis. J. Andr.

KLB APYL. VALDYBA buvo 
susirinkusi P. T. Pargauskų namuo
se 1998 m. lapkričio 4 d. aptarti 
svarbiausių reikalų. Visuotinis na
rių susirinkimas įvyko gruodžio 12 
d. parapijos salėje. Susirinkimą ati
dariusi T. Pargauskienė pakvietė 
kun. K. Ralį sukalbėti invokaciją. 
Tylos minute buvo pagerbti miru
sieji, kurių per metus apylinkėje 
buvo 7. Susirinkimui pirmininkavo 
B. Stonkus, sekretoriavo B. Luko
šienė. Išklausius pirmininkės ir iž
dininkės A. Klemkienės praneši
mus buvo išrinkta revizijos komisi
ja. Dabartinė 5 asmenų apyl. valdy-
ba iki kadencijos pabaigos dar turi 
dirbti vienerius metus. Susirinkimas 
baigtas giesme “Lietuva brangi”.

KLK MOTERŲ D-JOS su
ruošti parapijos pietūs vyko para
pijos salėje lapkričio 15 d. Susirin
kusius pasveikino skyriaus pirmi
ninkė A. Ratavičienė ir pakvietė 
prel. J. Staškevičių sukalbėti maldą. 
Pasivaišinus apyl. moterų paruoš
tais valgiais, dar buvo maloniai pa
bendrauta.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
minėjimą 1998 m. lapkričio 22 d. 
surengė DLK Gedimino šaulių 
kuopa. Po iškilmingų pamaldų 
šventovėje parapijos salėje minėji
mui vadovavo ir paskaitą skaitė 
kuopos vadas J. Vitas. Jaunimas 
paskaitė poezijos. Pasistiprinta už
kandžiais ir kavute, ir šiltai pa- 
bendrauta.T.P.

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦
$11 už vieną kubinę pėdą
$18 pristatymas iki 31 kg

**Papildomai $5 už 10 kg
Prašome pasiskambinti dėl daugiau 

informacijos ir prieš atvažiuojant:
Vytautui Kairiui (905) 643-3334

Bernardui Mačiui 
Leonui Balaišiui 
Andriui Usvaltui 
Petrui Šturmui 
Algiui Trumpickui

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

1573 Bloor St West, Toronto, Ont. M6P 1A6

KL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai dolerių 
yra neliečiamas. Palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai 
Kanadoje ir Lietuvoje.

Per 30 veiklos metų KLF paskyrė 1.3 milijonus dolerių 
lietuviškai kultūrai menui ir švietimui.

Testamentuose neužmirškite Kanados lietuvių fondo 
(Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDAI

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

(iTAT IT A” lietuvių kreditoA rVL/rSJ-V KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: * PASKOLAS

kasd. pal. čekių sąsk. iki........2.25% Asmenines nuo...........7.15%
santaupas.................................. 2.75% nekiln. turto 1 m..........6.350%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius...................... 3.40% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius....................3.40% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius.....................3.75% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius.....................4.00% pagal santaupų dydj
3 m. term, indėlius.....................4.15% Iki $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius.....................4.35% santaupos apdraustos
5 m. term, indėlius.....................4.50% TALKOS atsargos kapitalu
RRSP ir RRIF 3 mil. dol. Ir Kanados
(Variable)......................................2.50% valdžios Iki $60,000
1 m. Ind..........................................3.75% sumos draudimu
2 m. ind.........................................4.00%
3 m. ind.........................................4.15%
4 m. ind.........................................4.35%
5 m. ind.........................................4.50%

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

INTERAC KORTELĖ



Adomo Mickevičiaus minėjimas Kanadoje
Jį rengė Lietuvos ir Lenkijos ambasadoriai, talkinami kanadiečių
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U h III llil U II VEIKLOJE
V. PRIŠČEPIONKA

1998 m. gruodžio mėnesį 
suėjo 200 metų nuo žymaus po
eto Adomo Mickevičiaus gimi
mo. Šis romantinės krypties po
etas gimė Lietuvos bajorų šei
moje Naugarduko apylinkėje, 
kuri vienu laiku priklausė Di
džiosios Lietuvos kunigaikštijai. 
Baigęs Vilniaus universitetą, 
mokytojavo Kaune. Būdamas 
25 metų amžiaus, už humanisti
nę ir patriotinę veiklą rusų 
valdžios buvo ištremtas iš Lietu
vos ir priverstas apsigyventi 
Rusijoje. Vėliau, kaip temtinys, 
gyveno Vokietijoje, Italijoje ir 
Prancūzijoje, kur 1855 m. mirė. 
Palaidotas Krokuvoje.

Kaip poetaSį Mickevičius 
pradėjo reikštis gan anksti. Dar 
gyvendamas Kaune, parašė savo 
pirmą svarbios literatūrinės 
reikšmės kūrinį “Odė jaunys
tei”, kuris dažnai palyginamas 
su Šilerio “Ode džiaugsmui”. 
Po to. sekė ilgesnės epinės po
emos - “Gražina” (1823), “Kon
radas Valenrodas” (1829), “Vė
linės” (1832), eilėraščiai, bala
dės bei sonetai. Pagrindinės jo 
kūrinių temos - humanistiniai 
idealai: žmogaus ir tautos lais
vė, draugiškumas, pasiaukoji
mas kitų gerovei.

Beveik visuose jo kūriniuo
se atsispindi ir kita tema, būtent 
- tėvynės ilgesys, tėvynės meilė. 
Tai ypatingai ryškiai jaučiama 
jo paskutiniame platesnio mas
to kūrinyje, epinėje poemoje 
“Ponas Tadas”. Daugeliui lietu
vių gerai žinomos pirmosios 
“Pono Tado” eilutės: “Lietuva, 
mano žeme, šalele gimtoji! / 
Tas tik supras, kad tu jam 
sveikatą atstoji, / Kas jau tavęs

Tarp romantikos ir mokslo
Prof. dr. Justino Pikūno “Meilės psichologiją” perskaičius

ALĖ RŪTA
Labiau negu protas, valia ar jėga 
žmogų valdo meilė (Knygos įvade)

Beveik negalėtum paneigti 
įžangos žodžių prasmės: taip, 
žmogų valdo meilė. Bet kam - 
gėriui ar blogiui? Meilė, žino
ma, nuskaidrina žmogų, priarti
na jį prie dieviškumo ar šventu
mo. Bet irgi žinoma, kaip meilė 
(iš keršto, pavydo) veda į niek
šiškumą, net žudymą. Meilė per 
palaidus, netvarkingus lyčių 
santykius veda į ligas, nelegalių 
vaikų gimimą, šeimų nelaimes, 
dvasinį silpnėjimą ir išsigimimą. 
Tad kur meilės paslaptis?

Kokios reiktų psichologinės 
ar net klinikinės žmogui pagal
bos, kai jo meilė nesveikai pra
siveržia? Kaip auklėti, kad ne
prasiveržtų?

Į šiuos klausimus lauktume 
atsakymo iš tos srities specia
listo, pedagogo-profesoriaus dr. 
Justino Pikūno. Jis galėtų, pasi
remdamas daugelio metų patir
tim Amerikos ir Lietuvos uni
versitetuose, paaiškinti, bent 
truputį išryškinti giliausias pa
slaptis, netikros meilės pavojus. 
Gal knygos skaitytojai pasimo
kytų ir meilės sritį taurintų

Vilniaus universiteto biblioteka, 
viena iš didžiausių to miesto 
bibliotekų, jau XVIII šimt. pa
baigoje turėjusi apie 18,000 tomų

Vienas iš rečiau matomų Adomo 
Mickevičiaus atvaizdų (Portretas 
darytas 1828 m.) Nuotr. iš 

“Lithuania in the World”

neteko. Pasiilgęs šiandieną / Ta
vo regiu aš grožį ir kampą kiek
vieną!”.

Nors A. Mickevičius rašė 
tik lenkų kalba, jo kūriniuose iš
reikštos idėjos ir jausmai pirma
jame Lietuvos atgimimo laiko
tarpyje (prieš 1918 m.) daugelį 
lietuvių veikė teigiamai: jie kėlė 
jų patriotinius jausmus, stiprino 
jų meilę savo tėvynei ir skatino 
tikėjimą į Lietuvos prisikėlimą. 
(Įdomu pastebėti, kad antrojo 
atgimimo laikotarpyje pirmoji 
vieša demonstracija dėl Lietu
vos laisvės įvyko 1988 m. prie 
Adomo Mickevičiaus paminklo 
Vilniuje). Daug kas teigia, jog 
Adomas Mickevičius buvo ne 
tik pasaulinio masto poetas, bet 
ir savotiškas lenkų ir lietuvių 
tautų pranašas. Pagerbiant A. 
Mickevičiaus reikšmingą įnašą į 
pasaulinę literatūrą ir paminint 
200 metų nuo jo gimimo, UN- 

kiekvienas savame gyvenime? 
Gal jis to ir siekė? Tik ar pa
siekė?

Iš iliustracinių nuotraukų 
matyti romantinė šios knygos 
linkmė.

Autorius rašo lengvai, gra
žiai humanistiškai. Kilnios min
tys: gražu mylėti, pažinti ir pa
milti, šeimą sukurti meilės ir 
pasitikėjimo pagrindais. Žmo
nių tarpusavė meilė veda ir į tė
vynės, Dievo meilę. Tai kilnio
sios meilės deklaravimas. Tai 
idealisto pedagogo mintys, kny
goje paremtos nemažai roman
tiškų vaizdų ir vaizdelių, gražiai 
atpasakotų.

Mokslinė sritis? - Gal tik 
pirmame (iš septynių) turinio 
skyriuje yra kiek mokslinės ap
žvalgos apie “meilės simbolius”, 
“meilės mokyklą”... O paskuti
niame skyriuje - apie Freud’o ir 
Fromm’o hipotezes. O didžiu
mą knygos sudaro - apie širdį ir 
meilę, pirmąją meilę, erotiką... 
Ir ko ne viską nusveria “meilės 
laiškai” - ištraukos iš dviejų vie
nuolių Eloizos ir Abelaro il
giausių laiškų (vargiai jaunimui 
suprantamų); net Napoleono ir 
Žozefinos laiškai, įdomūs lite
ratūriškai, vargiai sprendžia psi
chologines meilės problemas. 
Nebent autorius laiškų citatas 
būtų paaiškinęs psichologijos 
mokslo šviesoje.

Minima knygoje tėvų-moti- 
nų meilė, tačiau nepakankamai. 
O kur skausmingoji meilė, kai 
netenkama vaikų? Kai dvasiškai 
jų netenkama, vaikams “pasi
klydus”, nuo tėvų ir tautos idea
lų nutolus?

Knygos centre - romantinė, 
erotinė meilė, nenurodant jokių 
psichologinių priežasčių ar pa
sekmių. O gal meilė ir nėra 
moksliškai paaiškinama? Kaip 
ir charakteris, būdo bruožai, ta
lentų pradmenys...

Knyga lengvai parašyta, su 
didaktine linkme j platesnę 
meilę - Dievo, tėvynės... Stilius 
beveik literatūrinis. Vyresniems 
psichologijos ar pedagogikos 
studentams, žinoma, perskai
čius būtų ir praktinės naudos.

