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Naujovės ir šeimos Sėkmingi ryšiai su Turkija
Pokalbis su Lietuvos ambasadore Turkijoje dr. HALINA KOBECKAITE

Globalinė politika, globalinė ekonomija. Gal jau 
ir globalinė visuomenė? Kažkokia linkmė jaučiama, pro
tarpiais jau ir pastebima. Ir kur viso to vadovas? Apie tai 
mažiausiai kalbama tartum jo nebūtų. O jei yra - gal 
tebūnie?

TIE naujieji platūs ir viliojantys akiračiai, kad ir ne 
visų vienodai matomi ir suvokiami, blaško žvilgs
nius, nebėra nei laiko, nei noro susitelkti, pažiūrėti 
kas čia pat, pasirūpinti mažomis dalelytėmis, kurios ne 

mažiau svarbios už didžiuosius tarptautinius užmojus, 
naująsias vizijas ar kryptis. Rūpestis - šeima. Stiprėja ji ar 
silpnėja tuos didžiuosius užmojus vykdant? Tikrų ir tiks
lesnių atsakymų reikėtų ieškoti sociologų, psichologų ar 
kitų kurių nors tuos klausimus tyrinėjančiųjų suvestinėse. 
Dažnam piliečiui šiandien betgi atrodo, kad šeima, kaip ji 
ligi šiolei buvo suprasta, silpnėja. Priežasčių daug. Kai ka
da ir kai kurios iškeliamos spaudoje, kai kada pasvarsto- 
mos specialiuose susirinkimuose, paliečiamos pamoks
luose. Bet vis kažkaip lyg prabėgom, vis nenorint ar ne
drįstant liesti tų skaudžių klausimų. Mat jų strėlės per 
daug aštrios, o taikinių pasirinkimas labai didelis - kur 

, šautum, pataikysi. Ir adresato nebėra jokio, kuriam galė
tum pasiųsti patarimus, nurodymus, perspėjimus - tvar
kykitės pagaliau, kad šeimos nesilpnėtų, ką nors dėl Die
vo meilės darykite. Vargas tau, nes ne adresato ir patari
mo reikia, o tik geresnio pavyzdžio. O nuo čia ir praside
da sustingimas, lūkuriavimas, bailumas. Ir pagaliau nuta
rimas - šaukštu upės neišsemsi. Štai dabar kiti laikai, ki
tos pažiūros, kitokie valstybių vadovai, kitokie įstatymai. 
Todėl ar ne geriau nusiraminti, nes nerimas plėsis kaip 
negesinamas gaisras - supleškėsim bandydami jį puoduku 
vandens užgesinti. Maždaug šitaip galima įsivaizduoti ne 
vieną šių dienų žmogų, apsitverusį, stebintį, kas ką darys, 
kieno vardu kalbės.

NELIEČIAMUMO ramybėje daug lengviau akis 
užmerkti. Gal ir naudingiau, nes pradėjus svarsty
ti, ką kiti turėtų daryti, susidurtume su nemaloniu 
klausimu, ar pats tai darai? Bandant atsiriboti nuo tų ne

malonių problemų ne visada gali sektis. Mat kai jos jau 
labai išsikerojusios dažnai paliečia kone visus. Kaip be
kalbėtume, šiandien šeimų problema darosi visuotinė. O 
jau seniai buvo žinoma, kad kokia šeima, tokia ir visuo
menė, kokia visuomenė, tokia ir tauta bei valstybė. Jei dėl 
šitos sampratos kitokių įrodymų nebūtų, reiškia - kas 
vyksta mažiausiame ratelyje, atsiliepia ir pačioje didžiau
sioje platumoje, ir todėl niekas negali išlikti nepaliestas. 
Užtat ir rūpestis šeimų silpnėjimu neturėtų būti vien tik 
šeimas sukūrusių rūpestis, bet visų, nes juk kiekvienam 
svarbu, kokioje visuomenėje reikia ar reikės gyventi, kaip 
ir su kuo bendrauti. Mums, lietuviams, pirmiausia rūpi 
lietuviškos šeimos, ir tai ne vien tik jų mišrumas ar grynu
mas tautiniu atžvilgiu, bet daugiau gal jų dvasinis stipru
mas kaip patikimiausia atrama tautos bei nepriklausomos 
valstybės ateičiai. Pasigirsta balsų, kad vadinamosios tra
dicinės šeimos dėl visuomeniškosios sąrangos pokyčių 
stačiai nebegalinčios egzistuoti. Kitaip sakant, dabartinės 
šeimos jau turinčios būti kitokios, ne “tradicinės”. Tai 
lengvo prisitaikymo bei bailumo požiūris. Iš esmės į prob
lemą žiūrint, neatrodytų, kad šeimos turėtų būti skirsto
mos pagal laikotarpius, pokyčius ar net madas. Šeima yra 
šeima, arba jos nėra. Valstybiniais įstatymais pateisinami 
iškrypimai nieko nepakeičia, o tik patenkina laisvo palai
dumo siekiančius individus ar piktai smarkaujančius bal
suotojus. Ir pastarieji, ir visi kiti naudojasi iš šeimų kylan
čiomis gerovėmis, kurias kuria tvarkingos, sąžiningos, ge
rai išauklėtos kartos. Niekas kitas, o tik šeimų stiprybė 
lems ir mūsų tautos ateitį. To turėtų nepamiršti ir 
valstybės vadovai. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI

Gaisro detektorių klaidos
CTV dokumentinis filmas 

apie gyvenamų namų gaisro 
perspėjimo aparatūrą sausio 4 
paskelbė, kad patikrinę 11 Ka
nados populiariausių gaisro de
tektorių pripažino juos visus ne
tinkamais, nes nė vienas iš jų 
laiku neperspėjo apie smilks
tančią sofą, net kai kambarys 
prisipildė tirštų dūmų. Visi de
tektoriai buvo pažymėti, kad 
gaminių tikrinimo ir tvirtinimo 
agentūra (Underwriters’ Labo
ratories Canada, Inc.) juos pri
pažino tinkamais ir savo paskir
tį atliekančiais gaminiais. Filme 
iškelti faktai sujudino gaisrinin
kų organizacijas, kurios tuojau 
perspėjo kanadiečius, kad ir ne
visai tobuli detektoriai daugely 
atvejų išgelbėjo gyvybes ir juos 
visi turėtų palikti savo namuose 
ir toliau. Prestižinė federacinė 
tyrimų įstaiga “National Rea- 
search Council” buvo pakviesta 
ištirti tą visą reikalą. ULC at
stovas teigė, kad CTV eksperi
mentavimas su detektoriais ne
buvo užtenkamai tiksliai pra
vestas. Galutinių šios suirutės 
duomenų dar laukiama.

Gaisro detektoriai, pasiro
do, yra dviejų rūšių. Vieni vei
kia jonizacijos principu, taip va
dinami “Ionization Smoke De
tectors”, kai dūmai patekę, į 
terpę tarp dviejų priešingų 
elektros polių, kur visą laiką 
kursuoja jonizuotos dalelės, jas 
sulėtina ir tuo paveikia garsinį 
signalą. Šie detektoriai yra pi
gesni (apie $10-15) ir jie grei
čiau būna paveikiami liepsna, 
negu dūmais. Antra rūšis, bran
gesnė (apie $30-40) veikia foto- 
elektriniu principu (“Photo
electric Smoke Detectors”): de
tektoriuje šviesos spindulys yra 
visą laiką sekamas fotoelektri- 
nio elemento. Kai dūmai paten
ka į spindulio terpę ir jį užstoja, 
sukeliamas garsinis signalas. Šie 
detektoriai greičiau pastebi 
rūkstančius baldus, negu lieps
nojančius. Todėl peršasi mintis, 
kad geriausiai turėti namuose 
abiejų rūšių detektorius, kad 
tinkamai apsidraudus nuo gais
ro. Aukščiau minėtuose CTV 
tyrimuose buvo naudojami visi 
jonizacinio tipo detektoriai.

(Nukelta į 6-tą psl.)

Prie Lietuvos ambasados Turkuos sostinėje Ankaroje. Iš kairės: 
Mykolas Firkovičius, Donatas Černius, Lietuvos ambasadorė Halina 
Kobeckaitė, Irena Černienė

Savaitė Lietuvoje
Apibūdino būklę

Sausio 12 d. Lietuvos minis- 
teris pirmininkas Andrius Kubi
lius pateikė seimui pranešimą, 
kuriame apibūdino dabartinę 
valstybės ekonominę ir sociali
nę būklę bei artimiausius vy
riausybės tikslus. Kaip rašo 
“Lietuvos rytas”, svarbiausiais 
vyriausybės uždaviniais jis išsky
rė didžiųjų valstybinių energeti
kos ir transporto įmonių mono
polijų valdymo pertvarkymą, 
mažinant valdymo sąnaudas, at
skiriant ir privatizuojant dalį jų 
veiklos. Jo teigimu, vyriausybė 
taip pat stengsis persvarstyti ir 
palengvinti verslo sąlygas, pra
dedant muitinių informaciniu 
aprūpinimu bei skaidrumu ir 
baigiant teisine verslo aplinka 
bei verslą prižiūrinčių valstybės 
įstaigų veiklos persvarstymu.

Bendriausia ir skaudžiausia 
problema A. Kubilius pripažino 
nedarbą bei socialinių garantijų 
užtikrinimą, pastebėjo, jog “gal
būt dėl to palankią dirvą visuo
menėje suranda antivakarietiš- 
kos, antikapitalistinės, šalies už
darumą skatinančios nuotai
kos”. Ministeris pirmininkas 
pripažino, kad šių metų pra
džioje biudžeto pajamos yra 
mažesnės negu pernai, “tai lė
mė kalbos apie galimas užskai
tas. Vyriausybė joms priešinasi, 
nes užskaitos mažina finansinę 
drausmę, ūkio subjektai vengia 
mokėti mokesčių valstybei”.

Minėjo Laisvės gynėjų dieną
Lietuvos seime sausio 13- 

ąją įvyko iškilmingas posėdis, 
kuriame dalyvavo 1991 m. tą 
naktį už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę žuvusiųjų giminės 
ir artimieji, Lietuvos preziden
tas Valdas Adamkus, ministeris 
pirmininkas Andrius Kubilius, 
vyriausybės nariai, Aukščiausio
sios tarybos - atkuriamojo sei
mo atstovai, Nepriklausomybės 
akto signatarai, kiti valdžios ir 
jos institucijų pareigūnai, diplo
matijos atstovai, bažnyčių hie- 
rarchai, svečiai. Posėdžiui pir
mininkavo seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. Maldą 
laisvės gynėjų atminimui sukal
bėjo vyskupas Jonas Boruta. 
Posėdyje kalbėjo nepriklauso
mybės gynėjas, Lietuvos šaulių 
sąjungos vadas Jonas Gečas bei 
Lietuvos Aukščiausiosos tary
bos - Atkuriamojo seimo pirmi
ninko pavaduotojas, Nepriklau
somybės akto signataras, seimo 
narys Bronislovas Kuzmickas.

Seimo ir vyriausybės vardu 

buvo padėtos gėlės ant žuvusių
jų kapų Alytuje, Kaune, Kėdai
niuose, Marijampolėje, Rokiš
kyje, o taip pat ir Medininkų 
žudynių bei Gintaro Žagūnio 
žuvimo vieloje."Beveik visose 
sostinės bilbiotekose buvo su
rengtos parodos, skirtos Laisvės 
gynėjų dienai.

Atidaryta atstovybė
ELTOS žiniomis, Vilniuje 

priešais Arkikatedrą 1999 m. 
gruodžio 10 d. buvo atidaryta 
Čečėnijos respublikos Ičkerijos 
informacijos ir kultūros atstovy
bė. Joje dirba neoficiali Čečėni
jos atstovė Lietuvoje Aminat 
Saijeva ir buvęs seimo narys Al
girdas Endriukaitis. Rusijai pro
testavus dėl atstovybės atidary
mo, Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija pareiškė, kad ši įstai
ga yra Lietuvos piliečių privačia 
iniciatyva įsteigta nepelno orga
nizacija.

Nauja byla
“Lietuvos ryto” žiniomis, 

Lietuvos generalinė prokuratū
ra praneša turinti žinių, jog 
Škotijoje gyvenantis 84 metų 
amžiaus Antanas Gečas-Gece- 
vičius dirbo saugumo policijoje, 
tačiau nėra pakankamai įrody
mų, jog jis dalyvavo žydų žudy
me. Baudžiamoji byla A. Gečui 
nėra iškelta. Nacių nusikaltėlių 
ieškantis Simono Wiesenthalio 
centras sausio 11d. paprašė Di
džiąją Britaniją deportuoti jį 
teismui į Lietuvą. Centras kal
tina A. Gečą vadovavimu bū
riui, kuris 1941 m. nacių įsaky
mu žudė žydus ir komunistus, 
buvo apdovanotas Vokietijos 
Geležiniu kryžiumi už nuopel
nus valstybei.

Tarėsi su Lenkijos taryba
Lietuvos ir Lenkijos vyriau

sybių bendradarbiavimo tarybos 
penktasis posėdis įvyko Varšu
voje 1999 m. gruodžio 16 d; 
Lenkijos ministerių tarybos pir
mininkas Jerzy Buzek ir Lietu
vos ministeris pirmininkas And
rius Kubilius susitarė, kad di
džiausias dėmesys turėtų būti 
skirtas sienų su Gudija apsau
gai, nes Lietuvos ir Lenkijos sie
na netrukus taps viena iš Euro
pos sąjungos vidaus sienų. Taip 
pat buvo kalbėta apie kraštų 
ekonominį bendradarbiavimą, 
pareikštas susidomėjimas Lietu
vos nuostata prisijungti prie 
planuojamo dujotiekio žiedo 
Norvegija-Lenkija, kuriame da
lyvauti žada Estija, Latvija bei 
Slovakija. RSJ

Politikos pasikeitimai per 
paskutiniuosius dešimt metų 
kartu su naujomis Europos idė
jų bangomis atskleidė naujas 
galimybes kraštams, kurie buvo 
ilgam pasmerkti ir slegiami so
vietų okupacijos. Lietuva yra 
vienas iš tų kraštų, kuris atkuria 
valstybę demokratiniais princi
pais. Darbas didelis ir sunkus. 
Todėl bendradarbiavimas su 
įvairiais kraštais, pasidalinimas 
patyrimu pasidarė ypatingai 
svarbus.

Toks artimas bendravimas 
vyksta tarp Lietuvos ir Turkijos. 
Turkija buvo viena iš pirmųjų 
valstybių, pripažinusių Lietuvos 
nepriklausomybę ir atidariusių 
ambasadą Vilniuje.

Norėdama plačiau sužinoti 
apie Lietuvos ir Turkijos bend
ravimą, pateikiau kelis klausi
mus Lietuvos ambasadorei Tur
kijoje dr. Halinai Kobeckaitei.

- Lietuvos ambasada gyvuo
ja Turkijoje nuo 1997 metų. 
“TZ” skaitytojams būtų įdomu 
su Jumis susipažinti. Ar galėtu
mėte papasakoti apie save?

- Atvažiavau į Turkiją 1997 
m. spalio mėn. Prieš tai trejus 
metus ir tris mėnesius dirbau 
Lietuvos ambasadore Estijoje. 
Dar anksčiau - ketverius metus 
buvau Tautybių departamento 
prie Lietuvos Respublikos vy
riausybės generalinė direktorė. 
Tai buvo nauja įstaiga, įsteigta 
Sąjūdžio iniciatyva 1989 m. lap
kričio mėn. Neseniai Vilniuje 
buvo atšvęstas Departamento 
įsteigimo ir Lietuvos Tautinių 
mažumų įstatymo priėmimo de
šimtmetis. Tuo metu tai buvo 
pirmas tokio pobūdžio doku
mentas Europoje. Dalyvavau jį 
rengiant ir puikiai prisimenu, 
kad neturėjome jokio pavyz
džio.

Turkuos moterys bei merginos audžia kilimus, pagarsėjusius pasaulyje

Šiame numeryje
Naujovės ir šeimos

Šeimos neskirstomos pagal laikotarpius - jos yra arba jų nėra
Sėkmingi ryšiai su Turkija

Į Vilniaus Gedimino technikos universitetą įstojo septyni turkai
Komunistai ir jų vaidmuo Lietuvoje

Ryžosi įvykius pasukti taip, kad valdžia išliktų jų rankose
Kraupios ir džiugios švenčių dienos

Naujus metus “Millenium” vokiečių dauguma sutiko miestų aikštėse
Kokie yra tikrieji lietuvaičių tautiniai drabužiai?

Ne viskas kas yra autentiška, yra ir lietuviška
Nuo Nidos iki Būtingės

Vietoj vakarietiškos naftos pradėjo tekėti nafta iš Rusijos
Lietuvio kompozitoriaus simfonija

Sugebėjo talentingai su filosofine mintimi sukurti tokį veikalą
Su vienu doleriu į Kanadą

Pasigirsdavo ironiški balsai, kada plauks pirmas laivas atgal...

Prieš tapdama Tautybių de
partamento generaline direkto
re, dirbau pedagoginį darbą - 
Kauno Medicinos universitete 
(tada institute) ir Vilniaus Ge
dimino technikos universitete 
(anksčiau - Vilniaus inžinerinis 
statybos institutas) dėsčiau dau
giausia estetiką. Humanitarinių 
mokslų daktaro laipsniui gauti 
apgyniau disertaciją estetikos 
tema. Taip pat Taškento univer
sitete mokiausi uzbekų kalbos ir 
esu išvertusi į lietuvių kalbą 20 
romanų ir apysakų iš ivairių 
tiurkų kalbų. Mano gimtoji ka
raimų kalba taip pat priklauso 
tiurkų kalbų grupei. Tad dabar 
dirbant Turkijoje tiek tėvų na
muose išmokta gimtoji kalba, 
tiek uzbekų kalba man labai 
praverčia.

- Viena iš ambasadų už
duočių - lietuvių kultūros atsto
vavimas. Ką šioje srityje nuveikė 
ambasada Turkijoje, kokie jos 
planai ir ketinimai?

- Taip, tikrai, lietuvių kul
tūros atstovavimui Turkijoje 
skiriame daug dėmesio. Galima 
pasakyti, kad 1999 metai buvo 
gana sėkmingi. Vasario ir spalio 
mėn. Turkijos sostinėje Anka
roje koncertavo Lietuvos valsty
binio orkestro dirigentas Juozas 
Domarkas, o lapkričio 12 d. - 
dainavo prof. Eduardas Kania
va. Kovo mėn. Turkijoje vyko 
oficialus LR Prezidento Valdo 
Adamkaus vizitas. Ta proga 
Ankaroje surengėme Lietuvos 
šiuolaikinės dailės parodą, ku
rioje buvo parodyti 47 paveiks
lai. Ankaros Operos teatro sce
noje “Aidos” spektaklyje daina
vo keturi Lietuvos solistai ir di
rigavo Vilniaus operos dirigen
tas Mindaugas Staškus. Atei
nančiais metais vėl planuojamos 

dirigento Juozo Domarko gast
rolės Stambule ir Ankaroje; ko
vo mėn. Stambule koncertuos 
Paryžiuje gyvenanti pianistė 
Mūza Rubackytė. Jeigu viskas 
eisis kaip numatyta, tikimės Vil
niaus operos teatro bei valstybi
nio simfoninio orkestro pasiro
dymų Ankaros festivaliuose. 
Taigi planai nemaži. Baugu pra
sitarti, kad nežlugtų. Be to, mes 
rūpinamės ne tik kultūros atsto
vavimu. Šįmet 13 Lietuvos fir
mų pristatė savo produkciją ir 
Tarptautinėje Izmiro mugėje 
rugpjūčio mėn. Izmiro spaudoje 
pasirodė keli straipsniai apie 
Lietuvą.

- Kai 1989 m. atsidarė Lie
tuvos vartai į laisvę, žmonės pra
dėjo laisviau keliauti po pasaulį. 
Kokios galimybės yra Lietuvos ir 
Turkijos turistams? Kaip sekasi 
verslams?

- Lietuvos turistai tikrai per 
pastaruosius 10 metų atrado pa
saulį ir įvairius egzotiškus kraš
tus. Turkija yra vienas iš jų. Ke
lios Lietuvos turizmo firmos 
rengia išvykas į Turkiją, dau
giausia į pietinius jos kurortus. 
Praėjusiais metais Turkiją ap
lankė 4000 turistų iš Lietuvos. 
Šiais metais truputį mažiau. 
Tam ypač sutrukdė žemės dre
bėjimai Turkijoje. Lietuva ir 
Turkija yra pasirašiusios dvišalę 
sutartį apie bendradarbiavimą 
turizmo srityje. Norėdama at
gaivinti jos veikimą, neseniai 
aplankiau Turkijos Turizmo 
ministerį. Sutarėme, kad kitų 
metų pradžioje Turkiją ap
lankys Lietuvos turizmo parei
gūnai bei žurnalistai. Rūpina
mės, kad ir turkai atrastų Lie
tuvą. Kol kas daugiausia jų va
žiuoja į Lietuvą verslo reikalais. 
Bet šiais metais į Vilniaus Gedi
mino technikos universitetą 
įstojo 7 Turkijos piliečiai. Ma
nome, kad kitąmet jų bus dau
giau - pirmieji tikrai papasakos 
apie studijas Lietuvoje. Neabe
joju, kad turkų studentams Lie
tuvoje patiks. Nors Lietuvoje 
įregistruotos 36 bendro kapitalo 
įmonės, tačiau jų finansinės 
apimtys nėra didelės. Norėdami 
sudominti verslo galimybėmis 
Lietuvoje, praėjusiais metais su
rengėme tris Lietuvos verslinin
kų vizitus į Turkiją, o kitąmet 
Lietuvon ketina važiuoti Turki
jos verslininkai. Tokie kontaktai 
yra būtini, nors jų rezultatai pa
sirodo ne iš karto.

- Praėjusią vasarą Turkija 
gana smarkiai nukentėjo nuo že
mės drebėjimų. Žuvo per 15,000 
ar net daugiau žmonių. Kaip 
Lietuva prisidėjo prie humanita
rinės pagalbos?

- Po pirmojo žemės drebė
jimo 1999 m. rugpjūčio mėn. 
Lietuvos vyriausybė paskyrė pa
galbai Turkijoje 150,000 Lt. Už 
tą sumą pinigų iš Lietuvos 
dviem lėktuvais atkeliavo medi
kamentų siuntos. Po antrojo 
stambaus žemės drebėjimo lap
kričio 12 d. už Lietuvos vy
riausybės skirtą pinigų sumą bu
vo atsiųsta 900 miegmaišių ir 
1200 antklodžių.

- Kokie Lietuvos ambasados 
darbai yra svarbiausi palaikant 
gerus ir draugiškus santykius tarp 
abiejų valstybių?

- Lietuva nori palaikyti ge
rus politinius, ekonominius, 
kultūrinius santykius su visomis 
pasaulio valstybėmis. Pirmoji 
Lietuvos Turkijos bendradar
biavimo sutartis buvo pasirašyta 
1931 m. Turkija nepripažino 
Lietuvos aneksijos 1940 m. ir 
viena pirmųjų atidarė savo am-

(Nukelta į 2-tą psl.)
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9 RELIGINIAME GYVENIME Įrašas ant buvusių sovietinio Saugumo KGB rūmų sienos Vilniuje. Jis liudija lietuvių kovotojų kančias

Kraupios ir džiugios švenčių dienos 
Dalį Vakarų Europos nusiaubė uraganas. Žuvusių skaičių 

padidino ir greitkelių nelaimės. Kalėdų ir Naujų metų 
dienomis šventovės buvo pilnos maldininkų

Organizacijos “Vaiko tėviš
kės namai” visuotinis susirinki
mas įvyko 1999 m. lapkričio 26 d. 
Avikiluose, Marijampolės apskr. 
Pradėta Mišiomis, kurias aukojo 
vysk. J. Žemaitis, MIC, mons. V. 
J. Bartuška, sodybos kapelionas 
kun. G. Urbštas ir Vilkaviškio ku
nigų seminarijos rektorius dr. K. 
Žemaitis. Vyskupas pamoksle pa
brėžė, kad atėjęs skolų grąžinimo 
metas, pasidžiaugė, kad paguodą 
ir namų šilumą čia randa apleisti 
vaikai. Į organizaciją priimti trys 
nauji nariai, apžvelgtas penkerių 
metų planas. Svečiai iš Prancūzi
jos ir Italijos pasidalino savo pa
tirtimi auklėjant beglobius vaikus. 
Paskaitose paliestos sudėtingos 
vaikų auklėjimo problemos. Pasi
sakyta už būtinybę stiprinti vaikų 
religinį pagrindą.

