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Sausio tryliktoji
Sausio mėnesio pokalėdinės kasdienybės auganti 

siena po truputį atriboja mus nuo nelabai seniai atšvęstų 
švenčių. Grįžimas prie įprastų pareigų pareikalauja vis 
daugiau jėgų, dėmesio, ryžto. Taip besistengiant susi
kaupti, įprasminti tą naują pradžią, kurią mums teikia 
naujo kalendoriaus pirmasis lapas, kartais tenka tik pra
bėgomis žvilgterėti į sukaktuvines datas.

Y
RA ir kitų priežasčių, leidžiančių lengviau jas ig
noruoti. Kai kas abejoja jų aktualumu. Yra neiš
vengiama bet kurios etninės grupės istorijoje: juo 
ilgesnė išeivijos raida, juo toliau atitrūkstama nuo šaknų. 

Liūdnas, bet tikras gyvenimo faktas yra, kad vaikai, kurių 
tėvai nesekė įvykių Lietuvoje 1991 m., nežino, kokia buvo 
Sausio 13 dienos šiurpi tikrovė. Loreta Asanavičiūtė, Vir
ginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jan
kauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, 
Algimantas-Petras Kavoliukas, Vytautas Koncevičius, 
Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, 
Apolinaras-Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas 
Vaitkus. Ar tai tik pavardžių sąrašas? Ar negalime bent 
kartą per metus, nors ištardami jų pavardes, atiduoti 
jiems pagarbą, kurios jie yra daugiau negu verti? Ypatin
gai svarbu mūsų jaunesnėms kartoms priminti, kad jie 
buvo jauni - tik trys gimę prieš 1952 m., sušaudyti arba 
tankų suvažinėti sovietams. užėmus Vilniaus televizijos 
bokštą 1991 m. ir Lietuvai vos prieš metus išdrįsus pa
skelbti Nepriklausomybę. Jie buvo žmonės, ne kokių le
gendų herojai, bet eiliniai žmonės, tapę tautos aukomis. 
Vienintelė ir svarbi paguoda jų šeimoms bei artimiesiems 
yra ta, kad jie - šios Nepriklausomybės didžiausi didvy
riai. Likusiems sunkioje kasdienybėje neabejotinai skau
du, jog ne liga, ne gamtos nelaimė atėmė jų brangiuosius, 
o žmogaus negailestinga politinio gobšumo ranka.

V
ENGIAMA galvoti apie mirtį, nes ji nejauki, ne
suprantama. Prieš jos fizinę tikrovę neturime gink
lo. Ji nejauki, nes paliečia mūsų egzistenciją. Ar 
visi stotume taip drąsiai prie televizijos bokšto Vilniuje 

toj minioj? Ar leistume savo vaikui žengti į tokį pavojų? 
Toks klausimas kyla išeivijai. Ar išeivijos atmintyje dar 
gyvas yra tas jausmas, kuris skatino tautiečius stovėti prie 
bokšto, apsupti seimo rūmus tuo baisiu laiku? Gal to 
jausmo ieškodami buriamės įvairiomis progomis minėda
mi įvairias lietuvių tautos sukaktis. Daugeliui yra nusibo
dęs įprastas sukaktuvių paminėjimo būdas. Tačiau gar
siausiai kritikuojantys nusistovėjusią tvarką rečiausiai lan
ko net naujoviškiausius renginius, nekelia nei naujų, kū
rybingų minčių, nei pagalbos rankos nuolatiniams pami
nėjimų rengėjams. Kartojimas senų “formulių” gal ir nu
sibosta, bet ir kartojimu, kaip etninėse dainose, baladėse, 
motinų pasakose, išlaikomos širdžiai svarbios tradicijos. 
Reikia nebijoti naujovių, bet ir neatmesti senų, gražių pa
pročių. Kai iškyla egzistenciniai tautos momentai, reikia 
išgyventi juos visiems, perduoti naujoms kartoms, kad iš 
praeities semtų tautinę stiprybę. RSJ
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KANADOS ĮVYKIAI

Kanados įtaka Saugumo taryboje
JT Saugumo taryba paga

liau pasidavė ilgalaikiam Kana
dos skatinimui, ir šių metų sau
sio sesijos metu durys bus atvi
ros ir ne Saugumo tarybos na
riams. Jie galės ne tik stebėti, 
bet ir dalyvauti diskusijose. Pa
prastai ST sesijos būdavo užda
ros, tik jos nariai galėjo daly
vauti ir dažnai svarbiausi spren
dimai būdavo daromi privačiuo
se pačių didžiųjų, arba pastovių 
narių (JAV, Rusijos, Kinijos, D. 
Britanijos ir Prancūzijos) slap
tuose pokalbiuose. Kanada, ne
seniai vėl atsidūrusi ST narių 
tarpe, tuojau pradėjo skatinti 
atverti sesijų duris plačiau. Ka
nados atstovas ST Robert Fow
ler ir užsienio reikalų ministeris 
Lloyd Axworthy siūlė įvesti toje 
srityje reformų ir “viešą atskai
tomybę” paversti JT ir ST kerti
niu akmeniu. Sausio mėnesio 
ST sesija skirta Afrikai ir pa
grindinė diskusijų tema bus ne 
karo ar taikdarystės tema, o 
sveikatos krizė - AIDS epide
mija, kuri Afrikoje virsta saugu
mo problema. R. Fowler sausio 
18 darė pranešimą apie padėtį 
Angoloje, po kurią jis šių metų 
pradžioje keliavo rinkdamas 
duomenis. Po jo seks Nelson 
Mandelos, Madeleine Albright, 
Al Gore ir kt. pranešimai. Šį 
mėnesį pirmininkaująs JAV at
stovas Richard Holbrook sesiją 
pavadino “naujove” Jungtinių 
Tautų istorijoje”.

Penkiasdešimtojo COC ope
ros sezono (1999-2000) antroje

i 

dalyje statomos dvi operos. To
ronto “Hummingbird Centre” 
salėje sausio 20, 23, 26, 29 ir va
sario 1 ir 4 dienomis bus Wag- 
nerio Der fliegende Hollaender 
(Skrajojantis olandas) su Gidon 
Saks (olando rolėje), Frances 
Ginzer ir Susan Marie Pierson 
(Senta), Raymond Aceto (Da- 
land), Gordon Gietz (vairinin
kas); Richard Bradshaw (diri
gentas), Cristopher Alden (reži
sierius). Mozarto Don Giovanni 
statomas sausio 21, 25, 27, 30 ir 
vasario 2 ir 5 dienomis su Davi
de Damiani (Don Giovanni), 
Gilles Cachemaille (Laporello), 
Alwyn Mellor (Donna Elvira), 
Monica Colonna (Donna An
na), Theodore Coresi (Com- 
mendatore), Isabel Bayrakda- 
rian ir Krisztina Szabo (Zerli- 
na); Nicholas Kleobury (diri
gentas), James Conway (režisie
rius). Trečia sezono dalis bus 
balandžio 6-22 dienomis ir bus 
statomos vėl dvi operos: Puccini 
La Boheme ir Debussy (retai 
kada matoma) Pelleas et Meli- 
sande.

Švelni žiema, mažai sniego 
ypač rytinėje Kanadoje, sausio 
17, staigiai baigėsi. Ontario pro
vincijoje iškrito sniego ir smar
kus ir žvarbus šiaurės vėjas jau
tėsi lyg -35 laipsniai C tempera
tūros. Tuo tarpu paatlantės 
provincijos buvo užverstos snie
gu iki 50 cm gylio. Vėjo pusto
mas sniegas taip sumažino ma
tomumą, kad kurį laiką sniego

(Nukelta į 6-tą psl.)

Sausio 13-tosios didvyrių, žuvusių už Lietuvos laisvę, pagerbtuvės Vilniaus Antakalnio kapinėse. Iš kairės: 
seimo pirm. VYTAUTAS LANDSBERGIS, prezidentas VALDAS ADAMKUS, min. pirm. ANDRIUS KUBI
LIUS; žemiau - Europos ir JAV karinių pajėgų atstovą! išreiškia pagarbą žuvusiems Nuotr. L. Baziliausko

Svetimi mato, ko savi nepastebi
Vokiečių žurnalisto pastabos apie būklę Lietuvoje ryšium su “Mažeikių naftos” 

privatizavimu įvykusia politine krize
VYTAUTAS P. ZUBAS
“Gal tau Vokietijos spau

dos atgarsiai bus patikimesni”, 
rašo tautietis, žinodamas mano 
negatyvų lietuvių spaudos verti
nimą, pridėdamas iškarpą iš 
“Lietuvos ryto” 1999 m. 268 nr. 
Iškarpoje pateikiamas sutrum
pintas “Frankfurter Allgemeine 
Zeitung” Stockholmo kores
pondento Jasper von Altenboc- 
kum straipsnis apie “Mažeikių 
naftos” sutarties sukeltą politi
nę krizę Lietuvoje. Vokiečių 
kalba straipsnio neturėdami pa
sikliaukime vertėjo ir redakto
rių sąžiningumu, pažiūrėkim, ką 
pozityvaus ir negatyvaus vokie
tis rašo apie Lietuvą.

“Lapkritį Lietuva turi du 
veidus. Vienas spindi ramybe ir 
profesionalumu. Tai užsienio 
politikos formuojamas įvaizdis 
krašto, be kurio, kaip be stabi
lumo inkaro nebegalima įsivaiz
duoti rytinės Baltijos jūros pa
krantės. Kitas veidas patraukia 
dėmesį nervingais trūkčiojimais 
(ir) rodo neramią vidaus politi
kos situaciją”.

Autorius nurodo priežastis 
tokiems savo išvedžiojimams. 
“Europos Sąjunga turėtų būti 
dėkinga Lietuvai. Be Lietuvos 
diplomatijos subtilios nuojautos 
šis regionas, matyt, atrodytų ki
taip. Susitaikymas su Lenkija 
buvo pirmas, bet ne lengviau
sias žingsnis, kuris Lietuvai Va
karuose sukūrė patikimo rams
čio reputaciją. Todėl vidaus po
litikos sambrūzdžiai vertinami 
ne kaip reformų kelyje aižėjan
čios tvirtybės požymiai, o kaip 
lietuvių ekstravagancijos pasi
reiškimas”.

Apie ką čia autorius ar ver
tėjas kalba? Žodynas nurodo 
dvi “ekstravagancija” žodžio 
prasmes: išlaidumas, absurdišku
mas. Tik iš mandagumo vyriausy
bė, iš tuščio iždo skirianti milijo
nines sumas samdytiems krepši
ninkams, nepavadinta “išlaidžia”.

Iš 10 Baltijos jūrą supančių 
kraštų, tik Lietuva ir Lenkija 
yra katalikiški. Visi kiti, išskyrus 
Rusiją, protestantiški. Akylus 
žurnalistas pastebi mūsuose re
tai suvokiamą aspektą: “Matyt, 
šios šalies neįžeistų tvirtinimas, jog 
šalia protestantiškų šiaurės kraštų 
čia išryškėja katalikiškas, pietie

tiškas (pietistinis, Red.) gyvumas. 
Jis gaji turėti malonių pusių”.