Justinas Pikūnas, MEILĖS 
PSICHOLOGIJA. Monografi
ja. Leidėjas - Pasaulio lietuvių 
kultūros, mokslo ir švietimo 
centras. (Laisvės ai. 53, Kau
nas). Leidimą parėmė Lietuvių 
fondas. Redaktorė - Nijolė Krei- 
merienė, dail. Daiva Šulgaitė. 
Fotografijos - Rimanto Varno ir 
Algirdo Kairio. Tiražas 3,000. 
Kaunas. 1998 m., 155 psl.

ESCO 1998 metus buvo pa
skelbusi “Adomo Mickevičiaus 
metais”.

A. Mickevičiaus minėjimai 
vyko ne tik įvairiose Lietuvos ir 
Lenkijos vietovėse, bet ir kai 
kurių kitų valstybių sostinėse 
(Prahoje, Paryžiuje, Vašingtone 
ir kt.). 1998 m. lapkričio 30 d. 
A. Mickevičiaus gimimo meti
nės buvo paminėtos ir Kanado
je. Minėjimas įvyko prie Kana
dos sostinės Otavos prisišlieju- 
sio Hull miesto gražioje savival
dybės salėje. Jį rengė Lietuvos 
ir Lenkijos ambasadoriai Ota
voje kartu su Hull miesto meru 
Yves Ducharme. Dalyvių tarpe 
buvo politikai, diplomatai, lite
ratai, poezijos mėgėjai, lenkų ir 
lietuvių bendruomenių nariai 
(bendras dalyvių skaičius - apie 
300).

Minėjimą pradėjo Hull 
miesto meras; jis pasveikino su
sirinkusius ir apgailestavo, kad 
dėl tą dieną vykstančių Kvebe
ko provincijos parlamento rin
kimų negalės sekti minėjimo 
programos. Meras taip pat už
tikrino, kad ir ateityje, rengiant 
kultūrinius projektus, jis mielai 
bendradarbiaus su Lietuvos ir 
Lenkijos ambasadomis.

Otavos universiteto prof. 
Richard Sokolski trumpai api
būdino Adomo Mickevičiaus 
gyvenimą ir jo kūrybą. Jis teigė, 
jog Mickevičius buvo ne tik gar
sus literatas, bet ir įtaigus poli
tinis aktyvistas. Anot Sokolskio, 
1795 m. žlugus Lietuvos-Lenki
jos valstybei, emigrantas Micke
vičius savo literatūriniais raši
niais ir politiniais straipsniais 
sugebėjo įvairiose Europos vals
tybėse išsaugoti ir plačiai pa
skleisti savo tautiečių tautinius 
ir valstybinius siekius. Prof. So
kolski Adomą Mickevičių, kaip 
moralistą ir dvasinį vadovą, ly
gina su žymiais šių laikų žmo
gaus teisių kovotojais Solženyci- 
nu, Sacharovu ir Haveliu.

Meninei programai vadova
vo Otavos lenkų teatro grupės 
režisierė Maria Stochaj. Scenos 
apstatymas - 19-to šimtmečio 
dvarininko-bajoro namo puoš
niai įrengtas svečių kambarys, o 
programos atlikėjai - apsirengę 
autentiškais to laikotarpio išei
giniais drabužiais. Ištraukas iš 
įvairių A. Mickevičiaus veikalų 
ir paskirus sonetus bei eilėraš
čius skaitė jauni Lenkų teatro 
grupės nariai - Robert Borows
ki ir Karina Wielgosz; jiems 
talkino didesnę programos dalį 
užpildę žinomi radijo ir televizi
jos skaitovai bei programų va
dovai: Rob Clipperton (CBC- 
Radio), Harry Elton (CJOH- 
TV, vėliau CBC-Radio) ir Mar
guerite McDonald (CBC-Radio, 
CBC-TV).

Muzikinę programos dalį 
atliko jaunas pianino virtuozas 
Joseph Tang, įspūdingai pa
skambindamas tris Chopin’o 
kūrinius, o Lucy Peszko-Downs, 
anksčiau buvusi žinoma daini
ninkė Lenkijoje, lenkų kalba at
liko dvi Chopin’o sukurtas dai
nas. Visi poezijos skaitiniai bu
vo atlikti anglų kalba, išskyrus 
Mickevičiaus eilėraštį “Do M” 
(skirtą poeto numylėtinei Ma
rilei Veraščakaitei - V.P.), kuris 
buvo skaitomas prancūziškai, 
lenkiškai ir lietuviškai. Lietuviš
kai šį eilėraštį jausmingai ir gra
žia tarsena skaitė Ramunė 
Zitikienė.

Po programos buvo vyno ir 
sūrio vaišės. Jų metu vakaro 
dalyviai turėjo progos pasidalin
ti įspūdžiais, pasikalbėti ir ar
čiau susipažinti su programos 
atlikėjais beį padėkoti minėjimo 
rengėjams. Sis minėjimas buvo 
aukšto lygio kultūrinis renginys.

Atsiust a paminėti
Edvardas Gudavičius, MIN

DAUGAS. Redaktorės - J. Karde- 
lytė ir L. Sidurienė. Dailininkė - L. 
Tulytė. Išleido “Žara” (a.d. 2699, 
Vilnius 2009). Vilnius, 1998 m., 
360 psl.

Antanas Rubšys, ŠVENTOJO 
RAŠTO KRAŠTUOSE, I dalis. 
Antroji laida, išleista Lietuvoje 
“Katalikų pasaulio” leidyklos. (Pir
moji laida išleista Putname, JAV, 
“Krikščionis gyvenime” leidyklos). 
Redaktorė - Sigita Papečkienė. Ti
ražas - 5000 egz. (Leidyklos adre
sas - Dominikonų g. 6, Vilnius 
2001). Vilnius, 1998 m., 396 psl.

Antanas Rubšys, ŠVENTOJO 
RAŠTO KRAŠTUOSE, III dalis. 
Apaštalo Pauliaus pėdsakais. Ant
roji laida (pirmoji - 1990 m. Putna-

Dr. JUOZAS KAZICKAS, žymus kultūrinių ir visuomeninių darbų rėmė
jas išeivijoje (kairėje), buvo pagerbtas garbės daktaratu Kauno technolo
gijos universitete. Šalia jo - universiteto rektorius ir prorektorius

Pastabos apie “Į laisvę”
ALFONSAS NAKAS

Pažymėtas abstrakčia data 
“1998 ruduo” LFB rezistenci
nės minties ir kultūros žurnalo 
“Į laisvę” (toliau ĮL) nr. 128 
(165) skaitytoją pasiekė su 1998 
m. kalėdinio pašto potvyniu, tad 
į rankas teko imt tik N. Metų 
išvakarėse.

Iš dviejų vedamųjų pirma
sis, Kazio Ambrazaičio, Vėluoja 
Lietuvos laisvės laikrodis džiau
giasi ruošimu desovietizacijos 
įstatymu, bet peikia jo vėlavimą. 
Čia rašančiajam prisimena “Ent- 
nazifizierung” (nunacinimo) rai
da Vokietijoje po II Pasaulinio 
karo. Vokiečiai, su sąjungininkų 
patarimais ir pagalba, nusinaci- 
no per porą metų: ką pakorė, 
ką pakalino, ką pagrasinę pri
saikdino užmiršti nacistines 
“idėjas”. O Lietuva - tik po de
šimtmečio... pradeda.

Antras vedamasis Kultūros 
skraiste pridengiama tikrovė pa
rašytas red. Juozo Baužio. Čia 
piktinamasi pompastiškais kul
tūriniais renginiais, kai Lietuvo
je tiek skurdo, kai 47,000 vaikų 
nelanko mokyklų.

Vedamųjų įkandin seka LFB 
tarybos pareiškimas nacių ir bol
ševikų Lietuvai pridarytų skriau
dų tyrimo reikalu. Prieš mė
nesius jį skaitėm. periodikoje.

Patriotiškai prabyla Vid
mantas Valiušaitis, prisiminda
mas Sąjūdžio dešimtmetį, Sąjū
dį vadindamas “tautos gairių ir 
vilčių atsinaujinimo šaltiniu”. 
“ĮL” red. pastebi, kad tai teks
tas kalbos, pasakytos Kaune, 
VDU, 1998.V.23, Sąjūdžio 10- 
metį minint.

Didžiausias šio “ĮL” nume
rio rašinys, apie 10 psl. (prof, 
dr.) Vytauto Bieliausko Užsie
nio lietuviai ir Lietuva/bendros 
kalbos beieškant. Tai LFB studi
jų savaitėje, Dainavoje, pereitą 
vasarą skaityta paskaita. Apta
ria tris išeivijos kartas JAV, 
pirmąją pavadindamas “grino- 
riais”, antrąją “dypukais”, tre
čiąją - “lietuvaičiais”. Kiekvie
ną charakterizuodamas, “grino- 
rių” grupę labai susiaurina, pa
miršdamas “pažangiuosius”, ku
rie spietėsi apie Vilnį bei Laisvę, 
ir socialistus bei liberalus, Nau
jienų, Dirvos, Vienybės įtakoja
mus. Nors stengiasi neverkš
lenti, bet autorius ir neslepia, 
kad plyšys tarp bolševizmo su
žalotos tautos ir patriotiškos iš
eivijos labai gilus. Nors baigia 
optimistiškais pasiūlymais, skai
tytojui džiaugsmo nesukelia.

Liudos Rugienienės, irgi 
Dainavoj skaityta paskaita, pa
vadinime su šauktuku (Suvoki
me save ir savo paveldą!) daug 
džiaugsmo neteikia. Abejingu
mas bei lėšų stoka lietuviškos 
kultūros paveldui, su idealistais 
grumiasi kosmopolitai. Norima 
baigti optimistiškai, etninei kul

nie, JAV). Leidėjai - “Katalikų pa
saulis” (Dominikonų g. 6, Vilnius 
2001). Redaktorė - Sigita Papeč
kienė. Tiražas - 1000 egz., Vilnius, 
1998 m., 438 psl.

“LFK Lituanica” (Liths Soccer 
Club) - tokiu pavadinimu pasirodė 
1998 m. Čikagoje išleistas, Edvardo 
Šulaičio redaguotas, 28 psl. gausiai 
iliustruotas metinis “Lituanicos” 
sporto klubo leidinys, apžvelgiantis 
šio žinomo sportinio vieneto veiklą, 
laimėjimus ir nuolatines pastangas 
siekti vis geresnių rezultatų. Klubas 
1998 m. atšventė savo gyvavimo 48- 
tąją sukaktį. Leidinyje išspausdinti 
klubo pirmininkų bei aukotojų-rė- 
mėjų sąrašai, klubą remiančių vers
lininkų skelbimai. Leidinį spausdi
no “Draugas” 300 egz. tiražu. 

turai ieškant draugų, moralinės 
paramos išeivijoje.