Lietuvos vyskupų konferenci
jos gen. sekretorius vysk. J. Boru
ta, SJ, 1999 spalio 16-21 d.d. da
lyvavo Skandinavijos vyskupų vi
suotiniame posėdyje, kuriame 
mūsų vyskupas pasidalino minti
mis apie Katalikų Bendrijos būk
lę Skandinavijos kraštuose ir ry
šius su Lietuvos katalikais. Iš pra
nešimo aiškėjo, kad Liuteronų 
Bendrija Skandinavijos kraštuose 
yra valstybių finansuojama ir pa
rapijos esančios tam tikri valsty
bių padaliniai. Tuose kraštuose 
Katalikų Bendrijai iki šiolei padė
jo Vokietijos katalikai. Atskleis
tas gal daug kam nežinomas reiš
kinys, kad Islandijos valstybės kū
rimuisi didelę reikšmę turėjo re
formacijos metu panaikintos vie
nuolijos. Todėl krikščionybės 
2000 metų jubiliejaus proga vals
tybė pasisiūlė pastatyti naują cis- 
tersų vienuolyną ir įsipareigojo iš
laikyti 14 vienuolių.

Spaudos konferenciją suren
gė Lietuvos vyskupų konferenci
jos 2000 metų jubiliejaus komite
tas 1999 m. gruodžio 9 d. Komite
to pirm, arkivyskupas A. J. Bačkis 
žurnalistams papasakojo apie 
krikščioniškąją jubiliejaus pras
mę, išryškino keletą svarbiausių 
bruožų - susitaikinimą tarp bro
lių, šeimoje, visuomenėje, visų, 
neišskiriant nė dvasininkų, susi
taikinimą su Dievu, ir vienybės 
siekimą. Pranešė apie Kalėdų ry
tą rengiamą procesiją nuo Aušros 
Vartų į Vilniaus katedrą.

Ateitininkų sendraugių suva
žiavimas įvyko Vilniuje 1999 m. 
lapkričio 27 d. Po Mišių Vilniaus 
arkikatedros Šv. Kazimiero kop
lyčioje trys sendraugiai davė įžo
dį. Mišias aukojo ir pranešimą 
apie šių dienų problemas padarė 
sendraugių dvasios vadovas vysk. 
J. Boruta, SJ. Bendrą maldą pra
dėjo ir sveikinimų telegramas 
perskaitė kun. V. Aliulis, MIC. 
Kalbėjo ASS pirm dr. V. Raste
nis, federacijos pirm. V. Mali
nauskas ir kt. Pareikšta padėka 
dr. V. Rasteniui už organizacijos 
atsteigimą. Vysk. M. Valančiaus 
blaivybės sąjungos pirm. J. Kan- 
čys ASS pirmininkui įteikė padė
kos raštą. Rašytojas J. Mikelins
kas pabrėžė ateitininkijos idealus; 
savo mintis reiškė ir kiti suvažia
vimo dalyviai. Išrinkta Ateitinin
kų sendraugių sąjungos (ASS) 
valdyba: dvasios vadovas vysk. J. 
Boruta, pirm. P. Plumpa, vice- 
pirm. L. Serapinas, inž. prof. L. 
Maciūnas, sekr. R. Sopranaitė, 
nariai N. Butkuvienė ir P. Sida- 
gis; garbės pirmininku - dr. V. 
Rastenis, garbės teismo pirm. - P. 
Vinkleris.

Komunistai ir jų vaidmuo Lietuvoje
Žvelgiant j vingiuotą praeiti *r dabartį iškyla kai kurie mažai žinomi plačiajai 

visuomenei bruožai ir asmenys

ŽURNALISTAS, 
BUVĘS ILGAMETIS “DIRVOS” REDAKTORIUS

AtA
VYTAUTAS GEDGAUDAS, 

gimęs 1912 m. balandžio 5 d., staiga ir netikėtai mirė 1999 
metų lapkričio 29 dieną Klyvlande, čia gyvenęs nuo 1958-jų 
metų. Iš Kauno studijoms išvykęs į Paryžių 1939 m., savąją 
odisėją baigs pagaliau grįždamas Tėvynėn, kada 2000 me
tais vasario 11 dieną jo palaikai bus palaidoti Vilniuje.

Vytautas buvo mylimas sūnus a.a. Kazimiero ir a.a. 
Teodoros Bartkevičiūtės, brolis a.a. Bronislavos Smolkina ir 
a.a. Valerijos Taškūnienės. Giliame liūdesyje liko mylinti 
žmona Stefa Juodvalkytė, svainis Vincas ir Aldona su šei
ma, svainis Liudas ir Jean su šeima, jo artimieji, draugai ir 
bičiuliai. Lietuvoje jo liūdi a.a. sesers Valerijos vaikaitės - 
Marija ir Martynas Purvinai, Onutė ir Julius Milevičiai, 
svainės Eleonoros Daukšienės šeima, artimieji, kolegos ir 
bendraminčiai.

Tylus ir ištvermingas savo užmojuose ir darbuose, 
velionis turėjo aiškias gaires ir tikslą savo gyvenime: saugoti 
pagarbą žmogui ir laisvą tėvynę Lietuvą. Pasirinkęs žurna
listikos kelią, liko ištikimas jame - tiesus, neparsiduodąs. 
Tai liudija likę apdovanojimai, žymenys, pripažinimai. Jis 
buvo idealistas, žmogus ne sau.

A.a. Vytautas buvo Amerikos lietuvių tautinės są
jungos, Lietuvos žurnalistų sąjungos, Lietuvos skautų sąjun
gos ir Buriuotojų klubo “Marinus” garbės narys.

Gruodžio 2 d. Dievo Motinos šventovėje, Klyv
lande, buvo atsisveikinta su velioniu. Šv. Mišias aukojo kun. 
Gediminas Kijauskas, SJ. Giedojo sol. Aldona Stempužie- 
nė, vargonais palydėjo Rita Kliorienė. Atsisveikinimo pietūs 
buvo “Gintaro” valgykloje, Klyvlando skautininkių draugo
vė paruošė saldumynų stalą. Pietų metu buvo perskaityta 
gauta Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus užuojauta, šei
myniškoje aplinkoje jautriai prisiminta tarp mūsų buvusi ty
li, tauri asmenybė.

Velionies atminimui įsteigtas Vytauto Gedgaudo 
fondas, žurnalistikos studijų stipendijai Lietuvoje. Aukas 
galima siųsti: Lithuanian Credit Union, P.O, Box 39553, 
Los Angeles, CA 90039-1826.

Nuoširdi padėka visiems ir kiekvienam už suteiktą 
moralinę paramą, užuojautas, gėles, aukas velionies atmini
mui, atvykusiems iš toli bei gausiai atsilankiusiems, paleng
vinusiems sunkią netekties dalią. Iškeliavęs gyvas liks savo 
darbuose, maldose ir nedingstančiuose atminimuose.

Liūdinti žmona ir artimieji

VIKTORAS ALEKNA, Vilnius

Keliai į Lietuvą
Kai 1848 m. K. Marksas pa

skelbė savo “Komunistų mani
festą”, komunizmo šmėkla pra
dėjo greitai skraidyti ir Lietuvo
je. Vieni ryškiausių komunizmo 
šmėklos skleidėjų Lietuvoje bu
vo šalčininkiečiai broliai Alek
sandras, Konstantinas, Pranciš
kus ir Titas Dalevskiai ir jų se
suo Apolonija Dalevskytė-Siera- 
kauskienė, taip pat kai kurie 1863 
m. sukilimo Lietuvoje vadai.

Nuslopinus sukilimą ir ko
munizmo šmėkla pasislėpė po
grindyje. Bet devynioliktojo am
žiaus pabaigoje ji vėl iškilo į 
dienos šviesą, o 1896 m. gegu
žės pirmąją susibūrė ir pirmoji 
socialdemokratų kuopelė Vil
niuje. Kai kurie tos kuopelės 
nariai greitai prisidėjo prie Le
nino Rusijoje organizuojamų 
socialdemokratų ir kartu su Le
ninu svajojo apie pasaulinę re
voliuciją, proletariato diktatūrą.

Daliai tų pirmųjų leniniečių 
rūpėjo ir lietuvių tautos ateitis - 
jie subūrė jau dvidešimtojo am
žiaus pradžioje lietuvišką social
demokratų partiją. Paskui Leni
ną nuėjo lietuviai Vincas Mic- 
kevičius-Kapsukas ir Zigmas 
Aleksa-Angarietis bei Vilniaus 
krašto lenkas Feliksas Dzeržins- 
kis. Jie ir susikūrus Sovietinei 
Rusijai buvo ištikimi leniniečiai, 
siekė Lietuvos kaip sovietinės 
respublikos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą. Tik Lietuvos kariai ap
gynė Nepriklausomybę ir dvide
šimt metų lietuviai laisvi kūrė 
savo gyvenimą.

Bet komunistai vis tiek vei
kė pogrindyje. Juos rėmė Mask
va per Kapsuką ir Angarietį, o 
ir Lietuvoje kasmet radosi vis 
naujų komunizmo šalininkų. Ir 
vis dėlto lietuviai nebuvo linkę 
savo Tėvynėje kurti komuniz
mo. Kai 1940 m. Sovietų Sąjun
ga užgrobė Lietuvą, čia rengėsi 
kurti sovietinę respubliką, ir 
Lietuvos komunistai išlindo iš 
pogrindžio. Bet pasirodė tų po
grindžio komunistų buvo vos 
apie tūkstantį, iš kurių tik trys 
šimtai lietuvių.

Okupacijos metais
1940-1941 m. Lietuvoje ko

munistų padaugėjo kelis kartus, 
bet ir tada tas komunistų partijos 
gretas pagausino daugiausia iš 
Rusijos atvykę kariškiai, čekistai 
ir kitokio plauko pareigūnai.

Vokiečių okupacijos metais 
beveik visi Lietuvos komunistai 
pasitraukė į Rytus kartu su so
vietine Raudonąja armija, kiti 
nuėjo į girią partizanauti.

1944 m. kartu su Raudo
nąja armija į Lietuvą sugrįžo ir 
pabėgę komunistai. Jų gretas 
buvo papildę ir tokie lietuviai, 
apie kuriuos niekas anksčiau ir 
manyte nemanė. Pavyzdžiui, 
Lietuvos Karo mokyklos leite
nantas Pranas Petronis jau 1943

m. įstojo į komunistų partiją. 
Buvęs Lietuvos kariuomenės 
vadas generolas Vincas Vit
kauskas jau grįžęs 1950 m. taip 
pat savo būsimą gyvenimą su
siejo su Sovietų Sąjungos komu
nistų partija...

Ir vis dėlto okupuotoje Lie
tuvoje mažai lietuvių gviešėsi 
komunistų partijos nario bilieto 
- raudonosios knygelės: pirmąjį 
pokario dešimtmetį partijos 
gretas gausino daugiausiai atvy
kėliai iš kitų Sovietų Sąjungos 
respublikų kitataučiai. Ir tik 
nuo šešto dešimtmečio, kai jau 
nutilo partizanų šūviai, o sovie
tinė mokykla išaugino naujus 
būrius, ir Lietuvos komunistų 
eilėse pradėjo rastis vis daugiau 
lietuvių. 1988 m., kai Lietuvoje 
pakilo Sąjūdžio banga, komu
nistų Lietuvoje buvo jau dau
giau kaip du šimtai tūkstančių, 
bet lietuvių tik 60%, nors lietu
viai Lietuvoje sudarė 80% gy
ventojų. Miniu tuos skaičius to
dėl, kad iš jų galime suprasti, 
jog komunizmų idėjos ir po 50 
metų sovietinės okupacijos dau
geliui lietuvių buvo nepriimti
nos. Todėl galbūt ir laisvės 
šauksmas pirmiausia pasigirdo 
kaip tik Lietuvoje: jau 1988 m. 
birželio 3 d. Vilniuje susiorgani
zavo Lietuvos persitvarkymo są
jūdis, kuris per kelis mėnesius 
uždegė visą Lietuvą.

Atgimimui kylant
Kai 1988 metų spalio 22 d. į 

Vilnių iš visos Lietuvos suplau
kė tūkstančiai žmonių į Lietu
vos persitvarkymo sąjūdžio su
važiavimą, tarp jų buvo ir nema
žai komunistų. Net iš tribūnos 
kalbėjo centro komiteto nariai, 
rajonų partijos komitetų pir
mieji sekretoriai, kiti komunis
tai. O kai Oksas ir po jo Pau
lauskas pasakė, kad Lietuva turi 
siekti nepriklausomybės atkūri
mo, tai į tribūną pašoko rašyto
jas Vytautas Petkevičius, komu
nistų partijos narys nuo 1951 
m., ir prieš tokius pareiškimus 
garsiai sušuko: “Provokacija!..”. 
Jam pritarė, nors ir neturėda
mas raudonos knygelės - parti
nio bilieto, dainininkas Vaclo
vas Daunoras. O kiti salėje sė
dėję komunistai Okso ir Pau
lausko žodžius prarijo kaip pipi
rų saują...

Vis dėlto Lietuvos komu
nistai, matydami, kur su Sąjū
džiu priekyje eina lietuvių tauta, 
ryžosi ir patys įsijungti į tą judė
jimą ir įvykius pasukti taip, kad 
atsikuriančios Lietuvos vadovy
bė išliktų jų rankose. Jie jau 
1988 m. spalio 7 d. leido Vil
niaus Gedimino pilies bokšte 
iškelti Lietuvos vėliavą, leido 
giedoti Vinco Kudirkos Tautiš
ką giesmę - buvusios buržuazi
nės Lietuvos Valstybės himną, 
pirmąją LPS suvažiavimo dieną 
paskelbė, kad Lietuvos katali
kams grąžinama Vilniaus kated
ra, lig tol buvusi Paveikslų gale

rija. Štai kokie geri pasidarė 
sovietiniai Lietuvos komunistai!

Visi šie leidimai buvo laiko
mi tik tiek laimėjimais, kiek jie 
buvo leisti Maskvos. 1999 metų 
gruodžio 14 d. pats Algirdas 
Brazauskas per Lietuvos televi
ziją papasakojo, kad jis vienam 
Lietuvoje gyvenančiam rusų po
etui, gerai mokančiam ir lietu
vių kalbą, pavedęs Lietuvos 
himną - V. Kudirkos “Tautišką 
giesmę” išversti į rusų kalbą ir 
vertimą nuvežė M. Gorbačio
vui. Gorbačiovas įdėmiai per
skaitęs tekstą ir pasakęs, kad 
toje giesmėje nesą nieko antiso- 
vietiško, antikomunistiško, to
dėl ją galima leisti lietuviams 
giedoti - skelbti, kad tai esąs 
Lietuvos Tarybų Socialistinės 
respublikos himnas...

Bet daug paprastų komu
nistų, pritardami Lietuvos per
sitvarkymo sąjūdžiui, būriais 
pradėjo atsisakyti savo raudo
nųjų knygelių. Tai labai jaudino 
komunistus ir jie pradėjo aiš
kinti Lietuvos žmonėms, kad 
dabar, kai Sovietų Sąjungoje, ži
noma, ir Lietuvoje, taip sparčiai 
siekiama visuotinio, ir politinio, 
ir ekonominio persitvarkymo, 
Lietuvos žmonės kaip tik turėtų 
burtis apie Sovietų Sąjungos ko
munistų partiją ir jai padėti įgy
vendinti persitvarkymą. O Algi
mantas Čekuolis ir iš Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio seimo 
posėdžio tribūnos 1989 m. rug
sėjo pradžioje, pirmame sąjū
džio seimo posėdyje po Baltijos 
kelio, ragino žmones kaip tik 
stoti į komunistų partiją.

(Bus daugiau)

KAZYS BARONAS, Vokietija
Kalėdinę nuotaiką sudrums

tė antrą Kristaus gimimo dieną 
iš Prancūzijos atskridęs uraga
nas, kuris 250 km greičiu į vai. 
palietė Šveicariją ir pietvakari
nę Vokietiją. Ištraukti su šakni
mis medžiai krito ant važiuojan
čių automobilių, kartais užmuš
dami keleivius, uždarydami pa
grindinius kelius. Miestuose jis 
“nušlavė” stogus, sulaužė prie 
statomų namų paruoštas gerves 
(kranus), kurios krito kaip deg
tukai. Policija, ugniagesiai, ma
lūnsparniai tvarkė judėjimą, ka
dangi keli pagrindiniai greitke
liai (Stuttgart-Muenchen) į abi 
puses buvo uždaryti. Ypač nu
kentėjo Saaro kraštas bei Augs
burgo, Stuttgarto, Muencheno 
miestai ir jų apylinkės. Be to, 
nakties metu iškrito sniegas, ku
ris storu sluogsniu užklojo Šva- 
bijos ir Bavarijos žemę. Žuvo 25 
žmonės, žymiai daugiau Pran
cūzijoje, nes gruodžio 27 d. dar 
kartą uraganas palietė tą kraštą.

Ne tik nuo uragano nuken
tėjo žmonės, bet ir nuo greito 
važiavimo, neblaivumo, ūkanotą 
dieną. Rašant šias eilutes sausio 
1 d. Frankfurto radijas pranešė, 
kad greitkelyje Wuerzburg- 
Fulda susidūrė per 100 autove- 
žimių. Kiek užmuštų ar sužeis
tų, radijas nepranešė. Taip pat 
kamšatis beveik 25 km plote 
apie Schvveinfurt’ą ir Seligens- 
tadt’ą (lietuvių stovyklų vieto
vės).

Kristaus gimimo šventę ka
talikai pradėjo Kūčių vakarą iš
kilmingom Mišiom, kurios buvo 
skirtos šeimoms su vaikais. Pra
džios mokyklų mokiniai prie al
toriaus vaidino šv. Marijos ir šv. 
Juozapo kelionę į Betliejų, aiš
kindami Romos kariams apie 
gimusį Jėzų. Šventovėje buvo 
girdimi ant motinos ar tėvo ran
kų laikomų kūdikių verksmas, 
tačiau kartu ir vaikų džiaugs
mingi balsai. Baigus vaidinimą, 
plojimais buvo palydėtas gal 
mėnesio vaikų darbas. Mišios - 
užgesinus visas šviesas švento
vėje ir tik prie altoriaus spindint 
įvairiom spalvom papuoštai eg
lutei nuskambėjo “Tyli naktis” 
giesmė. Aišku, tą vakarą Vokie
tijos šventovės buvo užpildytos 
iki pat pakraščių. Skaudu, nes 
net ir kitu iškilmingu švenčiu 
dienomis šventovės užpildytos 
tik 15-20%. Tačiau Kristaus gi
mimo dieną, Kristaus prisikėli
mo ir Naujųjų metų išvakarėse, 
vokiečiai laiko kaip ir pareigą 
tom dienom ateiti į šventovę.

Prisiminkime pokarinius lai
kus. Juk maldos namai visuo
met buvo pilni tikinčiųjų, ka
dangi kiekvienas prisimindavo 
karą, dėkojo Dievui už gyvybę, 
meldėsi už nelaisvėje esančius

TurkĮjos sostinėje Ankaroje p.p. Černių bute. Iš kairės: Mykolas 
Firkovičius, Irena Černienė ir Lietuvos ambasadorė Halina Kobeckaitė

Sėkmingi ryšiai su Turkija

AtA
ONAI STANKAITIENEI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiu jos brolį JONĄ DERVAITĮ bei 
jo šeimą -

Balys Vaišnoras

(Atkelta iš 1-mo psl.)

basadą Vilniuje 1992 m. Turkija 
vaidina labai svarbų vaidmenį 
savo regione, ji yra NATO narė, 
ji siekia būti ES nare. Vadinasi, 
turime daug bendrų interesų, 
norime, kad visuose pasaulio 
kraštuose būtų saugu ir sotu. 
Gerų santykių siekis rodomas iš 
abiejų pusių. Malonu pažymėti, 
kad šiais metais Turkijoje du 
kartus lankėsi Lietuvos prezi
dentas. Būdamas čia antrą kar
tą, jis dalyvavo Stambulo ESBO 
viršūnių susitikime. Kitąmet ti
kimės kelių Turkijos aukštų pa
reigūnų vizitų į Lietuvą, norėtu
me pasirašyti sutartį apie medi
cinos pagalbą abiejų šalių pilie
čiams, išleisti knygą apie Lie
tuvą turkų kalba, plėsti ekono-

minį bendradarbiavimą, atida
ryti garbės konsulų atstovybes 
Turkijos miestuose Amalijoje ir 
Izmire. Apie kai kuriuos planus 
minėjau jau aukščiau. Turint 
galvoje, kad ambasadoje, įskai
tant ir mane, dirba tik trys žmo
nės, darbo netrūksta, ir viskas 
yra pirmutinės svarbos.

Mums malonu, kad išeivijos 
lietuviai domisi ambasados gy
venimu. Norėčiau jiems už tai 
nuoširdžiai padėkoti, palinkėti 
gerų Naujųjų metų!

- Dėkoju už toki atvirą in
formacinį pokalbį ir linkiu dar
bingų 2000-tųjų metų atstovau
jant Lietuvai.

Irena Černienė,
Ankara

vyrus, sūnus. Šiandieną karas 
prisimenamas tik vyresnės kar
tos atstovų, nes jaunimas, pa
valgęs Kūčių vakarienę, patikri
nęs po eglaite padėtas dovanas, 
skuba linksmintis į “disco” nes 
su “seniais” prie televizijos pra
leisti laiką neįdomu. Taip kei
čiasi laikai ir Vokietijoje!

Po apsipirkimų šeimininkės 
Kūčių vakarą turėjo laiko pa
ruošti vakarienę. Skirtingas 
maistas Vokietijos kraštuose: 
bavarietės ant stalo prie alaus 
padėjo baltas dešreles su bulvių 
salotom (Kartoffelsalat-bulvės, 
svogūnai, aliejus, actas, “Mira
cle Whip”), kiek žuvies. Vidurio 
Vokietijoje - jautiena, kiaulie
na, kartais karpių, užgeriant vy
nu. Šiaurėje - žuvis arba mėsos 
patiekalai. Vokietijos italai lošė 
kortom prie pastos patiekalų, 
gėrė vyną. Islamo pasekėjai pas- 
nikavo nuo saulės patekėjimo iki 
saulėlydžio (su krikščionių šven
te sutapo islamo “Ramadan”).

Gruodžio 27 d. krautuvės 
vėl buvo pilnos vokiečių. Tai 
tradicinė vokiečiams pirktų do
vanų keitimo diena: nepatiko 
suknelės spalva, ji grąžinama at
gal, o turint sąskaitą, taip pat 
grąžinami pinigai. Keičiami marš
kiniai, baltiniai ir kt. drabužiai.

Naujus metus “Millenium” 
vokiečių dauguma sutiko mies
tų aikštėse ar privačiai su bičiu
liais, nes viešbučiuose kainos 
buvo astronomiškos. Apklausa 
parodė, kad tik 15% vokiečių 
Naujus metus sutiko už namų 
sienų, nes su šampanu, alum ar 
“šnapsu” gyventojai šoko ir dai
navo aikštėse ar gatvėse. Di
džiausias susibūrimas buvo Ber
lyne. Prie Brandenburgo vartų 
susirinko per 2 mlj. vokiečių ir 
svetimšalių. Skraidė įvairiaspal
vės raketos, įvairios grupės gro
jo šių laikų jaunimui pritaikytą 
muziką, dainas. Hamburgo se
natas (Hamburge, Berlyne, Bre
mene ir kt. miestuose savivaldy
bės vadinamos senatais) norėjo, 
pasiekti pasaulinį rekordą, nu- 
pirkdamos daugiausiai raketų 
bei tikėdamos aikštėje susilauk
ti 1 mlj. miesto gyventojų. Deja, 
atvyko tik 300,000.