Čia nurodoma į Gudijos at
vejį, kai Minske buvo išvyti ES 
šalių ambasadoriai iš jų pastatų. 
“Lietuva buvo tarsi ‘tarpininkė’, 
kuri laikė duris į Minską atver
tas”. Taip mano prezidentas V. 
Adamkus. Todėl ES ir Baltarusi
jos santykiai galėjo būti atkurti.

“Vilnius nesileido išmuša
mas iš vėžių nei į šalį (Lietuvą) 
atbėgusios Baltarusijos opozici
jos pageidavimų, nei Minsko iš
puolių... Todėl viltis šiais me
tais sulaukti laisvų rinkimų Bal
tarusijoje yra ir Lietuvos užsie
nio reikalų ministerijos nuopel
nas. (...) Dar svarbesni už Lie
tuvos ir Baltarusijos ryšius yra 
tiltai, kuriuos Lietuva nutiesė į 
Rusijos eksklavą (enkliavą, už
tvarą, Red.) Kaliningrade”.

Kantriai veikdama Lietuva 
pasirodė esanti daug lankstesnė 
ir išmintingesnė už Lenkiją. 
“Todėl Lietuvos santykiai su 
Rusija yra stabilūs ir kupini pa
sitikėjimo kaip nė vienos kitos 
buvusios sovietų imperijos ša
lies. Tai Vilniuje dar kartą pa
tvirtino buvęs Rusijos premje
ras... J. Primakovas”.

Taigi pirmasis Lietuvos vei
das žavus. Pažiūrėkime į antrąjį. 
Kokias žymes palieka tie “ner
vingi trūkčiojimai?” “Dabartinė 
Lietuvos krizė yra vėlyva pasek
mė tų laikų, kai Vakarų patarė
jai valstybinės naftos pramonės 
pardavimo klausimais buvo iš
stumti iš šalies (Lietuvos) ir pa
keisti neprofesionaliais speku
liantais. Taip atsirado sutartys 
su JAV naftos bendrove “Wil
liams International”, kurios gal
būt politiškai teisingos, bet eko
nomiškai, kaip tvirtino R. Fak
sas, žlugdančios”.

Čia žurnalistas kalba apie 
prancūzų firmą “Banque Pari
bas”, kuri buvo pasamdyta nu
statyti “Mažeikių naftos” vertę 
ir atlikti jos pardavimą varžyti
nių keliu. Taupumo sumetimais 
prancūzų paslaugų buvo atsisa
kyta ir be varžytinių pasirinkta 
“Williams International” moty
vuojant, kad per varžytines gali 
patekti į rusų “Lukoil” bendro
vės rankas.

“Politinį sandėrį Lietuva 
nusipirko perimdama prie
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bankroto ribos esančios valsty
binės įmonės skolas. Pasekmė - 
didžiai deficitinis valstybės biu
džetas, įkaitusi politinė atmos
fera, kalbos apie Lietuvos inte
resų ‘išpardavimą’. Šių priekaiš
tų taikinyje stovi prezidentas V. 
Adamkus ir seimo pirmininkas 
V. Landsbergis, kuris kartu yra 
valdančios konservatorių parti
jos pirmininkas”.

“Adamkus jau pamėgino iš
traukti galvą iš kilpos, įvertinda
mas sutartis kaip ‘nuviliančias’ 
ir patikindamas, jog ‘asmeniš
kai’ nebuvo pasirengęs jų pasi
rašyti. Sandėris dėl ‘Mažeikių 
naftos’ dar ilgai persekios V. 
Adamkaus ir V. Landsbergio due
tą. V. Adamkus turėtų susimąstyti, 
kodėl jis tik prieš dešimt dienų iki 
sutarties pasirašymo panoro susi
pažinti su Lietuvos ateičiai svarbių 
dokumentų turiniu”.

“V. Landsbergis šiuo sandė
riu žengė žingsnį ir savo parti
jos, ir savo paties galybės žlugi
mo link. Pirmieji skilimai jau 
įvyko, juos neatsitiktinai sukėlė 
privatizacijos politika. Jų gali 
atsirasti ir daugiau, jei bus pra
dėti skalbti v purvini sandėrio 
skalbiniai”. Čia išvardinti ner
vingi antrojo veido trūkčiojimai 
nenustelbia pirmojo veido žavesio.

Pastaba. 1999 m. lapkričio 
mėn. “Akiračiuose” Z. V. Re
kašius per du puslapius apžvel
gė visą minėtą istoriją. “Wil
liams International” bendrovės 
JAV akcijų biržose nėra. Yra 
“Williams Čompanies” bendro
vė, neturinti vienos pagrindinės 
veiklos šakos ir laimę bando 
nieko bendro viena su kita ne
turinčiose srityse. Turi vieną ra- 
fineriją Tennesee valstijoje. 
Verslas Williams’ui nelabai se
kasi: 1998 iš daugiau kaip 8 bili
jonų apyvartos pelnas vos pra
šoko 100 milijonų. Apie bend
rovės pastovumą ir patikimumą 
daug pasako jos akcijų ir pelno 
santykis. Williams atveju šis 
santykis prašoka 300. Reiškia, 
nupirkta akcija iš gaunamo pel
no apsimokės tik po 300 metų. 
Bendrovė spekuliatyvi, sutartys 
slaptos ir autorius mano, kad 
vieną dieną Williams “Mažeikių 
naftą” už gerą kainą gali par
duoti tai pačiai “Lukoil” rusų 
bendrovei.

Prezidentas atostogauja
Prieš išvykdamas atostogų į 

Meksiką, Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus susitiko su mi- 
nisteriu pirmininku Andriumi 
Kubiliumi, su juo aptarė rūpi
mus klausimus. Kaip rašo EL
TA, jis domėjosi, kodėl pasta
ruoju metu vėl mažėja valstybės 
biudžeto pajamos. Jis pažymėjo, 
kad Muitinės departamentas 
dar neturi vadovo, o nuo jo dar
bo priklauso ir biudžeto paja
mos. Prezidentas taip pat primi
nė Savivaldybių asociacijos pa
stabas, jog nėra nustatyta tvarka 
vykdymui įstatymo nuostatą dėl, 
biudžeto klausimų derinimo su 
savivaldybėmis. Jis taip pat pa
reiškė susirūpinimą dėl nenusta
tytos indėlių grąžinimo tvarkos.

Tarėsi muitininkai
Taline sausio 20 d. vyko 

Baltijos kraštų muitinių vyres
niųjų pareigūnų komiteto posė
dis. Pasitarta dėl keitimosi žval
gybos duomenimis kovojant su 
kontrabanda, tarpusavio pagal
bos ir bendradarbiavimo muiti
nės veiklos srityje. Jame dalyva
vo laikinasis Muitinės departa
mento vadovas Rimantas Šat
kauskas. Sausio 18 d. ten pat vy
ko Baltijos kraštų tranzito ek
spertų susitikimas. Jie kalbėjo 
apie sutartį dėl Baltijos bendro 
tranzito procedūros vykdymo, 
bendrojo tranzito elektroninės 
kontrolės įvedimo galimybes 
bei pasirengimą keistis elektro
niniais duomenimis jungtiniuo
se muitinės kontrolės postuose. 
Lietuvos muitinės departamen
tui atstovavo Informacijos cent
ro viršininkas Tautvydas Bane- 
lis bei procedūrų ir mokesčių 
skyriaus viršininko pavaduoto
jas Šarūnas Avižienis, praneša 
BNS.

Parama žemės ūkiui
ELTA praneša, kad Lietu

vos biudžete žemės ūkiui šiemet 
numatyta skirti 659 mln. litų. 
Latvijoje tiems tikslams numa
tyta yra 329 mln. litų, Estijoje, - 
156 mln. litų. Lietuvos valstybės 
parama žemės ūkiui jau kelinti 
metai yra didesnė negu parama 
teikiama Čekijoje, Vengrijoje, 
Kanadoje, Australijoje ir kitose 
valstybėse, tačiau nėra tokia di
delė kaip Europos sąjungos 
valstybėse. Tikimasi, kad ji pa
sieks ES lygį Lietuvai tapus tos 
organizacijos nare.

ES parama
Europos sąjungos parama 

Lietuvos įsijungimui į nares 
šiais metais sudarys iš viso apie 
120 mln. eurų (480 mln. litų). Į 
tą sumą įeina ES PHARE pro
gramos, naujų ISPA bei SA- 
PARD projektų lėšos ir pinigai, 
skiriamai Ignalinos atominei 
elektrinei uždaryti, skelbia EL
TA. Finansiniai memorandu
mai šiuo reikalu buvo pasirašyti 
Europos komisijos delegacijos 
Lietuvoje vadovo ambasado
riaus Henrik Schmiegelow ir 
Lietuvos užsienio reikalų minis- 
terio Algirdo Saudargo. Di
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Tebevyksta dvasinė kova tarp gėrio ir blogio 
Kokie yra tikrieji lietuvaičių tautiniai drabužiai? 

Kartais beieškant naujovių, prasilenkiama su logika 
Bjaurus žodynas Lietuvos dienraštyje 

Per dešimt metų komunistinės nuotaikos dar neišnyko 
Plataus masto kalbininkas

Prof. Zigmas Zinkevičius, atšventęs 75-rių metų sukaktį Vilniuje 
Krikščionybė Lietuvos mene

Paroda, atskleidusi krikščioniškosios Lietuvos kultūros savitumą 
Sprendimas autonomininkų byloje 

Lenkų spaudos atgarsiai

džiausios sumos bus skiriamos 
projektams, susijusiems su Lie
tuvos įstatymų derinimu prie 
ES reikalavimų ir administraci
nių gebėjimų stiprinimui. Ne
mažai teks ir Lietuvos darbams 
derinantis prie Šengeno sutar
ties reikalavimų, o taip Lietuvos 
rytinės sienos su Gudija nusta
tymu. Iš didelės apimties infra
struktūros projektų fondo 2 
mln. eurų (8 mln. litų) bus ski
riama Jurbarko vandenvalos 
įmonės projektui, kurio tikslas 
yra pasiekti, kad būtų sumažin
tas į Baltijos jūrą išmetamų ter
šalų kiekis.

Paskirtas derybininkas
Prezidentas Valdas Adam

kus sausio 20 d. paskyrė karje
ros diplomatą užsienio reikalų 
viceministerį Vygaudą Ušacką 
vyriausiuoju Lietuvos derybi
ninku su Europos sąjunga, skel
bia ELTA. Pastarasis koordi
nuos derybų procesą ir paren
giamuosius darbus, susijusius su 
derybų pozicijomis bei artėjan
čiais derybininkų susitikimais, 
nebus priklausomas nuo politi
nių partinių permainų valstybės 
vadovybėje ir dirbs visą derybų 
laikotarpį. Nuo 1991 m. dirbęs 
užsienio reikalų ministerijoje, 
jis buvo atsakingas už ryšius su 
Beniliukso šalimis, Europos są
junga, Vakarų Europos sąjunga 
ir SAS (NATO), o vėliau dirbo 
Lietuvos misijoje prie Europos 
bendrijos. Jis liks UR vicemi- 
nisteriu. Oficiali narystės dery
bų su Lietuva pradžia yra nu
matyta vasario 15 d., bet pir
mieji derybininkų susitikimai 
gali įvykti tik kovo pabaigoje.