Vytauto Voverio 4 puslapių 
rašinio antraštė Mes mokėsim 
gyventi! Perskaitęs prisiminiau 
jos priešpriešą. Autorius labai 
paprastai, logiškai išaiškina par
tizaninės veiklos prieš okupan
tus bolševikus kilmę, eigą. Baig
damas kaltina tautą, kuri, laisvę 
atgavusi, partizanų vilčių nepa
teisino. Įsakmiai primena Dianą 
Glemžaitę, partizanę, savo poe
zijos knygą pavadinusią Mes 
mokėsim numirti vardu. Prieš 
bene 8-rius metus čia rašantis 
bandžiau Dianą įvesti į išeivijos 
sąmonę, bet atgarsiai liko mini
malūs. Jaudinantį V. Voverio 
rašinį perskaitęs siūlau LFB 
veikėjams, ypač “ĮL” redakto
riui, iškelti Dianos Glemžaitės 
atminimą bent iki Romo Kalan
tos lygio, nes ji “susidegino” ne 
trumpalaikio impulso pagauta, 
o ilgai partizanavusi žuvo bun
keryje, Aukštaitijoje, tarp Juod
upės ir Obelių.

Antrasis ilgokas rašinys, ga
biai, puošniu stiliumi parašytas 
Janinos Semaškaitės, iškelia 
partizanų slaugę Birutę Pupei- 
kytę, kuri, po kovos žygių, po 
išgyventų kančių Sibirę, tebėra 
gyva ir žurnalistei pasakoja apie 
mūšius Obelių apylinkėje (kur 
vėliau žus Diana). Tarp abiejų 
pastarųjų straipsnių įspraustas 
viso puslapio prasmingas Jono 
Šalnos eilėraštis Partizanas.

Henriko Kudreikio rašinys 
Karvelis tarp vanagų pasakoja 
apie karo kapeliono Zenono Ig- 
nonio (Ignatavičiaus) išgyveni
mus II Pasaulinio karo metu, 
lankant lietuviškų batalionų ka
rius Gudijoje. Viskas tikroviš
kai, su karių pavardėmis, vieto
vių pavadinimais. Unikali tema 
apie pasibaisėtiną lietuvių karių 
būklę! Autorius pagrįstai pikti
nasi Elizabeth Holzman akcijos 
dėka įsteigta OSI įstaigą, perse
kiojančia nieku dėtus mūsų 
karius.

Įdomus pusantro puslapio 
Daivos Karužaitės straipsnis 
apie kosmopolitizmą, aiškiai jos 
simpatizuojamą. Skaitytas LFB 
studijų savaitėj, Dainavoje, skelb
tas diskusiniu. Kitas panašus 
rašinys, irgi diskusijoms, Algio 
P. Raulinaičio, liečia prieš 10- 
metį paskelbtą leidinį Į pilnutinę 
demokratiją. Autorius jį randa 
esant panašų į enciklikas Rerum 
novarum ir Quadragesimo anno.

Dr. Antaną Musteikį “ĮL” 
red. “patiešija” vieno puslapio 
ištrauka iš jo paskaitos Lietuviš
kos šmėklos.

V. Bieliauskas prisimena 
prieš penkmetį mirusį politinių 
mokslų prof. dr. Vytautą Stasį 
Vardį (1924.IX.02- 1993.X.19).

Labai įdomi, didokos apim
ties, Liūto Mockūno knygos Pa
vargęs herojus recenzija, įžval
giai parašyta Antano Dundzi- 
los. Mockūno “herojus” - Jonas 
Deksnys, daugelio liudijimų, 
buvo ne pavargėlis, o išdavikas. 
Lauksime istorikų žodžio.

Ir šiame “ĮL” numeryje stu
dijinių susibūrimų apžvalginin
ko pareigas atlieka pats “ĮL” 
red. J. Baužys. Jis aprašo 1998 
vasarą įvykusią “Į Laisvę” fondo 
savaitę Druskininkuose, 1998 
liepos 8 - 12; ir LFB 42-ją savai
tę JAV, Dainavoje, 1998 rug
pjūčio 16 - 23.

“Žmonės ir įvykiai” skyriuje 
pasigedau dviejų garbingų ilga
mečių LFB sąjūdžio veikėjų 
paminėjimo: žurnalisto, knygų 
apie rezistencinį judėjimą auto
riaus Vlado Būtėno netekties 
penkmečio (mirė 1993 lapkričio 
7); ir 80 metų sulaukusio visuo
menininko dr. Vytauto Majaus
ko (g. 1918 spalio 13).

Muz. Faustas Strolia aprašo 
ir gerai įvertina prieškalėdinį 
koncertą (“Draugas” 1998. XII. 
19), įvykusį Pal. Jurgio Matulai
čio misijoje, Lemonte, IL, 1998 
m. gruodžio 13 d. Koncerto pro
gramą atliko tos misijos choras, 
vadovaujamas Birutės Mockie
nės, paruošime talkinant R. Pas- 
kočimienei. Akompanavo M. Mo- 
tekaitis, fleita kai kurias giesmes 
paįvairino R. Polikaitytė; pasiro
dė ir solistė Lijana Kopūstaitė- 
Pauletti. Žodinę dalį paruošė ir 
skaitinius atliko Irena Šerelienė. 
Koncertą globojo misijos kapelio
nas kun. Algirdas Paliokas, SJ. 
Aprašyme be kitų teigiamybių pa
brėžtas ir didelis muz. Dariaus 
Polikaičio įnašas paruošiant šiam 
koncertui vaikus, kurie buvo “dis
ciplinuoti, balsai išlavinti, išlyginti”.

“Amerikos balso” laidų įra
šai, išsaugoti ir praeitų metų pa
baigoje atidengti, tapo didelę ver
tę turinčiu istoriniu dokumentu. 
Įrašų rinkinys turi savo įdomią 
istoriją. Eltos pranešimu, išsaugo- 
tojas buvo Juozas Kranauskas, 
buvęs Plechavičiaus rinktinėje, 
patekęs į sovietų nelaisvę, iš ku
rios pabėgęs. Atsiradus juosti
niams magnetofonams, šis tautie
tis ėmęs įrašinėti “Amerikos bal
so” laidas. Visą tą aparatūrą ir 
įrašus, žinoma, turėjęs slėpti. Įra
šai daugelį metų gulėję po žeme 
sunkvežimio akumuliatoriaus dė
žėje. Dabar garsajuostės perduo
tos seimo nariui V. Martišauskui. 
Manoma, kad šis įdomus archy
vas sudomins atitinkamas valsty
bines institucijas.

Apie Lituanistikos tyrimų ir 
studijų centro archyvą, jau dau
gelį metų veikiantį Čikagoje, rašo 
A. Mituzienė (“Lietuvos aidas”, 
1998.XII.4). Prieš keletą metų iš 
Lietuvos atvykusi ir į archyvo dar
bą įsijungusi S. Miglinienė tapo 
tos institucijos direktore, kuri “ži
no visus archyvo kampelius”. Ar
chyvas yra sukaupęs didžiausią 
užsienyje lituanistinę biblioteką. 
J. Dainausko istorijos biblioteko
je yra apie 18,000 knygų. Veikia 
turtingas laikraščių bei žurnalų 
skyrius, fotografijų fondas, mu
ziejus, kuriame saugomi 1939 m. 
Niujorke vykusios pasaulinės pa
rodos Lietuvos paviljono radiniai. 
Seniausias ženklas primena 1888 
m. gyvavusią “Šv. Petro ir Povilo 
draugystės ir broliškos pagalbos” 
draugiją; yra daug kitų ženklų bei 
radinių, diplomų, ordinų. Veikia 
medicinos muziejus, muzikos ar
chyvas. Kai kurie dokumentai ro
do, kad jau 1896 m. buvo susiba
rusios Mildos giesmininkės. Čiur
lionio galerijoje parodos keičia
mos kas dvi savaites. Pirmasis ar
chyvo direktorius buvo rašytojas 
Č. Grincevičius. Nuo 1978 m. 
pradėta rinkti ir Lietuvoje leidžia
ma literatūra. Ryšius su valstybi
ne Martyno Mažvydo biblioteka 
buvo užmezgęs prof. J. Račkaus
kas, Lituanistikos tyrimo ir studi
jų centro Čikagoje iniciatorius ir 
vedėjas.

NIJOLĖ PURANAITĖ-BENOTIE- 
NĖ, 1981 m. baigė Vilniaus valsty
binės konservatorijos (dabar Aka
demija) Klaipėdos filialo chorinio 
dirigavimo fakultetą bakalaurės 
laipsniu. 1984 m. atvykusi į Toron
tą toliau tęsė studijas neįgaliųjų 
pedagogikos srityje. 1990 m. pradė
jo dirbti St. Mary’s katalikų gim
nazijoje Toronte su jaunimu, tu
rinčiu įvairias Fizines ir protines 
vystymosi negalias. 1997 m. toje 
pačioje gimnazijoje pradėjo dirbti 
muzikos mokytoja. 1998 m. sėkmin
gai baigė Toronto universitetą įsigy- 
dama muzikos magistrės laipsnį. 
Aktyviai veikia lietuvių visuomenė
je. Buvo jaunimo dainos grupės 
“Sutartinė”, vėliau Lietuvos kan
kinių parapijos vaikų choro “Ange
liukai” steigėja ir vadovė.

Adomo Mickevičiaus poezijos 
vertėjams 200 m. gimimo sukak
ties proga Lietuvos kultūros mi
nisterija ir “Metų” žurnalas pa
skyrė premijas VI. Šimkui, J. Vai
čiūnaitei. Trečiąsias pasidalino V. 
Bložė, S. Geda ir M. Kvietkaus- 
kas. Laureatų pagerbimas įvyko 
1998 m. gruodžio 7 d. Rašytojų 
klube. Vertinimo komisiją sudarė 
M. Martinaitis, A. Kalėda, A. Ry- 
balko ir G. Bleizgys. “LA”

Gautas pranešimas iš Aus
tralijos, kad tenai slaugos na
muose 1998 m. Kalėdų švenčių 
metu mirė a.a. Marija Baronaitė- 
Grėbliūnienė, žymioji lietuvių 
tautinių šokių atgimimo pradinin
kė, vadovė, universiteto dėstytoja. 
Velionė gimė 1908 m. sausio 5 d. 
Vilniuje. Baigusi 1926 m. Panevė
žio mergaičių gimnaziją, įstojo į 
Rygos fizinio auklėjimo institutą, 
kurį baigė 1929 m. Kūno kultūros 
studijas gilino 1930 m. Austrijos 
Vienoje ir Graze, baigė pastarojo 
miesto universitetą ir grįžo Lietu
von. Kaip dėstytoja čia įsijungė į 
naujai įsteigtus Aukštuosius kūno 
kultūros kursus Kaune (vėliau 
Kūno kultūros katedra VD un-te 
ir Vilniaus un-te). Nuo 1940 m. 
Liaudies meno ansamblyje vado
vavo tautinių šokių grupei. Pasi
traukusi į Vokietiją, po karo tal
kino garsiajam Čiurlionio an
sambliui. Pastovesniam įsikūri
mui pasirinko Australiją.