Slapta atvežtos pigios ir pa
vojingos lenkiškos, čekiškos ir 
kinietiškos raketos ne vienam 
nutraukė ranką, pirštus, kojas, 
sužeidė veidą, akis. Pasienio po
licija tikrino automobilius, pra
einančius per Oderio tiltą į 
Frankfurtą lenkus ir vokiečius, 
tačiau vis tiek raketos pasiekė 
Vokietijos rinką. Prieš speku
liantus policija neranda vaistų. 
Jie žino taip pat, kad per sieną 
keliauja milijonai neapmuitintų 
cigarečių, pervežamos į viešuo
sius namus moterys iš Lietuvos, 
Lenkijos, Rusijos, Ukrainos. 
Apskaičiuojama, kad Vokietija 
raketoms išleido per 200 mlj. 
markių.

Sausio 1 d. bijota pasikeiti
mų elektros energijoje, 12 vai. 1 
min. daugiabučiuose namuose 
galėjo sustoti keltuvai, kompiu
teriai. Įvairios sektos pranašavo 
pasaulio pabaigą.

Vokietijos ZDF antro tele
vizijos kanalo pranešėjas Nie- 
mieta gruodžio 30 d. paskutinį 
kartą 1999 m. komentuodamas 
politines žinias, jas užbaigė to
kiais žodžiais: “Pasaulyje niekas 
nepasikeis - keisis tik metų 
skaičiai”.

Labai teisingi žodžiai, nes 
“Millenium” metais gims ir mirs 
žmonės, vyks kova už būvį, ka
riaus valstybės, tautos, tautelės, 
badaus gyventojai trečiame pa
saulyje, bet kartu didės ir mili
jonierių skaičius.

mailto:tevzib@pathcom.com


Nyolė Bacevičiūtė 1984 m. Nuotr. St. Dabkaus

Kokie yra tikrieji lietuvaičių tautiniai drabužiai?

Nuo Nidos iki Būtingės
BRONYS STUNDŽIA

Atrodo, kad Nida tapo pir
maeile Lietuvos vasarviete, kur 
galima ramiau praleisti atosto
gas negu triukšmingoje Palan
goje. Ten renkasi menininkai, 
rašytojai, vyksta parodos, svars- 
tybos, kūrybinės stovyklos.

Bandoma Neriją nuo vaiz
būnų išsaugoti, bet vis tiek prie 
Nidos buvo padidinta lėktuvų 
nusileidimo aikštė - dėlto “ža
lieji” labai piktinosi.

Šį kartą neužsukę į Preilą ir 
Pervalką, plauksime į Juod
krantę. Ten puikuojasi neseniai 
įrengta jachtų ir motorlaivių 2.5 
metro gylio prieplauka, kaina
vusi 3.2 milijono litų. Dar turės 

• prie tos prieplaukos atsirasti at
plaukusiems būtiniausi patogu
mai. Pirmoji prieplauka buvo 
įrengta 1891 m. Ten sustodavo 
laivai iš Karaliaučiaus, Klaipė
dos ir Tilžės.

Toliau mūsų laivas sustos 
jau Klaipėdoje. Praeityje, plauk
dami Kuršių mariomis ir Nemu
nu, skandinavų pirkliai vedė 
prekybą su Lietuvos gyvento
jais. Valdant Klaipėdą kryžiuo
čiams ir Prūsijos karaliams, kiti 
uostai, ypač Karaliaučius, sten
gėsi uosto plėtrai trukdyti.

1923 m. pradėjus ten Lietu
vai šeimininkauti, buvo paskirta 
nemažai lėšų uosto plėtrai. To 
uosto turėjimas buvo paskata 
kurti tautinį laivyną. Po karo 
uostas buvo atstatytas ir suorga
nizuotas didelis žvejybos bei vi
dutinio dydžio prekybos laivy
nas. Uostas liko išdalintas ke
lioms imperijos ministerijoms, 
todėl plėtėsi be bendro plano.

Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, buvo sudaryta uosto 
direkcija, kuri rūpinosi saugiu 
plaukiojimu, plėtra ir tranziti
nėmis važtomis. Klaipėdos uos
tas yra neužšąlantis. Per jį eina 
iš rytų į vakarus ir atgal tran
sporto keliai, kuriuose dirba lai
vininkystės bendrovės, geležin
keliai ir sunkvežimiai.

Uosto augimui yra svarbios 
nuolatinės laivininkystės linijos. 
Uoste dabar statomi nauji lai
vai, taisomi senesni ir veikia ke
lios krovos bendrovės. Dažnai 
Klaipėdoje pasirodo ŠAS vals
tybių karo laivai. Auga ir Lietu
vos karinės jūrų pajėgos. Praei

KLF kapitalas daugiau kaip 2.3 milijonai - tai Kanados lietu
vių įnašas! Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100,000) 
skirstomas lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei 
jaunimo organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų 
prieglaudoms, tremtinių reikalams, jaunimui).

Atsiminkime ir remkime Kanados lietuvių fondą 
per savo aukas bei testamentus.

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

tais metais Vokietija padovano
jo minų paieškos karo laivą (net 
su neišimtu pabūklu), kuris ga
vo vardą “Sūduvis”. Dar trūksta 
Klaipėdos prieplaukos keleivi
niams laivams ir numatomos gi- 
liavandės uosto dalies didie
siems tanklaiviams.

Klaipėdos uostas yra Lietu
vos langas į pasaulį, bet dar ne
pakankamai vertinama jo svar
ba. Lietuviai dar neskuba verž
tis į jūrą.

Palikę Klaipėdą sausumos 
keliu skubame į Palangą. Atga
vus nepriklausomybę, gal porą 
metų Palanga buvo apytuštė, 
bet dabar vėl pilna kavinių, ba
rų, rėkiančios muzikos ir pės
čiųjų srauto. Pastatytas naujas 
tiltas į jūrą; praūžusi stipri aud
ra buvo nuplovusi dalį kranto ir 
prieigą į tiltą, bet dabar jau vis
kas sutvarkyta.

Pakeliui trumpai sustosime 
buvusiame Šventosios uoste, 
kuris smėliu užneštas ir apleis
tas. Nėra pinigų tam uostui at
statyti, o būtų puiki priebėga 
žvejams, jachtoms ir motorlai
viams.

Iš tolo matosi Būtingės naf
tos tankai. 1990 m. sovietinei 
imperijai paskelbus ekonominę 
blokadą, per du mėnesius ne
gauta nė vieno litro naftos, o 
reikėjo verstis. Tada ir iškilo 
idėja pastatyti savą naftos prie
plauką, per kurią Lietuva galėtų 
atsigabenti naftos gaminių iš 
Vakarų. Bet kas atsitiko? Vie
toje vakarietiškos naftos į Bū
tingę pradėjo tekėti nafta iš Ru
sijos. Mažeikių naftos perdirbi
mo įmonės ir Būtingės prie
plauka priklauso nuo Rusijos 
geros valios ir jos naftos ek
sporto. Rusija jau kelis kartus 
buvo sustabdžiusi naftos tieki
mą ir Lietuvai padarė didelių 
nuostolių, nes Mažeikiuose 
tūkstantis darbininkų stovėjo be 
darbo. Dabar naftos ūkį perė
musi JAV bendrovė “Williams” 
derasi su rusais.

Nuo prieškarinių laikų daug 
kas pasikeitė tik ne ūkininkiškas 
jūros reikšmės supratimas. 
Trūksta Lietuvoje ryžtingų vyrų 
ar moterų, kurie ryžtųsi daryti 
drąsius sprendimus šalies eko
nomikoje, kap kad 1923 m. bu
vo padarytas lemiamas nutari
mas vaduoti Klaipėdą.

GENOVAITĖ BREICHMANIENĖ

Tautiniai vyrų drabužiai 
daugiausia yra pilko milo arba 
rusvos spalvos medžiagos. Sce
noje jie sudaro lyg ir foną 
puošniais drabužiais pasipuošu
sioms lietuvaitėms. Kadangi 
moterų - merginų drabužiai su
kėlė ginčus tarp išeivijos ir 
Lietuvos ansamblių aprangos, 
apie juos daugiausia ir kalbėsiu. 
Ateinančią vasarą 2000 m. lie
pos 2 d. Kanados Mississaugoje 
įvyks Vienuoliktoji pasaulio lie
tuvių tautinių šokių šventė. Ši 
šventė bus sukaktuvinė, nes švę
sime dešimtmetį nuo Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo. Mus 
aplankys ir keletas ansamblių iš 
Lietuvos ir vėl iškils tie skirtu
mai šokėjų aprangoje, apie ku
riuos kalbame jau daugelį metų, 
nes kelis dešimtmečius Vakarų 
pasaulyje gyvendami, kovojome 
prieš iš Lietuvos pasiekiančius 
tautinius lietuvaičių drabužius.

Lietuvos meno ansambliai ir jų 
apranga

Jau 1989 m., vos pirmie
siems laisvės šūkiams per Lietu
vą nuskambėjus, Vakarų pasau
lį pradėjo lankyti įvairiausi an
sambliai. Mes juos priėmėme 
išskėstomis rankomis ir atvira 
širdimi. Jų dainos, sutartinės, 
liaudies instrumentų muzika ir 
šokiai žavėjo mus. Tai buvo lyg 
šviežio oro padvelkimas iš se
niai prarastos ir dabar laisvėjan
čios Tėvynės. Vieni tų ansamb
lių buvo aukšto lygio, gerai pa
ruošti, galintys suteikti malonią 
atgaivą žiūrovams. Kiti gi atva
žiuodavo tik dolerių užsidirbti 
ir Vakarų pasaulio pasižiūrėti.

Vieni iš pirmųjų mus aplan
kiusių ir stipresniųjų ansamblių 
buvo “Ratilio” ir Vilniaus uni
versiteto ansamblis. Jeigu mus 
žavėjo jų programa, tai savotiš
kai apvylė jų apranga. Po Vil
niaus universiteto koncertų Či
kagoje tuo laiku buvęs “Pasau
lio lietuvio” redaktorius Bro
nius Nainys paskelbė pasikalbė
jimą su ansamblio vadovu Vidu 
Aleksandravičium (1999 lapkri
čio “Pasaulio lietuvis”).

Br. Nainys, pabaręs mus, 
kad neįstengiame tokių progra
mų mes čia išeivijoje paruošti, 
užklausė vadovą apie skirtingus 
drabužius. V. Aleksandravičius 
pripažino, jog žada keisti drabu
žių stilių, atsisakyti nuo labai 
stilizuotų suvienodintų unifor
minių drabužių. “Juk visi žino
me, kad senais laikais, ypač 
merginos į bažnyčią, j pobūvius, 
į vakarones ateidavo kiekviena 
apsirengusi kitaip, įvairiais dra
bužiais. Taip mes norime daryti 
ir ansamblyje”. - kalbėjo jis. Ar 
to pažadas įvykdytas, nežinau, 
bet mums nebuvo naujiena di
delis tautinių drabužių pasikei
timas okupuotoje Lietuvoje. 
Juo daugiau iš Lietuvos atvyk
davo, juo labiau jų apranga 
prastėjo ir mus stebino.

Pradėjus kalbėti su ansamb
lių dalyviais apie jų suunifor- 
mintus drabužius, dažnai jie at
sakydavo, kad jie ėjo su gyveni
mu. Lietuvos dailininkai projek
tuoja jų aprangą pagal tautosa
kos archyvuose rastus pavyz
džius, nuotraukas ir aprašymus, 
o trumpi sijonukai todėl, kad 
merginoms būtų lengviau šokti, 
ir jos atrodytų grakštesnės. Tai 
svarūs argumentai, kuriais jie 
šventai tiki. Tačiau norisi pa
nagrinėti kodėl taip yra.

Praėjusią vasarą JAV ir Ka
nadą aplankė “Dainavos” an
samblis iš Alytaus. Jų programa 
buvo gerai paruošta ir buvo ma
lonu stebėti, nors pasigedau 
gražiųjų dzūkiškų dainų. Ap
ranga ir vėl nustebino. Scenoje 
vyravo rusvai gelsva garstyčių 
spalva. Visos šokėjos papuoštos 
trumpais languotais sijonukais, 
baltos bliuskutės siauromis ir 
trumpokomis rankovėmis. Mer
gaičių liemenės juodo aksomo 
apvedžiotos auksiniu kaspinu. 
Prijuostės šviesesnės spalvos su 
kažkokiais ornamentais, kurie iš 
tolo priminė lyg ir Kalėdų senį. 
Ant galvos auksinės blizgančios 
medžiagos karūna, uždėta ant 
pusės kaktos. Ant nugaros kabo 
tokios pat blizgančios medžia
gos kaspinai. Visoje toje apran
goje jokio rašto, jokios juostos, 
jokio lietuviško audinio meno. 
Tiktai dainos, jų žodžiai, liau
dies instrumentų muzika ir šo
kiai priminė, kad tai lietuviai.

Vyrukai buvo aprengti ilgo
mis pilkomis atsegiotomis ser
mėgomis, kurių skvernai šokant 
siekė grindis. Po programos pa
klausiau, kas jiems tokius dra

bužius padarė. Jaunos mergai
tės tuojau pat linksmai atsakė, 
kad garsus Lietuvos dailininkas 
suprojektavo specialiai jų an
sambliui. Hamiltono Jaunimo 
centre netoli scenos stovi me
dinis lietuviškais motyvais išgra
žintas prieklėtis, kuriame mato
si du manekenai, apvilkti dail. 
A. Tamošaitienės austais aukš
taitiškais merginos ir vyro tauti
niais drabužiais. Nuvedžiau tas 
mergaites ir parodžiau joms. 
Nustebusios jos ilgai žiūrėjo ir 
pasakė, kad tokių gražių drabu
žių jos nėra mačiusios. Man 
buvo gaila jų.

Sovietinio valdymo įtaka 
lietuvių menui ir kultūrai
Kiekvienai valstybei įtakos 

turi jos kaimynai, nes jie stebi 
vieni kitus, bendrauja, vieni iš 
kitų mokosi ir seka jais. Net ir 
XVIII ir XIX šimtmetyje, kai 
susisiekimas tarp kaimynų buvo 
sunkesnis, vis tik vyko prekyba 
ir mainai. Per pirklius ir įvairius 
pasiuntinius mados, naujos me
džiagos pasiekdavo ir Lietuvą. 
Tos mados pirmiausia pasiek
davo turtingus miestiečius ir 
dvarus, o iš čia jau ėjo į kaimus, 
nes moters įgimtas instinktas 
pasipuošti visados buvo gyvas. 
Tad ir kaimo merginų skryniose 
buvo galima užtikti ir brokadą, 
ir aksomo ir įvairiausių papuo
šalų, kurių to laiko Lietuvoje 
buvo maža.

Jeigu Lietuvos jaunuoliai 
siekė aukštojo mokslo, tai į uni
versitetus vykdavo į Lenkiją ar 
Rusiją. Ten bestudijuodami jau
nuoliai vesdavo svetimtautes, 
kurios su vyrais grįždamos į Lie
tuvą atsiveždavo ir miestiškas 
svetimas madas.

Pasibaigus II Pasauliniam 
karui ir sovietams antrą kartą 
okupavus Lietuvą, ji buvo at
skirta nuo Vakarų pasaulio - 
atitverta “geležine uždanga”. 
Visas bendravimas, keliavimas 
vyko tik su satelitiniais kraštais. 
O jeigu kokiam meniniam vie
netui ir pavykdavo išvykti į 
Vakarus, tai dalyviai buvo sau
gojami, po koncertų tuojau iš
vežami į nakvynių vietas, kad 
nesusitiktų ir nebendrautų su 
kitų kraštų žmonėmis. Tie jau
nuoliai, kurie mus dabar aplan
ko su čia atvykstančiais an
sambliais, neturėjo galimybių 
įsigilinti ir suprasti, kaip sovieti
nis auklėjimas vedė juos nutau
tėjimo keliu. Lietuvos jaunimas 
džiaugėsi ir pakilia nuotaika vyk
davo į dainų ir šokių šventes. Jie 
džiaugėsi, kad gali dainuoti ir 
šokti lietuviškai, bet tai buvo tik 
priedanga tikram nutautinimui.

Gal kokiais 1935 m. man te
ko matyti iš Sovietų Sąjungos 
atvežtą į Lietuvą muzikinį filmą 
“Natalka Poltavka”. Ten buvo 
pavaizduotos ukrainiečių vestu
vės su visais papročiais. Buvo 
gražu ir įspūdinga. Tada būda
mi jauni nesupratome, kad tai 
propagandinis filmas parodyti 
pasauliui, kokia laiminga Ukrai
na, kai tuo tarpu Stalinas badu 
išmarino 7 milijonus ukrainie
čių, sugriovė visiškai jų žemės 
ūkį, bevarydamas jėga ukrainie
čius į kolchozus. O tuo laiku 
Ukraina buvo laikoma Rusijos 
žemės ūkio aruodu. Viskas toje 
valdymo sistemoje pridengta 
apgaule, klasta ir melu.

Iš “Interneto” gavau ukrai
nietės tautinės aprangos aprašy
mą ir būdingus bruožus. Apran
ga susideda iš ilgų drobinių 
marškinių, kurių apačia, ranko
vės ir kalnieriukas kryžiuku pa- 
siuvinėta gėlėmis ar kitokiu raš
tu. Ant marškinių dėvi trumpes
nį austą ir siaurą sijoną. Pasiu- 
vinėta marškinių apačia matosi 
iš po sijono. Liemenė pasiūta iš 
juodo, raudono, mėlyno arba 
žalio aksomo ir apvedžiota auk
siniu kaspinu. Prijuostė yra 
šviesesnės spalvos ir išsiuvinėta 
rožėmis ar kitokiomis gėlėmis. 
Pabrėžia, kad Poltavos apylin
kėse prijuostės išsiuvinėtos tam
siai raudona spalva, o lapai yra 
juodi. Ant galvos įvairių spalvų 
dirbtinių gėlių vainikas su ant 
nugaros kabančiais šilkiniais 
kaspinais. Ar tai nėra panašu į 
taip dabar Lietuvoje paplitusias 
aksomines liemenes ir gėlėmis 
siuvinėtas prijuostes, tvirtinant, 
kad tai yra randama tautosakos 
archyvuose? Nepriklausomos Lie
tuvos laikotarpiu šios svetimos 
įtakos buvo atsikratyta, o dabar 
ji vėl pakeitė gražius raštuotus 
lietuviškus audinius.

Okupantas lietuvį jaunuolį 
augino būti “garbingos plačio
sios tėvynės piliečiu”. Į dainų 
švenčių programas turėjo būti 

įjungta ir kitų “broliškų” res
publikų dainos ir šokiai. Nepa- 
tikimesni ansamblių vadovai 
buvo sekami, jų repertuaras tik
rinamas, kad nebūtų jame pat
riotinių dainų. Prapuolė žodžiai 
tauta ir tautiškumas. Ir dabar 
lietuvis jaunuolis paklaustas, 
kuo jis norėtų būti, greitai at
sako - kosmopolitu - pasaulio 
piliečiu. Tokiam piliečiui nerūpi 
jo tėvynė, jo kraštas. Jis ieško 
kur jam geriau.

Autentiškumas ir tautiškumas
Lietuvos ansamblių daly

viai, paklausti, kodėl jų drabu
žiai taip skiriasi nuo mūsų, pa
prastai atsako, kad jų apranga 
yra autentiška, nes dailininko 
atkurta pagal tautosakos archy
vuose rastus pavyzdžius. Jie dar 
pabrėžia, kad mes esame atsili
kę, stovėję vietoje, tuo tarpu kai 
jie ėjo su gyvenimu. Jie pataria 
pasižiūrėti į įvairias lietuvaičių 
drabužius tyrinėjusių autorių 
knygas, kuriose yra pilna broka- 
do, aksomo ir blizgančių me
džiagų merginų liemenėse, ka
rūnose ir prijuostėse. Mes savo 
nešiojamus lietuviškus drabu
žius vadiname lietuvaičių tauti
niais drabužiais.

Labai vaizdžiai ir teisingai 
autentiškumo ir tautiškumo są
voką aiškina Australijoje gyve
nanti dr. Genovaitė Kazokienė. 
Ji yra dantų gydytoja. Bet tai tik 
profesija, pragyvenimo šaltinis - 
tvirtina ji, o širdis visados linko 
prie meno, ypatingai liaudies 
meno. Dažnai ji nuvyksta į Lie
tuvą ir ten tyrinėja tautosakos ir 
istorijos archyvuose sukauptą 
medžiagą. Dažnai rašo spaudo
je Lietuvos liaudies meno klau
simais. Yra paruošusi išsamią 
studiją apie M. K Čiurlionį.

1977.XII.5 Australijoje lei
džiamo laikraščio “Mūsų pasto
gė” 48 nr. yra išspausdintas jos 
straipsnis “Autentiškumas ir 
tautiškumas”. Ji rašo: “Etno
grafo darbas susideda iš trijų 
svarbiausių fazių: 1. medžiagos 
surinkimo, 2. medžiagos atrin
kimo ir 3. atrinktos medžiagos 
tautinių bruožų -išryškinimo”. 
Toliau ji aiškina, kad visa, kas 
yra surasta etnografinėse Lietu
vos ribose, yra autentiška. Su
rinkti galima dainas, mįsles, pa
davimus, priežodžius, darbo ir 
namų apyvokos įrankius, dailės 
kūrinius, pasakas, audinius, 
mezginius, medžio drožinius, 
drabužius ar jų dalis ir kita. Vi
sa tai yra autentiška, jeigu su
rasta Lietuvos ribose.

Antroji fazė jau yra sunkes
nė, nes ne viskas kas yra auten
tiška, yra ir lietuviška. Tai yra 
įvairiais keliais į Lietuvą pate
kusios svetimos įtakos. Ji sako, 
kad Lietuvos pasieniuose su
rinkta medžiaga aiškiai parodo 
svetimą įtaką. Pvz. Rusijos pa
sienyje gyvenančios lietuvės 
mėgdavo savo drabužius pasiu- 
vinėti kryžiuku. Lenkijos ir Gu
dijos pasieniuose atrasta yra 
siuvinėtos prijuostės, aksominės 
liemenės, šilkiniai kaspinai. Ar
čiau Vokietijos sienos moterys 
nešiodavo juodus švarkelius, pa
margintus visokiomis kriputėmis 
ir t.t. Visa tai nėra lietuviška, ir 
to reikia atsikratyti.

Trečioji fazė yra tautiškumo 
išryškinimas. Čia etnografas turi 
pasikviesti į talką tautinio meno 
tyrinėtoją ir kritiką, jiedu kartu 
turi nuspręsti būdingus tautinio 
drabužio bruožus ir tik pagal tai 
atkurti tikrą lietuvaitės tautinį 
drabužį: tai, ką XX š. pradžioje 
nepriklausomoje Lietuvoje darė
A. A. Tamošaičiai. (Bus daugiau) su lietuviškos mokyklos statyba ir jąi trukdant

Lietuvos ministeris nirmininkas ANDRIUS KURTI JUS su lavoriškin liptuviSko® mnlreHn. mnHnioU

Aušros Vartai Vilniuje - MarŲos šventovė. Joje netrūksta maldininkų 
ir praeivių

Lietuviškos mokyklos statyba Vilnijoje
Remiant išeivijos Tautos fondui ir Lietuvos įstaigoms
Įveikus lenkų partijos val

domos Vilniaus rajono savival
dybės trukdymus 1999 m. lap
kričio viduryje buvo pasirašyta 
Tautos fondo bei Vilniaus ap
skrities viršininko sutartis, per
vesta 300,000 litų ir pagaliau 
pradėta Lavoriškių lietuviškos 
mokyklos statyba. Stato UAB 
“Giedra”, darbų vykdytojas - 
Vaclovas Voitukovičius.

Už 400 aukotojų pinigus 
baigiami mokyklos pamatai, bus 
išmūrytos sienos. Iki kovo 31 d. 
Vilniaus apskrities viršininko 
administracija Tautos fondui 
pateiks atliktų darbų pažymą, 
išlaidų sąmatą.

Mokykla statoma maždaug 
300 metrų nuo Lavoriškių šven
tovės. Mokyklos labai laukia jau 
beveik 20 lietuviškos pradinės 
mokyklos mokinių, jų tėvai, mo
kytojai. Jie norėtų butams įsigy
ti ir buvusio Lavoriškių kolcho
zo kontorą, parduodamą už 
5000 dol., bet gal dar daugiau 
reikėtų įdėti remontui.