Atmetė prezidento siūlymą
“Lietuvos rytas” skelbia, 

kad sausio 12 d. seimas atmetė 
prezidento Valdo Adamkaus 
dekretu pateiktą siūlymą svars
tyti Visuomenės informavimo 
įstatymo pataisas. Taip pat pri
pažinta negaliojančiomis pra
ėjusių metų pabaigoje priimtas 
šio įstatymo pataisas, tad liko 
galioti senasis įstatymas be pa
taisų. Pakeitimuose kalbama 
apie Lietuvos radijo ir televizi
jos (LRT) statusą, veiklos prin
cipus, finansavimą ir LRT tary
bos sudarymo principus.

Prezidentas nesutiko su 
įstatymo nuostata, kad aukš
čiausioji LRT valdymo instituci
ja - taryba - sudaroma 6 me
tams iš 16 nurodytų visuomeni
nių organizacijų deleguotų at
stovų. Jo siūlymu, taryba turėtų 
būti sudaroma 4 metams iš 15 
asmenų. Penkis skirtų preziden
tas iš visuomeninių organizaci
jų, mokslo ir kultūros instituci
jų, o dešimt - seimas, propor
cingai nuo seimo daugumos ir 
mažumos. Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis pareiškė 
nuomonę, jog tarybos sudary
mas ilgai užsitęstų ir “neatsa
kytų į lūkesčius”. Iki vasario 8 
d. iš parlamentarų ir preziden
tūros atstovų bus sudaryta dar
bo grupė naujam projektui pa
rengti. RSJ
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<5? RELIGINIAME GYVENIME

Komunistai ir jų vaidmuo Lietuvoje
Žvelgiant į vingiuotą praeitį ir dabartį iškyla kai kurie mažai žinomi plačiajai 

visuomenei bruožai ir asmenys

Biblijos diena buvo surengta 
Biržų kultūros namuose 1999 m. 
lapkričio 14 d. Susirinko katali
kai, reformatai, metodistai, ad
ventistai, sekminininkai. Kun. V. 
Aliulis, MIC, kalbėjo apie naujai 
išleistą Šventąjį Raštą, Šv. Jono 
Krikštytojo parapijos klebonas ra
gino visus jį skaityti.

“Mes laisvi nuo narkotikų” 
tokia tema buvo surengtas semi
naras Kėdainiuose 1999 m. lap
kričio 21 d. Kalbėjo mokytoja R. 
Kutraitė, paskaitą skaitė medici
nos studentė I. Kuliavienė. Semi
nare dalyvavo ir keturi Kauno ku
nigų seminarijos klierikai, disku
tavę apie gyvenimo prasmę ir at
sakinėję į klausimus. Kun. S. Bit- 
kausko aukotose Mišiose paminė
ta Kristaus Karaliaus šventė.

Kauno Prisikėlimo šventovės 
ateitis aptarta specialioje konfe
rencijoje 1999 m. gruodžio 3 d. 
Dalyvavo valdžios, miesto, visuo
meninių organizacijų, Kauno ar
kivyskupijos, statybos komitetų 
atstovai. Kauno miesto mero H. 
Tamulio nuomone, pagrindinis 
pajamų šaltinis esanti valstybė. 
Yra vilties, kad lėšų iš valstybės 
biudžeto bus galima gauti. Per 
dešimtį metų aukų buvo surinkta 
2.7 mlj. iš žmonių ar juridinių as
menų. Maždaug tiek pat skyrė 
valstybė ir savivaldybės. Šventovei 
atstatyti reikia dar apie 20 mlj. Li
tų. Arkivyskupas S. Tamkevičius 
priminė, kad 1934 m. prasidėję 
statybos darbai buvo vykdomi 
daugiausia už aukotojų pinigus. 
Apie dabartinę būklę kalbėjo 
šventovės atstatymo k-to narys dr. 
A. Sprindys, komp. G. Kuprevi
čius, prof. V. Nezgada, supažindi
nęs su komiteto veikla. Paaiškėjo, 
kad per dešimt metų atlikta dar
bų už 5.05 mlj. litų. Siūlymas bū
simą šventovę panaudoti ir kultū
riniams renginiams, klasikinės mu
zikos koncertams nerado pritari
mo. Tačiau pasisakyta už Švento
vės rėmimo fondo steigimą.

Krikščioniškųjų Bendrijų va
dovai 1999 m. gruodžio 13 d. susi
tiko su Lietuvos prezidentu V. 
Adamkumi ir svarstė klausimą, 
kaip dvasininkai galėtų prisidėti 
prie Lietuvos atsinaujinimo. Lie
tuvos vyskupų konferencijos 

Žemaičių Naumiesčio medinė šventove. Ypač gražus jos vidus
Nuotr. V. Maco

(LVK) pirm, arkivyskupas S. 
Tamkevičius pareiškė, kad krašte 
yra daug neteisingumo, per dide
lė socialinė nelygybė, tikėtina, 
kad bus žengtas pozityvus žings
nis, kai bus pasirašytos Lietuvos 
ir Šventojo Sosto sutartys, užtikri
nančios normalią Kat. Bendrijos 
veiklą. Arkivyskupas taipgi primi
nė, kad Kat. Bendrija palaiko jun
gimosi į vakarietiškas sistemas 

•siekius, bet turimos tapatybės ne
prarandant. Kat. Bendrija ir Lie
tuvos valdžia turėtų glaudžiau 
bendradarbiauti tarnaujant žmo
nėms. Susitikime buvo pabrėžtos 
kelios sritys - varguomenė, švieti
mas, jaunos šeimos ir kaimiečiai. 
Vilniaus ir Lietuvos Ortodoksų 
Bendrijos arkivyskupas Chrizos- 
tomas teigė, kad naująjį tūkstant
metį sutinkame su žemu dorovės 
ir dvasingumo lygiu. Iš valstybės 
reikia ne materialinės pagalbos, o 
tik gerų ir veikiančių įstatymų.

Kanados katalikų mėnraštis 
“Challenge” 2000 metų sausio 
numeryje išspausdino dr. Barbara 
MacKalski ilgoką laišką apie a.a. 
prel. J. Bertašių, buvusį Vinipego 
lietuvių parapijos kleboną. Mat 
netoli lietuvių Šv. Kazimiero 
šventovės yra Manitobos universi
teto medicinos mokykla, kurios 
studentai sekmadieniais dalyvau
davo velionies laikomose angliš
kose pamaldose. Ji rašo: “Kai aš 
sutikau Monsinjorą pirmaisiais 
mano studijų metais medicinos 
mokykloje, buvau nustebinta ne
paprasta jo meile, jo pamaldumu 
Dievo Motinai Marijai, pagarba 
Eucharistijai. Jis maloniai pakvie
tė mane į savo bendruomenę. 
Prie manęs prisidėjo keletas 
draugų. Vėliau prisidėjo ir kitų 
konfesijų studentai, net “agnosti
kai” tapo reguliariais pamaldų 
lankytojais universiteto egzaminų 
metu. Monsinjoras buvo mūsų 
draugas, mokytojas, patarėjas. Jis 
atnašavo Mišias už mūsų studijų 
sėkmę. Jisai skatino mus melstis, 
turėti Rožinius, atlikti gerą išpa
žintį. Dažnai jis pakviesdavo stu
dentų grupę pusryčiams savo kle
bonijoje ir tada kalbėdavo apie 
medicininę etiką. (...) Jis buvo 
elegantiškas, orus, tikras Kristaus 
ambasadorius. Jis mylėjo Kristų ir 
tą meilę įkvėpė mums”.

VIKTORAS ALEKNA, Vilnius
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Pertvarka partijoje
Bet Lietuvoje Komunistų 

partijos tada nebuvo, o buvo tik 
Tarybų Sąjungos komunistų par
tija, ir kiekvienas Lietuvoje gyve
nantis komunistas turėjo Tarybų 
Sąjungos komunistų partijos 
knygelę. Todėl dar 1989 m. bir
želį Lietuvos komunistai nutarė 
1989 m. gruodžio 20-21 d. šauk
ti Lietuvos komunistų konfe
renciją ir joje pakeisti kai ku
riuos partijos įstatų straipsnius.

Toks suvažiavimas numaty
tą dieną ir įvyko Vilniuje. Pa
prasti partijos nariai rajonų 
konferencijose, siųsdami savo 
pasiuntinius į Vilnių, įpareigojo 
siekti didespio savarankiškumo. 
Suvažiavime buvo priimtas nu
tarimas paskelbti, kad Lietuvoje 
komunistai yra susivieniję į Lie
tuvos komunistų partiją. Tik ne
didelis būrelis, daugiausia Lie
tuvoje esančių Raudonosios ar
mijos įgulų partijos delegatai, 
tokiems pertvarkymams prieši
nosi ir pasiliko Lietuvos komu
nistų partijos nariais ant TSKP 
platformos. Lietuvos komunis
tai suskilo...

Komunistų siekiai
Ko troško Lietuvos komu

nistai, darydami tokius pertvar
kymus? Mat artėjo Lietuvos 
Aukščiausiosios tarybos rinki
mai. Sąjūdis rinkimams rengėsi 
labai rimtai: visose rinkimų apy
gardose kėlė savo kandidatus. 
Komunistai aiškiai pajuto, kad 
jie rinkimus gali pralaimėti, ir 
naujoji Aukščiausioji taryba gali 
priimti tokius nutarimus, kurie 
būtų nepageidaujami nei Lietu
vos, nei visos Tarybų Sąjungos 
komunistams.

Taip ir įvyko: 1990 m. vasa
rio mėn. Lietuvoje įvyko Aukš
čiausiosios Lietuvos respublikos 
tarybos rinkimai, per kuriuos 
buvo išrinkta du trečdaliai Są
jūdžio kandidatų ir tik trečdalis 
komunistų. Tiesa, ir nemaža Są
jūdžio atstovų buvo buvę komu
nistai, bet per pirmą Aukščiau
siosios tarybos posėdį 1990 m. 
kovo 10 d. Aukščiausiosios tary
bos pirmininku buvo išrinktas 
Sąjūdžio pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, kuris kitą dieną - 
kovo 11 Tarybai pasiūlė priimti 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimą. Šį aktą pasirašė ir 
Aukščiausios tarybos nariai ko
munistai, taip pat ir Lietuvos 
komunistų partijos pirmasis sek
retorius Algirdas Brazauskas.

Nepriklausoma Lietuva bu
vo atkurta, bet Lietuva išliko 
komunistų rankose. Atsikūru
sios Lietuvos min. tarybos pir
mininke buvo patvirtinta komu
nistė Kazimiera Prunskienė, jos 
pavaduotojai - komunistai A. 
Brazauskas, R. Ozolas, daugu
mas ministerių liko tie patys 
buvę sovietinės Lietuvos minis
terial. Taigi valdžia, nors ir 
Nepriklausomoje Lietuvoje, li
ko sovietinė. Ūkinio savarankiš

PADĖKA
AtA

KSAVERA ŠLEKIENĖ
mirė 1999 m. lapkričio 27 d. Palaidota lapkričio 30 d. 

Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoj^, Ont.
Nuoširdžiausia padėka Prisikėlimo parapijos kle

bonui kun. A. Simanavičiui, OFM, už iškilmingas konce- 
lebracines gedulines Mišias, kun. E. Jurgučiuį, OFM, už 
nuoširdų nuolatinį velionės lankymą namuose, suteiktą 
ligonio Sakramentą, maldas laidotuvių namuose ir kapi
nėse, kun. J. Sasnauskui, OFM, už jautrų ir prasmingą 
pamokslą, broliui J. Žukauskui, OFM, už patarnavimą 
Mišiose.

• Dėkojame D. Radikienei už jausmingą giedojimą 
ir vargonavimą Mišių metu. Sujaudinti ir be galo dėkingi 
esame gausių giminių, draugų, pažįstamų dalyvavimu 
maldose bei Mišiose, ačiū už įspūdingas gėles, už dosnias 
aukas “Vaiko tėviškės namams”, Prisikėlimo parapijos 
persikėlimo - vajui, Tremtinių fondui, “Tėviškės žibu
riams”, “Alzheimers Society”, už užprašytas Mišias, pa
reikštas užuojautas žodžiu, spaudoje, laiškuose. Dėkoja
me dr. S. Šalkauskiui už pareikštas mintis kapinėse. Ačiū 
M. Povilaitienei ir D. Keršienei už aukų rinkimą, B. Sta
nulienei už skaniai paruoštus pietus ir visoms pažįsta
moms, atnešusioms pyragus.

Jūsų visų nuoširdumas mūsų liūdesio valandomis 
ir pagarba mūsų brangiai žmonai, mamytei, tetai, močiu
tei, giliai palietė mūsų širdis.

Vyras Eliziejus,
dukros - Gražina Matukiene,

Živilė Stanton su šeimomis, 
sūnus Arūnas su šeima

kumo kūrėjai K. Prunskienė ir 
kiti žaidė nematomus žaidimus 
su M. Gorbačiovu, paskelbė 
Lietuvos savarankiškumo atkū
rimo moratoriumą - nusileido 
M. Gorbačiovo spaudimui.

Lietuvos visuomenė skaldė
si: vieni palaikė Lietuvos atkūri
mo reginį, kiti skelbė nieko iš to 
neišeisiant, nes ir filosofas pa
skelbė, kad nepriklausomybė - 
istorinė klaida. Atėjo 1991 me
tų sausio 13. kuri parodė, kad 
tauta vis dėlto ne su komunis
tais. Tada komunistai ėmė skal
dyti nematomu ginklu. Aukš
čiausiojoje taryboje prasidėjo 
nuolatinės rietenos, susidarė 
kelios frakcijos, kol pagaliau 
buvo priimta konstitucija ir 
Tauta paskelbė seimo rinkimus.

Seimo rinkimai
Seimo rinkimus 1992 m. ru

denį laimėjo buvę komunistai, 
dabar jau pasivadinę Lietuvos 
demokratine darbo partija. Ne
trukus ir Lietuvos prezidentu 
buvo išrinktas Lietuvos komu-- 
nistų partijos pirmasis sekreto
rius Algirdas Brazauskas.

Ar Lietuvos piliečiai - lietu
viai jau nusigręžė nuo Sąjūdžio? 
Ar jie vėl panoro Maskvos ma
lonės - šlapios dešros? Gal ir 
ne. Bet sunkumai, kurie užklu
po beatsikuriančią Lietuvą (be 
abejonės, tie sunkumai buvo ke
lianti tų pačių komunistų), ne 
vienam Lietuvos piliečiui buvo 
per sunkus išbandymas po so
vietinio siaubo metų, ir jie vėl 
panoro tvirtos valdžios rankos...

Tas tvirtos valdžios troški
mas tebesklando Lietuvoje ir iki 
šių dienų. Juk ir V. Landsbergio 
nerinko prezidentu, nes, girdi, 
jo valdanti ranka esanti per silp
na... Lietuvos piliečiai tebesi- 
blaško, vis dar nesuprasdami, 
kas iš tikrųjų yra Lietuvos “ge
radariai”.

O tie “geradariai” - tai bu
vę Lietuvos komunistai. Šiemet 
(1999 m.) gruodžio 21 d. suka
ko jau dešimt metų, kai komu
nistai paskelbė esą Lietuvos ko
munistų partijos nariai. Vienas 
iš anos partijos propagandistų - 
Algimantas Čekuolis, turėda
mas Lietuvos televizijoje savo 
pusvalandį sekmadieniais ir pir
madieniais, jau gruodžio 12 d. 
televizijos žiūrovams aiškino, 
kaip Lietuvos komunistai “sten
gėsi” atkurti nepriklausomybę. 
Iš jo pasakojimo išeina, kad tik 
komunistų dėka Lietuva ir at
sikūrusi.

Televizijos programoje
Po poros dienų ta pati Lie

tuvos televizija pasikvietė Algir
dą Brazauską bei Povilą Gylį ir 
pagarsėjusį istoriką Truską, ku
rie dar kartą Lietuvos televizi
jos žiūrovams liaupsino Lietu
vos komunistų nuopelnus prieš 
dešimt ir daugiau metų. Jau mi
nėjau, kaip A. Brazauskas gyrė
si dėl Lietuvos himno įteisini
mo. Jis nepaminėjo, kad ir 
Vilniaus katedrą tikintiesiems 
sugrąžino pirmiau pasitaręs su 

M. Gorbačiovu. Tai koks čia jo 
nuopelnas? Kad Gorbačiovą 
paprašė leidimo tai padaryti?

A. Brazauskas ir P. Gylys 
per tą televizijos laidą, pavadin
tą “Spaudos klubas”, teigė, kad 
Lietuvos komunistų atsiskyri
mas buvęs savarankiškas lietu
vių komunistų žygis, kuris Gor
bačiovą apstulbinęs, o Lietuvoje 
sudaręs galimybę atkurti Nepri
klausomybę. Atseit, komunistų 
nuopelnas, kad Lietuva - pir
moji sovietinė respublika, suge
bėjusi išsprūsti iš Sovietinės Są
jungos gniaužtų.

Laidoje buvo leista daly
vauti ir disidentams V. Bogušiui 
bei A. Terleckui, kurie paneigė 
tuos P. Gylio ir A. Brazausko 
teiginius. A. Terleckas aiškiai 
pasakė, kad atsiskyrimas buvo 
reikalingas Maskvai. Atsiskyri
mas buvęs gražus spektaklis 
tautai apgauti. Galėtume pridė
ti - apgauti tiems, kurie 50 m. 
kovojo ir siekė Lietuvos nepri
klausomybės. Jie nebuvo apgau
ti: jie sulaukė nepriklausomos 
Lietuvos, bet kartu pamatė ir 
tebemato, kad tų kovotojų yra 
nedaug, kad jie ir šiandien yra 
antrarūšiai, o praktiškai Lietu
vai tebevadovauja buvę komu
nistai.

Tiesa, pasak P. Gylio, jie 
buvę ir esą šiaudiniai komunis
tai. Bet jie sugebėjo per 50 me
tų įsisąmoninti komunizmo kū
rėjų mintį, kad buitis lemia 
žmogaus sąmonę. Jie ir tada 
stodami į komunistų partiją 
dažniau norėjo pagerinti savo 
buitį, negu kurti pasaulinį ko
munizmą.

Ir atsikuriant Lietuvai ko
munistai pirmiausia rūpinosi sa
vo buitimi: komunistai įmonių 
direktoriai grobėsi. įmones, ko
munistai kolūkių pirmininkai 
griovė kolūkius, turtą pasigrob
dami sau, komunistai švietimo 
įstaigų vadovai tebeauklėja Lie
tuvos jaunimą komunistine, 
šiandien vadinama liberalistine 
dvasia.

Lietuvos žiniasklaida tebėra 
buvusių komunistų rankose, tik 
šiandien ji atvirai tyčiojasi iš 
dvasinių vertybių ir propaguoja 
smurtą, paleistuvystę, vagystes, 
kyšius, kaip sovietiniais laikais, 
taip ir dabar iki žvaigždžių kelia 
visokias “žvaigždes” bei blizgu
čius ir “duonos bei žaidimų” 
kultūrą, iš peties kritikuoja Lie
tuvos valstybės siekius atkurti 
normalų, pagrįstą rinkos ekono
mika gyvenimą. Spauda iki 
marškinių nurenginėja jiems ne
palankius vadovaujančius žmo
nes ir nė žodžiu neužsimena 
apie didžiuosius nusikaltėlius, 
jei jie yra iš buvusių komunistų 
gretų, nors jie šiandien daro di
džiausius valstybinius ir ekono
minius nusikaltimus.

Vis dėlto Lietuva kyla
Tiesa, reika pripažinti, kad 

Lietuva kyla, tauta atbunda. Ir 
nors kelias į laisvę ne tik akme
nuotas, bet ir erškėčiuotas. Net 
ir tarp piktžolių kasdien vis 
daugiau kyla skaisčių žiedų, 
skelbiančių, kad lietuvių tauta 
bunda. Vaikų krūtinių jau ne
slegia Lenino žvaigždutės, kak
lų nespaudžia pionierių kakla
raiščiai, į šventoves kelias atvi
ras. Tik komunistai dar laisvą 
žodį turi ir tebevyksta dvasinė 
kova tarp gėrio ir blogio. Tik 
gal ta kova ir užgrūdins teisiuo
sius, gal į nebūtį nustums blogio 
skelbėjus.

O buvę Lietuvos komunistų 
partijos vadovai ir eiliniai turės 
susitaikyti su tuo, kad Lietuva 
išsprūdo iš jų rankų ir eina savo 
keliu.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

Vilniaus vyskupas pagalbininkas JUOZAS TUNAITIS skaito maldas 
Sausio 13-tosios didvyrių pagerbtuvėse Vilniaus Antakalnio kapinėse. 
Už jo - paminklas žuvusiems pagerbti Nuotr. L. Baziliausko

AtA
STASEI PETRULIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžiai užjaučiame liūdesyje likusius - žentą dr.
ČESLOVĄ JONĮ, valdybos iždininką, jo žmoną dr.
BIRUTĘ ir jų šeimą -

“Tėviškės žiburiai”

AtA
STASEI PETRULIENEI 

mirus,
dr. ČESLOVĄ JONĮ, valdybos pirmininką, ir jo žmoną 
dr. BIRUTĘ, netekus uošvės ir brangios motinos nuo
širdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime -

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo 
darbuotojai ir valdyba

AtA
SOFIJAI PAKŠTIENEI

mirus, jos dukrą LAIMĄ, dukraites - RŪTĄ ir 
KAROLINĄ, seseris - LIUCIJĄ ir ALEKSANDRĄ 
bei kitus artimuosius jų liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

Leokadija ir Juozas Vitai

Ateis pavasaris, žydės gėlės ir beržai -
Tavęs nebus.

Ateis dukros ir anūkai, ten kur tu buvai -
Tavęs nebus.