Įsteigtas Vilniaus universite
to bibliotekos fondas “Mokslo 
šviesa”. Jo pirmininkas rektorius 
R. Pavilionis paskelbė vajų gelbė
ti senajai bibliotekai ir telkti lėšas 
naujosios statybai. Tikimasi su
rinkti bent dalį pinigų ir gauti 
valstybinės paramos. Lėšos bus 
renkamos Lietuvoje ir užsieniuo
se. Projektui įgyvendinti reikės 
apie 80 milijonų litų. Kaip rašo 
ELTA, Vilniaus biblioteka buvo 
įsteigta 1570 m., ir yra pati se
niausia Baltijos šalyse. Šiuo metu 
bibliotekoje laikoma daugiau 
kaip penki milijonai tomų. Biblio
tekos fondai kasmet didėja, o sau
gyklose dabar tegalima sutalpinti 
ne daugiau kaip tris milijonus to
mų. Blogiausia dar ir tai, kad 
spaudiniai laikomi rūsiuose, ku
riuose sąlygos blogos. Naujo pa
stato projektas jau buvo užpla
nuotas 1989 m., bet projektas ne
gali būti vykdomas dėl lėšų stokos.

Valentinas Sventickas, Lietu
vos rašytojų sąjungos pirminin
kas, įžymus literatūros kritikas, 
atsakė į žurnalistės R. Karnackai- 
tės klausimus apie sąjungos veik
lą ir jos rūpesčius. Iš “Lietuvos ai
de” (1998.XII.12) paskelbto po
kalbio aiškėja, kad Sąjunga šiuo 
metu turi apie 350 narių, dau
giausia gyvenančių Lietuvoje. Bet 
kai kurie gyvena JAV, Kanadoje, 
Izraelyje. Suvažiavimai šaukiami 
kas ketveri metai. Išeivijos rašyto
jai, po karo susibūrę į Lietuvos 
rašytojų draugiją, dabar turi apie 
20 narių, kurie priklauso ir dabar
tinei Lietuvos rašytojų sąjungai. 
Valdybą sudaro 17 rašytojų, kurie 
sprendžia ir naujų narių priėmi
mą, susipažįstant su kandidatų 
kūriniais, su jais pasikalbant. Pri
ėmimas vyksta balsavimo būdu. 
Per pastaruosius ketverius metus 
12 kandidatų nepraėjo. Sakoma, 
kad Islandijoje rašo kas ketvirtas 
žmogus. Ir Lietuvoje yra nemažai 
rašančių, bet ne visi sutelpa į Są
jungą. Kiti buriasi į kitas kūrybi
nes organizacijas. Veikia ir Lietu
vos kaimo rašytojų sąjunga, kuriai 
vadovauja Kostas Federavičius.

Igno Šeiniaus knygą “Raudo
nasis tvanas” į lenkų kalbą išver
tė Danuta Brodowska, išleido 
Lietuvos mylėtojų klubas Varšu
voje. Apie tą Lenkijoje neseniai 
pasirodžiusią knygą rašo Rober
tas Jarockis “Rzeczpospolita” 
dienraštyje. Jo straipsnį paskelbė 
“Lietuvos aidas” 1998 m. gruo
džio 15 d. laidoje. Straipsnio au
torius spėja, kad ir Lietuvoje 
trūksta lėšų “laisvoje rinkoje atsi
dūrusiai kultūrai”. Nepaisant 
sunkumų ir nepatogumų siūloma 
pagal tą knygą kurti bendrą filmą, 
nes tai esanti medžiaga apie ypa
tingą Lietuvos laikotarpį. Igno 
Šeiniaus prisiminimai liečia ir 
Lenkiją bei bendrą abiejų valsty
bių praeitį. Keliamos pažiūros ir 
Vilniaus klausimu. Ką Stalinas 
taikęs Lietuvai 1940 m. sukeliant 
iliuziją apie Lietuvos nepriklauso
mybę, tą patį jis Lenkijai pritaikęs 
1945 m. Tikimasi, kad atsiras ki
no menininkų, kurie susidomės 
šia įdomia, istorine medžiaga. Snk.
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pRISIKELIMO
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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

AKTYVAI per 58 milijonus doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind................... 3.25%
180-364 d. term.ind.................. 3.25%
1 metų term, indėlius................3.50%
2 metų term, indėlius............... 3.85%
3 metų term. Indėlius............... 4.00%
4 metų term. Indėlius............... 4.10%
5 metų term, indėlius............... 4.30%
1 metų GIC-mėn.palūk...„.......3.25%
1 metų GlC-met. palūk............. 3.75%
2 metų GlC-met. palūk............. 4.10%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.20%
4 metų GlC-met. palūk............. 4.25%
5 metų GlC-met. palūk............. 4.55%
RRSP, RRIF ir OHOSP............3.00%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind.....3.75%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.....4.10%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.....4.20%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind.....4.25%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind.....4.55%
Taupomąją sąskaitą................ 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk........ 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki......... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

Asmenines paskolas 
nuo................. 7.75%

Sutarties paskolas 
nuo................. 7.75%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................5.95%
2 metų......................6.20%
3 metų......................6.30%
4 metų......................6.35%
5 metų......................6.40%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų........... 6.00%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas taupymo 
sąskaitoje.
Duodame komercinius 
mortgičius iki $725,000.

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

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

LUDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & HEATING

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

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

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

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 SIX POINT ROAD

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

BPL Import/Export

SIUNTINIAI j 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

i iii mi 11 nun min 
ROYAL LePAGE 

■n n iiiiiiiii mi mini

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

Kaip geriau parduoti ar pirkti namą?
Visas Informacijas rasite “Guide to selling your home” arba 
“Guide to buying a home”. Šias knygeles atsiųsim 
nemokamai, Jūsų neįpareigojant. Skambinkite 416 231-1929.

Visais nekilnojamo turto reikalais skambinti

TEODORUI STANULIUI, B. A.
Associate Broker

Tel. 416 769-1616; namų 416 231-4937; 
faksas 416 769-1524.

RE/MAX WEST REALTY Inc., 1678 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A9

NEMOKAMAS namų įvertinimas

Slidinėtojai ilsisi Kvebeko saulėje

Slidinėjimo tradicija 
tęsiama

Lietuvių slidinėtojų žiemos 
stovykla įvyks vasario 18-21 d.d. 
Mont Sutton Ski Centre, Que. Ši 
žinoma vietovė yra apie pusantros 
valandos kelio nuo Montrealio 
centro ir turi daugiau kaip 50 
slidinėjimo takų. Kaip ir praeitais 
metais susipažinimo pobūvis įvyks 
penktadienio vakare, o šeštadienį 
bus tradicinė vakarienė su šokiais. 
Šiaurės Amerikos lietuvių slidinė
tojų varžybos prasidės šeštadienį 
“slalom” ir “grand slalom” lenkty
nėmis. Pernai torontiečiai labai 
gausiai pasirodė. Audrius Vaidila ir 
Antanas Pacevičius laimėjo pirmą 
ir antrą premiją savo amžiaus vyrų 
grupėje; Jason Skučas laimėjo tre
čią vietą jaunesnių vyrų grupėje, o 
jaunuolių ir vaikų grupėse pasižy
mėjo jaunasis Antanas Pacevičius ir 
Audra, Aleksa, Laura ir Janytė 
Pacevičiūtės. Laukiame jų visų ir 
šiais metais. Dėl registracijos ir in
formacijos skambinkite Alenui ir 
Rasai Pavilaniams 514 489-0410 ar 
Ryčiui ir Vilijai Bulotoms 514 344- 
8256. V. Bulotienė

LIETUVIŲ
KREDITO TTtT
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 112 milijonų dolerių

Pranešimas
1999 m. Š.A. lietuvių Stalo te

niso pirmenybės įvyks 1999 m. kovo 
6, šeštadienį “Cleveland Table Ten
nis Association”, 3615 Euclid Ave. 
(kampas Euclid Ave. ir East 36-th 
St.), Cleveland, OH. Tel. 216 391- 
2882. Varžybas rengia ŠALFASS- 
gos Stalo teniso komitetas, vad. 
Prano Gvildžio.

Dalyvaus vyrų (neriboto am
žiaus) vienetas, moterų (neriboto 
amžiaus) vienetas, senjorų (50 m. ir 
vyresnių) vienetas, vyrų dvejetas, 
mišrus dvejetas ir komandinės var
žybos. Komandą sudaro 2 vyrai ir 1 
moteris. Dvejetuose ir komandinė
se varžybose amžius neribotas.

Varžybų pradžia 10 vai. ryto. 
Atvykimas ir registracija nuo 9 v.r.

Dalyvių išankstinė registracija 
- iki vasario 25 d. imtinai pas tur
nyro vadovą Praną Gvildį, 93 
Wheeling Ave., Staten Island, NY 
10309-3026, USA. Tel. 718 356- 
7871; faksas 718 356-0974. E-mail: 
INAPRA@AOL.COM. Papildomi 
ryšiai: Algirdas Bielskus tel. 216 
486-0889, Bronė Saladžiuvienė tel. 
773 863-8861. Visi lietuvių kilmės 
žaidėjai kviečiami dalyvauti.

ŠALFASS centro valdyba ir 
ŠALFASS Stalo teniso komitetas

Kviečiami 
šachmatininkai

Š.A. lietuvių šachmatų pirme
nybės įvyks 1999 m. kovo 6 ir 7 d.d., 
Dievo Motinos lietuvių parapijos 
patalpose, 18022 Neff Rd., Cleve
land, OH, tel. 216 531-4263.

Laimėtojui teks dr. Algirdo 
Nasvyčio Atminimo pereinamoji 
taurė, įsteigta 1982 m. 1998 metų 
laimėtojas - Antanas Vilutis (Sche
rerville, Ind.). Pirmų 3-jų vietų 
laimėtojams ir geriausiam jauniui 
skiramos ŠALFASS žaidynių pla- 
ketės. Bus ir piniginės premijos už 
3 vietas.

Jaunių amžius - 17 m. ir jau
nesni 1999 m. kovo 6 d.

Dalyvių išankstinė registracija 
iki 1999 m. vasario 27 d., šiuo 
adresu: Vytautas Nasvytis, 1234 
West Blvd., Cleveland, OH 44102. 
Tel 216 631-0210.

Dalyvauti kviečiami visi lietu
vių kilmės šachmatininkai. Žaidėjų 
skaičius neapribotas. Platesnė in
formacija pranešama sporto klu
bams ir kai kuriems pavieniams 
šachmatininkams pagal turimus ad
resus.

ŠALFASS centro valdyba ir 
ŠALFASS šachmatų komitetas

Ruošiamės varžyboms

MOKA:
3.25% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
3.25% už 180-364 dienų term, indėlius 
3.50% už 1 m. term, indėlius 
3.85% už 2 m. term, indėlius 
4.00% už 3 m. term, indėlius 
4.10% už 4 m. term, indėlius 
4.30% už 5 m. term, indėlius 
3.25% už 1 m. GIC rnėn. palūk.
3.75% už 1 m. GIC invest, pažym. 
4.10%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.20% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.25% už 4 m. GIC invest, pažym. 
4.55% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.00% už RRSP ir RRIF Ind.