Gruodžio 13 d. Lavoriškių 
lietuviškos mokyklos statybą 
apžiūrėjo min. pirmininkas 
Andrius Kubilius. Po to jis ap
lankė nuomojamame namelyje 
veikiančią lietuvių pradinę mo
kyklą, kur su vaikais padainavo 

Lavoriškių lenkiška naujoji mokykla, skubiai pastatyta rungtyniaujant

“Ąžuolai žaliuos”. Mokiniai pa
sakojo, kad sunkiausia jiems iš
mokti taisyklingai lietuviškai, 
nes dauguma šeimų nutautę (už 
30 km į rytus - lietuviška Ger
vėčių parapija).

Lenkiškoje Lavoriškių mo
kykloje, skubiai pastatytoje Vil
niaus rajono savivaldybės, ban
dyta aptarti rajono švietimo rei
kalus. Bet autonomininkai lie
tuviams, kurie sudaro pusę rajo
no pirmaklasių, nedavė net kal
bėti ir buvo nepatenkinti, jog 
čia bus ir lietuviška mokykla. 
Tai dar kartą patvirtino, jog au
kota mokyklos statybai ne vel
tui. t- • • XKazimieras Garšva

PLB valdybos pranešimu, 
Laima Žliobienė-Leonaitytė pa
kviesta valdybos bendradarbe 
kultūros reikalams. Turi ilgametę 
pedagoginę patirtį, Vasario 16-to- 
sios gimnazijoje dėstė vakarų kul
tūros (muzikos, meno, literatū
ros) apžvalginį kursą, dirbo kitose 
mokyklose, aktyvi amerikiečių 
veikloje, turi modernių kalbų, li
teratūros ir muzikos bakalaurės 
laipsnį. Jos adresas: 1500 Lake 
Shore Drive So., Barrington, IL 
60010, USA. Tel. 847-381-3772, 
E-paštas lzlioba@hotmail.com

mailto:lzlioba@hotmail.com
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® LAISVOJE TEVfflEJE ■® LIEJIMAI PASAULYJE
PAKILO NEDARBAS

Lietuvoje nedarbo lygis per 
praėjusį mėnesį išaugo 0.5%, sau
sio 1 d. pasiekė 10%, skelbia EL
TA. Praėjusių metų pradžioje ne
darbo lygis sudarė 6.9%. Darbo 
biržos duomenimis, šiuo metu yra 
117,400 bedarbių, pašalpas gauna 
29,300. Aiškinama, kad viena iš 
nedarbo didėjimo priežasčių yra 
bendrojo vidaus produkto (BVP) 
mažėjimas. Kai kuriuose miestuo
se nedarbo lygis siekia beveik 
20%: Akmenėje - 19.7%, Šalči
ninkuose -19.3%.
NEDRAUS TABAKO REKLAMOS

Tabako reklama Lietuvoje 
nebus draudžiama iki š.m. gegu
žės 1 d., seimui atidėjus Tabako 
kontrolės įstatymo nuostatos įsi
galiojimą. Europos parlamento 
įsakymu, tokios ribojančios prie
monės ES valstybėse turi būti 
įdiegtos iki 2006 m., priklausomai 
nuo padėties kiekvienoje šalyje, 
rašo ELTA. Kai kurie seimo na
riai siūlė trejiems metams atidėti 
tabako reklamos draudimą, nes 
“nevertėtų atsisakyti įplaukų į 
biudžetą, gaunamų iš tabako rek
lamos”.
ATNAUJINTA ŠIRDIES KLINIKA

Atnaujintų Vilniaus universi
teto Širdies • chirurgijos klinikos 
operacinių ir intensyvios poope
racinės slaugos skyrių iškilmingas 
atidarymas įvyko 1999 m. gruo
džio 17 d. Trys operacinės ir ke
turiolikos lovų IPS skyriai aprū
pinti moderniausia technika. Kaip 
rašo ELTA, per 36 klinikos gyva
vimo metus padaryta daugiau 
kaip 15,000 širdies operacijų, ir 
yra vienintelė Baltijos kraštuose, 
kur ypač sunkiai sergantiems 
žmonėms daromos širdies perso
dinimo operacijos, pritaikyta 
dirbtinė širdis.

MINĖJO DEŠIMTMETĮ
Vilniuje 1999 m. gruodžio 18 

d. 500 Lietuvos demokratinės 
darbo partijos narių, kultūros ir 
meno veikėjų, verslo organizacijų 
bei kitų politinių partijų vadovai 
paminėjo Lietuvos komunistų 
partijos (LKP) atsiskyrimo nuo 
Sovietų Sąjungos komunistų par
tijos (TSKP) dešimtmetį. LKP 
dvidešimtame suvažiavime 1989 
m. gruodžio mėn. pakeistas LKP 
statusas “padėjo sugriauti komu
nizmo pamatus ne tik Lietuvoje, 
bet ir kitose Rytų bei Vidurio Eu
ropos šalyse”. Buvęs LKP vadas ir 
kadenciją baigęs prezidentas Al
girdas Brazauskas teigė, jog LKP 
sudėtyje buvo tik 3% tikinčių ko
munistų. LKP atsiskirdama “pasi
skelbė sudėtine Lietuvos politinės 
sistemos dalimi ir nutarė siekti 
svarbiausio tikslo - nepriklauso
mos demokratinės Lietuvos vals
tybės sukūrimo”, rašo ELTA.

PAKEISTAS ĮSTATYMAS
Seimas 1999 m. gruodžio 21 

d. priėmė Žmogaus audinių ir or
ganų donorystės (dovanojimo)

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario 

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

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

GRYBELIN1AI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

Ieškomas asmuo su profesiniu pasiruošimu ir 
patirtimi, gerai mokantis lietuvių ir anglų kalbas 

ir galintis dirbti ištisus metus.
“Neringos" stovykla yra Nek.Pr. Marijos seserų globoje, 
Vermonto valstybėje; ja naudojasi jaunimas ir suaugę.

ASMENYS, KURIE DOMĖTŲSI ŠIUO DARBU, PRAŠOMI KREIPTIS 
DABAR PRISIUNČIANT SAVO GYVENIMO IR DARBO APRAŠYMĄ (“CV~): 

“Neringos” taryba, 600 Liberty Hwy, Putnam, (T 06260

bei transplantacijos įstatymo pa
keitimą, kuriuo žmogaus organų 
ar audinių dovanotojo raštu pa
reikšta valia bus saugoma dova
notojų ir gavėjų registre. Inkstų ir 
kitų organų persodinimų skaičius 
buvo labai sumažėjęs, nes buvo 
dovanotojų trūkumas. Artimųjų 
pasipriešinimas organų panaudo
jimui buvo dažnas, nes nebuvo 
pakankamai informacijos, dova
notojų paieškos ar organizacinio 
darbo šioje srityje.

PROJEKTAS TRAKŲ RAJONE

Lietuvos vyriausybė pritarė 
600 mln. litų vertės projektui, pa
gal kurį Trakų rajone ketinama 
įrengti visuomeninį poilsiavimo ir 
gyvenamąjį kompleksą, skelbia 
ELTA. Tikimasi pritraukti priva
taus kapitalo.. JAV investuotojai 
jau yra parodę susidomėjimą ga
limybe panaudoti valstybės laisvo 
fondo žemę visuomenės reik
mėms, ruošiasi dalyvauti atitinka
mame konkurse. Numatoma šalia 
Vilniaus-Kauno greitkelio Trakų 
rajono Moluvėnų kaime įrengti 
tarptautinę mokyklą, vaikų darže
lį, golfo aikštę, viešbutį turistams. 
Taip pat bus statomi 122 gyvena
mieji namai, 166 poilsio vilos, 299 
nameliai poilsiui. Statybos pro
jektavimas kainuotų maždaug 42 
mln. litų. Projektas papildys būstų 
trūkumą, pastatyti valymo įrengi
niai sumažins Didžiulio ežero taršą.

NUOSAVYBĖS TEISIŲ 
ATKŪRIMAS

BNS žiniomis, Lietuvoje že
mės reformos vykdymas, atku
riant nuosavybės teises į žemę, 
mišką, vandens telkinius piliečių 
pageidaujamu būdu paspartėjo 
1999 m., Lietuvos seimui ir vy
riausybei priėmus atitinkamus 
teisės aktus. Žemė grąžinama 
greičiausiai tuose rajonuose ir ap
skrityse, kurių žemė yra našiau
sia. Žemės ūkio reformos projek
tai jau yra patvirtinti Telšių ir 
Tauragės apskrityse bei dar 6 ra
jonuose. Iki 2000 m. sausio 1 d. 
buvo priimta 103,900 sprendimų 
atkurti nuosavybės teises į 663, 
800 ha žemės, valstybei ją išper- 
kant pinigais ar atlyginant kitais 
piliečių pasirinktais kompensavi
mo būdais. Šiuo metu nepateikti 
nuosavybės teisę patvirtinantys 
dokumentai dėl 203,600 ha, nepa
tenkintų prašymų liko į 1,331,200.

MAŽINS LĖŠAS MOKSLUI
ELTA praneša, kad valstybės 

biudžeto paskyrimai mokslui ir 
studijoms Lietuvoje šiais metais 
sumažės nuo 520.7 iki 453.4 mln. 
litų, arba beveik 13%. Labiausiai 
sumažintos lėšos nepaprasto
sioms išlaidoms. Jų bus nebe 22.1 
mln. litų, kaip pernai skirta, o tik 
858,000 litų. Paprastosioms moks
lo ir studijų išlaidoms šiemet bus 
skiriama 452.5 mln. litų, arba 46.1 
mln. litų mažiau negu pernai. RSJ

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

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

Lietuvos ambasadorius Kanadai dr. A. Eidintas su savo šeima išleistuvių metu Otavoje. Iš kairės: dr.
Alfonsas Eidintas, JAV gimusi dukrelė Monika, ponia Birutė, sūnus Donatas, duktė Aistė

Nuotr. V. Priščepionkos

Ottawa, Ont.
PAGERBTUVĖS IR ATSISVEI

KINIMAS. Lietuvos respublikos 
ambasadorius dr. Alfonsas Eidin
tas, baigęs diplomatinę kadenciją 
Kanados sostinėje, š.m. sausio 6 d. 
sugrįžo į Lietuvą dirbti užsienio rei
kalų ministerijoje. Į Kanadą jis at
vyko 1997 m. rugsėjo 22 d. iš Va
šingtono, kur jis ėjo ambasadoriaus 
pareigas, kartu atstovaudamas Lie
tuvai Meksikoje ir Kanadoje. Jonas 
Paslauskas, iki šiol ėjęs pavaduoto- 
jo-patarėjo pareigas Otavos amba
sadoje, buvo paskirtas ambasado
rium į Minską, Gudijoje.

KLB Otavos apylinkės valdyba, 
vadovaujant pirm. Rūtai Kličienei, 
suruošė 1999 m. lapkričio 24 St. 
Elizabeth šventovės salėje iškilmin
gą vakaronę pagerbti ir atsisveikinti 
su ambasadoriumi ir jo šeima. Vai
šių stalas buvo labai puikiai paruoš
tas Petro ir Elės Jurgučių. Vaišes pa
laimino kun. dr. V. Skilandžiūnas.

Besibaigiant vaišėms, pirm. 
Rūta Kličienė pasakė pagerbimo, 
padėkos ir atsisveikinimo kalbą, iš
ryškindama didelį ambasados įnašą 
į lietuvišką, kultūrinę ir visuomeni
nę veiklą. Ji įteikė po dovaną kiek
vienam ambasadoriaus šeimos na
riui. Dr. A. Eidintas gavo didelį Ka
nados parlamento paveikslą, kaip 
prisiminimą jo praleistų metų Ka
nadoje. Šeštadieninės mokyklos 
mokiniai dalyvavo su savo šokiais ir 
dainelėmis.

Baigminį žodį tarė pats amba
sadorius ir jo žmona Birutė Ei
dintienė. Jie abu išreiškė nuoširdžią 
padėką pirm. Rūtai Kličienei ir vi
sai Otavos lietuvių bendruomenei. 
Dr. A. Eidintas priminė, kad jo tar
nyba Amerikoje ir Kanadoje jį la
bai praturtino kultūrinėmis, visuo
meninėmis ir mokslinėmis vertybė
mis. Jis tiki, kad jo gyvenimiškas 
patyrimas užsienyje jam padės 
veiksmingiau dirbti užsienio reikalų 
ministerijoje, ypač padedant ruošti 
naujus diplomatus. Baigęs savo žo
dį dr. A. Eidintas įteikė mūsų pirm. 
Rūtai Kličienei labai gražų, didelio 
formato literatūrinį leidinį: “Pažin
tis su Lietuva”.

Iš Birutės Eidintienės trumpos 
kalbos atmintyje liks šie neužmirš
tami žodžiai: “Išvykstame su liūde
siu, bet su viltimi pasimatyti Lietu
voje”. Ambasadoriaus šeimai buvo 

VINCAS PIEČAITIS, XI-tosios Lietuvių tautinių šokių šventės rengimo 
komiteto kopirm., 1999 m. gruodžio mėn. aplankė St. Petersburgo, FL, lie
tuvius ir padarė pranešimą apie rengiamą šventę. Nuotraukoje - su tauti
nių šokių grupės “Audra” vadove DALIA ADOMAITIENE (kairėje) ir ALB 
St. Petersburgo apylinkės pirm. VIDA MEILUVIENE Ntr. S. Piečaitienės

ADMINISTRATORIUS “NERINGOS” STOVYKLAI
■ . t

sugiedota: “Ilgiausių metų”.
KLB OTAVOS APYLINKĖS 

METINIS SUSIRINKIMAS įvyko 
1999 m. lapkričio 28 St. Elizabeth 
šventovės salėje po lietuviškų pa
maldų, kurių metu šv. Mišios už
prašytos KLF valdybos buvo auko
jamos už visus mirusius KL fondo 
narius. Susirinkimą pradėjo pirm. 
Rūta Kličienė, pakviesdama Viktorą 
Priščepionką pirmininkauti ir Gied
rę Matusevičienę sekretoriauti.

Iš visų pranešimų paaiškėjo, 
kad Otavoje lietuvių bendruome
nės tautinis ir kultūrinis gyvenimas 
rodo stiprėjimo žymių, įsijungiant į 
jos veiklą vis daugiau jaunesnės 
kartos narių. Ji savo pranešime pri
minė, kad prie šeštadieninės mo
kyklos gyvastingumo labai daug pri
sidėjo Lietuvos ambasadorius dr. 
A. Eidintas, kuris leido naudoti 
ambasados patalpas mokyklos rei- 
kalams.-Iki 1999 m. pabaigos dar
bavosi mokykloje šios mokytojos: 
Birutė Eidintienė, ambasadoriaus 
žmona, Stasė Danaitienė ir mokyk
los vedėja Rūta Kličienė.

Apylinkės valdyba glaudžiai 
bendradarbiavo su ambasada, ypač 
ruošiant susitikimą su Lietuvos pre
zidentu V. Adamkum. Tik gaila, 
kad Prezidentui staiga grįžus į Lie
tuvą, susitikimas neįvyko, nors par
lamente keletas lietuvių atstovų tu
rėjo progos su juo pasimatyti. Dėl 
tos nesėkmės apyl. valdyba turėjo 
$718 nuostolio.

Apylinkės valdyba, visiems gau
siai plojant, buvo palikta ta pati, 
kurią sudaro: Rūta Kličienė, Vytas 
Radžius, Rita Rudaitytė, Elė Jur- 
gutienė, Antanas Skučas ir Nijolė 
Gray. Į revizijos komisiją įeina: J. 
Verbyla, S. Danaitienė ir B. Če- 
ponkus. Bažnytiniame komitete su
tiko ir toliau darbuotis Sofija Balse- 
vičienė.

Pabaigoje dr. A. Šidlauskaitė 
• pagyrė mūsų pirm. Rūtą Kličienę ir 
kitus valdybos narius kaip labai 
gražiai besidarbuojančius jaunesnės 
kartos atstovus.

PRIEŠKALĖDINĖS PAMAL
DOS ir vaikų eglutė įvyko 1999 m. 
gruodžio 12 St. Elizabeth parapijos 
šventovėje. Susirinko nemažas bū
rys jaunų šeimų su savo vaikučiais 
ir seneliais. Mūsų kapelionas savo 
pamoksle pamaldų metu supažindi
no klausytojus su šv. Jono Krikšty
tojo nuostabiai tvirta asmenybe. 

Mums buvo priminta I-jo pasauli
nio karo metu (1916) pasakyti 
prancūzų vyr. karo vado generolo 
Nivelle žodžiai kariams, ypač Ver- 
dūno tvirtovės gynėjams: “Nepasi
duokite! Nepasitraukite! Žūkite 
kur stovite!” Kariai paklausė šių 
žodžių iš meilės Tėvynei, ir prancū
zai laimėjo karą. Tie žodžiai tinka 
ir šv. Jonui Krikštytojui, kuris pa
klausė pranašų žodžių iš meilės 
Dievui ir laimėjo Dangų.

VAIKŲ EGLUTĖS programa 
ir vaišės buvo nuostabiai gražiai pa
ruoštos. Tai didelis nuopelnas mū
sų pirm. R. Kličienės, kuriai daug 
padėjo visi valdybos nariai, mūsų 
misijos reikalų vedėja Sofija Balse- 
vičienė ir kt.

Prieš atvykstant Kalėdų sene
liui, šeštadieninės mokyklos moki
niai pasirodė su šventėms pritai
kintu montažu - literatūriniu ir mu
zikiniu deriniu, išreiškiančiu visų 
susirinkusiųjų džiaugsmą ir šventiš
ką nusiteikimą. Tai programai labai 
įspūdingai vadovavo Giedrė Matu- 
sevičienė, kuri daug prisidėjo prie 
montažo suorganizavimo ir prave- 
dimo.

Atvykus Kalėdų seneliui, visi 
sujudo, subruzdo ir jį sutiko su di
deliu rankų plojimu. Trumpai pa
sveikinęs susirinkusius ir pasikalbė
jęs truputį su vaikučiais, jis apdova
nojo visus jauniausius mūsų ben
druomenės narius gražiomis dova
nėlėmis.

Po programos visi susėdo prie 
stalų ir, vaišindamiesi įvairiomis gė
rybėmis, linksmai šnekučiavosi. Ka
lėdinis pobūvis baigėsi vienų ki
tiems nuoširdžiais sveikinimais ir 
gražiais linkėjimais.

KRIKŠTAS. Guodžio 26 St. 
Jean-Baptiste šventovėje pakrikšty
tas Alex Paul Steven Jurgutis, sūne
lis Eriko Petro Jurgučio ir Julijos 
Karolės Onos Jurgutienės (Mitalai- 
tės). Krikšto tėvais buvo S. W. Jur
gutis ir C. J. Mitalaitė, kuri su savo 
tėveliais atvyko į krikštynas iš Ame
rikos. Visas krikšto apeigas atliko 
kun. dr. V. Skilandžiūnas. Pasibai
gus krikšto apeigoms, visi buvo pa
kviesti į krikštasūnio tėvelių naujus 
namus vaišėms. Kor.

St. Petersburg, FL
LIETUVIŲ KLUBO suruoš

tuose pietuose 1999 m. gruodžio 12 
d. dalyvavo apie 400 svečių. Gražią 
kalėdinę programą atliko šeštadie
ninės mokyklos mokiniai. Atsilankė 
ir Kalėdų senelis, apdovanojęs vai
kučius dovanėlėmis. Ta proga tau
tinių šokių grupės “Audra” vadovė 
Dalia Adomaitienė pristatė salėje 
esantį torontietj Vincą Piečaitį, XI- 
tosios Lietuvių tautinių šokių šven
tės kopirmininką, ir pakvietė jį su
pažindinti svečius su šventės rengi
mu. Jis šventės rengėjų vardu pa
sveikino susirinkusius, supažindino 
juos su šventės programa, rūpes
čiais ir darbais. Kadangi susidomė
jimas XI LTŠŠ yra didelis, patarė 
norintiems dalyvauti kuo greičiau 
rezervuoti viešbučiuose kombarius 
ir užsisakyti bilietus į įvairius rengi
nius. Padėkojęs klubo valdybai už 
suteiktą progą padaryti pranešimą, 
pakvietė visus gausiai dalyvauti 
šventėje.

Atitaisymas. “TŽ” 1 nr. žinutėje 
iš Kalgario paskelbtas klaidingas 
konsulato telefono numeris Jis yra 
403 932-4163, ne 952.

DFZVIftK FOUR SEASONSIvJzZr REALTY LIMITED

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

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

Angelę 
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. 705-445-8500
Elektroninis paštas: salvaiti@fynx.org

Tinklavietė: www.fourseasonproperties.com

JA Valstybės
Mažosios Lietuvos lietuvių 

draugijos visuotinis narių susirinki
mas įvyko praeitų metų lapkričio 
14 d. Balzeko lietuvių muziejaus 
patalpose. Susirinkimas pradėtas 
vaišėmis. Prieš tai kun. dr. A. Vė
lius sukalbėjo maldą. Po vaišių 
draugijos pirm. V. Trumpjonas 
trumpu žodžiu pasveikino susirinki
mo dalyvius, kartu paprašydamas 
valdybos sekr. J. Lamsatį perskaity
ti praeito susirinkimo protokolą. V. 
Trumpjonas padarė valdybos pra
nešimą. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus patalpose buvo surengta 
E. Labutytės grafikos darbų paro
da, sulaukusi gero visuomenės įver
tinimo. Draugija suteikė paramą 
surengti Kalėdų eglutę Karaliau
čiaus krašto lietuvių vaikams. Taip
gi draugijos paramos dėka galėjo to 
krašto lietuviukai vasarą ir stovyk
lauti. Klaipėdos universitetas išlei
do V. Gaigalaičio knygą “Atsimini
mai”, kurios mecenatas yra Mažo
sios Lietuvos fondo JAV-se tarybos 
pirm. K Vėlius. Pastarasis papasa
kojo įspūdžius iš ev. liuteronų šven
tovės Kretingoje 100 metų sukak
ties minėjimo. Jis taip pat papasa
kojo apie Joninių iškilmes Juod
krantėje ir Nidoje, sutraukusias 
žmones iš įvairių vietovių. Mažo
sios Lietuvos rezistencijos sąjūdžio 
pirm. A. Regis atkreipė dėmesį į 
iškilų Mažosios Lietuvos veikėją V. 
Pėteraitį, neseniai atšventusį 85-rių 
metų amžiaus sukaktį. Jis, pasak A. 
Regio, esąs vertas visų lietuvių dė
mesio, nes jo pastangomis užsimota 
didžiajam darbui - Mažosios Lietu
vos mokslinei enciklopedijai leisti. 
Nesant naujų kandidatų, pasiliko ta 
pati valdyba kitai kadencijai (“Drau
gas” 1999 m. 236 nr.).
Brazilija

“Mūsų Lietuva”, Brazilijos lie
tuvių laikraštis, 1999 m. rugsėjo 26 
d. šventė savo 51-jį gimtadienį, kar
tu su spaudos diena Vila Zelina 
vietovėje, Sao Paulo mieste. Šv. 
Juozapo parapijos šventovėje kun. 
P. Rukšys atnašavo Mišias ir savo 
pamoksle išryškino rašyto žodžio 
reikšmę, palaikant tarpusavio ry
šius. Ta proga dėdė Juozas (prel. J. 
Šeškevičius) su būriu padėjėjų, kaip 
rašoma “Mūsų Lietuvos” 15 nr., 
paruošė puikius pietus, sutrauku
sius per 150 svečių. Po jų laikraščio 
atsakingasis direktorius V. Bacevi
čius pasakė kalbą, ragindamas visus 
prenumeruoti, skaityti ir remti lie
tuvišką spaudą. “Mūsų Lietuvai” 
buvo surinkta nemažai aukų.