AtA
ELENAI ANTANAITIENEI, 

po ilgos žemiškos kelionės iškeliavus į Amži
nybę, jos dukras - DANUTĘ GUTAUSKIENĘ, 
JAVITĄ STRIKIENĘ, STELLĄ PANAVIENĘ, 
jų šeimas bei visus gimines nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime -

A. Kšivickienė, Dundas M. L. Paškai, Burlington 

E. Kronienė, Dundas L. J. Stungevičiai, Hamilton

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

PADĖKA
AtA

VIKTORAS GRAŽULIS
iškeliavo amžinybėn, 1999 m. gruodžio 20 d. Palaidotas 

gruodžio 23 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje, Ont

Nuoširdžiai dėkoju V. Pūtvio šaulių kuopos vadui 
Vyt. Pečiuliui ir visai kuopai už gražų palydėjimą į am
žino poilsio vietą; klebonui kun. A. Simanavičiui, OFM, 
už gedulines Mišias, kun. E. Jurgučiui, OFM, už palydė
jimą į kapines, Irenai Žukauskaitei už Šv. Rašto skaitymą 
šventovėje.

Dėkoju visiems už pareikštas užuojautas, užpra
šytas Mišias, atsiųstas gėles ir gausų dalyvavimą. Taip pat 
dėkoju B. Matulaitienei ir M. Povilaitienei už aukų rin
kimą vėžiu sergantiems Lietuvoje vaikams. Ačiū V. Birš- 
tonui už skaniai paruoštus pietus ir ponioms už pyragus.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas liks man ne
pamirštamas.

Teresė Gražulienė

mailto:tevzib@pathcom.com


Kokie yra tikrieji lietuvaičių tautiniai drabužiai?
GENOVAITĖ BREICHMANIENĖ

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Tautinio atgimimo banga XX 
amžiaus pradžioje

Šio šimtmečio pradžioje, 
kai Lietuva pasiskelbė nepri
klausoma valstybe ir atsikratė 
ilgai ją slėgusio caristinės Rusi
jos jungo, Lietuvos inteligentija, 
nors ir buvo negausi, bet labai 
patriotiškai nusiteikusi, kilusi iš 
sveiko lietuviško kaimo. Savo 
entuziazmu ir pasišventimu 
įstengė uždegti kaimo žmones ir 
įkvėpti jiems laisvės troškimą. 
Vos paraginti savanoriai būriais 
rinkosi savo krašto ginti, o išviję 
priešą stengėsi kurti laisvą Lie
tuvą. Per dešimtį metų jauna 
valstybė buvo padariusi didelę 
pažangą švietimo, žemės ūkio, 
pramonės ir prekybos srityse.

XX š. pradžioje per Europą 
ėjo tautinio susipratimo banga. 
Kiekviena tauta ieškojo savo 
šaknų - stengėsi sužinoti, kas jai 
būdinga ir kuo ji skiriasi nuo 
kitų. Buvo ruošiamos tarptauti
nės parodos ir festivaliai, ku
riuose kiekviena tauta pasirody
davo savo menu, audiniais, me
džio drožiniais, dainomis, šo
kiais ir kitomis savo tautai bū
dingomis meno apraiškomis. 
Lietuva tuo labai pradėjo do
mėtis.

Lietuvos pakelės buvo nu
sagstytos mediniais meniškais 
kryžiais, koplytėlėmis, kaimo 
dievdirbių sukurtais Rūpintojė
liais, bet apie audinius mažai 
buvo žinoma, nes sodžiaus žmo
nėms tai atrodė kasdieninė bū
tinybė. Nuo jaunų dienų kiek
viena kaimo mergina sėdėdavo 
staklėse ir ausdavo sau kraitį. 
Taip pat ir visi kaimo žmonių 
drabužiai buvo namuose austi iš 
vilnų, linų ar medvilnės. Drabu
žiai buvo skirstomi į išeiginius ir 
darbinius. Išeiginiai drabužiai 
buvo audžiami iš geros vilnos ir 
geriausios rūšies linų. Tuo tar
pu darbiniai drabužiai buvo jau 
iš prastos vilnos ir linų, kurie 
kartais būdavo ir su pakulomis 
susimaišę, tad juos vadindavo 
net pakuliniais drabužiais. Lie
tuvos moterys ir merginos mo
kėdavo išausti puikias raštuotas 
staltieses, lovatieses, rankšluos
čius ir juosta. Kartais merginos 
išsiausdavo sau ir vestuvinį dra
bužį.
Dailininkų Tamošaičių įnašas 

lietuvių liaudies menui
Nuo 1926 m. jaunas daili

ninkas Antanas Tamošaitis pra
dėjo domėtis ir tyrinėti Lietuvos 
sodžiaus audinius. Jis važinėjo 
po kaimus ir senose močiučių 
skryniose atrado užsilikusių 
daug meniškų audinių. Ypatin
gai puošnios jam atrodė kaišy
tinės prijuostės. Jis ilgą laiką va
žinėjo po sodžius, kruopščiai 
užrašinėjo senų žmonių pasako
jimus, audimo techniką, net ir

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

NETEKUS GYVENIMO DRAUGO

a.a. VYTAUTO PETRUŠAIČIO, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai BIRUTEI 
ir jos artimiesiems -

Petras Butėnas,
dukra Marytė Akelaitienė su šeima

PADĖKA
IŠKELIAVUS Į AMŽINYBĘ 

MYLIMAM GYVENIMO DRAUGUI

A+A
ZENONUI A. TUMOSUI, 

dėkojame Prisikėlimo parapijos klebonui kun. Aug. Si
manavičiui, OFM, kun. Pijui Sarpnickui, OFM, kun. Eug. 
Jurgučiui, OFM, už gedulines Mišias, maldas laidotuvių 
namuose ir Šv. Jono lietuvių kapinėse; Algiui Simanavi
čiui už giedojimą. Visiems užprašiusiems Mišias, aukoju
siems Lietuvai; karsto nešėjams, P.B.J. Greičiūnams, J. 
Vitkūnienei už paruošimą maisto.

Nuoširdus ačiū visiems daktarams, o labiausiai dr. 
A. Valadkai ir dr. M. Valadkai teikusiems paslaugas. 
Draugams ir artimiesiems bei kaimynams, už pareikštą 
užuojautą asmeniškai, žodžiu ir raštu.

Žmona Birutė, giminės Kanadoje ir Lietuvoje

pats išmoko austi. Pradėjęs dės
tyti dailę Moterų dailės darbų 
mokykloje, ten sutiko gabią au
dėją Anastaziją Mažeikaitę ir ją 
vedė. Tada abu Tamošaičiai pa
šventė visą savo gyvenimą lietu
vių liaudies meno tyrinėjimui, 
ypatingai audiniams, juostoms 
tautiniams drabužiams. Kiek
vieną detalę jie išnagrinėjo, ap
rašė, o vėliau Žemės ūkio mi
nisterijos remiami važinėjo po 
Lietuvą, ruošė audimo kursus, 
mokydami jaunas merginas au
dimo meno, nes pakilus gerovei 
vis mažiau buvo audžiama kas
dieninės buities reikalams na
muose. Vis dėlto kiekvienoje 
sodyboje buvo audimo staklės, 
ir lietuvaitės ausdavo.

Savo surinktą medžiagą be
studijuodamas, A. Tamošaitis 
pamatė, kad įvairių Lietuvos 
vietovių žmonės turi skirtingus 
spalvų, raštų derinius ir drabu
žių pasiuvimo stilius. Tad jis 
Lietuvą suskirstė į 7 sritis: 
Aukštaitiją, Žemaitiją, Dzūkiją, 
Kapsus, Žanavykus, Vilniaus 
kraštą ir Mažąją Lietuvą.

Žemės ūkio rūmai Kaune 
perijodiškai leido A. Tamošai
čio paruoštas knygas “Sodžiaus 
meną”, o 1939 m. išleido “Lie
tuvių moterų tautiniai drabu
žiai” knygą; kurioje smulkiai ir 
kruopščiai išnagrinėtas, pieši
niais ir nuotraukomis pailius
truotas kiekvienos Lietuvos sri
ties jaunos mergaitės ir ištekė
jusios moters tautinis drabužis. 
A. Tamošaitis tautinį lietuvaitės 
drabužį apibūdindavo labai 
trumpai: tai sodžiuje austas lie
tuvaitės išeiginis drabužis. Lietu
voje prasidėjo tikras lietuvės 
moters tautinio drabužio atgi
mimas. Lietuvos chorai, liau
dies ansamblis, tautinių šokių 
grupės buvo pasipuošusios A. 
A. Tamošaičių suprojektuotais 
drabužiais, jau atsikračiusiais 
visų svetimų įtakų (aksomo ir 
brokado liemenių, siuvinėtų 
prijuosčių ir visokių pigių bliz
gučių).

A. A. Tamošaičiai pradėjo 
dalyvauti tarptautinėse parodo
se Paryžiuje 1937 m., Berlyne 
1938 m. ir Niujorke 1939 m. Jie 
išstatydavo puikius raštuotus 
audinius: lovatieses, staltieses, 
tautinius merginų drabužius, o 
kartais A. Tamošaitienė sėdė
davo staklėse ir demonstruoda
vo audimo meną. Visur jie susi
laukdavo visuotinio pripažini
mo, pagyrimo ir premijų. Jie iš
kėlė lietuvių liaudies meno gro
žį ir ypatumus ne tik Lietuvoje, 
bet ir tarptautiniuose rengi
niuose.

Tamošaičiai Kanadoje
Su visais kitais karo pabėgė

liais A. A. Tamošaičiai atsirado 
Kanadoje, kur prie šv. Lauryno 
upės gražioje vietoje nusipirko 
sodybą, ją išpuošė koplytėlėmis, 
žiogreliais ant stogų, o visi so
dybos pastatai virto didžiule ga
lerija, kuri buvo atvira visiems, 
kas tik domėjosi lietuvių liau
dies menu. Čia jiedu įsteigė 
Tautodailės institutą, čia renge 
įvairius audimo kursus, aiškino 
spalvų ir raštų derinius, lietuvių 
liaudies meno ypatumus ir gro
žį. Įvairios organizacijos, meno 

ansambliai, šeštadieninių mo
kyklų mokiniai autobusais at
vykdavo į šį tokį jaukų lietuviš
ką kampelį. Visados jie visus 
maloniai sutikdavo, vaišindavo, 
aprūdydavo savo galerijas, audi
mo meną ir 1.1.

Šį skirtingą ir vienintelį vi
soje Kanadoje lietuvišką kam
pelį visai atsitiktinai pastebėjo 
Kanados valdžia ir suprato, kiek 
neįkainojamo turto ir meno čia 
sukrauta ir kaip jis praturtina 
įvairiaspalvę Kanados mozaiką. 
Kanados valdžia finansavo ir jų 
knygos “Lithuanian National Cos
tume” išleidimą 1979 m.