(variable rate)
3.75% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
4.10% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
4.20% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
4.25% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
4.55% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo........ 7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų....................5.95%
2 metų....................6.20%
3 metų....................6.30%
4 metų....................6.35%
5 metų....................6.40%

su keičiamu 
nuošimčiu.............6.00%

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of C(edtt) Ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard, ^PLUS

(Atkelta iš 1-mo psl.)

simui spręsti (“Task Force on 
Homelessness”) pranešimas jau 
paskelbtas. Miesto burmistras 
M. Lastman prieš metus pavedė 
Anne Golden, “United Way of 
Greater Toronto” pirmininkei, 
sudaryti komitetą, kuris išstudi
juotų beturčių problemas ir 
suformuluotų konkrečius pasiū
lymus, kaip tas problemas iš
spręsti. Paskelbtame pranešime 
yra net 105 rekomendacijos, 
daug statistikos. Daugiausia re
komendacijų yra apie naujų pi
gių butų statymą, esamų pigių 
butų-privačių ir valdiškų-išlai- 
kyrną, paramą mažas algas ar 
socialinį aprūpinimą gaunan
čioms šeimoms, kad neprarastų 
savo gyvenviečių, sveikatos rū
pybą benamiams. Visa tai kai
nuotų apie $300 milijonų kas
met per ateinančius 5 metus. 
Finansavimas turėtų būti parū
pintas iš federacinio, provinci
jos bei miesto savivaldybės biu
džetų. Taip pat miestui siūloma 
paskirti plano užvaizdą (“fa
cilitator”), kuris tvarkytų šią be
namių programą, bendrauda
mas su miesto taryba, nustaty
damas pirmenybes plano vyk
dyme, prižiūrėdamas darbų atli
kimą. Pranešime išvardintos įvai
rios politinės, teisinės, teritori
nės bei finansinės kliūtys, ku
rios praeityje trukdė spręsti be
namių klausimą. Toronto finan
sų komitetas jau spėjo nubal
suoti $10 milijonų pigių butų 
statybai. Šis pasiūlymas bus pri
statytas artimiausiu laiku mies
to tarybai ir turėtų būti patvir
tintas. Miesto burmistras M.

Lastman pažadėjo visas prane
šimo rekomendacijas rimtai ap
svarstyti ir kuo greičiau įgyven
dinti, nes benamių ir neturtingų
jų bėdos kasmet vis didėja.

Penkios kanadietės, popu
liariai vadinamos “Famous Fi
ve”, kurios šio šimtmečio antra
me dešimtmetyje kovojo dėl 
teisės, kad moterys būtų pa
skelbtos “asmenimis” įstatymo 
ribose, bus įamžintos skulptūro
je ant Otavos parlamento kal
vos. Tos penkios moterys, - 
Nellie McClung, Emily Mur
phy, Henrietta Muir Edwards, 
Louise McKinney ir Irene 
Pariby, - iškovojo moterims 
balsavimo teisę Kanadoje ir to
dėl nusipelnė visų mūsų pagar
bą. Bronzinę skulptūrą sukūrė 
Edmontono menininkė Barbara 
Paterson. Ji bus pristatyta pub
likai Kalgario mieste šių metų 
spalio 18 septyniasdešimties 
metų sukakties nuo jų laimė
jimo dienos proga, o lygiai po 
metų bus perkelta į Otavą ir 
pastatyta tarp min. pirm. W. L. 
Mackenzie King ir karalienės 
Elzbietos II skulptūrų. G. K.

Skautų veikla
• Vasario 16-sios minėjimas 

įvyks vasario 7 d. Pamaldoms visi 
uniformuoti renkasi 9 v.r., po Mišių 
- iškilminga sueiga Anapilio salėje.

• Skautų stovykla įvyks “Ro
muvoje” nuo sekmadienio, rugpjū
čio 1 iki šeštadienio, rugpjūčio 14 
d. Vilkiukams, paukštytėms, giliu
kams ir liepsnelėms stovykla vyks 
rugpjūčio 7 iki 14 d.d. M.R.

Krepšinio pirmenybės
1999 m. ŠALFASS-gos vyrų 

senjorų (35 metų ir vyresnių) krep
šinio varžybos įvyks 1999 metų ko
vo 27 ir 28 d.d., Lemonte, IL. Pra
dinė komandų registracija turi būti 
atlikta iki 1999 m. vasario 7 d. Ga
lutinė registracija ne vėliau 1999 m. 
kovo 13 d., šiuo adresu: Algis Ta
mošiūnas, 1921 Bending Oaks Ct., 
Downers Grove, IL 60515. Tel. 630 
435-0619; faksas: 630 435-0621; E- 
mail: Lituanica@aol.com

Pradinę registraciją attiku
siems klubams bei komandoms bus 
pranešta smulkesnė informacija. 
Dalyvavimas laisvas visiems ŠAL
FASS klubams bei kitokiems viene
tams, atlikusiems 1999 m. ŠAL
FASS metinę registraciją. Nauji 
vienetai ar komandos prašomi 
kreiptis į Algį Tamošiūną.

ŠALFASS centro vaidyba ir 
ŠALFASS krepšinio komitetas

Žinios iš Lietuvos
- 21 metų buriuotojas Giedrius 

Gūžys pelnė Lietuvai vietą Sidney 
olimpinėse žaidynėse.

- Sausio 13 d. kaunietis Min
daugas Ežerskis (iki 97 kg) tapo 
tarptautinio graikų romėnų imtynių 
turnyro, vykusio Suomijos Kouval 
mieste, nugalėtoju. Kitas Lietuvos 
atstovas sunkiasvoris Gintaras Bu
kauskas užėmė šeštąją vietą.

- Visagine vyko tarptautinis 
jaunių ir jaunučių graikų romėnų 
imtynių turnyras, kuriame dalyvavo 
200 sportininkų iš Lietuvos, Latvi
jos ir Rusijos. Mūsų sportininkai iš
kovojo 13 pirmųjų vietų. Net 9 pir
mąsias vietas laimėjo jaunieji Visa
gino imtynininkai.

- Sausio 14 d. Eurolygos dvy
liktojo rato rungtynėse Kauno 
“Žalgiris” nugalėjo Ispanijos čem
pioną “Manresos TDK” klubą 75:- 
66. “Žalgiris” jau užsitikrino Euro
lygos varžybų rato vietas atrankos 
varžybose.

- Sausio 13 d. Koračo taurės 
varžybų aštuonbaigmės pirmąsias 
rungtynes Italijoje žaidė Sienos 
“Ducato” ir “Šiaulių” krepšininkai. 
Dvikovą laimėjo aikštės šeiminin
kai 85:45. “Šiauliai” yra vienintelė 
Lietuvos komanda, tęsianti kovą 
dėl R. Koračo taurės. Lilianos 
Ronchetti taurės pirmąsias aštuon
baigmės rungtynes Kaune žaidė 
vietos “Laisvės” ir Ramat Hašaron 
“Lachen” (Izraelis) krepšininkės. 
Varžybas laimėjo 78:66 Izraelio ko
manda. V.P.

Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydį iki $2,000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) j Lietuvą 
ir kitus kraštus.

KASOS VALANDOS
• Pirm., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r. -1 v.p.p.

SKYRIAI:
Lietuvių Namuose - 1573 Bloor St. W., Toronto ON M6P 1A6 

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St. W., Toronto ON M8X 1C8 

Telefonas: 416 207-9239

GROUP

PAŽADU JUMS
24 valandų 

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją. 
Prašau skambinti šiandien 

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

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

ALGIS 
.iZZZ MEDELIS

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

stra Travel_______
& Services Inc.

1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus į 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 *

Pasinaudokite išankstiniais išpardavimais sekančiam vasaros sezonui.
Kreipkitės visomis darbo dienomis

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

Į LIETUVĄ KELIONES paruošiu ne tik iš Toronto, bet ir iš kitų, 
kad ir tolimiausių Kanados vietovių. Geriausios kainos šiuo metu yra 
skrendant AIR CANADA ir LIETUVOS AVIALINIJOS bendrai 
sudarytomis trąšomis per Paryžių, Londoną arba Frankfurtą

Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus 
telefonu. Bilietus pristatau EXPRESS paštu. Asmeniškai su manimi 
susitikti QUEEN TRAVEL įstaigoje galite trečiadieniais tarp 11 v.r. ir 5 
v.v. arba kitu Jums tinkamu laiku, iš anksto susitarus. Reikalui esant 
atvažiuosiu į jūsų namus.

ALGIS MEDELIS

MEDELIS CONSULTING
45 Forest Heights Str., Whitby, Ont. L1R 1T7 
1-905-666-9086 FAX 1-905-666-9183

ALGIS ar STEFA MEDELIAI
Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į 
Lietuvą. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
PER 7 DARBO DIENAS JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

mailto:INAPRA@AOL.COM
mailto:Lituanica@aol.com


Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)
Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: 905 271-7171

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais 
1588 Bloor St. W„ Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Priešais Lietuvių Namus)

Tel.: 416 530-1070

Rūpinasi vasaros Toronto
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Dantų gydytojai

Dr. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.
Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.
Dr. O. ELVIKIS, d.d.s.
Dr. R. KARKA, D.D.S. M.S. Dip. Orth.

(Orthodontist)
Telefonas

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

Advokatas
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

CMD INSURANCE SERVICES INC.
Dėl visų rūšių draudos, taip pat naujos automobilių ir 
namų draudos bei jau apdraustų automobilių ir namų draudos 
reikalais kreiptis į Rimą Drešerienę; dėl visų komercinių 
draudų - į Ričardą Drešerį.
1945 Dundas St. E., Suite 215, Mississauga, Ontario, L4X 2T8

Tel. 905 624-4866, 1-800-665-3406
FAX 905 624-8238

CMD Insurance Services Inc.

Nekilnojamas turtas. Patarnavimai visose pirkimo ir 
pardavimo srityse. Kreiptis į Riek Drešerį

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

(Atkelta iš 2-ro psL) 
su Rusija. Tad nenuostabu, kad 
Baltijos valstybės beldžiasi i 
ŠAS duris” - rašė miuncheniš- 
kis djeraštis.

Žymiai plačiau tą klausimą 
komentavo tos pačios dienos 
miuncheniškis dienraštis apie 
Rusijos ieškomus sąjunginin
kus, draugystę. Kur Maskva 
meta savo akis, ieškodama bi
čiulių, deja, jų niekur neranda. 
Lenkija, Vengrija, Čekija volens 
nolens pateko į Vakarų rankas. 
Baltijos valstybės ankščiau ar 
vėliau seks jų pėdomis. Tai aiš
kiai žino Kremliaus strategai. 
Tad kas lieka Rusijai?

Vokietija atsisakė Rusiją 
remti lėšomis, nes ji dar skolin
ga apie 60 bilijonų dol. Ameri
ka, nepasitardama ir neatsi- 
klausdama Rusijos puolė Iraką, 
tuo parodydama, kad Rusija ne
priklauso prie galingųjų.