Australija
Northam vietovėje 1999 m. 

spalio 17 d. vyko įvairių Australijo
je gyvenančių tautybių šventė pami
nėti 50 metų naujųjų pokarinių 
ateivių įsikūrimo sukaktį. Ji sutrau
kė per 30,000 dalyvių. Šventėje da
lyvavo ir lietuviai, bet programoje 
nepasirodė. Per Northam ateivių 
stovyklą perėjo visi naujieji ateiviai. 
Čia’ pirmą pastogę, kaip rašoma 
“Mūsų pastogės” 47 nr., rado ir lie
tuviai. Iškilmės vyko šio miesto 
Bernardo parke su puikiai paruošta 
pasirodymams scena, apie kurią 
plevėsavo įvairių tautybių vėliavos. 
Veikė paviljonai, vaikams karuselė. 
Northam miesto burmistre J. Smith 
savo kalboje pasidžiaugė naujų 
ateivių kultūriniu įnašu. Vakarinės 
Australijos pilietybės ministeris M. 
Board pažymėjo, kad tautybių įvai
rovė yra dabartinės Australijos stip
rybė. Pokariniai ateiviai panaikinę 
Australijos uždarumą ir ją priartinę 
prie pasaulio. Meninę programą at
liko įvairių tautybių folkloriniai an
sambliai.

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

«TAT TZ" LIETUVIŲ KREDITO 
A AIjIXA kooperatyvas
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........2.25%
santaupas..................................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius...................... 3.50%
180 dienų Indėlius.................... 3.50%
1 m. term. Indėlius..................4.60%
2 m. term. Indėlius..................5.25%
3 m. term. Indėlius..................5.50%
4 m. term, indėlius..................5.60%
5 m. term, indėlius..................5.85%
RRSP Ir RRIF
(Variable)...................................2.50%
1 m. Ind.......................................4.60%
2 m. ind.......................................5.25%
3 m. ind.......................................5.50%
4 m. Ind.......................................5.60%
5 m. Ind.......................................5.85%

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

INTERAC KORTELĖ

Britanija
A. a. Jonas M. Liūdžius, britų 

kariuomenės karininkas, taipgi dar
bavęsis britų diplomatinėje tarny
boje, veikęs Britanijos lietuvių ben
druomenėje, eidamas 84-tuosius 
metus (gimęs 1916.IV.21), mirė 
1999 m. rugsėjo 27 d. Londone. 
Lietuvių, ypač jaunimo veikloje ve
lionis pradėjo reikštis nuo 1933 m., 
eidamas sekretoriaus ir pirmininko 
pareigas Londono lietuvių sporto 
klube ir redaguodamas šio klubo 
laikraštėlį “Apžvalga”. Priklausė 
Londono lietuvių draugijai “Rūta”, 
pasižymėjusiai, kaip rašoma “Euro
pos lietuvyje” 23 nr., kultūrine 
veikla. Užsienio lietuviams remti 
draugijoje jis atstovavo Britanijos 
lietuviams ir uoliai platino šios 
draugijos laikraštį “Pasaulio lietu
vis”. Jis 1937 m. suorganizavo Bri
tanijos lietuvių ekskursiją į Lietuvą, 
1938 m. - šio krašto lietuvių sporti
ninkų grupę į Lietuvoje vykstančią 
olimpiadą. Kitais metais vėl organi
zavo naują ekskursiją į Lietuvą, bet 
prasidėjęs karas sutrukdė.

Antrojo pasaulinio karo pra
džioje 1940 m. J. M. Liūdžius stojo 
į britų kariuomenę, o 1942 m. stu
dijavo Barmouth vietovėje Valijoje 
karo mokykloje. Vėliau Oksfordo 
universitete mokėsi kalbų. Nuo 
1944 iki 1946 m. buvo britų kariuo
menės štabo karininkas Vakarų 
Europoje. Iš kariuomenės į atsargą 
išėjo majoro laipsniu (Lietuvių en
ciklopedija, XVI-tas tomas). Olan
dų vyriausybė jį apdovanojo Oran- 
je-Nassau ordino riterio laipsniu, o 
Britanijos karalienė - OBE ordinu 
(The Most Excellent Order of the 
British Empire). Nuo 1946 iki 1952 
m. darbavosi britų karinėje admi
nistracijoje Vokietijoje, aplankyda
mas ir lietuvių pabėgėlių stovyklas. 
Vėliau dirbo britų ambasadose 
Korėjoje ir Japonijoje, taip pat 
Hong Kongo administracijoje, bū
damas politiniu patarėju. Gedulo 
Mišias atnašavo ir pamokslą pasakė 
Šv. Kazimiero šventovėje Londone 
klebonas kun. P. Tverijonas, Mišių 
skaitinius atliko duktė B. Dobro- 
volskienė ir V. Juraitė. Laidotuvėse 
dalyvavo artimieji, giminės, draugai 
ir bendradarbiai. Palaikai sudegin
ti. Liko žmona Joana, duktė Birutė 
su šeima ir kiti artimieji.

Gudija
Gudijos lietuvių laikraštis 

“Lietuvių godos” 10 nr. išspausdino 
savo skaitytojo, nenorėjusio pasi
rašyti pavardės, iš Kamajų mieste
lio, Breslaujos apylinkės, skundą. 
Jis rašo, kad 1939 m., kai Lietuvai 
buvo grąžintas Vilnius, Kamajam 
padaryta didelė skriauda, paliekant 
juos Gudijos pusėje. Tik 1942 m. jie 
buvo priskirti prie Lietuvos. Tada 
Kamajų parapijoje buvo įsteigta 12 
lietuviškų mokyklų. Lietuviškai bu
vo galima susikalbėti savivaldybės 
įstaigoje, policijoje ir pašte. Atėjus 
sovietams Kamajai vėl atiteko Gu
dijai. Dabar Kamajai esanti mirš
tanti Lietuvai sala. Esą graudu žiū
rėti, kai su žilagalviais senoliais 
nyksta paskutinis lietuviškas žodis. 
Toliau skundžiamasi, kad Pelesos 
lietuviams padeda Druskininkai, 
Gervėčiais esą rūpinasi visas pasau
lis, o jie, Kamajai, visiškai užmiršti. 
Ar negalėtų Švenčionių rajono mo
kyklos jiems ištiesti rankos? Laiš
kas baigiamas: “Kažin ar išgirs ma
no balsą kuri nors ministerija, de
partamentas? Ar jau mes ‘nurašyti’, 
niekam nereikalingas senosios Lie
tuvos kraštas?” J. Andr.

PASKOLAS
Asmenines nuo............7.35%
neklln. turto 1 m........... 7.25%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. Ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu

7

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


Profesorius Trimakas Lietuvoje
Kaip kiekvienais, taip ir 

1999 metais kun. dr. Kęstutis 
Trimakas lankėsi Lietuvoje ir 
dėstė aukštosiose mokyklose. 
90 bakalauro siekiančių studen
tų klausėsi jo paskaitų religijos 
psichologijos kursuose Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune. 
Katalikų teologijos fakulteto 
magistrantams jis dėstė šiuolai
kinio dvasingumo psichologiją. 
Trims teologijos doktorantams 
jis vadovavo šiuolaikinės mario- 
logijos studijose, o vienai edu
kologijos doktorantei - religi
nės psichologijos studijoje. 
Klaipėdos universiteto religinio 
ugdymo fakultete magistran
tams jis dėstė humanizacijos 
psichologiją o Religinių studijų 
institute Kretingoje bakalauro 
studentams - religijos psicholo
giją-

Studentus prof. Trimakas 
apdovanoja savo parašytomis 
knygomis: tiek religijos psicho
logijos serijos knygomis, tiek sa
vo poetinių mąstymų tinkiniu 
“Ieškančiojo pėdsakai”. Jis do
misi ne tik jų akademiniu dar
bu, bet ir jų įvairia kūryba. Jo 
paskatinti studentai kasmet 
rengia savo kūrybos vakarus, 
kurių programoje pinasi poezi
ja, proza, muzika, daina ir vai
dyba, išstatomi dailės darbai. 
1999 metų rudenį tokie talentų 
vakarai buvo surengti Kretingos 
Institute ir Vytauto Didžiojo 
universiteto katalikų teologijos 
fakultete Kaune.

Domėdamasis Lietuvos aka

Prof. kun. KĘSTUTIS TRIMAKAS su Vytauto Didžiojo universiteto 
katalikų teologijos fakulteto studentais, kūrybos vakaro rengėjais ir 
programos atlikėjais. Kairėje - Kauno kunigų seminarijos klierikų 
seniūnas Erastas Murauskas, už jo - studentų seniūnė Goda Žvikaitė. 
Šalia kun. Trimako - Eglė Perėdnytė, laimėjusi visos Lietuvos jaunimo 
1999 m. poezijos pirmąją premiją

“Ieškančiojo pėdsakai”
Ketvirtoji kun. prof. Kęstučio veikalo laida Lietuvoje

Šis evangelinių mąstymų 
rinkinys pirmą kartą buvo iš
spausdintas Čikagoje 1989 me
tais. Praėjus dešimčiai metų, jis 
vėl išspausdintas Lietuvoje. Tai 
jau ketvirtoji laida. Poetiniai 
mąstymai apie amžinai mus leš- 
kantįjį nėra praradę savo aktua
lumo ir šiandieną. Nauja laida 
kaip tik spausdinta Kristaus gi
mimo dutūkstantųjų metų su
kakties proga.

Apie šių evangelinių mąsty
mų tematiką ir literatūrinę for
mą buvo nemažai pasisakyta. 
Prof. prel. Antanas Rubšys “Ai
duose” teigė: “Vargu ar turime 
kitą taip žmogiškai patrauklų ir 
taip teologiškai svarų veikalą 
lietuvių kalba apie religiją. ‘Ieš
kančiojo pėdsakai’ suveda skai
tytoją su Dievu, kuris, ateina da
lyvauti žmogaus būtyje ir buity
je” (1991, 1 nr.).

Literatūros kritikas Alfon
sas Tyruolis pastebėjo: “Šiuo
se evangeliniuose mąstymuose 
įžvalgumas kartais lenktyniauja 
su poetine išraiška (...) nemaža 
mąstymų, kurie įsiveržia į gry
nosios poezijos lanką (...) gali 
drąsiai lenktyniauti su ne vienu 
moderniuoju (o gal ir tradici
niu) poetu” (“Tėviškės žibu
riai”, 1990. VI. 12).

Rašytoja Agnė Lukšytė- 
Grinienė Australijos “Mūsų pa
stogėje” teigė: “Kęstučio Tri
mako poetinis veikalas yra ypa
tingai originalus įvairiais aspek
tais (...) prabyla naujai: lengvu 
stiliumi, gausiom poetinėm 
priemonėm, ryškiais įvaizdžiais 
ir filosofinėm mintim (...) į 
skaitytojo mintis įsilieja subti
liai, jautriai... Kęstutis Trima
kas savo veikalo religine-evan- 
geline tema tvirtai įžengė į lie
tuvių literatūrą kaip vienas iš 
pirmaujančių poetų” (1990.VI.5).

Literatas Romualdas Skun- 

deminiu jaunimu, kun. dr. Tri
makas yra surinkęs 500 su vir
šum pasakojimų raštu. Spaudai 
jis ruošia šių pasakojimų rinki
nio dvi knygas: “Jaunimas: pa
tirtis ir įžvalgos”. Pirmoji knyga 
jau spausdinama ir bus išleista 
2000 metų pavasarį.

Apie religijos teigiamą įta
ką jaunimui prof. Trimakas yra 
parengęs studiją, kurios išvadas 
pateikė Teologijos ir edukologi
jos mokslo konferencijoje Šiau
liuose 1999 m. spalio 20 d. Ta 
pačia tema jis skaitė paskaitą 
spalio 24 d. Lietuvos katalikų 
mokslo akademijos susirinkime 
Kaune. Remdamasis jaunimo 
pasisakymais, pedagogams Kau
ne jis skaitė paskaitą “Religija - 
jaunimo šviesos ir stiprybės šal
tinis”. Panašia tema jis vedė 
pašnekesius su mokytojais, lan
kydamasis Prano Mašioto vidu
rinėje mokykloje Klaipėdoje ir 
“Versmės” mokykloje Vilniuje.

Lapkričio 27 d. Kaune su
rengtoje konferencijoje apie Si
biro kankinę Adelę Dirsytę 
kun. dr. Trimakas skaitė prane
šimą apie jos dvasingumą, o 
Kauno katedros evangelizacijos 
renginyje lapkričio 20 d. visuo
menei kalbėjo apie dvasinį pasi
ruošimą Kristaus gimimo 2000 
m. sukaktyje. Jo parengtas ir iš
leistas leidinys “Priimti Jėzų 
Kristų ir gyventi su Juo pagal 
Jono Pauliaus II enciklikas” yra 
ypač populiarus tarp tikybos 
mokytojų Lietuvoje. Inf.

čikas pareiškė: “K. Trimako po
ezijos rinkinys - tai apibendrin
ta poetinė vizija apie Kristaus 
gyvenimo istoriją (...) Laisvojo 
eiliavimo posmuose ryškėja 
daugialypė, dramatiška ir filo
sofinė lyrinio subjekto išgyveni
mų gama, atsiremianti į konkre
čią Evangelijos mintį” (LK 
Mokslo akademijos židinys, 
Klaipėda, 1992).

Literatūrologė dr. doc. Ire
na Slavinskaitė savo filologinėje 
studijoje apie “Ieškančiojo pėd
sakus” daro šitokią išvadą: “K. 
Trimakas Teškančiojo pėdsa
kuose’ sukūrė originalią poeti
nio mąstymo struktūrą, prideri
no ją prie savo vidinės būties, 
skaitytojo, didžiosios esmės, iš
sakytos Jėzaus gyvenimo Evan
gelijoje. Asmeninė refleksija 
Teškančiojo pėdsakuose’ sušil
dė didžiulės svarbos temą, pa
vertė ją grožiniu tekstu, poetine 
literatūra. Be abejo, K. Trima
ko Teškančiojo pėdsakus’ gali
ma perskaityti keleriopai, atsi
žvelgiant į skirtingas profesijų ir 
interesų sritis, bet tai yra litera
tūra estetinio žodžio prasme. 
Knyga raiški ir kaip gimtosios 
kalbos aukštos kultūros pavyz
dys, rašytas lietuvio išeivijoje. 
Tai knyga atvira visai lietuvių 
kultūrai” (“Harmonijos for
mos”, p. 146).

Panaudodamas visą mąsty
mų tekstą Lietuvos kompozito
rių sąjungos narys Benjaminas 
Alekna yra sukūręs simfoninę 
kompoziciją solistams, mišriam 
chorui ir vargonams. Atskirų 
mąstymų tekstai buvo ir tebėra 
skaitomi religinių susikaupimų 
meninėse programose.

Kęstutis Trimakas, IEŠKAN
ČIOJO PĖDSAKAI. Evangeli- 
niai mąstymai. Lietuvos kate
chetikos centro leidykla. Kau
nas, 1999, 267 psl.

Dalis chorų ir simfoninio orkestro, atlikusių A. REMESOS IV simfoniją Taikos Karalienės šventovėje 
Klaipėdoje Nuotr. A. Juškevičiaus

Lietuvio kompozitoriaus simfonija
Klaipėdos Taikos Karalienės šventovėje buvo atlikta kompozitoriaus 

Alvido Remesos ketvirtoji simfonija “Ecce Homo”

ANTANAS JUŠKEVIČIUS

Kalėdų išvakarėse Klaipė
dos Marijos Taikos Karalienės 
šventovėje iškilmingai nuskam
bėjo klaipėdiečio kompozito
riaus Alvido Remesos ketvirtoji 
simfonija “Ecce homo”, prem
jera, skirta Krikščionybės 2000 
metų jubiliejui.

Kūrinį atliko Mažosios Lie
tuvos simfoninis orkestras (me
no vadovas ir dirigentas Stasys 
Domarkas), du chorai, - Klai
pėdos muzikinio teatro (chor
meisteris Vladimiras Konstanti
novas), Muzikos centro choras 
“Gilija” (vadovas Remigijus 
Songaila), Muzikinio teatro so
listai Mindaugas Gylys, Nida 
Grigalavičiūtė ir Artūras Koz
lovskis.

Anot simfonijos autoriaus, 
Klaipėdos universiteto docento 
kompozitoriaus Alvido Reme
sos, didelės padėkos nusipelnė 
ne tik orkestras ir jo vadovas, 
bet ir solistai puikiai interpreta
vę lotynų kalba; pagyrimo verti 
ir chorai, bei kitos muzikinės 
pajėgos, kurių dėka pamatėme, 
kad ir Klaipėdoje puikiai skam
ba rimtoji muzika.

Į iškilmingą renginį atvyko 
Telšių vyskupas Antanas Vai
čius, kunigų seminarijos atsto
vai, vienuoliai iš Kretingos, di
delis skaičius dvasininkų bei 
garbingas svečias iš Vokietijos - 
Mainz’o vyskupijos prelatas Vil
helm Heininger ir kiti.

“Aš, klausydamas šio kūri
nio, prisiminiau laikus, kai sta
tėme šią bažnyčią, kai buvo tei
siami kunigai Pavilonis ir mano 
geras draugas Bronius Burnei- 
kis” - kalbėjo vysk. Antanas 
Vaičius. - Mes tada nė sapnuoti 
negalėjome apie tai, jog Marijos 
Taikos Karalienės bažnyčioje 
kada nors skambės iškilmingoji 
simfonija Krikščionybės garbei. 
Tai didelė naujovė. Malonu, kad 
pati kūrinio tema religinė ir taip 
gerai atlikta. Tai kaip pamaldos

Atsiųsta paminėti
Algirdas Gustaitis, LIETUVIŲ 

STUDENTŲ KORPORACIJA “JŪ
RA” LIETUVOS UNIVERSITE
TUOSE. Nuotraukų 320, atspaudų 
112. Leidėjas - Klaipėdos universi
tetas (H. Manto 84, Klaipėda 
5818). Tiražas - 1000 egz. Klaipė
da, 1998 m., 562 psl.

Petras Cvirka, KVAILUTĖ IR 
LAUMĖ. Pasaka vaikams, II leidi
mas (I leidimas - 1954 m.). Spalvo
tos iliustracijos. Iliustravo dail. Lai
mutis Ločeris. Išleido “Alma litte- 
ra” (Šermukšnių g. 5, Vilnius 
2600). Vilnius, 1999 m., 16 psl.

LOGOS, 1999 m. 16,17,18 nr. 
Religijos, filosofijos ir meno žurna
las. Išeina keturis kartus per metus. 
Tiražas - 2000 egz. Vyr. redaktorė 
- Dalia Marija Stančienė. Žurnalą 
globoja Lietuvos filosofijos ir socio
logijos institutas, Domininkonų or
dinas Lietuvoje, “Lumen” fondas. 
Redakcijos adresas: Laisvės pr. 
2056 Vilnius. Vieno numerio žur
nalo kaina su persiuntimu - 15 
JAV dol. Norintys užsisakyti žurna
lą gyvenantys ne Lietuvoje laišku 
kreipiasi: Dalia M. Stančienė (Žir
go 3S-18, Vilnius 2040), o čekius už 
prenumeratą Š. Amerikoje siunčia: 
Rev. K. Trimakas “Logos”, 2830 
Denton Ct. Westchester. IL 60154, 
USA. 

ar rekolekcijos tūkstantmečio 
sandūroje, - kalbėjo vyskupas 
A. Vaičius.

“Noriu nuoširdžiai padėkoti 
simfonijos autoriui doc. A. Re- 
mesai, kad jis sugebėjo įtaigiai, 
talentingai ir su filosofine min
timi sukurti tokį didžiulį veika
lą, kurį mes su džiaugsmu atli
kome” - sakė maestro Stasys 
Domarkas. Anot jo, ir pirmą
sias tris kompozitoriaus A. Re
mesos simfonijas atliko jų or
kestras, tik tada dar ne švento
vėse. Vadovas minėjo, kad atei
tyje didelių iškilmių progomis 
galbūt suskambės simfoninė 
muzika ir kitose Žemaitijos 
šventovėse.

Simfoninės ir sakralinės 
muzikos gerbėjams kompozito
riaus A. Remesos vardas pažįs
tamas jau seniai. Alvidas Reme- 
sa yra Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos (LKMA) Klaipėdos 
skyriaus steigėjas ir vadovas, 
Lietuvos religinės muzikos Šv. 
Cecilijos draugijos atkūrėjas ir 
pirmininkas, Pranciškonų pa
sauliečių ordino atkūrėjas ir jo 
narys, Kretingos pranciškonų vie
nuolyno vargonininkas, LKMA 
Klaipėdos skyriaus mokslinio 
metraščio ir kitų leidinių redak
torius.

Doc. A. Remesa įsteigė sa
kralinės muzikos liturgijos bei 
religinės muzikos estetikos dis
ciplinas, dėsto Klaipėdos uni
versitete. Beje, minėtas discipli
nas ankščiau dėstė ir Kretingos 
pranciškonų Šv. Antano kolegi
joje, LMA.Vilniuje, VD univer
siteto teologijos fakultete bei 
Kauno kunigų seminarijoje.

A. Remesa 1992 m. staža
vosi JAV, Niujorko ir Kenne- 
bunkporto lietuviškuose pran
ciškonų vienuolynuose bei pra
ėjusią vasarą Austrijos Zalcbur
ge, rinko archyvinę medžiagą 
moksliniam darbui, skaitė 30 
paskaitų ciklą Kennebunkporto 
vienuolyne.

Gimtoji Lietuva
Tai kviečių varpos, 
Linkstančios prie tako. 
Nusvirusios berželio kasos 
Gimtos sodybos pakrašty. 
Vasario pūgos, - 
Kaukiantys verpetai - 
Tu mano tėviškė - 
Gimtoji LIETUVA.

Seni koplytstulpiai 
Galulaukės arimuose, - 
Nupjauto kryžiaus 
Likučiai - 
Sovietmečio ženklai - 
Tu, mano žemė, 
Prakaitu ir ašarom maitinta, - 
Tu, mano tėviškė, 
Gimtoji LIETUVA.

Melsvų rugiagėlių 
Akim nusėta, 
Gegutės ku-kū 
Skardenimas miškuose - 
Kiekvieną pėdą 
Tavo išbučiuočiau, 
Gimtoji žeme, 
Tėviške mana!

Kun. K. J. Ambrasas, SJ

Vysk. A. VAIČIUS sveikina diri
gentą S. DOMARKĄ, dirigavusį 
chorams ir orkestrui atliekant IV 
A. REMESOS simfoniją Taikos 
Karalienės šventovėje Klaipėdoje

Nuotr. A. Juškevičiaus

Muzikas STASYS DOMARKAS
Nuotr. A. Juškevičiaus

Kompoz. doc. ALVIDAS REMESA, 
Ketvirtosios simfonijos “Ecce 
homo” (Štai žmogus) autorius

Nuotr. A. Juškevičiaus

Motulių ašarom 
Nuplautos miestų aikštės, 
Kulkosvaidžių ugnim 
Pašventinti raistai.
Dirvonuos usnys, 
Laukiančios artojo, - 
Gimtoji žeme, 
Į ką tu pavirtai?

Parimę tyliai - 
Smūtkeliai kraštą sergsti. 
Pušynai ošia
Legendą broliam sakalams, 
Kas kraują liejo, - 
Jau daugiau nekilo: 
Nurimo amžiams
Tėviškės miškuos.

Glaudžiu kiekvieną akmenį 
Krauju aplaistytą, 
Išniekintųjų sesių 
Vainikus renku.

LIETUVA, - milžinkapių šalie, 
Kurią ant savo delno 
Viešpatie, lig šios dienos 
Taip rūpestingai vis laikai...
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0 KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Lietuvos esperantininkų są

junga 1999 m. gruodžio 11-12 
d.d. Kaune šventė savo gyvavimo 
80-metį. Ta proga buvo paminė
tos ir esperanto kalbos kūrėjo 
Liudviko Zamenhofo 140-tosios 
gimimo metinės. Į minėjimą suva
žiavo apie 380 esperantininkų. 
Dalyvavo svečių iš Lenkijos, Lat
vijos, Australijos ir Pietų Korėjos. 
Suvažiavimą raštu pasveikino 
Lietuvos prezidentas V. Adamkus 
ir kiti valdžios pareigūnai. Lietu
voje esperantininkų sąjunga buvo 
įsteigta 1919 m. Jos veikla soviet
mečiu buvo sustabdyta. Sąjunga 
atsteigta 1989 m. Nuo to laiko - 
Tarptautinės esperantininkų drau
gijos narė. Šiuo metu Lietuvoje 
yra apie 3000 esperantininkų, iš 
kurių 1000 priklauso Sąjungai. 
Daugiausia esperantininkų gyve
na Vilniuje ir Kaune. Esperanto 
kalba pirmas vadovėlis buvo iš
leistas 1887 m. Pranešimą apie šią 
sukaktį atsiuntė esperantininkų 
veikėjas St. Gaidamavičius.