1980 m. sausio 24 d. “Tėviš
kės žiburiai” išspausdino pasi
kalbėjimą su knygos autoriais. 
A. Tamošaitis, paklaustas apie 
tautinių drabužių atgimimą ir 
kūrybą nepriklausomoje Lietu
voje, atsakė: “Pati didžiausia 
mano kova buvo išgyvendinti 
aksomines lenkiškas “šniūravo- 
nes”, neva “birutiškus” šilkinius 
drabužius. Mūsų mokslininkai 
apvalė lietuvių kalbą nuo “bar
barizmų”, o man teko kovoti už 
pašalinimą tautiniuose drabu
žiuose aksomo, “parčia”, šilko 
ir visokių vengriškų skepetų. 
Kaimuose buvo užtektinai na
muose austų senoviškų drabu
žių pavyzdžių (...) ir mudviejų 
“Lithuanian National Costume" 
knygoje nėra vietos fabrikiniams 
svetimų kraštų audeklams”.

Abu A. A. Tamošaičiai pa
lieka stipriai įmintą savo pėdą 
Kanados žemėje. Jie išleido an
glų kalba ir daugiau knygų (apie 
juostas, velykinius margučius), 
kurios paliks Kanados archy
vuose. A. a. Anastazijos gobele
nais puošiasi Kanados valdžios 
įstaigos, jos nepaprastai gražūs 
tautiniai lietuvaičių drabužiai 
puošia muziejų sales, bylodami 
apie lietuvių imigrantų įnašą į 
Kanados gyvenimą. Jų abiejų 
spalvingi meno kūriniai, jų tapy
ba pasklidusi ne vien Kanadoje. 
O kad išeivija yra pasipuošusi 
gražiais jų projektuotais tauti
niais drabužiais, tai jų ir jų pa
ruoštų audėjų nuopelnas.

Ar Lietuvos ansamblių apranga 
turi įtakos išeivijai?

1974 m. Vilniuje išleista 
Stasės Bernotienės knyga “Lie
tuvių liaudies moterų drabu
žiai” (XVIII a. pabaiga - XX a. 
pradžioje). Šioje knygoje rašo
ma, kad įvairūs muziejai ruoš
davo ekspedicijas į kaimą seno
viškų drabužių pavyzdžių rinkti, 
nes tas spontaniškas atgimimas 
vyko toliau nors ir okupuotame 
krašte. Iš šios surinktos medžia
gos dailininkai kūrė drabužius 
meno ansambliams, šventėms, 
kolūkiams, saviveiklos kolekty
vams. Bet, matyt, atrankos šie 
dailininkai nedarė, nes nuo 
1965 m. dainų švenčių leidi
niuose moterų apranga pradeda 
keistis. Vėl grįžta aksomas, blo
kada, “parčia”, karūnėlės deda
mos ant kaktos, kartais mergi
nos galvas uždengia “čepčiais”, 
merginų sijonai darosi vis trum
pesni, prapuola audinių raštai, 
drabužiai visam vienetui daromi 
vienodi, lyg ir uniforma. A. Ta

Angluos lietuvių dovana princesei Dianai

mošaitis savo knygose taip pat 
mini “čepčius”, kurie pagal jį ir 
St. Bernotienę išnyko XIX a. 
Juo merginos pridengdavo plau
kus nuo saulės ar vėjo. A. Ta
mošaitis sako, kad vyresnio am
žiaus moterys nešiodavo “čep
čius” po šilkinėmis skaromis, 
kad jie uždengtų plaukus ir ne
suteptų brangių iš kur nors į 
Lietuvą atklydusių skarų.

1998 m. paskutinėje dainų 
šventėje Vilniuje visos Lietuvos 
šokėjos buvo vietoj karūnėlių 
užsidėjusios baltas megztas ke
puraites, o išeivijos šokėjos ke
purėlių neturėjo, tad dėvėjo 
mažas baltas trikampes skareles 
surištas po kaklu. Atrodė lyg jos 
būtų pasiruošusios eiti į laukus 
šieno grėbti ar linų rauti. Bet 
kas eina linų rauti su raštuotais 
išeiginiais drabužiais? Kartais, 
beieškant naujovių, prasilenkia
ma su logika.

Antras papuošalas, kuris 
pradeda pas mus įsigyventi, tai 
tos baltos didelės ramunės ant 
jaunų mergaičių galvų. 1996 m. 
Dešimtoje sukaktuvinėje t.š. 
šventėje Čikagoje visos vaikų 
grupės šokėjos buvo su ramunių 
vainikais. Bet viena yra dirbti
nių ramunių vainikai, o kita kai 
į dainų šventes susirenka mer
gaitės su varpų ir lauko gėlių - 
pienių, ramunių, rugiagėlių, do
biliukų vainikėliais pasipuošu
sios, nors ir tai iš ryto jos gra
žios ir linksmos laksto Vilniaus 
gatvėmis, o vakarop ir vainikė
liai apvytę ir pačios šokėjos ar 
dainininkės būna pavargusios. 
Tai vis tiek negali apkeisti mer
ginos tautinio drabužio dalies - 
karūnėlės. O jeigu kas nors su
galvos įvairesnių spalvų gėlių 
prie ramunių pridėti, būsime 
panašios į ukrainietes.

Per visus penkis dešimtme
čius išeivijos ansamblių vadovai 
kovojo prieš mus iš Lietuvos pa
siekiančius labai suprastintus, 
suvienodintus uniforminius dra
bužius, nes jie buvo iškraipyti, 
greitai nublukdavo ir likdavo 
beverčiais. Mūsų audėjų čia iš
austu drabužiu ne tik jauna 
mergina puošiasi, bet ir palieka 
jį gražų savo dukrai ir vaikaitei. 
Iš Lietuvos ateinančios naujo
vės išeivijos tikrai daug nepavei
kė, nebent kelios smulkios ir 
nedaug reikšmės turinčios tauti
nio drabužio dalys, kurių reikė
tų tuojau atsisakyti, kad jos ne
paveiktų jaunų mokytojų, gru
pių ir ansamblių vadovių, kurios 
nėra pakankamai su lietuvaitės 
merginos ar moters tautiniu 
drabužiu susipažinusios. Lietu
voje išaudžiami puikiausi lini
niai audiniai, tad reikia tikėtis, 
kad greitai tie fabrikai pradės 
austi ir vėl raštuotus tautinius 
drabužius. Reikia tik džiaugtis, 
kad išeivijoje išliko tautinis lie
tuvaičių drabužis, o taip pat ir 
švaresnė nuo “barbarizmų” lie
tuvių kalba. Pamažu tai sugrįš į 
Lietuvą.

Pastaba. Pirmoje šio straipsnio 
dalyje išspausdintoje “TŽ” š.m. 3 
nr., paminėtas pokalbis su V. Alek
sandravičiumi išspausdintas “Pa
saulio lietuvio” 1989 m. lapkričio 
mėn. (ne 1999 m.).

Tautiniais drabužiais pasipuošiusios. Iš kairės: B. VINDAŠIENĖ, G. BREICHMANIENĖ ir M. 
BARONAITĖ-GRĖBLIŪNIENĖ 1972 m. Čikagoje

Bjaurus žodynas Lietuvos dienraštyje
Vilniaus universiteto rektoriaus ROLANDO PAVILIONIO straipsnis “Respublikos” 
dienraštyje. Jame jisai nekultūringais žodžiais juodina išeiviją ir dešiniosios 

linkmės politikus. Tai skandalingas išpuolis

JONAS DAUGĖLA

Kai anuo metu Vakarų są
jungininkai išmušė nacius iš 
Egypto, Anglijos min. pirm. 
Winston Churchillv parlamento 
rūmuose kalbėjo: “Ši pergalė tai 
dar nėra karo pabaiga, tai dar 
nėra net pabaigos pradžia. Bet 
tai gali būti sėkmingos pradžios 
pabaiga”.

Panašios mintys mums kyla 
stebint Lietuvoje šiandieninį vi- 
suomeninį-politinį gyvenimą ir 
pasitinkant nepriklausomybės 
paskelbimo dešimtmečio sukak
tį. Visi dar ir po dešimtmečio 
labai gerai prisimename su ko
kiu džiaugsmu pasitikome ano 
meto Kovo 11-tąją. Tada visi ti
kėjome, kad ta diena pažymi 
skaudžios praeities pabaigą ir 
šviesios ateities pradžią. Bet 
šiandien jau daugelis kasdieni
nio gyvenimo reiškinių leidžia 
spėlioti, kad galbūt jau išgyve
name ir tos saulėtos pradžios 
pabaigą. Per dešimt metų ko
munistinės nuotaikos ir jų judė
jimas ne tik neišnyko, bet ir 
paskutiniu metu tolydžio didėja 
bei stiprėja. To komunistinio 
tvaiko šalininkų knibždėte 
knibžda. Jų yra pilna seime, vy

Naujų metų sutiktuvės šventovėje
Kai išeivijoje ir Lietuvoje Naujųjų metų sutiktuvės buvo 
surengtos daugiausia triukšmingose salėse, Kauno jėzuitų 
šventovėje įvyko religinio pobūdžio sutiktuvės, dalyvaujant 

dvasininkams, gausiam būriui tikinčiųjų

JERONIMAS ŠALČIUNAS, 
Marijampolė

Kauno Rotušės aikštėj susi
lieja ir juodas vakaro aksomas, 
ir pavienių snaigių peteliškės, ir 
išpuošta aukšta eglė, ir prožek
torių šviesos, ir balta senoji ro
tušė, apjuosta daugiaaukščiu 
elektros lempų vainiku. Pro 
kurtinančiai gaudžiančius gar
siakalbius ir nuo pakylos dirb
tinai šūkčiojantį Kalėdų senelį į 
čia pat prigludusią jėzuitų Šv. 
Ksavero šventovę renkasi tikin
tieji ne tik iš miesto prie Nemu
no, bet ir iš kitų Lietuvos vieto
vių. Viduje pasitinka rimtis, ku
rios beveik negali sudrumsti 
lauke įsisiūbuojantis triukšmas.

Šventovėje prasideda eu
charistinė naujametinė adoraci
ja. Susitaikymo apeigoms vado
vauja kun. Vytautas Sadauskas, 
SJ. Jo įtaigios mintys padeda 
susikaupti, geriau suprasti Jė
zaus Kristaus auką pasauliui.

Liudijimams ir giedojimui 
pakilumo teikia Kauno arkika- 
tedros-bazilikos maldos grupė 
“Jėzaus sandora”, kuriai vado
vauja sesuo Audra Remeikytė. 
Ji ir vėliau, pati pritardama gi
tara, solo įterpia apmąstymui 
nuteikiančias giesmes.

PO šitokio pasirengimo nu- 
vinguriuoja eilės peni ten tų prie 
klausyklų. Tos eilės netgi pail
gėja prieš pagrindines šv. Mi
šias, kurias ligi po vidurnakčio 
aukoja Kauno metropolitas ar
kivyskupas Sigitas Tamkevičius, 
SJ, drauge su vyskupu Rimantu 
Norvilą ir baltai apsirėdžiusiais 
kauniečiais jėzuitais. Skliautus 
drebina Kauno arkikatedros- 
bazilikos choras “Cantate” (va
dovė Vita Liaudanskaitė, vargo
nininkė Greta Drenseikaitė), 
įžangai atlikęs Padėkos himną 
“Tave, Dieve, garbinam”, o pa
baigai “O Dvasia, Viešpatie, 
nuženk”.

riausybėje, prezidentūroje ir be
veik visose aukštojo mokslo įs
taigose.