Naujoji valiuta
O Europa? Ji užsiėmusi sa

vais reikalais, leidžia į apyvartą 
naują euro pinigą, kurio kursas 
pirmom dienom buvo labai 
aukštas: už vieną euro teko “pa
kloti” 1.17 JAV dol.! Ar ilgai šis 
santykis išsilaikys, dar ankstoka 
kalbėti. Tačiau ekonomistų 
nuomone, euro susilygins su 
JAV doleriu, nes toks aukštas 
kursas kenks Europos ekspor
tui, ypač Vokietijos automobi
liams bei kt. technikiniams ga
miniams. Šiuo metu euro pini
gais galima apmokėti prekes di
delėse krautuvėse, elektrą ir t.t. 
Įmonių ar asmeninės bankų są
skaitų ištraukos žymimos ne tik 
vokiškom markėm, bet ir eu
rais. Tiesa, tik vienuolika valsty
bių džiaugsmingai (o gal kai ku
rie vokiečiai skeptiškai?) sutiko 
naują valiutą. Tos valstybės yra: 
Suomija,' Vokietija, Airija, 
Olandija, Belgija, Liuksembur
gas, Prancūzija, Portugalija, Ita
lija, Ispanija, Austrija. Dar žada

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

Ont. M9N 1J4

♦ MLS 
skelbimas

♦ Komisas 37s%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

Baltikum '99
ptfamti ■ litout-n ■ Kėnigsberg

“Schnieder Reisen” bendrovės Vo
kietijoje leidinys “Baltikum 99”, 
kuriame skelbiamos kelionės į Bal
tijos valstybes, Karaliaučių ir kitas 
sritis. Leidinys iliustruotas nuo
traukomis su gausia informacija

prisidėti: D. Britanija, Švedija, 
Danija, ekonomiškai silpna 
Graikija. Jos visos priklauso 
Europos sąjungai. Priėmimo 
laukia Lenkija, Čekija, Vengri
ja, Estija, Kipras, Slovėnija, o 
pasitarimų - Lietuva, Latvija, 
Slovakija, Rumunija, Bulgarija, 
Maltos sala. Jokių vilčių kol kas 
neturi Albanija, Kroatija, Bos- 
nija-Hercogovina, Jugoslavija, 
Makedonija, Moldavija, NVS 
(Ukraina, Gudija ir t.t.) Jungtis 
nenori Norvegija ir Šveicarija. 
Taigi, šiais metais Europos že
mėlapyje gali įvykti daug pasi
keitimų - politiniame ir ekono
miniame gyvenime.

Atomic Energy of Canada 
Limited (AECL) suteikė Lietu
vai leidimą vykdyti vartoto 
branduolinio kuro sandėliavimo 
projektą pagal jų modelį 
“MACSTOR”. Lietuvos vyriau
sybė taip pat pritarė projektui 
gruodžio 30 d. Vartoto kuro tal- 
pintuvai būtų gaminami Lietu
voje daug pigesne kaina negu 
kainavo anksčiau pirkta Vokie
tijos technika. Finansavimą ža
da teikti Lietuvos bankai - Vil
niaus, “Hermis” ir Lietuvos tau
pomasis. Dar reikia gauti terito- 
rinius-savivaldybių leidimus pra
dėti statybą Ignalinos rajone. 
Manoma, kad darbas gali jau 
prasidėti šį pavasarį.

Delegacija iš Lietuvos_ku
rioje dalyvavo atstovai iš Ūkio 
ministerijos (J. Kazlauskas), 
Aplinkos apsaugos ministerijos 
(M. Bilkis ir Z. Mackevičius), 
Ignalinos meras Br. Ropė bei 
inžinerijos firmos “Pramprojek- 
tas” direktorius Leonas Butkus, 
kuris vadovaus projekto staty
bai, atvyko į Kanadą sausio 17- 
22 d.d. apžiūrėti AECL įrengtų 
talpintuvų. Jie apsilankė ir Ana
pilyje, kur jiems konsulas. H. 
Lapas su ponia sausio 20 d. su
rengė priėmimą. Dalyvavo KLB 
ir apylinkės valdybų atstovai, ki
ti veikėjai ir su sritimi susipaži
nę asmenys. Svečius sveikino 
KLB valdybos pirmininkas Alg. 
Vaičiūnas. Konsulas Lapas su
pažindino su projektu, kurio 
maketą buvo galima apžiūrėti. 
Delegaciją lydėjo AEČL ryši
ninkas su Lietuva Jim Slack. Inf.

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^UIKK West Realty lr»c.

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

JUOZAS (JOSEPH)

Advokatas

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

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

/instate
You’re in good hands.

RON VANAGAS
Agentas 

311 Matheson Blvd. E„ Mississauga, Ont. L4Z1X8

Mes turime planą, 
kuris Jums sutaupys pinigų

“Take Two Advantage” planas 
sujungia namo ir automobilio 
draudimą, sumažina Jūsų įmokas

Darbo tel.: 905 897-5280 
Namų tel.: 416 621-1261 
Fakso nr.: 905 507-8456 
“Pager” nr.; 416 772-1591

APRŪPINU NAMO-AUTOMOBILIO-GYVYBĖS-TURTO DRAUDIMŲ BEI “RRSP” PLANAIS

Kalėdų senelis (Linas Narušis), švenčių metu lankydamas lietuvių įstaigas 
ir šeimas, džiaugėsi suradęs linksmų vaikučių būrelį - Adelę ir Sirnonę 
Pabrėžaites ir Saulių Grybą. Šalia vaikučių - Viktorija Pabrėžienė

WALTER V. DAUGINIS
INSURANCE - DRAUDIMAS

PERSIKĖLĖ I NAUJAS PATALPAS NUO 1998 M. LAPKRIČIO 1 D.

KEN GIBB REAL ESTATE & INSURANCE 
300 North Queen St., Suite 105N

Etobicoke, Ont. M9C 5K4 
(šiaurinėj pusėj Queensway, prieš Sherway Gardens) 
Tel. 416 622-5305 arba 1-800-463-5305

Faksas 416 620-7584

^SSSSSSBSl
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukMa kokybė.

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

TEL. (416) 252-6741
66'Mmico Avė., Toronto Ont, M8V1R3 

Savininkas Jurgis Kuliešius
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TO RO IMT
Anapilio žinios

- Pradedame maldos savaitę 
už krikščionių vienybę. Visus pra
šome melstis, kad besirengiant 
Kristaus gimimo sukaktuviniams 
metams, visi krikščionys ne tik su
prastų, bet ir pradėtų siekti vieny
bės šioje žemėje su Kristaus vieti
ninku popiežiumi Jonu Pauliumi II.

- Sausio 19, antradienį, iš Del
hi Šv. Kazimiero šventovės mūsų 
kapinėse palaidota a.a. Vanda Ja- 
kubickienė, 79 m. amžiaus.

- Sausio 22, penktadienį palai
dota a.a. Ona Anskienė, 86 m. am
žiaus.

- Sausio 22, pirmadienį, palai
dotas a.a. Vladas Mikšys, 85 m. 
amžiaus.

- Aukų pakvitavimai atleidi
mui nuo valstybinių mokesčių (In
come Tax) jau yra paruošti ir bus 
dalinami ateinantį sekmadienį.

- Jaunų šeimų sekcijos visų 
valdybos narių 3 metų kadencija 
baigiasi šiais metais. Todėl valdyba 
prašo, kad parapijos metiniame su
sirinkime kuo daugiau jaunų šeimų 
dalyvautų ir išrinktų naują Jaunų 
šeimų sekcijos valdybą.

- Metinis parapijos susirinki
mas bus sausio 31, sekmadienį, tuo
jau po 11 v.r. Mišių parapijos salė
je. Bus praeitų metų parapijos veik
los apyskaita ir rotacine tvarka savo 
kadencijas baigiančių parapijos ta
rybos sekcijų narių rinkimai bei 
perrinkimai. Prašome iki to laiko 
visas tarybos sekcijas sušaukti savo 
posėdžius ir pasiruošti susirinkimui.

- Anapilio knygyne gauta: 
“Laisvės kovų archyvo” nr. • 24 ir 
Adolfo Damušio knyga “Lithua
nians Against Soviet and Nazi Ag
gression”.

- Mišios sekmadienį, sausio 
31: 9.30 v.r. už Alseikų šeimos mi
rusius, 11 v.r. už parapiją; Vasagoje 
3.30 v.p.p. už Vaitkų ir Stroškevičių 
mirusius; Delhi (šeštadienį) 3 v.p.p. 
už a.a Vandą Jakubickienę.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, 9.45 v. ryto pa

maldų metu vyksta sekmadienio 
mokykla. Po pamaldų Lietuvių Na
mų patalpose įvyks visuotinis meti
nis parapijos narių susirinkimas. 
Visų narių dalyvavimas būtinas. 
Bus priimta nauja parapijos konsti
tucija pagal Rytinės Kanados Sino
do nurodymus.

- Sausio 21 d. mirė a.a. Alfas 
Preikšaitis, 69 metų amžiaus. Ve
lionis paliko liūdinčius motiną Ma
riją ir brolį Romą. Po gedulinių pa
maldų Išganytojo šventovėje velio
nis buvo išlydėtas į Mt. Pleasant ka
pines, Toronte. Apeigas atliko kun. 
Alg. Žilinskas.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadieno, sausio 24 po

pietėje dalyvavo 196 asmenys. Sve
čių knygoje pasirašė gyd. Vida Ku
bilienė, dr. Ričardas Kubilius iš 
Kauno; Algis Rugienius, Liuda Ru- 
gienienė iš Bloomfield Hills, MI, 
JAV. Pranešimus padarė ir su sve
čiais supažindino LN valdybos narė 
Aldona Dargytė-Byszkievicz.

- LN valdybos posėdis - sausio 
28, ketvirtadienį, 7 v.v.

- Toronto Lietuvių Namų ir 
Labdaros fondo narių metinis vi
suotinis susirinkimas įvyks 1999 m. 
kovo 14, sekmadienį Karaliaus 
Mindaugo menėje. Registracija 12 
v., susirinkimo pradžia 1 v.p.p. Šiais 
metais į Lietuvių Namų valdybą 
bus renkami keturi nariai/ės ir į re
vizijos komisiją bus renkamas 1 na
ry s/ė.

- Vasario 7, sekmadienį, 1 v.p. 
p. LN Mortos salėj įvyks LN vyrų 
būrelio metinis susirinkimas. Susi
rinkimo darbotvarkė: pirmininko, 
iždininko, ūkvedžio ir revizijos ko
misijos pranešimai, renkama valdy
ba. Narių dalyvavimas būtinas. Ne
galintieji dalyvauti prašomi praneš
ti Teodorui Stanuliui tel. darbo 416 
769-1616 arba namų 231-4937. Na
riai bus pavaišinti užkandžiais.

- Vytauto Didžiojo menė vasa
rio 20 dienai išnuomota 1999 m. 
Medžiotojų ir žūklautojų klubo 
“Tauras” metiniam baliui. Žvėrie
nos vakarienė su vynu ir turtinga 
loterija. Programoje - vyrų choras 
“Aras” ir V. Povilonio muzika.

- A. a. Prano Jankausko atmi
nimui slaugos namams aukojo $50 
J. V. Šimkus, $20 - Lydija Balsienė. 
Aukos slaugos namams priimamos 
Toronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose arba siųsti tiesiog 
Labdaros fondas, Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St. W. Toronto, 
Ont. M6P 1A6.

Anapilio vaikų darželiui 
$50 aukojo N. Balčiūnienė (a.a. 
Petro Balčiūno XIII mirties 
metinių proga).