Lietuvos muziejininkų suva
žiavimas “Praradimų grėsmė” 
įvyko 1999 m. lapkričio 17 d. Mu
ziejų darbuotojai pasigenda vy
riausybės patvirtintoje ateinančių 
metų programoje apsaugos kul
tūros paveldui. Nustatyta ir sunki 
muziejų finansinė būklė, kurią 
pripažino ir suvažiavime dalyva
vusi kultūros viceministerė L 
Marčiulionytė, siūlanti betgi 
pagalbos ieškoti ne valstybės ižde, 
bet kokiose nors tarptautinėse 
programose ar užsienio fonduose. 
Nepaisant sunkumų, pavyzdžiais 
lieka Šiaulių, Neringos, Klaipė
dos bei Šilutės savivaldybės, ran
dančios lėšų muziejų reikalams. 
Šiuo metu Lietuvoje Muziejų 
draugijai priklauso apie 60 mu
ziejų su maždaug 4 milijonais rū
dinių.

A.a. kun. Jonas Kidykas, SJ, 
be savo tiesioginio pastoracinio 
bei organizacinio darbo, stipriai 
reiškėsi kultūrinėje ir visuomeni
nėje veikloje. Kaip kun. A. Sau- 
laitis “XXI amžiuje” (1999.XI.12) 
rašo, velionis yra parašęs ir išleis- 
dinęs keletą knygų religiniais bei 
auklėjimo klausimais, taipgi iš
vertęs ir iš kitų kalbų. JAV reda
gavo mėnraštį “Žvaigždė”, Brazi
lijoje dešimt metų laikraštį “Mū
sų Lietuva”. Vadovavo chorams, 
pats vaidino, organizavo ir mokė 
tautinių šokių grupes, priklausė 
ateitininkams ir pavasarininkams, 
įvairiose jaunimo stovyklose ėjo 
kapeliono pareigas, mėgo foto
grafuoti, reikalui esant sėkmingai 
dirbo kaip stalius ir daržininkas, 
per visą ilgą gyvenimą išmoko 
daug kalbų, nevengdavo ir žemai
tiškai pakalbėti. Velionis gimė 
1905 m. sausio 21 d. Žemaičių 
Kalvarijoje. Mokėsi Telšių ir 
Skuodo gimnazijose, įstojo į Jė
zaus draugiją, dvejus metus pra
leido Olandijos Sheerenbergo 
naujokyne. Kunigu įšventintas 
1935 m. rugpjūčio 27 d. Tais pa
čiais metais apsigyveno Čikagoje, 
vėliau dirbo Filadelfijoje, Mont- 
realyje, vėl Čikagoje. Palaikyda
mas korespondencinius ryšius su 
karo metu išblaškytais lietuviais 
jėzuitais jis juos subūrė Čikagoje. 
Sulaukęs garbingo amžiaus, dirbo 
kur tik reikėjo, apie save juokau
damas sakydavo, kad esąs “kamš
tis skylėms užkimšti”. Mirė 1999 
m. spalio 29 d. Palaidotas Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse Čikagoje.

Šiaulių miesto Saulės laikrodžio aikštė. Dail. J. Raslanas Ntr. A. Dilio

Lietuvių katalikų mokslo 
akademija (LKMA) savo 1999 m. 
gruodžio 10 d. Bendraraštyje pra
neša apie atliktus darbus ir atei
ties užmojus. Išleistas Metraščio 
XIV tomas (622 psl.). Leidinyje 
nemažai skirta vietos apie konfe
renciją “Katalikų Bažnyčia ir lie- 
tuvių-žydų santykiai”. Pirmąją 
šios konferencijos dieną tie santy
kiai apžvelgti istoriniu požiūriu; 
antrąją dieną nagrinėtos holo
kausto problemos. Toliau leidiny
je išspausdinti aktualios Katalikų 
Bendrijos istorinės temos, patei
kiami duomenys ir apie Kat. 
Bendrijos istoriko .Ant. Aleknos 
asmenybę ir jo nuopelnus. Platus 
kronikos skyrius, rašoma apie su
kaktuvininkus kun. Vytautą Bag- 
danavičių, MIC, ir prel. Juozą 
Prunskį, šventusius amžiaus 90- 
mečius. Šalia šito išleistas ir spe
cialus leidinys “Vilnius - Jėzuitų 
akademija - Universitetas 1579- 
1999”. Kitas stambus veikalas - 
tai LKMA “Suvažiavimo darbai” 
XVII tomas (800 psl.). Taip pat 
baigiamos rengti knygos apie Lie
tuvos vyskupus kankinius, kan. P. 
Raudos Atsimininmai bei prel. L. 
Tulabos Švento Rašto temomis. 
Bendraraštyje suminėti žymesnie
ji renginiai, skyrių veikla, numa
tomi suvažiavimai, tarp kurių 
XVIII-tasis LKMA suvažiavimas 
įvyks Klaipėdoje 2000 m. birželio 
27 - liepos 1 d.d. Kreipiamasi į 
užsienyje gyvenančius LKMA na
rius atsiliepti nurodant savo 
mokslinę veiklą, nuveiktus dar
bus, svarbiausius jų sąrašus. 
LKMA centro valdybos vardu 
Bendraraštį pasirašo df. Antanė 
Kučinskaitė, LKMA mokslinė 
sekretorė. Tel. (3702) 227-395, 
227-536, faksas: (3702) 227-395.

Paroda “Lietuviškame veid
rodyje” buvo atidaryta Varšuvos 
valstybinėje bibliotekoje 1999 m. 
lapkričio 25 d. ELTA pastebi, kad 
ši paroda atspindi, kaip lenkai su
pranta kaimyninių kraštų kultūrą, 
istoriją, papročius. Keturiuose 
skyriuose parodoje buvo išdėstyti 
po Antrojo pasaulinio karo leisti 
Lietuvos ir Lenkijos leidiniai. 
Skyriuje “Prie šaltinių” lankytojai 
susipažino su Lenkijos leidiniais, 
liečiančiais Lenkijos ir Lietuvos 
bendrąją istoriją. Skyrius “Laisvės 
iššūkiai” nušviečia abiejų tautų 
pastarojo dešimtmečio santykius.

Vilniaus pedagoginis institu
tas, 1992 m. pavadintas pedago
giniu universitetu, 1999 m. lapkri
čio 27 d. šventė savo gyvavimo 
60-metį. Ši Lietuvos švietėjus ruo
šianti mokykla perėjo tris tarps
nius. Pirmiausia ji, įsteigta Klai
pėdoje 1935 m., buvo dvimetė 
aukštoji mokykla, ruošusi moky
tojus pradžios mokykloms. Per
kelta į Vilnių 1939 m. tapo ke
turmete ir ruošė mokytojus vidu
rinėms mokykloms. Pagaliau - 
universitetas, teikiantis absolven
tams mokslo laipsnius. Šią sukak
tį švenčiant, prof. Pr. Buckus 
“Lietuvos aide” (1999.XI.16) pri
simena tris su šia mokslo įstaiga 
susijusius asmenis profesorius pe
dagogus - J. Budzinskį (1903- 
1986), J. Laužiką (1903-1980) ir 
A. Janonį (1913-1995). Kiekvie
nas iš jų nuėjo jiems skirtą skir
tingą gyvenimo kelią, bet visus 
juos jungė meilė savo kraštui, 
lietuvių kalbai ir auklėtiniui. Snk
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pRISIKELIMO
DaRAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

S PORTAS
999 College St., Toronto, Ontario M6I1 IA8 

Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 
FAX: 416 532-4816 

Anapilyje telefonas: 905 566-0006

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

AKTYVAI per 60 milijonų doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind.....................3.25%
180-364 d. term.ind....................3.80%
1 metų term, indėlius................4.35%
2 metų term, indėlius................5.00%
3 metų term, indėlius................5.25%
4 metų term, indėlius................5.35%
5 metų term, indėlius................5.60%
1 metų GlC-mėn.palūk..............4.35%
1 metų GlC-met. palūk..............4.60%
2 metų GlC-met. palūk..............5.25%
3 metų GlC-met. palūk..............5.50%
4 metų GlC-met. palūk..... ........ 5.60%
5 metų GlC-met. palūk..............5.85%
RRSP, RRIFirOHOSP

“Variable"...........................3.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 4.60%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind..... 5.25%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind..... 5.50%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind......5.60%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind......5.85%
Taupomąją sąskaitą Iki...........2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki..;..... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų...................... 7.10%
2 metų...................... 7.60%
3 metų...................... 7.80%
4 metų...................... 7.90%
5 metų...................... 8.00%

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

Duodame komercinius 
mortglčlus Iki $750,000.

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

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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 3%%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ADVO KATAS 
VICTOR RUDINSKAS 

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W.
ir Weston Road)

Slidinėjimo pirmenybės
Šiaurės Amerikos lietuvių kal

nų (alpinistinės) slidinėjimo pirme
nybės įvyks 2000 m. vasario 26, šeš
tadienį, Mont Garceau slidinėjimo 
kurorte, Saint Donat, Quebec, Ka
nadoje, apie 70 mylių į šiaurę nuo 
Montrealio. Varžybos vyks Mont- 
realio lietuvių slidinėtojų tradicinės 
iškylos-stovyklos apimtyje. Pirme
nybes techniškai vykdo SALFASS- 
gos Kanados sporto apygarda, glo
boja Montrealio lietuviai slidinėto- 
jai. Varžybų pradžia - 12 vai. Re
gistracija - nuo 11 vai. ryto. Išanks
tinė dalyvių registracija atliekama 
iki 2000 m. vasario 19 d. imtinai 
pas ŠALFASS-gos slidinėjimo ko
miteto pirmininką šiuo adresu: Ri
mas Kuliavas, 297 Kennedy Ave., 
Toronto, Ont. M6P 3C4. Tel. 416- 
766-2996. Faksas: 416-766-5537. E- 
mail: kuliavas@compuserve.com 
Informacija nakvynių, renginių ir 
visais kitais reikalais: Rytis ir Vilija 
Bulotos, tel. 514-344-8256 arba 
819-424-2803; faksas; 450-698 - 
3159; E-mail: viliabulota@hot- 
mail.com Papildomai informaciją 
gauti, ypač gyvenantiems JAV-se, 
galima ir pas SALFASS slidinėjimo 
k-to vicepirmininką Vytenį Čiurlio
nį, 19755 Upper Terrace, Euclid, 
OH 44117; tel. 216-481-1525. Išsa
mi informacija pranešama SAL
FASS klubams ir paskutinių 3-jų 
metų dalyviams. Visi lietuviai slidi- 
nėtojai kviečiami kuo gausiau daly
vauti. ŠALFASS centro valdyba

ir slidinėjimo komitetas

Šimtmečio laimėjimai
Praeitame šimtmetyje, ypač 

antroje pusėje, lietuviai sėkmingai 
varžėsi įvairiose sporto šakose: 
krepšinyje, lengv. atletikoje, plauki
me, irklavime, bokse, dviračių spor

te, slidinėjime. Olimpinėse žaidy
nėse yra laimėję visų spalvų meda
lius. Buvo pasaulio ir Europos čem
pionais ir rekordininkais. “Lietuvos 
rytas” paskelbė kelis praeito šitme- 
čio laimėjimus. Neaišku, kodėl bu
vo praleisti tikrai svarbūs laimėji
mai kaip Lietuvos krepšininkių lai
mėta antroji vieta Europos pirme
nybėse 1938 m. Romoje; B. Zala- 
gaitytės pasaulio rekodas ieties me
time; L. Kačiušytės pasaulio rekor
das plaukime, V. Bardauskienės 
pasaulio rekordas šuolyje į tolį. Ji 
buvo pirmoji moteris pasaulyje, ku
ri peržengė 7 metrų nuotolį. Reikia 
laukti, kad sporto istorikai paskelbs 
išsamų laimėjimų sąrašą. A.S.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Eurolygoje Kau

no “Žalgiris” išvykoje (01-13) vėl 
pralaimėjo 75:88 Trevizo “Benet
ton” (Italija) krepšininkams. R. Sa- 
portos taurės varžybose Sarajeve 
(01-11) Vilniaus “Lietuvos rytas” 
71:65 nugalėjo Bosnijos-Hercegovi- 
nos “Bosna” komandą. L. Ronchet- 
ti taurės varžybose (01-12) Vilniaus 
“Lietuvos telekomo” krepšininkės 
72:57 įveikė Bania Lukos “Port” 
(Bosnija-Hercegovina). LKL čem
pionato statistikos lentelė (vieta, 
klubas, taškai): 1. “Žalgiris” 16, 2. 
“Lietuvos rytas” 15, 3. “Sakalai” 
13, 4. “Šiauliai” 9, 5. “Alita” 8, 6. 
“Sema” 8. 7. “Kraitenė” 8. “Neptū
nas” 4, 9. “Atletas” 2.

RANKINIS: 2001 metų pasau
lio vyrų rankinio čempionato atran
kos varžybose Lietuvos rinktinė 
(01-15) išvykoje pralaimėjo Vengri
jos komandai 18:25. (Dėl pinigų 
stokos lietuviai visas rungtynes žais 
išvykoje).

LENGVOJI ATLETIKA: Kau
no “Titano” sporto klubas, šven
čiantis 10 metų sukaktį, surengė

ŽYDRŪNAS ILGAUSKAS, 
Klyvlando “Cavaliers” vidurio puo
lėjas, rungtynėse su Indianos “Pa
cers”. Šis mūsų tautietis yra pasi
rašęs sutartį septyneriems metams 
už 71 milijoną dolerių...

ELTOS nuotr.

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 11 5 milijonų dolerių

KANADOS ĮVYKIAI

LEDAS RE F R1GE RATION 
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 

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

■■■■■■■■■■■OBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
ROYAL LePAGE 
■■■■■■■■■■■■ IIIIII lllll III III II III

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

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Muzikos srityje svarbiausi 

Toronte 1999 metų įvykiai, pa
sak muzikos kritiko W. Littler, 
buvo Toronto simfoninio or
kestro streikas, kuris tęsėsi net 
11 savaičių. Tai pirmas streikas 
šio iškilaus orkestro istorijoje, 
paveikęs didelę dalį 1999 metų 
orkestrinio sezono. Antruoju jis 
laiko “Canadian Opera Compa
ny” pastatymą: pasaulinę prem
jerą kanadiečio kompozitoriaus 
Randolph Peters operos “The 
Golden Ass”, kuriai libretą pa
rašė irgi kanadietis rašytojas 
Robertson Davies.

Bedarbystė nukrito 1999 
metų lapkričio mėnesį visoje 
Kanadoje iki 6.9%. Tai žemiau
sias bedarbystės lygis paskuti
niųjų 18 metų eigoje. StatsCan 
duomenys rodo, kad šiais me
tais bedarbystė turėtų kristi dar 
žemiau, nes Kanados ekonomi
ja vis dar yra geroje būklėje ir 
auga, kaip ir JAV (kur bedar
bystė skaičiuojama vos 4.1%). 
Ontario provincijoje 1999 lap
kričio mėn. bedarbystė nukrito 
iki 5.6%, tuo tarpu Kvebeke iki 
8.4% (geriausias lygis nuo 1976 
metų).

Kalle Lasn, estų kilmės 57 
metų amžiaus kanadietis, nese
niai parašė įdomią knygą “Cul
ture Jam: The Uncooling of 
America”. Tai jo iššūkis prieš 
vartotojus/sandėliuotojus ir jų 
kultūrą. Knygos įvade jis rašo, 
kad “jos tikslas yra sugriauti da
bartines galingas struktūras ir 
grįsti kelią gyvenimo stiliaus 
performavimui pakeliui į XXI 
šimtmetį.” K. Lasn jau 10 metų 
leidžia žurnalą “Adbusters” (iš
eina 4 kartus per metus 60,000 
tiražu). Tai antireklaminis leidi
nys, kur iškeliamos klaidingos ir 
perdėtos didžiųjų bendrovių 
produktų savybės. TV atsisako 
skelbti jo antireklamas, bet tai 
“natūralu”, sako K. Lasn: 
“Anksčiau Sovietų Sąjungoj ne
galima buvo kalbėti prieš val
džią, šiandien Šiaurės Ameriko
je negalima nieko sakyti prieš 
programų rėmėjus (sponsors)”.

V/SA/S NEKILNOJAMO TURTO KLAUSIMAIS 
- PARDAVIMU AR PIRKIMU - 

sąžiningai patarnausiu.
PIRMIAUSIA PRAŠAU SKAMBINTI

TEODORUI STANULIUI, B. A.
Associate Broker

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

Toronto, Ont. M6P 1A9

K. Lasn turi ir kompiuterio sve
tainę www.adbusters.org

Pirmosios pagalbos skyriai 
beveik visose Kanados didmies
čių ligoninėse šią žiemą kasdien 
pristinga vietų pacientams. Net 
ir nauji bilijoniniai fondai, skirti 
situacijos pagerinimui, iki šiol 
neįstengė išspręsti šios susigrū
dimo problemos. Kaltinama ir 
vizituojančių slaugių trūkumas, 
ir gripu sergančių žmonių (be
reikalingi) vizitai, ir trūkumas 
labiau prižiūrimų vietų senely- 
nuose. Neseniai žiniasklaidoje 
teko pastebėti dar vieną įdomų 
reiškinį. Vienas Toronto gydy
tojas iškėlė, kad pagal Ontario 
provincijos nustatytas taisykles, 
tik 20% pacientų (įskaitant ir 
senelynus bei prieglaudas) gali 
būti vizituojami namuose. Per
viršijus šią normą, visi (ir tie 
20%) gydytojo vizitai būtų ap
mokami tik puse tarifo. Tokiu 
būdu dr. Alan Fegelman atsisa
kė lankyti savo pacientą, nes - 
sako jis - “tuo vizitu būčiau pra
radęs $1,200”. Pacientui buvo 
pasiūlyta vykti į (turbūt jau per
pildytą) pirmosios pagalbos sky
rių. Įdomi bei abejotina logika 
šios provincinės taisyklės, bet 
taip pat peršasi mintis, kad jei 
gydytojas būtų atlikęs šį “virš- 
procentinį” ligonio vizitą nemo
kamai kaip labdaringą darbą, jis 
nebūtų praradęs nieko, ir gal 
būtų buvę mažiau rizikuojama 
ligonio sveikata.

Allan Lamport, dažnai va
dinamas “Mr. Toronto”, mirė 
sulaukęs 96 metų. Per savo ak
tyvią 36 metų veiklą Toronto 
politinėje arenoje, A. Lamport 
- miesto tarybos narys, revizo
rius, miesto transporto komisi
jos pirmininkas, įvairių komite
tų pirmininkas ar narys ir tris 
kadencijas miesto burmistras - 
įvedė sportą sekmadieniais 
(prieš tai bet kokios pramogos 
sekmadieniais buvo draudžia
mos įstatymais), prisidėjo prie 
požeminės tramvajaus linijos po 
Yonge gatve statybos planavi
mo, ir apskritai “atvedė Toron
tą į XX šimtmetį”. Energingas, 
populiarus, atsidavęs ir atkaklus 
politikas “Lampy” buvo nema
žiau žinomas ir savo spalvingais, 
kupinais humoro kalbiniais išsi
reiškimais. G.K,

varžybas. Rezultatai: 60 m bėgimas 
- D. Jakševičius (6,7 sek.), E. Lin
gytė - (7,3 sek.); 60 m. barjerinis 
bėgimas - A. Laurenčikas (8,2 sek.) 
ir E. Paulauskaitė (8,5 sek., asme
ninis rekordas); 200 m bėgimas - L. 
Navickas (22,6 sek.) ir E. Lingytė 
(25,2 sek.); 1 km bėgimas - D. 
Gruzdys (2:29,3 min.), M. Pūkštąs 
(2:29,8) ir D. Kižys (2:31,4). Mote
rų rungtį laimėjo I. Juodeškienė 
(2:50,8 min.), D. Baliutytė (3:01,9), 
S. Stanevičiūtė (3:05,4). Šuoliai į 
aukštį: P. Karpas (2,05 m) ir N. Ži
linskienė (1,83 m). Rutulio stūmi
mas: S. Kleiza (18,82), V. Alekna 
(17,39), G. Degutis (17,22). Rem
damiesi tarptautine daugiakovės 
lentele, varžybų laureatais išrinko: 
Moterų - E. Lingytė (1085 taškai), 
E. Paulauskaitė (1035), N. Žilins
kienė (1021), I. Juodeškienė 
(1019), A. Grocienė (1018). Vyrų - 
S. Kleiza (1050 taškų), A. Raizgys 
(1038), A. Nazarovas (1015), D. 
Jakševičius (998), L. Navickas 
(998). Lietuvos bėgikė Agnė Visoc
kaitė, besimokanti JAV, per varžy
bas Kanados Saskatoon mieste pa
gerino Lietuvos uždarų patalpų re
kordą, 60 m. nubėgusi per 7,32 sek.

LEDO ŠOKIAI: Lietuvos ledo 
šokėjų pora - Margarita Drobiazko 
ir Povilas Vanagas tarptautinės 
čiuožimo sąjungos (ĮSU) “Grand 
Prix” varžybų baigmės varžybose 
(01-15 ir 16) Lion (Prancūzija) iš
kovojo bronzos medalius ir gavo 
$20,000 (JAV) premiją. V.P.

Skautų veikla
• Skautų vyčių ir vyr. skaučių 

kalėdojimo metu gauta aukų $110. 
Aplankyti su kalėdinėm giesmėm 
“Vilniaus rūmų” gyventojai ir kele
tas toje apylinkėje gyvenančių lietu
vių. Kalėdotojai visur buvo nuošir
džiai priimti. Gautos aukos skiria
mos “Romuvos” stovyklavietei.

• Vasario 16-tąją “Rambyno” 
ir “Šatrijos” tuntai švęs vasario 5 d., 
9.30 v.r. Lietuvos kankinių švento
vėje pradėdami Mišiomis. Po jų 
Anapilio salėje - iškilminga sueiga. 
Visi skautai-tės uniformuoti renka
si 9 v.r. salėje. Kviečiami tėveliai 
bei skautininkai-kės.

• A. a. v.s. Vytauto Skrinsko 
šviesiam atminimui laidotuvių kop
lyčioje buvo renkamos aukos Skau- 
tybės fondui ir Prisikėlimo parapi
jos persikėlimo vajui. Skautybės 
fondui suaukota $2605, o Prisikėli
mo parapijai - $2028.59. Velionies 
šeima ir Toronto skautija nuošir
džiai dėkoja gausiems aukotojams. 
Aukas rinko v.s. V. Sendžikas ir v.s. 
D. Keršienė.

• “Rambyno” ir “Šatrijos” tun
tai bei visa Toronto skautija užjau
čia a.a. Leono Pilipavičiaus ir a.a. 
Broniaus Marijošiaus šeimas, nete
kus ilgamečių skautų rėmėjų. Ve
lionis L. Pilipavičius ilgą laiką buvo 
labai aktyvus “Romuvos” darbuo
tojas. F.M. _ •______

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į 

LIETUVĄ ir LENKIJĄ
$1.99 už kilogramą + 

$20 už pristatymą
SKAMBINTI

905 545-8868 - 
Asta arba Beatas Brasai

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

Hamilton, Ont. L8M 2W7

WALTER V. DAUGINIS
IVSlBAMi: - IHLllhlH

PERSIKĖLĖ į NAUJAS PATALPAS NUO 1998 M. LAPKRIČIO 1 D.
KEN GIBB REAL ESTATE & INSURANCE 

300 North Queen St., Suite 105N 
Etobicoke, Ont. M9C 5K4

(šiaurinėj pusėj Queensway; prieš Sherway Gardens)

Tel. 416 622-5305 arba 1-800-463-5305
Faksas 416 620-7584

MOKA:
3.05% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.25% už 90-179 dienų term. Indėlius 
4.05% už 180-364 dienų term. Indėlius 
4.60% už 1 m. term, indėlius 
5.25% už 2 m. term, indėlius 
5.50% už 3 m. term, indėlius 
5.60% už 4 m. term. Indėlius 
5.85% už 5 m. term. Indėlius 
4.60% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.85% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
5.50%.už 2 m. GIC Invest, pažym. 
5.75% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.85% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
6.10% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
3.00% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
4.85% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
5.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
5.75% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
5.85% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
6.10% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
4.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 7.75%
už nekilnojamo
turto paskolas
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų....................7.35%
2 metų....................7.85%
3 metų.................,..8.05%
4 metų....................8.20%
5 metų....................8.30%

su keičiamu 
nuošimčiu.............5.95%

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortglčlus iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) ir
- komercinius mortglčlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard} Cirrus

Lietuvos banko proginių monetų pardavimas.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

KASOS VALANDOS
Pirmad., 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
Elektroninis paštas: parama@total.net Tlnklalapls: www.parama.net

Sultou
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

'Que&n ALGIS
MEDELIS

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

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

SKRENDAM ĮVAIRIOMIS TRĄŠOMIS.
Besiruošiantiems šią vasarą skristi į Lietuvą su suomių 

“FINNAIR” oro linija, nusipirkusiems bilietą iki vasario 
pabaigos pritaikysiu $150 dolerių nuolaidą! Skambinkite tuoj 
pat ALGIUI MEDELIUI.

Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus 
telefonu. Bilietus pristatau X-PRESS paštu. Toronto įstaigoje būnu 
trečiadieniais tarp 11 ir 17 valandos.

ALGIS MEDELIS

MEDELIS CONSULTING
45 Forest Heights Str., Whitby, Ont. L1R 1T7 

Tel. 1-905-666-9086 FAX 1-905-666-9183
ALGIS ar STEFA MEDELIAI

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

mailto:kuliavas@compuserve.com
mailto:viliabulota@hot-mail.com
http://www.adbusters.org
mailto:parama@total.net
http://www.parama.net
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Kalėdinis “TŽ” 1999 metų 
numeris buvo kartu ir jubilieji
nis - 50 metų sukakties leidinys. 
Jame, šalia kalėdinių straipsnių, 
buvo trumpai apžvelgtas ir šio 
savaitraščio nueitas kelias, 
pagrindinės jo gairės, išreikštos 
dr. Adolfo Šapokos vedamaja
me 1949 m. 1 nr.

Minėtame apžvalginiame 
straipsnyje ribotasi pagrindi
niais faktais. Tikimasi, kad atei
tyje “TŽ” veikėjai savo atsimi
nimais plačiau nušvies nueitąjį 
šio savaitraščio kelią. Čia šiomis 
eilutėmis tenka kai ką paryškin
ti bei papildyti žvelgiant arti
miau į redakcijos darbuotojus, 
kurie buvo ir tebėra pagrindi
niai laikraščio varikliai.

Pirmasis “TŽ” redaktorius 
buvo istorikas dr. Adolfas Ša
poka, jo padėjėjas - kun. dr. 
Pranas Gaidamavičius-Gaida. 
Pastarasis, dr. A. Šapokai stai
giai mirus 1961 m., buvo pa
kviestas jo įpėdiniu. Jam talkino 
Antanas Rinkūnas, po jo - Vy
tautas Kastytis-Tvardauskas.

Po ilgų metų darbo susilp
nėjus kun. dr. Pr. Gaidos svei
katai, 1988 m. redakciniam dar
bui buvo pakviestas Jonas An
drulis, talkinęs “TŽ” įvairiais 
būdais ir anksčiau. Jisai įsijungė 
į redakcinį kolektyvą šios sudė
ties: kun. dr. Pr. Gaida, V. 
Kastytis, J. Andrulis, Č. Senke
vičius, Vyt. Balčiūnas. Šis ko

Savaitraščio “Tėviškės žiburiai” darbuotojai prisimena kun. Sigito Tamke- 
vičiaus (dabartinio Kauno arkivyskupo) apsilankymą 1990 m. vasarą. Iš 
kairės: ilgametė “TŽ” administratorė Salomėja Andrulienė, a.a. Laima 
Kurpienė, dabartinė techninė redaktorė Genovaitė Gaižutienė, dabartinė 
administratorė Aušra Trussow, red. Jonas Andrulis, red. Česlovas Senkevi
čius, techninis redaktorius a.a. Vytautas Balčiūnas

Skaitytojai pasisako
LAUKIAMI SPAUDINIAI
Mielieji, leiskite Jus visus “Tė

viškės žiburių” darbuotojus pasvei
kinti su šventėmis iš tolimos Lietu
vos. Tegul Jūsų darbas būna mielas 
ne tik Jums, bet ir visiems, kas tu
rės galimybę paimti Jūsų laikraštį į 
savo rankas.

Dėkoju M. Jonikui, gyvenan
čiam Kanadoje, už labdaringai gau
tas iš jo knygas. Šias knygas jau po 
keletą kartų perskaitė daugelis se
niūnijos gyventojų. Šiuo metu, kai 
naujų knygų biblioteka negauna jau 
visas pusmetis, kiekvienas gautas 
spaudinys yra branginamas. Atėjo 
žiema, ilgi vakarai. Aplinkiniai gy
ventojai, neišgalėdami užsisakyti 
laikraščių ir žurnalų, ateina į biblio
teką, kad galėtų paskaityti ir suži
noti, kas dedasi ne tik Lietuvoje, 
bet ir visame pasaulyje.

Marytė Rutkauskienė, Tauragės 
rajono Lauksargių seniūnijos 

bibliotekininkė, 5900 Tauragė

KNYGŽENKLIŲ KONKURSAS
Peržengdami metų ribas, kaip 

niekad susimąstome apie Laiką... 
Matuojate Jūs jį ne tik metais, va
landomis, bet ir kultūros tvarumo 
ženklais - knygomis, paveikslais, 
žymių žmonių gyvenimo datomis,

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

Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLE B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 12 metų

U

u

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius 

lektyvas redagavo “TŽ” iki 
1994 m., kai J. Andrulis, turėda
mas kitų visuomeninių įsiparei
gojimų, pasitraukė iš redakcijos. 
Jo vieton buvo pakviesta Ramū
nė Sakalaitė-Jonaitienė. Staigiai 
mirus Vyt. Balčiūnui, techninės 
redaktorės pareigas perėmė G. 
Gaižutienė. Šios sudėties kolek
tyvas redaguoja “TŽ” ir dabar, 
išskyrus V. Kastytį, kuris pasi
traukė iš redakcijos 1998 m.

J. Andrulis, pasitraukęs iš 
“TŽ” redakcijos, ir toliau palai
ko glaudžius ryšius su dabartine 
redakcija, talkindamas jai savo 
rašiniais.

Rašant šias eilutes paaiškė
jo, kad pačioje “TŽ” pradžioje 
neapmokamu administratoriu
mi buvo Vytautas Aušrotas, vė
liau perdavęs tas pareigas pil- 
nalaikiam administratoriui Jo
nui Prakapui.

Visą 50-tį “Tėviškės žibu
riams” talkino ilga eilė skyrių 
redaktorių, nuolatinių bendra
darbių. Vieni jau yra iškeliavę 
amžinybėn, kiti uoliai remia 
“TŽ” savo straipsniais, reporta
žais, pranešimais, recenzijomis, 
nuotraukomis. Visų jų dėka 
“TŽ” tapo išeivijos laikraščiu, 
kuriam dabar talkina bendra
darbiai ir iš Lietuvos. Jiems vi
siems tenka nuoširdi redakcijos 
ir visuomenės padėka. Visų pa
stangomis “TŽ” žengia į antrąjį 
50-tį.

susitikimais su jais... Ir apie tai mes 
skaitome Jūsų redaguojamame 
laikraštyje “Tėviškės žiburiai”. La
bai nuoširdžiai savo ir skaitytojų 
vardu dėkoju už rūpestį, kad galime 
jį skaityti, kad nuolat jis pasiekia 
mus. Šiais metais (1999) teko orga
nizuoti tarptautinį ekslibsisų kon
kursą, skirtą M. Daukšos “Postilės” 
400 metų jubiliejui. Dalyvavo daili
ninkai iš 35 pasaulio šalių. Surengė
me didelę parodą Kėdainių rotušės 
galerijoje; Lietuvos Respublikos 
seime. Pavyko išleisti ir parodos ka
talogą, kurį siunčiu ir Jums. Taip 
pat įdedu ir mūsų bibliotekininkės 
Genės Sereikienės leidinukų, kurie 
gal ras vietos Jūsų bibliotekoje.

Zita Civilkaitė, Kėdainiai
DĖKINGOS MOKYKLOS

MIELI BROLIAI - KANADOS 
LIETUVIAI!

Šia žinute Jums norime padė
koti Kanados lietuvių geradariui 
a.a. Broniui Mackevičiui (1914.1.13 
- 1999.11.07) bei jo artimiesiems. 
Velionies testamentinis palikimas - 
po 1000 Kanados dolerių - neseniai 
pasiekė mus, Pelesos lietuvių vidu
rinę ir Rodūnios lietuvių sekmadie
ninę mokyklas. Esame sujaudinti 
tokiu kilniu tautiečio priešmirtiniu 
sprendimu. Gautus pinigus panau
dosime Pelesos lietuvių vidurinės 
mokyklos materialinės bazės turti
nimui ir Rodūnios lietuvių sekma
dieninės mokyklos veiklos tobuli
nimui.

Gruodžio 10 d. Pelesos lietuvių 
parapijos Šv. Lino bažnyčioje kle
bono Kastyčio Krikščiukaičio buvo 
laikomos šv. Mišios už tautiečio 
Broniaus Mackevičiaus vėlę. Už 
mūsų krašto patriotą, gimusį netoli
moje Rudnioje (Varėnos r.), o pa
laidotą už jūrų marių - Mississau- 
goje, meldėsi ne tik Pelesos lietuvių 
vidurinės mokyklos atstovai, bet ir 
svečiai iš Alytaus - Dzūkijos viduri
nės mokyklos moksleiviai kudirkai- 
čiai ir pedagogai, tądien su koncer
tu ir giesmėmis aplankę pelesiškius.

V. Bigaila, 
Pelesos lietuvių vidurinės 

mokyklos direktorius 
L. Šumskaja, 

Rodūnios lietuvių sekmadieninės 
mokyklos vedėja

Nuotr. V. KapočiausDabar Lietuvoje keliai yra tikrai geri

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.

Woot 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)

Su vienu doleriu į Kanadą
Kelionė iš Vokietijos stovyklų 1947 metais

Dantų gydytoja
Gintarė Songailienė, d.s.,d.d.s.

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

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

RIMAS BAGDONAS, 
Hamilton

(Tęsinys iš praėjusio nr.) 
Darbai laive

Tada pradėjo skirstyti dar
bams. Į darbus skirstantysis vir
šila kalbėjo vokiškai. Aš kalbė
jau vokiškai geriau nei kiti. Pa
grindinis darbas buvo virtuvėje. 
Ir kai paklausė, ar kas nusima
no apie mašinas, tai aš pirmas 
prisistačiau. Mane paskyrė į 
grupę, kuri turėjo rankomis 
praplauti indus ir sudėti juos į 
indams plauti mašiną. Man rei
kėjo paspausti reikalingus myg
tukus.

Valgykloje, didelėje patalpo
je, stalų nebuvo, nes visi turėjo 
valgyti stovėdami prie aukštų sta
lų. Už dienos darbą kiekvienam iš 
mūsų davė po pokelį amerikietiš
kų cigarečių. Iš pradžių tai atrodė 
labai gerai, bet mano nuomonė 
greitai pasikeitė...

Lapkričio 6 d. atvažiavo visi 
keleiviai, ir juos paskirstė kur 
gulėti - vyrai ir moterys atskiro
se patalpose. Tame laive ant 
denio buvo tik viena didesnė 
patalpa, lyg ir skaitykla, kurioje 
stovėjo ir pianinas, bet buvo 
griežtai pasakyta, kad toji patal
pa tik moterims. Vyrams jon 
įeiti draudžiama.

Šimtai keleivių
Buvo 858 devynių tautybių 

keleiviai - 646 vyrai ir 212 mo
terų. 292 ukrainiečiai (239 vyrai 
ir 53 moterys), 178 lenkai (159 
- 19), 107 lietuviai (81 - 26), 95 
žydai (71 - 24), 80 latvių (31 - 
49), 63 estai (30 - 33), 25 jugos
lavai (24 - 1), 15 rusų (11 - 4), 2 
čekės ir viena vengrė. Iš jų 558 
vyrai buvo užrašyti miško dar
bams, nors dalis jų išvyko dirbti 
prie geležinkelio, 171 moteris 
namų ruošos darbams. 44 žydų 
kilmės našlaičiai ir kiti 85 kelia
vo pas gimines į Kanadą. Laivas 
buvo tikrai neperkrautas, nes 
karo metu jis gabendavo apie 
2,000 ar daugiau kareivių.

Į jūrą
Pavakaryje laivas išplaukė į 

jau banguojančią Šiaurės jūrą ir iš 
jos plaukė Anglijos kanalu tarp 
Europos ir Anglijos. Apie vidur
naktį dar sustojo prie Anglijos 
Doverio uoste ir iš ten į Atlantą. 
Tada jau prasidėjo audra.

Kelionė truko devynias die
nas, o audra siautė septynias su 
puse dienos... Vėjai, didžiulės 

Krepšinio rungtynės Vokietijoje prie subombarduotų kareivinių prieš 
išvykstant į Kanadą 1947 m.

AUKOKIME LIETUVAI per

TAUTOS FONDĄ KANADOJE
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę.

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:
Tautos fondas Kanadoje,

1573 Bloor St.W., Toronto, ON M6P 1A6

bangos, daug sergančių “jūros 
liga”. Buvo dienų, kad pusry
čiams ateidavo mažiau nei 100 
žmonių, nes daug keleivių, ypač 
moterys, mažai kada iš lovų be- 
sikeldavo. Kartais duodavo apel
sinų, tai draugės ir draugai jų 
nunešdavo sergantiesiems. Svei
kesni vyrai, gal ir kelios mote
rys, išeidavo ant denio. O man 
reikėjo dirbti virtuvėje... Padir
bęs dvi dienas ir supratęs, kad 
tas vienas pokelis cigarečių čia 
buvo beveik bevertis, antrą va
karą pabaigęs darbą pasakiau 
rytoj nebeateisiu dirbti, nes ma
ne “kankina jūros liga” (nors 
buvau vienas iš to nedidelio 
skaičiaus keleivių, kurie nieka
da nesirgo ir visada ateidavo 
valgyti). Supykęs maitinimo vir
šininkas mane aprėkė, sakyda
mas: privalai dirbti, o jei ne, tai 
man ir valgyti nebus duota. Aš 
jam gražiai pasakiau: man, kaip 
ir kitiems keleiviams, yra tokios 
pačios sąlygos, ir kelionė yra 
apmokėta. Ir daugiau nedirbau.

Gyvenimas laive
Audringas Šiaurės Atlanto 

vandenynas. Vėjai, didelės ban
gos. Kai kada laivas beveik pies
tu stojosi. Kažkas paleido gan
dą, nors faktiškai taip ir yra bu
vę, kad audrose kai kurių tokių 
laivų plokštės atirdavo ir laivai 
paskęsdavo. Kai kuriems tai 
įvarė daug baimės. Bet norėjo
me gryno oro gauti ir įdomumo 
dėlei vis eidavome ant denio.

Kelios geriau besijaučian
čios lietuvaitės ateidavo į tą 
skaityklą ir norėdavo lošti pro
feransą. Kadangi trūkdavo part
nerių, aš įslinkdavau į skaityklą 
ir, prie kampe stovinčio stalo, 
su jomis lošdavau. Viršila (Mas
ter Sergeant), pamatęs mane 
ten, išvarydavo vis gerokai pa
bardamas. Tačiau laikas nuo 
laiko aš ten vėl atsirasdavau.

Vieną dieną kapitonas per 
garsiakalbį pranešė: jei moterys, 
pradėjusios “bendrauti” su laivo 
įgulos vyrais jų kabinose, bus 
ten pagautos, liks uždarytos lai
vo areštinėje ir joje išbus iki 
atvykimo į Halifaksą.

Artėjant prie Kanados
Pusantros dienos prieš Ha

lifaksą matėme Kanados laivy
no lėktuvnešį “Magnificent” su 
ant jo nusileidžiančiais lėktu
vais. Taip pat matėme ir apie 
laivą šokinėjančius delfinus. Kai 
kurie vyrai pripūsdavo “apsau- 

gas” ir kaip balionus, paleisda
vo įveją...

Laive buvo maža krautuvė
lė, kur buvo galima už JAV ar 
kanadiškus dolerius nusipirkti 
cigarečių, šokolado ir panašiai, 
bet iš keleivių mažai kas ten be- 
pirko, nes nedaug kas turėjo pi
nigų, o kiti juos laikė kad atva
žiavę į Kanadą jų turėtų. Aš tu
rėjau vieną kanadišką dolerį, tai 
už jį nusipirkau kelias mažas šo
kolado plyteles, žemės riešutų ir 
pasidalinau su keliomis mergi
nomis. Kanadoje išlipau neturė
damas nė vieno cento kišenėje.

Paskutiniosios dienos rytą, 
jau praplaukus pro dešinėje pu
sėje matytą Niufaundlandą, vy
rai turėjo išvalyti laivą, nes jis 
buvo gerokai apterštas, ypač 
nuo “jūros ligų”. Tai tas viršila, 
kuris mane vis išvarinėdavo iš 
tos moterims skirtos skaityklos, 
mane paskyrė išvalyti daugiau
siai užterštą į moterų patalpas 
vedančią laiptinę...

Halifakso uoste
Niūrią 1947 m. lapkričio 15 

d. popietę laivas priplaukė prie 
Halifakso uosto krantinės. Ir 
krantinė, ir pats miestas, kiek jo 
matėme, sudarė liūdnoką vaiz
dą. Laive turėjome laukti iki ke
leivius pradės leisti išlipti pagal 
nustatytą tvarką. Mums dar be
laukiant, krantinėje prie laivo 
privažiavo keliolika automobi
lių, 44 žydų kilmės našlaičiai 
buvo išleisti pirmieji ir, susitvar
kę dokumentus, susėdo į auto
mobilius ir nuvažiavo. Mes, dvi
dešimt keli lietuviai, užsirašę 
miško darbams į tą pačią darbo
vietę, atėjus eilei, nuėjome į tą 
didžiulį krantinėje pastatą, kur, 
susitvarkius dokumentus, mus 
pasitiko atstovas tos “Rudolph 
McChesney Lumber Company”, 
kuriai turėjome kirsti rąstus.

Kelionė traukiniu
Pavakaryje sėdome į trauki

nį ir po dviejų naktų traukinyje, 
kur miegojome tik ant sėdynių 
ar viršuje atidaromų lovų, trečią 
dieną išlipome mažo šiaurinės 
Ontario provincijos Gogamos 
miestelio stotyje. Važiuojant per 
mažai apgyvendintas šiaurės ry
tų Kanados plotus ir Kvebeko 
provinciją, kur pamiškėse matė
si mažos, vargingai atrodančios 
vietovės, pirmieji Kanados vaiz
dai sudarė liūdnokus įspūdžius. 
Pasigirsdavo ironiški balsai, 
klausiantys kada plauks pirmas 
laivas atgal į Europą...

Į miškakirčių stovyklą
Truputį palaukę, vieno dar 

kanadiškų pinigų turėjusio dėka 
paragavome pirmojo jo nupirk
to Kanados O’Keefe alaus. Sė
dę į autovežimius nuvažiavome 
iki ežero. Paplaukę juo, išlipo
me, nužygiavome kelias mylias 
ir jau vėlai, tamsumoje, atsira
dome sniego pabaltintoje miš
kakirčių stovykloje “Camp No. 
15”. Penki iš rąstų pastatyti na
meliai, arklidė ir dviem trakto
riam garažas. Tai buvo pirma
dienis, kaip mano dienoraštis 
sako, lapkričio 17 d. Sekančią 
dieną “ant knygutės” susipirkę 
reikmenis (storas kelnes, gumi
nius batus, pirštines, kepures ir 
kt.) apsitvarkėme stovykloje, kur 
miegojome 45 vyrus talpinan
čioje, su dviejų aukštų lovomis, 
patalpoje ir trečiadienį, lapkri
čio 19 d., pradėjome kirsti rąs
tus, gaudami 5 dolerius per die
ną, iš kurių kas dieną atskaity
davo 1 dol. 20 centų už “butą” 
ir maistą... Supratome, kad čia 
gatvės nėra grįstos auksu, ta
čiau jautėmės laimingi atvažiavę 
į šį mus priėmusį kraštą.

DENTAL CARE
Dr. ]. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

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

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

Travel_______
& Services Inc.

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

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

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

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

Bilietų išpardavimas į Europą ir Uetuvą, Torontas-Vilnlus nuo $650 
Jeigu pirkslte iki sausio pabaigos, o išvyksite iki gegužės 12 d.

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

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
-■ _____________________

TIESIOG į VILNIŲ

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

Pristatymo kaina $15 už siuntinį

Tel. (416) 233-4601
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Anapilio žinios
- Sausio 16, sekmadienį, pami

nėjome tragiškąją Sausio tryliktąją. 
Ta proga mūsų apylinkės organiza
cijos dalyvavo 11 v.r. Mišiose su sa
vo vėliavomis.

- Pirmosios Komunijos pasi
ruošimui pamokos prasidėjo sausio 
16 d. klebonijoje po 9.30 v.r. Mišių. 
Pamokas praveda Janina Dzemio- 
nienė.

- Sutvirtinimo Sakramento pa
siruošimui pamokas praves Gedi
minas Kurpis. Pamokų pradžia bus 
greitu laiku paskelbta žiniaraštyje.

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

- A. Augaitienė platina naują 
laidą knygelės “Žodis tarp mūsų”.

- “Angeliukų” choras yra pa
kviestas dalyvauti “Tėviškės žibu
rių” savaitraščio 50 metų gyvavimo 
sukakties iškilmių meninėje progra
moje.

- Mišios sausio 23, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Vincentą Vait
kevičienę; 11 v.r. už parapiją; Vasa- 
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 3 
v.p.p. už Kybartų šeimos mirusius; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje, 
sausio 22, šeštadienį: 3 v.p.p. už a.a. 
Oną Šiurnienę.

Išganytojo parapijos žinios
- Pamaldos sekmadienį 11.15 

v. ryto. Sekančios pamaldos su Šv. 
Komunija įvyks vasario mėn. 6 d.

- Sekmadienio mokykla 2000 
m. prasidėjo sausio 16 d. Pamokos 
vyks pamaldų metu: vasario 6 ir 20; 
kovo 5 ir 19; balandžio 2, 16 ir 30; 
gegužės 14 ir 28; birželio 11 ir 25. 
Tėveliai skatinami atvesti vaikučius 
į visas pamokas.

- Tarybos posėdis įvyks antra
dienį, sausio 25, 7.30 v.v. Mildos 
Marcytės namuose.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio popietėje, sau

sio 16 dalyvavo 245 svečiai. Svečių 
knygoje pasirašė Jūratė Stasiulevi- 
čienė iš Kauno, Kazys Čiurlys iš 
Niujorko, David Flut ir Gerald 
kennedy, MPP, iš Toronto. Prane
šimus padarė ir su svečiais supažin
dino LN valdybos narė A. Skilan- 
džiūnienė.

- LN valdybos posėdis įvyks 
sausio 20 d.

- Sausio 20 d., 11 v.r. LN sek
lyčioje įvyks moterų būrelio susirin
kimas.

- Zita Bersėnaitė-Cers, regis
truota dietos specialistė, sausio 23, 
sekmadienį, 2.30 v.p.p. Lietuvių 
Namuose skaitys paskaitą “Maisto 
reikšmė sveikatai”. Visi kviečiami 
dalyvauti ir susipažinti su paskuti
nėmis sveikatos mitybos žiniomis.

— Sausio 30 d., 2.30 v.p.p. slau
gos namų aukų rinkimo vajaus ko
mitetas padarys pranešimą aukų 
telkimo reikalais. Visi kviečiami 
dalyvauti.