1947 m. Lietuvos partizanų 
vadai, susirinkę snieguose pa- 
skendusiame bunkeryje, priėmė 
ir tautai paskelbė Lietuvos lais
vės kovos sąjūdžio tarybos dek
laraciją. Joje jie labai aiškiai pa
sisakė už kokią Lietuvą jie ko
voja ir aukoja savo gyvybes. Šią 
deklaraciją jie baigė: “Asmenys, 
bolševikinės ar vokiškos okupa
cijos metu išdavę Tėvynę, bend
radarbiaudami su priešu, savo 
veiksmais ar įtaka pakenkę tau
tos išlaisvinimo kovai, susitepę 
išdavystėmis ar krauju, - yra at
sakingi Lietuvos teismui”.

V. Landsbergiui tada pavy
ko mūsų patriotiškai ir idealis
tiškai nusiteikusius patriotus su
burti į Atgimimo sąjūdį. To me
to Aukščiausios (atkuriamosios) 
tarybos rinkimuose šis Sąjūdis 
laimėjo daugumą. Sąjūdžio pir
mininkui V. Landsbergiui teko 
eiti naujai atsikūrusios nepri
klausomos valstybės prezidento 
pareigas.

Tačiau nei jis pats, nei kiti 
Sąjūdžio veikėjai neprisiminė 
partizanų deklaracijos, O gal jie 
jos net nebuvo skaitę. Ir Lands

Erdvi šventovė sausakimša. 
Visi atidžiai klausosi dvasingo 
pamokslo, kurį sako Arkivysku
pas: “Nenorime pasmerkti tų, 
kurie Naujuosius metus sutinka 
prie vaišių stalo ar triukšmau
dami už šitų sienų aikštėje. Bet 
mes čia kur kas geriau supran
tame, kad žmogus gyvas ne vien 
duona. Juk atėjom padėkoti už 
Krikšto, Sutvirtinimo, Eucharis
tijos sakramentus, kurie mums 
teikia dvasinį išsigelbėjimą”.

Ypač darniai skamba kalė
dinės giesmės. Nutilus paskuti
niams akordams, Metropolitas 
sveikina visus su Naujaisiais 
metais ir linki gausių Aukščiau
siojo malonių. Vyskupai ir kuni
gai spaudžia rankas vienuolėms 
ir švytintiems ganomiesiems. 
Žmonės apsikabina, bučiuojasi.

Dalyvaujantiems klūpant, 
adoracija tęsiama. Jos metu vys
kupas Rimantas Norvilą prave
da vidurnakčio eucharistinį pa
šnekesį. Paskui Šventosios šei
mos gyvenimo paslaptims vado
vauja Eucharistinio Jėzaus sese
rys sodalės (SJE), seserys kazi- 
mierietės ir maldos sambūris 
“Marijos vaikai”.

Seserys pranciškonės (OSF) 
ir elzbietietės (CSSE) gieda 
Švč. Jėzaus Vardo Rožinį. 5 v. 
šv. Mišias aukoja ir prasmingą 
pamokslą pasako kun. Gintaras 
Vitkus, SJ. Galingai gaudžia 
vargonai. Giesmėms vadovauja 
Audronė Paškauskienė.

Dėkingi Švč. Jėzaus Širdies 
Tarnaičių kongregacijai (ACJ) 
už suorganizuotą eucharistinės 
nakties budėjimą, apdovanoti 
Šv. Tėvo Jono Pauliaus II mal
da švenčiant 2000-jų metų jubi
liejų, pakviesti čia adoruoti ir 
š.m. kovo 10/11 naktį, skirsto
mės. Aikštėje, išskyrus šiukšles 
ir išlaistyto šampano ar alkoho
lio tvaiką, nėra nežinia kam 
įsiūbuoto siautulio bei kurti
nančių sprogimų trukdžiusių 
eucharistinei iškilmei. 

bergis kompartijos veikėjų ne 
tik neatidavė teismui, bet ir pa
skyrė juos vadovauti pirmajai 
vyriausybei. Prunskienei pavedė 
sudaryti pirmąją vyriausybę ir 
jos padėjėju paskyrė tos kom
partijos gen. sekr. A. Brazauską. 
Netrukus tas kompartijos sekre
torius užėmė ir prezidento vie
tą. Atgimimo sąjūdžio idealistai 
liko nuošalyje ir valstybiniame 
gyvenime nebevaidino ryškes
nio vaidmens.

Atgimimo sąjūdžio ideolo
gas M. Laurinkus yra pasakęs: 
jeigu pačioje nepriklausomo gy
venimo pradžioje būtų buvusi 
įstatymais uždaryta kompartija, 
o jos nariams būtų suvaržytos 
kai kurios pilietinės teisės (bent 
5 metams atimta balsavimo tei
sė), tai šiandien apie tą lietu
višką kompartiją niekas net ir 
nežinotų. Bet šiandien ji laisvai 
veikia ir plečia savo veiklą.

Artinasi savivaldybių ir sei
mo rinkimai, o netrukus bus 
renkamas ir prezidentas. Dar- 
biečiai pajuto dešiniųjų partijų 
susiskaldymą ir suskato jį išnau
doti. Jie pradėjo labai gyvai 
ruoštis rinkimams ir gyvena vil
timi juos visus laimėti arba bent 
regimai sustiprinti .savo įtaką
valdžioje. Juos remia socdemai 
ir įvairaus plauko liberalai. Tik 
labai gaila, kad jie neskelbia sa
vo politinių programų. Jie tik 
kritikuoja kitas partijas ir juodi
na jų veikėjus. Šio pobūdžio rin
kiminis įkarštis kasdien didėja 
ir įgauna vis bjauresnį atspalvį.

Jų “programą” savotiškai 
išryškina neseniai “Respubli
kos” dienraštyje paskelbtas R. 
Pavilionio straipsnis. Netenka 
abejoti, kad tarptautinės “Wil
liams” b-vės sutartis su Lietuvos 
vyriausybe gali sukelti daugelį 
abejonių. Tik ateitis parodys, 
kiek mums ši sutartis gali būti 
žalinga ar naudinga. Tačiau sa
vo straipsnyje R. Pavilionis jau 
dabar mūsų vyriausybės narius 
ir politikus išvadina kekšėmis, 
prostitutėmis ir savadautojais. 
O šią sutartį jis vadina “prosti- 
tucia magna”. Anot jo, tos pros
titucijos kūrėjai yra “lobistai ir 
išeivijos pensininkai, sugužėję į 
seimą ir prezidentūrą”.

Jau seniai lietuviškoje spau
doje bebuvome matę tokį bjau
rų žodyną. Mūsų laikais tokį žo- • 
dyną vartodavo gerokai nami
nės paėmę pusberniai. Mes juos 
vadindavome nepraustaburniais. 
Nejaugi reikės tokį titulą pri
segti ir prie Vilniaus un-to gerb. 
rektoriaus R. Pavilionio pavar
dės? Be to, anuo metu mus pa
našiai koliojo ir pavergėjo leis
tas “Gimtasis kraštas”. R. Pavi
lionis seka jų pavyzdžiu.

R. Pavilionis ir jo bendrai 
nekenčia Amerikos, nemėgsta 
ir užsienio lietuvių. Jis tvirtina, 
kad į Lietuvos politinį gyvenimą 
įsijungę Mieželis, Dudėnas, Ka
zėnas ir Palubinskas siekia Lie
tuvą padaryti mažyte Amerikos 
valstijūkšte. Žinoma, jam daug

(Nukelta j 4-tą psl.)

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

Prašau kreiptis visais namų pirkimo-pardavimo 
klausimais. Mielai ir sąžiningai patarnausiu.
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® LAISVOJE IĮ7(lf Ii ® LIETUVIAI PASAULYJE
VEIKIA “LIONS” KLUBAS
Alytuje pradėjo veikti Dzūki

jos “Lions” klubas, dešimtas Lie
tuvoje priklausantis tarptautinei 
“Lions” klubų organizacijai. Klu
bo viceprezidentas M. Dimša pra
nešė, kad klubo nariais galės būti 
tik aukštos moralės, gero charak
terio ir geros reputacijos vyrai. 
Pagal klubo įstatus moterys į klu
bą nepriimamos. Jo teigimu, “mo
terys blaškytų vyrų dėmesį, o kai 
jų nebus, mūsų darbas bus pro
duktyvesnis”. Kad moterys nesi
jaustų diskriminuojamos, jis sakė, 
kad bus rengiami “damų vaka
rai”. M. Dimša neatmetė galimy
bės, kad šis įstatų punktas gali 
būti pakeistas. XX amžiaus pra
džioje prasidėjusiame “Lions” ju
dėjime moterims oficialiai leista 
dalyvauti tik 1987 m. Kaip rašo 
“Lietuvos rytas”, moterys daly
vauja daugelio Lietuvoje veikian
čių “Lions” klubų veikloje.

SUERZINO KALENDORIUS
Privačios leidyklos “Metskait- 

liai” išleistame kalendoriuje yra 
pavaizduotas Lietuvos valstybės 
žemėlapis, kuriame dalis Lenki
jos, Gudijos ir Rusijos teritorijų 
yra pažymėtos užrašu “laikinai 
okupuotos etninės lietuvių že
mės”, rašo ELTA. Dėl to nepasi
tenkinimą pareiškė Rusijos am
basada, o taip pat ir Lenkija, rei
kalavusi nebepardavinėti kalen
doriaus. Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija teigė, jog privatus ka
lendoriaus leidimas nebuvo de
rintas su Lietuvos valstybinėmis 
institucijomis ar jų finansuoja
mas, o kalendoriuje pateikta me
džiaga jokiu būdu neatspindi ofi
cialios Lietuvos pozicijos. Tauti
nių mažumų ir išeivijos departa
mentas taip pat pareiškę neteikęs 
jokios pagalbos leidyklai. Minis- 
teris pirmininkas Andrius Kubi
lius prašė Valstybės saugumo de
partamentą ir Generalinę proku
ratūrą patikrinti, ar leidinys “ne
pažeidžia nacionalinio ir rasinio 
lygiateisiškumo”.
SUMAŽĖJO CEMENTO APYVARTA

Kaip praneša ELTA, vienin
telės lietuviško cemento bendro
vės “Akmenės cemento” apyvarta 
ir grynasis pelnas praėjusiais me
tais sumažėjo, nes buvo impor
tuojamas pigus gudiškas ir ukrai- 
nietiškas cementas. Taip pat buvo

FOUR SEASONS
FU/ZK IBfc. REALTY LIMITED

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

Angelę 
Šalvaitytę, B.A.,

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

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

Tinklavietė: www.fourseasonproperties.com

"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 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ 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
U HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
S3 HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

prarasta Karaliaučiaus rinka dėl 
Rusijos finansų krizės. Pernai ga
mykla pardavė 668,000 tonų ce
mento, arba 113,000 tonų ma
žiau, negu 1998 m. Pernai bend
rovės apyvarta buvo 112.56 mln. 
litų, užpernai - 133.89 mln. litų. 
Lietuvoje 1999 m. buvo parduota 
40% gamybos, 57,000 tonų buvo 
eksportuota į Latviją ir Estiją, 
likusi dalis - į Vakarų rinką. Šie
met planuojama pagaminti ir par
duoti tiek pat cemento, kaip 1999 
m., bet pelnas vėl gali sumažėti 
dėl brangstančios energijos bei 
augančios mokesčių naštos.