ŽIEMA - GERIAUSIAS LAIKAS 
namų vidaus remontams bei deko
ravimams. Visiems patarnauti pa
siruošę geri specialistai. Skambinti 
Zeniui tel. 905 301-7513 arba 905 
301-3729.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Sausio 18-25 Krikščionių vie

nybės savaitė. Per visas Mišias mel
dėmės už krikščionių vienybę. Šia 
intencija ekumeninės pamaldos nu
matomos kovo mėn. Data bus pra
nešta vėliau.

- Vasario 14 d. parapijoje pra-' 
sidės “Atgaivink” programos antro
ji dalis “Kaip atsiliepti į Viešpaties 
kvietimą”. Progama tęsis iki kovo 
28 d. Per visas Mišias vadovai supa
žindino su “Atgaivink” programa ir 
kvietė visus įsijungti.

- Pirmosios Komunijos pasi
ruošimui pamokos vyksta sekma
dieniais po 10.15 v. Mišių T. Ber
nardino kambaryje. Pamokoms va
dovauja Viltė Barakauskaitė, Aud
ra Karaite, Onutė Stanevičiūtė ir 
Virginija Zubrickienė.

- Jei kas norėtų įsijungti į or
ganizuojamą 2000 Naujų metų suti
kimo komitetą, prašome kreiptis į 
Rūtą Girdauskaitę tel. 530-1716.

- Maldininkų kelionė po Itali
jos svarbiausius miestus įvyks š.m. 
balandžio 8-18 d.d. Dar yra vietų. 
Registruotis parapijos raštinėje tel. 
416 533-0621. Informaciją teikia 
kun. E. Putrimas ir Marlin Travel 
atstovas R. Valadka tel. 231-1061. 
Kelionės kaina priklausys nuo ke
leivių skaičiaus, bet neperžengs 
$2,449.

- Mišios sekmadienį, sausio 
31: 8.15 v.r. už a.a Vincą Simanavi
čių; 9.15 v.r. už a.a. Janet Brough; 
10.15 v.r. už Žilių ir Jonynų šeimų 
mirusius, už a.a. Barauskienę; už 
a.a. Joną Navaką; 11.30 v.r. už gy
vus ir mirusius parapijiečius.

Maironio mokyklos žinios
- A. Karkienė Maironio mo

kyklai padovanojo “Eglučių” rinki
nius. Mokykla dėkoja.

- Abiturientų ir klasių nuo
traukos bus daromos sausio 30 d., o 
kursų ir mokytojų - vasario 6 d.

- Sausio 30 d. Lituanistinių 
kursų nebus.

- Nuo darželio iki 8 skyriaus 
mokinių tėvų diena įvyks vasario 6 
d. įprasta tvarka - tėvai, kurių pa
vardės prasideda A-M, ateina nuo 
9.30 v.r. iki 10.45 v.r., nuo N-Z nuo 
10.45 v.r. iki 12 v. Aukštesniųjų li
tuanistinių kursų mokiniai pažymė
jimus pasiims patys.

- Vasario 16-toji bus atšvęsta 
mokykloje vasario 13 d., 11 v.r. 
Mokyklos mokiniai atliks atitinka
mą programą.

- Žiemos atostogų laikotarpiu, 
kovo 13 d. Maironio mokykloje pa
mokos veiks įprasta tvarka. Kovo 
20 d. pamokų nebus.

- Maironio mokyklos užbaigi
mas ir abiturientų išleistuvės įvyks 
gegužės 28 d.

Vyskupas Bartulis 
Kanadoje

Kanados lietuvių katalikų 
kunigų vienybės valdyba, susita
rusi su parapijomis, pakvietė 
Šiaulių vyskupą Eugenijų Bar
tulį vadovauti gavėnios rekolek
cijoms lietuvių parapijose bei 
misijose. Kanadon jis atvyks 
vasario 11, ketvirtadienį, į Ana
pilį. Vasario 14, sekmadienį, jis 
dalyvaus Vasario 16 minėjime 
Anapilyje, o vasario 16, antra
dienį, Vasagoje.

Numatyta tokia rekolekcijų 
tvarka: Montrealyje - vasario 
19 - 21; Otavoje - vasario 21, 
sekmadienį, po pietų; Vasagoje
- vasario 24, trečiadienį; Lon
done - vasario 26 - 28; Mississ- 
augoje (Anapilyje) - kovo 5-7; 
Delhi - kovo 8-9; Hamiltone - 
kovo 11-14; St. Catharines - 
kovo 15 - 16; Toronte - kovo 17
- 21; kovo 22, pirmadienį, grįžta 
Lietuvon.

Be to, vysk. E. Bartulis da
lyvaus Baltiečių vakare Otavoje 
kovo 3, trečiadienį, ir kituose 
kultūriniuose renginiuose įvai
riose lietuvių vietovėse laisvo
mis nuo rekolekcijų dienomis.

Vysk. E. Bartulis yra gimęs 
1944 m., įšventintas kunigu 
1976 m. konsekruotas vyskupu 
1997 m. Vikaravo Kauno arki- 
katedroje-bazilikoje, buvo kar
dinolo V. Sladkevičiaus kanc
leriu, kunigų seminarijos dva
sios tėvu-kapelionu ir rektoriu
mi, Prisikėlimo parapijos klebo
nu. Dabar sėkmingai darbuojasi 
kaip naujai įsteigtos Šiaulių vys
kupijos vadovas. Jo vykupijai 
priklauso ir Kryžių kalnas. Inf.

Lietuvos našlaičiams $50 
aukojo A. Bacevičius (a.a. Juo
zo Bacevičiaus atminimui).

“Angeliukų” chorui $100 
aukojo N. Balčiūnienė (a.a. Pet
ro Balčiūno XIII mirties meti
nių proga).

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui aukojo: $100 - J. 
Staškevičius; $50 - P. T. Par- 
gauskai.

Montrealyje lietuvių Aušros Vartų parapijoje klebonas kun. J. ARANAUSKAS, SJ, darbavęsis 45 metus, 
pasitraukė į pensiją. Jam 1998 m. gruodžio 6 d. buvo surengtos išleistuvės. Nuotraukose (iš kairės): į
pamaldas šventovėje - kun. J. Aranauskas, SJ, kun. K. Ambrasas, SJ, prel. J. Staškevičius, mons. M. 
Paquette; skautų grupė salėje; seselės įteikia dovaną; dėkoja sol. G. Čapkauskienei, Mme Roch; AV parapijos 
choras, atlikęs naują kūrinį “Neišsiskirkim, broliai” (žodžiai H. Nagio, muzika L. Djintcharadze’s)

Vasario 16-tosios minėjime, 
įvyksiančiame š.m. vasario 14, 
sekmadienį, 4 v.p.p., didžiojoje 
Anapilio salėje, pagrindine kal
bėtoja pakviesta JAV lietuvių 
bendruomenės pirmininkė adv. 
Regina Narušienė.

Gimusi Kaune 1936 m. spa
lio 12 d. Pradžios mokyklą bai
gė Vokietijos Augsburge, gim
naziją - Čikagoje. Politinių 
mokslų bakalauro laipsnį gavo Il
linois universitete, teisės mokslų 
daktaratas suteiktas 1959 m. 
Urbanoje. Su vyru adv. Bernar
du Narušiu turi advokatūros fir
mą “Narušis & Narušis”, jau 
veikiančią 35 metus. Visuome
ninėje veikloje - skautė akade
mike nuo 1957 m., Lietuvių stu
dentų s-gos Urbanoje pirminin
kė 1956 m., “Klumpės” tautinių 
šokių grupės narė, LBendruo- 
menės veikėja įvairiose pareigo
se, steigėja ir pirmininkė Ame
rikos lietuvių advokatų dr-jos 
“Labas”, Tautinių šokių šventės 
rengimo k-to pirmininkė 1993- 
1994 m. Nuo 1994 m. JAV LB 
krašto valdybos pirmininkė. Už
augino tris vaikus - Viktorą, 
Eleną ir Zuzaną, džiaugiasi tri
mis vaikaičiais - Jonu, Juozu ir 
Terese. Iškiliai reiškiasi ir ameri
kiečių visuomeninėj, švietimo bei 
politinėj (respublikonų) veikloje.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių namai” Vilniuje I. 
Jakowich paaukojo $100. AS.

A. a. Algiui Didžbaliui mi
rus, Zuzana Didžbalienė “Ko
vai su vėžio liga Lietuvoje” au
kojo: $40. M.P.

Viekšnių šventovės remon
tui 1,000 aukojo P. T. Pargaus- 
kai; $100 - E. R. Paulauskai, P. 
J. Pargauskai; $50 - S. J. Co
meau.

A. a. Mečislovo Norkaus 
vienerių metų mirties prisimini
mui žmona Danutė Norkienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$100.

Užjausdama Justiną ir Bo
nifacą Sriubiškius jų sesutėms 
mirus, Irena Turūtienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $40.

Užjausdami Justiną ir Bo
nifacą Sriubiškius, mirus jų se
sutėms, D. V. Karosai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $25.

A. a. Vandos Jakubickienės 
atminimui pagerbti Antanas ir 
Stasė Steigvilai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

A a. Broniaus Bijūno 11 
metų mirties sukakties atmini
mui pagerbti žmona Genovaitė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Roko Stepulaičio at
minimui pagerbti G. Bijūnienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Reginos Valickienės 
atminimui pagerbti G. Bijūnie
nė “Tėviškės žiburiams” aukojo 
$20.

Justinai ir Bonifacui Sriu- 
biškiams bei Aldonai Stadienei, 
seserų netekus, Irena Vadaus- 
kienė nuoširdžiai juos užjaus
dama “Kovai su vėžio liga Lie
tuvoje” aukojo $20.

Medžiotojų ir “TAI IDAQ”įf 
žūklautojų klubo InUnAu

Žvėrienos vakarienė su vynu ir tur
tinga loterija. Programoje vyrų 
choras “Aras”, muzika V. Povilonio.

Pakvietimai: J. Šimkus tel. 416 231- 
9425, LN sekmadienio popietėse, 
pas narius ir prie įėjimo. Kaina $20.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas rengia Vasario 16-tos 
minėjimą, kuris įvyks 1999 m. 
vasario 16, antradienį, 12 v. Vil
niaus “Manor” IlI-čio aukšto 
menėje. Programą atliks choras 
“Daina”, vad. muz. L. Turūtai- 
tės. Bus V. Birštono pagaminti 
šilti pietūs. Bilietai gaunami pas 
T. Kobelskienę tel. 760-8003 ir 
A. Dobienę tel. 769-7550.

Mažlietuvių šiupinys, kas
met rengiamas prasidedant Ga
vėniai, šiemet įvyks vasario 16, 
antradienį, 7 v.v. Prisikėlimo 
parapijos salėje. Energingos 
mažlietuvės stropiai ruošiasi 
šiam renginiui ir kviečia visus 
dalyvauti - nei šaltis, nei pūgos 
teneatbaido nė vieno. LA.