- Vytauto Didžiojo menė kovo 
4 d. išnuomota 2000 m. Medžiotojų 
ir žūklautojų klubo “Tauras” meti
niam pokyliui. Bus žvėrienos vaka
rienė su vynu ir turtinga loterija. 
Dainuos vyrų choras “Aras”, šo
kiams gros V. Pavilonis.

-A. a. L. Pilipavičiaus atmini
mui slaugos namų statybai aukojo: 
S. Girčienė - $50(70), S. Grizickas 
- $30, M. Melnykas - $50(110), B. 
ir P. Sapliai - $50(1,340), R. Beke- 
rienė - $30(630). A. a. B. Marijo- 
šiaus atminimui aukojo: R. ir G. 
Paulioniai - $20(95), L. Pocienė - 
$20(255), J. Pacevičienė - $20(595), 
G. Balčiūnienė - $20(205), A. ir G. 
Valiūnai - $10(1,015), R. ir D. Pu- 
teriai - $20(310), A. Bražys - $20, 
S. Kėkštas - $20(740). A. a. V. Pau- 
lionio atminimui aukojo: A. Skilan- 
džiūnienė - $20(275). Slaugos na
mų vajaus komitetas dėkoja visiems 
aukotojams už nuoširdų dosnumą 
ir paramą slaugos namams ir R. 
Bekerienei už budėjimą prie aukų 
stalo. Pakeitus adresus ar pastebėję 
aukotojų sąraše klaidas, prašome 
nedelsiant pranešti LN raštinei, tel. 
416 532-3311. Slaugos namams aukos 
priimamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog adresu: Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor St. 
W., Tbronto, ON, M6P 1A6.

IEŠKOME auklės 20 mėnesių ber
niukui 5 dienas per savaitę Missi- 
ssaugoje. Skambinti vakarais tel. 
905 602-9231.

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

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP

Patarnauju visose pensijų srityse
Net Worth Financial Planning Inc.

1576 Bloor Street West
Toronto M6P 1A4

(priešais Lietuvių Namus)

416 588-2808

Prisikėlimo parapijos žinios
- Sausio 16, sekmadienį, per 

visas Mišias malda buvo prisiminti 
1991 m. sausio 13 d. Vilniuje prie 
televizijos bokšto žuvusieji Lietuvos 
laisvės gynėjai.

- Sekmadieniais po 9.15 ir 
10.15 v.r. Mišių vyksta pasiruošimo 
pamokos Pirmai Komunijai ir Su
tvirtinimo Sakramentui.

- Sausio 14, penktadienį, palai
dotas a.a. Kazimieras Dulevičius, 
80 m. Giminių Kanadoje neturėjo. 
Sausio 17, pirmadienį, palaidota 
a.a. Stasė Petrulienė, 94 m. Paliko 
sūnų Vytautą Petrulį, dukrą dr. 
Birutę Jonienę su šeimomis, brolį 
Vaclovą Kinkį JAV ir seserį Mariją 
Žvirblienę Palangoje. Lietuvoje mi
rė St. Prakapo sesuo a.a. Jane Pau
lauskienė.

- KLK moterų draugijos para
pijos skyriaus susirinkimas įvyks 
sausio 30 d. po 11.30 v.r. Mišių pa
rodų salėje. Programoje kalbės sės. 
Viktorija. Skyriui pirmininkauja V. 
Siminkevičienė.

- Parapijos persikėlimo vajaus 
komitetas kovo 4 d. rengia pokylį ir 
tylias varžytines. Pokylio metu pro
gramą, Rasos Poskočimienės su
kurtą ir Dalios Viskontienės sureži
suotą muzikinį spektaklį, atliks pa
rapijos jaunimas. Bilietai bus plati
nami sekmadieniais po Mišių, pra
dedant vasario mėn. pirmuoju sek
madieniu.

- “Aušros” sporto klubo tėvų 
komiteto posėdis įvyks sausio 19 d., 7 
v.v. klebonijos posėdžių kambaryje.

- Mišios sekmadienį, sausio 
23: 8.15 v.r. už Batakių šeimos mi
rusius; 9.15 v.r. už a. a. Stella Lini; 
10.15 v.r. už a.a. Bagdoną Kontri
mą, už a.a. Anelę ir Tomą Žilius, 
už Protosevičių ir Melnykų šeimos 
mirusius; 11.30 v.r. už gyvus ir mi
rusius parapijiečius.

Maironio mokyklos žinios
- Sausio 15 d. po atostogų pra

sidėjo pamokos Toronto Maironio 
mokykloje bei lituanistiniuose kur
suose.

- Vasario 5 d. bus Tėvų diena.
Tą dieną vaikų mokslo pažymėjimai 
bus išdalinti tėveliams, kurie ta proga 
galės truputį pasikalbėti su mokyto
jais. Tėvai prašomi atvykti šia tvarka: 
pavardės A-M - 9.30 v.r. - 10.30 v.r., 
N-Z -11 v.r. -12 v.p.p. ŽŠ.

Muziejaus-archyvo žinios
- Muziejaus vedėja dr. R. Ma

žeikaitė nedirbs muziejuje vasario 
5 d., nes yra pakviesta pravesti pa
moką Otavos liet, mokykloje ir 
skaityti paskaitą anglų kalba grupei 
liet, kilmės asmenų, kurie nemoka 
lietuvių kalbos, tačiau domisi Lie
tuva ir jos istorija. Manome, kad 
geras būdas lietuviškai nekalban
čius sudominti yra - parodyti jiems 
muziejaus parodas, taip pat ir mu
ziejaus biblioteką, kurioje yra kny
gų anglų kalba apie Lietuvą bei iš
eivijos lietuvius.

- Dėkojame Adelei Brown už 
muziejui padovanotas tris dail. Jo
kūbo Dagio skulptūras.

Lietuvių dienos proga šiais 
Jubiliejiniais metais Romoje su
sitikti su Šv. Tėvu Kanados lie
tuvių kunigų vienybė ir Kana
dos lietuvių katalikų centras or
ganizuoja kelionę į Romą vasa
rio 27 - kovo 6 d.d. Kovo 4 d. 
lietuviai turės specialią audien
ciją su popiežiumi Vatikane. 
Dalyvaus keli tūkstančiai žmo
nių iš Lietuvos. Vietos ribotos - 
tik 10 keleivių (ne 15 kaip 
skelbta anksčiau). Kelionės kai
na $1,809 (įskaitant skrydį, 2 
valgius, viešbutį, autobusą, ke
liones). Daugiau informacijos 
teikia kun. E. Putrimas (416- 
533-0621) arba Raimundas Va- 
ladka (Marlin Travel - 416-231- 
1061). Inf.

Vaikučių savaitraščiui 
“Kregždutė” $500 aukojo Ana
pilio moterų būrelis.

Kauno arkivyskupuos “Vai
kų dienos centrams” $200 au
kojo A. O. Vindašiai (a.a. Ire
nos Cox atminimui).

V. Kudirkos minėjimo paskaitininke doc. dr. Irena Slavinskaitė lankėsi 
Toronto Maironio mokykloje 1999 m. lapkričio 13 d. Dešinėje - mo
kyklos vedėja A Aušrotaitė-Šimonėlienė

TRYS CHORAI
Čikagos “Dainava” ♦ Klyvlando “ Exult ate”* Toronto “Volungė

BILIETUS UŽSISAKYKITE PAS

V. TASECKĄtel. 905 824-4461 ar J. VINGELIENĘ tel. 416 233-8108
INFORMACIJA - 905 275-6505

Kambariai papiginta kaina Marriott (Airport) 416 674-9400 
arba Quality Suites (Carlingview Dr.) 416 674-8442

Šventės rengėjai - KLB, JAV LB, Tautinių šokių institutas, XI LTŠŠ organizacinis komitetas

š.m. balandžio 2, sekmadienį, 3 v.p.p.
University of Toronto-MacMillan Theatre 

Bilietai - $20, $25, $30
Užsakyti bilietus skambinant tel. 416 763-4013

KVIEČIAME VISUS Į
Xl-ąją LIETUVIŲ^

TORONTI
2000 m. biržąifa »

IŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ

ŠVENTĖ/
KONCERTAS^W

Hershey Centre,

°*OAfTO Z®

iepos i ir 2 *

ŠOKIAI,
POKYLIS

<■ j Regąhbonstellation Hotel,
Toronte

Toronto Vlado Pūtvio šau
lių kuopos metinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, vasario 6, 
2.30 v.p.p. Lietuvių namų sekly
čioje. Nariams dalyvavimas bū
tinas. Valdyba

Kanados lietuvių jaunimo 
sąjunga organizuoja Vasario 
16-tos šventės popietę-karnava- 
lą. Renginys įvyks Anapilyje va
sario 19, šeštadienį. Jeigu kas 
norėtų pardavinėti rankdarbius, 
maistą, ar prisijungti ir įsigyti 
kioską, visi kviečiami. Daugiau 
infomacijos galima gauti pa
skambinant 905 821-3574 arba 
416 767-6844. Inf.

Mylimo vyro a.a. Vytauto 
Petrušaičio prisiminimui žmona 
Birutė Petrušaitienė “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $108.

A. a. Stepo Ignatavičiaus 
vienerių metų mirties prisimini
mui žmona Birutė ir šeima “Tė
viškės žiburiams” paaukojo $100.

Hamiltono DLK Algirdo 
šaulių kuopa “Tėviškės žibu
riams” paaukojo $50.

A a. Janei Paulauskienei 
Lietuvoje mirus, užjausdami jos 
brolius Joną ir Stasį Prakapus, 
Birutė ir Teodoras Stanuliai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $35.

A a. Onos Mašalienės at
minimui, užjausdami dukrą Ste
fą bei jos šeimą, Liucija Kunna- 
puu su šeima “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

A. a. Sofijos Rakštienės at
minimui “Vaiko tėviškės na
mams” Ona Bakšienė aukojo $20.

A a. Liudo Vyšniausko vie
nerių metų mirties sukakčiai 
(2000.1.28) paminėti jo žmona Ge
nutė “Kovai su vėžio liga” Lietu
voje aukojo $100. M.P.

Lukšių parapijai $500 au
kojo O. Raubienė.

“Angeliukų” chorui aukojo: 
$150 - “Varpo” choro uždaro
mas iždas; $50 - J. Pacevičienė.

A. a. Leonui Pilipavičiui mi
rus, užjausdami jo vaikus Violetą 
Prasauskienę, Rūtą Downy ir Arū
ną Pilipaitį su šeimomis, “Kovai su 
vėžio liga” Lietuvoje aukojo: $30 
(JAV) - D. J. Prasauskai; $30 - K. 
Ališauskienė, A. V. Dubickai; $25 
- L. V. Nakrošiai, B. T. Stanuliai; 
$20 (JAV) - A. T. Paliai; $20 - A. 
L Pūkai, S. Murlimets, R. Pezzack, 
Z. Didžbalienė, V. P. Melnykai, A. 
Bražukas, P. Krivičkienė, V. Stane
vičienė, G. D. Ročca, L. V. Sendži- 
kai, V. Skukauskas, J. Rovas, S. 
Girčienė, J. Poškus, C. W. Smie- 
liauskas, dr. S. E. Čepai, E. Kurpie- 
nė, J. M. Gabriai; $10 - G. Sprainai- 
tienė, A Petkevičienė, J. V. Dims- 
kiai, D. Sukauskas-Harrison; $5 - R. 
Bekerienė. Aukas surinko L. Nak- 
rošienė ir M. Povilaitienė. M.P.

A. a. Broniui Maryošiui 
mirus, užjausdami jo žmoną Stasę, 
sūnus Romą ir Darių su šeimomis 
bei visus gimines, neįgaliems vaiku
čiams Lietuvoje pagelbėti aukojo: 
$400 - Elona ir Rimas Vaišniai; 
$100 - V. J. ir D. Margis; $50 - G. 
Kuzmas, P. A. Kvedarai, dr. A. ir 
dr. S. Kazlauskai; $25 - L. K. Lau- 
rušaičiai, B. T. Stanuliai; $20 - G. 
V. Butkiai, R. J. Karasiejai, J. Ba- 
kis, B. Sriubiškis, V. Lapaitis, G. S. 
Krašauskai, A. M. Radžiūnai, A. N. 
Simonavičiai, V. Balsienė, G. D. 
Rocca, P. B. Sapliai, V. Simanavi- 
čienė, dr. J. E. Čuplinskai, J. M. 
Gabriai; $15 - R. D. Puteriai; $10 - 
V. Kryžanauskas, M. Noreikienė, 
M. Juozaitienė, L. P. Murauskai, 
A. G. Valiūnai, A. Valienė, L. Fal- 
co-Skilandžiūnaitė, V. P. Gulbinai, 
J. Janušas, S. V. Aušrotai, V. Keco- 
rienė. Aukas surinko D. Keršienė ir 
M. Povilaitienė. M.P.

A. a. Irenos Cox atminimui 
pagerbti Vaikų dienos centrams 
Lietuvoje aukojo: $80 - Steve 
Cox; $40 - A. B. Matulaičiai, J. 
Ebbutt, Nancy and Virgil Elijo- 
šius; $25 - B. T. Stanuliai; $20 - 
S. Girčienė, V. V. Paškai, Z. p. 
Linkevičiai, R. Bobelis, B. P. 
Sapliai, S. V. Aušrotai, Z. Elijo- 
šius, Rus, L. S. Cox, Ray Elijo- 
šius, D. R. Apanavičius; $10 - 
S. Bartusevičienė, J. A. Patašiai, 
A. Petkevičienė, V. V. Baliūnai, 
A. R. Pajaujai, A. S. Zimnickai. 
Aukas rinko B. Matulaitienė ir 
M. Povilaitienė. O. G.

A. a. Irenos Cox atminimui, 
užjausdami sūnų Steven, sūnų 
Russelll su šeima, dukrą Renatą 
su šeima, brolį Joną, brolius Ri
mą ir Virgį su šeimomis, seserį 
Danutę su šeima, Alfonsas ir 
Onutė Vindašiai bei jų šeima 
aukojo: Lietuvos našlaičių glo
bai - “Kauno dienos centrui” 
$200, “Tėviškės žiburiams” - 
$50.

VYRIŠKIS ieško buto - viend kam
bario ar pan. Dirba 14 metų toje 
pačioje vietoje. Turi automobilį. 
Skambinti tel. 416 604-1098 arba 
palikti žinutę.

Gautas pranešimas iš čika- 
gietės Kristinos Martinkutės, 
kuriame kviečiama dalyvauti 
Panevėžio Juozo Balčikonio 
gimnazijos visų kartų abiturien
tų susitikimo šventėje 2000 m. 
kovo 3-4 d.d. minint tos gimna
zijos įsteigimo 95-tąsias meti
nes. Daugiau informacijos tei
kia Vytauto Žemkalnio gimna
zija, Smiltynės 29, 5319 Panevė
žys, Lietuva.

Mečys Pranevičius, toron- 
tietis “Tėviškės žiburių” bend
radarbis, 1999 m. lapkričio 22 d. 
Lietuvos respublikos prezidento 
dekretu (nr.680) apdovanotas 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų- 
savanorių medaliu už nuopel
nus kuriant ir stiprinant Lietu
vos respublikos krašto apsaugą.

Lietuvos kariuomenės ka
rių bei artimųjų sąjunga 
(LKKAS) kaupia medžiagą en
ciklopediniam leidiniui “Lietu
vos kariuomenės karininkai 
1918-1953”. Numatoma išleisti 
3-4 tomus. Pirmasis pasirodys 
2001 metais. LKKAS nariai 
Lietuvos archyvuose jau surinko 
daug medžiagos apie Lietuvos 
karininkus. Tačiau duomenys 
telkiami ir toliau. Kanadoje gy
venantys lietuviai, buvę kariai 
bei partizanai, yra kviečiami 
stoti į LKKA sąjungą ir savo 
darbais įprasminti mūsų tėvų, 
brolių ir artimųjų atminimą. 
Apie sąjungą ir telkiamą leidi
niams medžiagą daugiau infor
macijos teikia Vyt. Pečiulis, 9 
Spencely Ct., Weston, Ont. 
M9P 1N4, tel. 416 247-2221.

“Canadian Power Confe
rence”, svarbus metinis energe
tikos veikėjų suvažiavimas įvyko 
Toronte lapkričio 15-17 d.d. Ja
me paskaitą skaitė Welland 
Hydro generalinis direktorius 
dr. Rimas Slavickas. Wellando 
laikraštis The Tribune š.m. spa
lio mėn atspausdino straipsnį 
apie “Welland Hydro” jėgainę, 
kuri yra pasižymėjusi savo pa
vyzdinga veikla ir žemomis 
elektros kainomis, net patekusi 
į JAV leidinį, leidžiamą Elek
tros ir elektronikos inžinerijos 
instituto. Straipsnio autorius dr. 
Slavickas rašė apie jėgainių da
romus sprendimus ieškant 
elektros šaltinių ir dereguliavi- 
mo pasekmes šioms įmonėms. 
Pastarasis bus svarbus klausi
mas artimoje ateityje.

Patikslinimas. Amerikos balso 
E-adresas yra http://www.voa.gov/ 
lithuanian/ Prisijungus galima sekti 
AB programas iš Vašingtono.

PIRKSIU vartotą automobilį. 
Skambinti bet kuriuo laiku tel. 416 
878-8446.

Švč. Mergelės Marijos Varg
dienių seserų kongregacijos vyriau
sia vadovė dr. Marija Jurgė Albina 
Pajarskaitė iš Lietuvos sausio 9 d. 
savaitgalį lankėsi Montrealyje. Tai 
jos oficiali Montrealio seselių vizi
tacija. Iš čia ji vyko į Torontą, Čika
gą ir Putnamą. Ją lydi seselė Euge
nija Lukošiūtė. Seselė Pajarskaitė 
domėjosi seselių bei Montrealio 
lietuvių religine ir tautine veikla. Ji 
įsitikino, kad Montrealio lietuviams 
seselės yra labai reikalingos ir jos 
turėtų čia likti.

Dar nevėlu vaikučiams pasi
ruošti Pirmajai Komunijai ir Sutvir
tinimo Sakramentui, kurie bus su
teikti rudenį, atvykus vyskupui švęs
ti Aušros Vartų parapijos 50 metų

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AUTOMOBILIAMS, 

kurių vairuotojai yra 55 metų 
amžiaus ar daugiau, 

neturėję nelaimių.

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

Tel. 722-3545 Fax: 722-3546

Aukos Kanados lietuvių bendruomenei
$3,500 - Hamiltono lietuvių 

kredito kooperatyvas “Talka”; $100 
- I. Meiklejohn, B. Saplys, A. Sta- 
siulis (Calgary), G. A. Sakus, dr. J. 
ir A. Sungailos, N. Zakaras; $50 - 
V. Adomonis, V. Baleiša, H. But
kevičius (Oshawa), B. Čepaitienė, 
L. Dūda, G. Ignaitytė, A. Laurinai
tis, R. Mitalas (London), L. Mor
kūnas, S. Masionis, B. Nagienė 
(Montreal); $40 - A. W. Kupitis, Z. 
N. Stonkus (Hamilton), S. J. And- 
ruliai, G. Laurinaitis, J. Kamaitis 
(Hamilton), A. Kazlauskas (Kitche
ner), P. T. Pargauskai (Otterville); 
$30 - B. Čižikas, D. Kekys (West 
Lome), A. Vaišvila, M. Putrimas, J. 
Žiūraitis; $20 - A. D. Garkūnas 
(Hamilton), K. Žilvytis (Mount 
Hope), E. Jasevičius (Hamilton), 
Pr. Linkevičius, R. Celejewska, B. 
Grajauskas, J. Rinkūnienė, J. Kas
peravičius, A. Zarembaitė, S. Ka- 
reckas (Hamilton), E. M. Kazake
vičiai, J. Asmenavičius (Hamilton), 
D. Gutauskienė (Burlington), P. 
Breichmanas (Dundas), M. Vaito- 
nienė (Hamilton), O. Kezys (An- 
caster), A. Kazilis, A. Kalendra, R. 
Steer, A. Augaitis, A. Dziemian 
(Hamilton), V. Vaidotas, A. Pūkas, 
P. Sakalas, R. Fronczak, P. Čepon- 
kus, V. Kazlauskas, L. Rimkus, V. 
L. Sendžikai, A. M. Pranevičiai, J. 
Janušas, J. Gedris (Hamilton), J. 
Yčas, T. A. Šiuma, R. Bekerienė, 
V. V. Nausėda, G. A. Tarvydai, R. 
Vaišvila, A. Liaukus (Hamilton), 
V. Jasinevičus, J. Merkevičius, J. 
Barakauskas, G. Bijūnienė, A. 
Zimnickas, D. Karosas, G. D. Va
laitis, L Drešerienė, J. Z. Stravins
kas, V. Vytas (Tillsonburg), V. Ke- 
corius, B. D. Vaidila, V. Timosen-

Paieškojimas
Genovaitė Bernotaitė ir kitos 

Telšių gimnazijos klasės draugės 
ieško Liudos Mereckytės, gyvenu
sios Vokietijos Augustdorfe ir 
1951-52 m. iš ten išvykusios. Jei kas 
galėtų suteikti žinių, prašom skam
binti Vilniaus tel. 62-31-77. Paieš
kojimas gautas iš Anastazijos Pet
rauskienės, Vokiečių 7-2, Vilnius 
2024.

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

“TŽ” leidėjai

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.

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 

sukaktį. Mūsų seselės vaikučius 
ruošia lietuvių arba anglų kalba. 
Reikia tuoj pat registruotis tel. 766- 
9397.

A a. Kazys Baltuškevičius, 81 
m. amžiaus, mirė sausio 7 d. Iš Šv. 
Kazimiero šventovės sausio 10 d. 
palaidotas Notre Dame dės Neiges 
kapinėse. Liko dvi seserys Lietuvo
je bei kiti giminės ir bičiuliai ten ir 
Kanadoje.

A. a. Regina Urbonienė-Kesily- 
tė, 78 m. amžiaus, mirė sausio 8 d. 
Po pamaldų Aušros Vartų švento
vėje sausio 11d. velionės kūnas su
degintas Notre Dame dės Neiges 
kapinių krematoriume. Liko vyras, 
sesuo Panevėžyje, trys vaikaičiai bei 
kiti giminės ir bičiuliai. B.S.

NAMAMS, 
naujiems ir atnaujintiems, gerai 

išlaikytiems, savininko 
gyvenamiems arba nuomojamiems.

ko (Niagara Falls), I. Kairienė, A. 
Petkevičius, D. Keblinskaitė, J. 
Gustainis, L. Valevičius (Burling
ton), V. Kazlauskas (Hamilton), D. 
Kuliešienė, B. Laučys, V. Aušrotas, 
L. Griškonis, D. Didžbalis, J. B. 
Tamulis, M. S. Bašinskai, J. Valai
tis, D. Jurkšaitis, J. Mockevičus, J. 
Andrukaitis (Hamilton), V. Liš- 
kauskas (Hamilton), B. V. Saulė- 
nai, W. Gulbinas, S. Pacevičienė,' 
dr. M. Arštikaitytė, A. Artičkonis, 
J. Lukšys (Tillsonburg), A. E. Že
maitaičiai, V. S. Piečaičiai, P. Ada- 
monis (Montreal), R. Aiderdice 
(Burlington), V. Narušis, V. J. 
Dimskis, K. Latwis, K J. Batūros, 
V. Anskis, V. Paras, S. Panava, R. 
Zubrickas; $10 - D. Klibingaitienė, 
J. Černauskas, J. Matulevičienė, P. 
A. Adomaičiai; $5 - P. Navickas, P. 
Mikalauskas.

KLB nuoširdžiai dėkoja vi
siems aukotojams (ir tiems, kurie 
nepaskelbė savo pavardžių). Ypa
tingas ačiū “Talkai” už didelį įnašą 
KLB veiklai stiprinti. Inf.

IŠNUOMOJAMAS atskiras butas 
(cottage) šalia privataus namo vie
nam ar dviem asmenim vienam 
mėn. ar ilgiau. Yra baseinas. Or
lando, Florida. Tel. 407 834-9658 
po 6 vai. vakaro.

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.

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).

Knygų rišykla
Oj “SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

Best Sellers Ltd.
Member Broker

4 Robert Speck Parkway, Suite 150, 
Mississauga. Ont. L4Z1S1

IRENA RENTELIENĖ
Pirkimo-pardavimo atstovė 

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

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

http://www.voa.gov/