Toronto mėgėjų teatras “Ait
varas” šeštadienį, sausio 23 Prisi
kėlimo parapijos salėje susilaukė 
apie 150 torontiečių, susirinkusių 
pasižiūrėti spektaklio “Teodolin- 
da”, kurį režisavo Aldona Dargy- 
tė-Byszkiewicz ir Vidmantas Šili
ninkas. Po spektaklio visi vaišino
si V. Birštono paruošta vakarie
ne. Įžanginį žodį apie “Aitvarą” 
tarė R. Jonaitienė, o už visų pa
stangas ir pelno paskyrimą persi
kėlimo vajui dėkojo parapijos ta
rybos visuomeninės sekcijos pir
mininkas Vyt. Taseckas. Gimtadie
nio proga buvo pasveikintas kun. 
Eugenijus Jurgutis, OFM. Po va
karienės veikė baras, loterija ir 
buvo grojama šokių muzika, visi 
atsilankiusieji buvo patenkinti ga
lėję pasijuokti ir pabendrauti. Dlv.

KLK Moterų draugijos Lie
tuvos kankinių parapijos skyrius 
Kalėdų proga pasiuntė Kiauklių 
parapijos varguoliams 1000 dol. 
čekį. Jį gavęs klebonas kan. J. 
Andrikonis atsiuntė šį laišką: 
“Jautriaširdės sesutės! Gaisro 
paliestas žmogus tampa visiškai 
vargšu. Kiauklių tikintieji liko 
padegėliais 1941.VI.28. Atgavę 
laisvę, keliamės iš pelenų. Šven
tovė pavesta Švč. M. Marijos 
globai. Nuolat jaučiame jos ap
silankymą statybos darbe. Tokia 
šviesi diena mums buvo 
1998.XII.22 - mus pasiekė KLK 
Moterų dr-jos Lietuvos kanki
nių parapijos skyriaus čekis... 
Teatlygina Jums Švč. M. Ma
rija. Dėkojame. Kiekvieną pir
mąjį sekmadienį už šventovės 
statytojus aukojame šv. Mišias. 
Kylančios sienos šaukiasi sto
go... Jus Švč. M. Marija kviečia 
j garbingą talką... Inf.

Tūkstantis laiškų Kanados 
parlamentarams. Paskutiniųjų 
3 mėnesių laikotarpyje KLB 
Toronto apylinkės valdybos 
pastangomis buvo pravestas pa
rašų rinkimo vajus, prašant Ka
nados parlamentarus užtarti 
Lietuvos priėmimą į NATO. 
Šiam vajui vadovavo valdybos 
vicepirmininkas Algis Empake- 
ris, talkinamas kitų valdybos na
rių. Iki šiol išsiųsta į Otavą tūks
tantis parašų. I.K.

HAMILTONO LIETUVIŲ NA
MUOSE “RAMBYNE” yra laisvų 
butų. Teirautis pirm.-penktad. 
tarp 9-12 vai. tel. 905 526-8281.

Nuotr. A. Mickaus

1999 m. 
vasario 20, 
šeštadienį, 
6 vai. vak., 
Toronto 
Lietuvių 
Namuose 
(1573 Bloor St.W.)

Toronte ir kitose Kanados 
vietovėse gyvenantys punskie
čiai pasiuntė laiškus Lietuvos 
premjerui G. Vagnoriui, pra
šančius paveikti Lenkijos vy
riausybę, kad sulaikytų Lenkijos 
pasieniečių karinio dalinio ap
gyvendinimą Punske ir neardytų 
tenykščio lietuviškojo gyveni
mo. Danutė Ramanauskienė, 
rašiusi tokį laišką, gavo iš Lietu
vos vyriausybės kanceliarijos šį 
atsakymą:
“Gerbiamoji ponia,

Atsakydami į Jūsų laišką, 
adresuotą Lietuvos Respublikos 
Ministrui Pirmininkui G. Vag
noriui, informuojame, kad su 
Vyriausybės kanceliarijos Pri
imamojo 1998.12.28 parengta 
informacija, kurioje buvo aptar
ti Jūsų ir kitų užsienio šalių 
gyventojų laiškuose keliami 
analogiški klausimai dėl Lenki
jos pasienio karinės užkardos 
posto Punske, susipažino Mi
nistras Pirmininkas, Vyriausy
bės kancleris, Vyriausybės sek
retorius, valstybės konsultantai 
bei Vyriausybės kanceliarijos 
patarėjai.

Kartu pranešame, kad Lie
tuvos Respublikos Vyriausybės 
sekretorius O. Romančikas pa
vedė (1998.12.31, Nr. 3-12349) 
Užsienio reikalų ministerijai 
išnagrinėti minėtoje informaci
joje keliamus klausimus.

Dėkojame Jums už pareikš
tą nuomonę.

Linkime Jums geros svei
katos ir sėkmės.

Su pagarba 
Priimamojo vedėjas

J. Linartas 
V. Nagurnaitė, 62 57 42 D”

Marius Rusinas, žinomas 
Toronto skautų veikėjas, sėk
mingai išlaikė 1998 m. “Finan
cial Planners Standards Coun
cil” egzaminus. Jis tuo tampa fi
nansiniu patarėju, “Certified 
Financial Planner” (CFP). Jų 
yra 6500 visoje Kanadoje. Ši ži
nia, mininti M. Rusiną, buvo 
paskelbta š.m. sausio 7 d. “The 
Financial Post” laikraštyje. M. 
Rusinas specializuojasi pensinė
mis paslaugomis “RRSP”, “Mu
tual Funds” ir pensijų planais.

IEŠKAU nerūkančios auklės pri
žiūrėti du vaikučius - 4 ir 5 metų. 
Reikėtų atvykti penkias dienas per 
savaitę. Vieta - Kipling ir Eglinton 
rajone. Skambinti tel. 416 614- 
2294.

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

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

MONTREAL
Aušros Vartų parapijiečių me

tinis susirinkimas įvyko sausio 17 d. 
parapijos salėje. Susirinkimą pradė
jo tarybos pirmininkas Romas Ver- 
byla ir pakvietė kun. Kazimierą 
Ambrasą, SJ, sukalbėti maldą. Pro
tokolą lietuvių kalba rašė Sofija Ju- 
tuvienė ir anglų kalba - Romas 
Otto. Lietuvių kalba rašytą praeito 
parapijiečių metinio susirinkimo 
protokolą perskaitė S. Jutuvienė. 
Kun. K. Ambrasas apžvelgė para
pijos dvasinę veiklą, o parapijos ta
rybos pirmininkas - administrato
rius R. Verbyla daugiau sustojo 
prie įvykdytų remontų: šventovės 
išdažymo, išlaukinių laiptų sutvar
kymo ir kitų smulkesnių darbų. 
Visa tai kainavo 68,600 dol. Atei
tyje numatoma pakeisti presbiteri
joje esantį kilimą ir šventovės grin
dų dangą. Iš iždininko Antano Mic
kaus pranešimo (jis 1998 metų 
apyskaitą išdalino visiems daly

viams) paaiškėjo, kad parapijos at
sargų nebuvo.

Vietoje dviejų kadenciją baigu
sių tarybos narių - A. Mickaus ir 
Prano Barteškos - teko išrinkti 
kitus. Į jų vietą buvo perrinktas A. 
Mickus ir naujai išrinkta Nijolė 
Forster. Dabar parapijos tarybą 
sudaro: N. Forster, S. Jutuvienė, 
Genovaitė Kudžmienė, Aldona 
Morkūnienė, A. Mickus, Alfredas 
Piešina ir R. Verbyla.

Kitais metais parapija švenčia 
50 metų sukaktį. Ta proga norima 
išleisti sukaktuvinį leidinį. Donatas 
Baltrakonis sutiko jį redaguoti. 
Bendradarbius pasirinks jis pats.

Susirinkimas baigtas kun. K 
Ambraso, SJ, malda ir vaišėmis. Ja
me dalyvavo 70 parapijiečių.

Krepšininkai kiekvieną trečia
dienį, 7 v.v. renkasi į Aušros Vartų 
parapijos salę. Kviečiami ir nauji 
žaidėjai. B. S.

LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė 
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X1L7

Tel. 514 722-3545
JOANA ADAM ONYTĖ, A. I. B.

PETRAS ADAMONIS, C.I.B.

FAX 514 722-3546
DONNA SVRAKA, A.I.B.

Res. 514 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

OlTORONTO
Probationary Firefighters
New City, New Opportunities
If you like helping people, work well with others, enjoy learning 
and are physically fit, this is a great time to join the City of 
Toronto Fire Services. In addition to firefighting services, you will 
perform rescue work, fire prevention duties, administer first aid, 
respond to emergency hazardous material situations, and maintain 
firefighting apparatus, equipment and fire stations. To carry out 
these duties, you must be able to handle intense, sustained 
physical effort, communicate clearly in English under stressful 
situations, and work shifts (including nights and weekends).

Qualified applicants must be legally eligible to work in Canada, 
meet the prescribed hearing and visual requirements (20/30 in each 
eye without corrective lenses, and colour vision that is safe for fire
fighting), and possess a secondary school diploma or an equivalent 
combination of education and experience. A valid Ontario driver’s 
licence and the ability to obtain a class D (minimum) with Z brake 
endorsement by the time of job offer (expected approximately 
May 1999) are also essential.

The first stage of the recruitment process is a written test, to be 
conducted beginning the week of February 8, 1999. For further 
information on dates, times and locations, and to learn more about 
the recruitment process, you can do any one of the following:

1. Pick up a recruitment information package at one of the 
following locations, from January 11 to February 19, 1999, 
between 7 a.m. and 7 p.m.:
North York Civic Centre, 5100 Yonge Street, North York 
Toronto City Hall, 100 Queen Street West, Toronto 
Scarborough Civic Centre, 150 Borough Drive, Scarborough

2. Attend a Firefighter Career Information Session at the Toronto 
Fire Academy, 895 Eastern Avenue, Toronto, on one of the 
following dates:
Wednesday, January 27, 1999 - 7 p.m.
Saturday, January 30, 1999 - 10 a.m.
Saturday, February 6, 1999 - 10 a.m.
Thursday, February 11, 1999 - 7 p.m.

3. Call the Toronto Fire Department recruitment hotline at 
416-392-FIRE (416-392-3473).

4. Check our Web Site at: http://w3.city.toronto.on.ca/index.htm

Committed to employment equity, the City of Toronto encourages 
applications from Aboriginal people, people with disabilities, racial 
minorities and women.

VERTIMAI. Darau mokslo doku
mentų, gimimo liudijimų ir visų ki
tų dokumentų vertimus iš lietuvių, 
anglų, vokiečių ir rusų kalbų. Su 
notaro patvirtinimu. Nebrangiai. 
Kreipkitės: 416 928-1563 Nora.

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.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 

atlieka įvairiausius 
statybos-remonto darbus.

Įvedame dujotiekius, oro ir van
dens šildymo sistemas, atliekame 
visus elektros bei vandentiekio dar
bus, nusausiname rūsius, den
giame stogus ir t. t. Garantuoja
me gerą darbo kokybę. Skambinti 
Alvydui tel. 905 848-9628

416 609-5108 (pager).

REIKALINGA auklė devynių mė
nesių berniukui, tris dienas savai
tėje. Skambinti tel. 905 602-9231.

Užsakymus siųsti: Prisikėlimo para
pija, 1011 College St., Toronto, ON 
M6H 1A8, Canada. Kaina - $12.

http://w3.city.toronto.on.ca/index.htm