TIRIA RELIGINES SEKTAS
“Lietuvos aidas” rašo, kad 

1999 m. pabaigoje įvyko du pasi
tarimai Valstybės saugumo de
partamento (VSD), Teisingumo 
ministerijos, Vyriausybės darbuo
tojų ir seimo narių seimo Žmo
gaus teisių komitete. Pripažinta, 
kad Lietuvoje nėra įstaigos, kuri 
kontroliuotų religinių bendruo
menių veiklą, o ji reikalinga, nes 
visuomenei žiniasklaida praneši
nėjusi, jog sektų veikla kenksmin
ga, nors nebuvę tyrimų, nė konk
rečių duomenų. Priimtas sprendi
mas kurti priežiūros grupę. Tei
singumo ministerijos Registro 
skyriaus darbuotojų teigimu, da
bar Lietuvoje gali būti apie 60 
skirtingų netradicinių religinių ju
dėjimų. Neseniai PHARE lėšo
mis buvo išleistas žinynas, kuria
me išvardinta 270 religinių bend
ruomenių, oficialiai ar neoficialiai 
veikiančių Lietuvoje. Jas galima 
suskirstyti į 45 religinius judėji
mus. Priežiūros grupė nebus jun
giama prie VSD, bet galės kreip
tis pagalbos į VSD, neturėdama 
galimybių vykdyti operatyvinės 
veiklos.

EKSPORTUOJA ŽVĖRIENĄ
Panevėžio rajone, Molainių 

kaime veikia vienintelė žvėrienos 
perdirbimo bendrovė UAB “Vilt- 
lit”. Šiai bendrovei Briuselio tarp
tautinė komisija suteikė Europos 
sąjungos veterinarijos kokybės 
pažymėjimą eksportuoti gaminius 
į ES valstybes. “Viltlit” negamina 
dešrų ar konservų, tik supjausto, 
užšaldo ir supakuoja briedžių, el
nių, stirnų ir šernų mėsą, išgabe
na apie 90% žvėrienos į Italiją, 
Vokietiją, Belgiją, Skandinavijos 
kraštus. Į užsienį eksportuojama 
jos iš viso gal apie 500 - 600 tonų. 
Pernai įmonė pirko pustrečio 
tūkstančio stirnų, 220 briedžių, 
270 elnių. Supirkimo kainas nu
stato Vakarų Europos rinka. Už 
elnius mokama 5 litus už kilogra
mą, už briedžius - 6 litus už kilo
gramą, o už stirnas - dvigubai 
daugiau, rašo ELTA. Daugiausia 
briedžių sumedžiojama Biržų, 
Rokiškio, Zarasų miškuose. Elnių 
atvežama iš Šiaulių, Akmenės, 
Joniškio, Tauragės miškų, o brie
džių - iš visų rajonų. RSJ

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 'Zft . 
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

Naujai įsteigta Vankuverio lietuvių tautinių šokių grupe pirmą kartą gražiai pasirodė kalėdiniame 
susirinkime 1999 m. gruodžio 11 d. Grupę įsteigė ir jai vadovauja ZITA KAULIENĖ

Hamilton, Ont.
A. a PRANĖS DALIENĖS 4 

metų mirties atminimui, sūnus 
Leonas Klimaitis “Pagalbai Lietu
vos vaikams” aukojo $5000 (penkis 
tūkstančius JAV dol.). Ši auka pa
dės daugeliui vaikučių, atsiradusių 
sunkiose sąlygose Lietuvoje. Nuo
širdžiai dėkojam už šią paramą mū
sų tolimesnei veiklai.

Pagalba Lietuvos vaikams 
komitetas

VAIKŲ DIENOS CENTRAMS 
(VDC) Lietuvoje aukojo: $100 - Br. 
Grajauskas; $500 - kredito koope
ratyvas “Talka”; a.a. G. Grajauskie
nės atminimui, A. E. Grajauskų 
vaikai Dalia, Jonas Trumpickai, Al
gis, Janice Grajauskai, Paulius Gra
jauskas ir Dana Grajauskas $200. 
A.a. S. Pakštienės atminimui auko
jo: $50 - L. E. Klevai, J. V. Pilkaus
kai, A. Kšivickienė; $30 - K. L. 
Meškauskai, Z. A.Stanaičiai: $25 - 
Gr. J. Kažemėkai, B. B. Venslovai; 
$20 - J. J. Kamaičiai, M. L. Paškai, 
P. Kanopa, R. J. Pleiniai, Z. P. Sa
kalai, V. Kėžinaitis, P. Styra; $10 - 
L. P. Cipariai, B. Skvereckienė, A. 
Didžbalienė.

Senelių prieglaudoms Lietuvo
je aukojo: $ 20 - A. E. Liaukai; $10 
- D. A. Garkūnai, P. Dums.

Visiems aukotojams dėkingas-
VDC komitetas

KLB HAMILTONO APYLIN
KĖS valdybos surengtas Naujų 
metų sutikimas praėjo linksmai ir 
nuotaikingai. Svečiai gėrėjosi salės 
puošnumu, čia buvo E. Bajorai- 
tienės ir R. Pakalniškienės menas. 
Svečiai vaišinosi B. A. Mačių ska
niai paruošta vakariene. Pyragų 
stalas prilygo A. Baranausko - 
“Anykščių šileliui”. Stalo garbin
giausioje vietoje stovėjo išdidus ra
guolis, netoli, krepšely tūnojo jauni 
ir gražūs baravykai, toliau pasipūtę 
spurgos, čia pat, tokios trapios 
žvaigždutės ir snieguolės... čia pa
linkę berželio šakos, plaštakė, o, va 
ir ežiukas ramiai snaudė... Bitelės 
(šokoladinės) skraidė tarp tortų ir 
pyragų, kurie vienas už kitą gražes
ni... Vynuogių kekės palinkę ant 
lėkštės krašto, prie jų didžiulės 
braškės žiūrėjo kas jas pirma pa
sirinks. Viskas buvo nepaprastai 
gražu ir skanu. Atėjus 12 vai. nak
ties visi kėlė šampano taures, svei
kinosi ir linkėjo laimės ir ilgų metų 
vieni kitiems. V. Povilionio linksma 
muzika ir jo gražios dainos linksmi
no svečius iki vėlyvos nakties. Pa
baigoje pirmininkas B. Mačys pa
dėkojo visiems dalyvavusiems, salės 
puošėjoms ir prie vaišių stalo prisi
dėjusioms - E. Baioraitienei ir R. 
Pakalniškienei. Visiems palinkėjo 
sėkmingų metų. M. Biekšienė

MARYTĖ GUDJURGIENĖ-RAČIUNAITĖ (dešinėje), uoli lietuvių veiklos 
rėmėja, neseniai šventusi savo 80-tąjj gimtadienį, su dukterimis - Dinah 
(kairėje) ir Ruth Nuotr. V. Kadžio

IAIIYV 
BALTIC EXPEDITING

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦
$12 už vieną kubinę pėdą. 
Papildomai $5 už 10 kg 
siunčiant tuo pačiu adresu 
kitam asmeniui.
Prašom neruošti per sunkių dėžių.

Genei Kairienei (905) 643-3334
PRIIMU SIUNTINIUS ANTRADIENIAIS IR TREČIADIENIAIS
Petras Šturmas (Toronto raj.) (905) 271-8781
Algis Trumpickas (Vasagos raj.) (705) 429-2156
Bernardas Mačys (905) 632-4558
Voyages Poltours Travel (Montrealls) (514) 521-9910

Vancouver, BC
Laikas taip greitai bėga, kad 

jau dingo šaltoka vasara, lietingas 
ruduo. Štai jau žiema ir Kalėdos. 
1999 metais pasaulyje vyko žemės 
drebėjimai, potvyniai ir baisios 
audros-uraganai.

Nors Vankuveris ir yra pavo
jingoje zonoje, bet mes, ačiū Die
vui, gyvename ramiai belaukdami 
Kalėdų ir Naujų 2000 metų. 1999 
m. gruodžio 11 d. 2 v.p.p. St. Mark 
anglikonų šventovėje (1805 Larch 
St. Kitcilano) susirinko rekordinis 
skaičius lietuvių (daugiausia jaunų) 
švęsti “lietuviškų Kalėdų”. KLB 
Vankuverio apylinkės pirmininkė 
Marytė Račytė maloniai pasveikino 
susirinkusius ir pasidžiaugė, kad 
šiemet jau susirinko tiek daug jau
nų lietuvių. Lietuvių garbės konsu
las Kristupas Juras pasveikino visus 
Kalėdų ir Naujų 2000 metų proga, 
palinkėjo dar daugiau stiprėti lietu
viškai ir organizuotai. Po konsulo 
kalbos Bernadeta Abromaitytė- 
Verch plačiai nušvietė senus Kūčių 
papročius, Kalėdos - tai džiaugsmo 
ir vilties šventė, nes prieš 2000 me
tų Betliejuje gimė pasaulio Išgany
tojas Jėzus. Zita Kaulienė, savo žo
dyje nukėlė dalyvius į Lietuvą, į ne
užmirštamas Kūčias ir Kalėdų die
nas bei naktis. Trumpu žodžiu apy
linkės vicepirmininkas Virgilijus 
Kaulius pasveikino susirinkusius ir 
pristatė žymų Lietuvos pedagogą 
Antaną Vaupšą, kuris yra atvažia
vęs iš Montrealio pas gimines Intus 
ir bus čia iki pavasario.

Prasidėjo meninė dalis. Pasiro
dė bendras choras ir sugiedojo ke
lias kalėdines giesmes angliškai ir 
“Gul šiandieną” lietuviškai. Akom
panavo Janina Kuzmickaitė-Kuz- 
mas. Toliau Z. Kaulienė, jau gerai 
žinoma tautinių šokių mokytoja, 
pristatė savo jau gerai paruoštą ke
turių porų šokėjų grupę, kuri pa
šoko “Suktinį”, “Sėjau rūtą” ir 
“Kalvelį”. Šokiams akompanavo 
“Hi-Fi” muzika. Šokėjus dalyviai 
sutiko labai šiltai ir ilgai plojo, nes 
jau daug metų, kai tautinių šokių 
čia nebuvo. Pabaigai Janina Kuz
mickaitė paskambino dvi dalis Mo- 
zart’o “Sonata In A Major”.

KLB apylinkės pirm. Marytė 
Račytė padėkojo visiems, kurie pri
sidėjo prie šio renginio ir pakvietė 
pasivaišinti kavute bei ponių suneš
tais skanumynais. Buvo dar loterija, 
kurią gražiai tvarkė B. Vileita ir A. 
Butvilienė.

JAUNIMO SEKCIJOS ŽINIOS. 
Visi, kurie norėtų šokti tautinius 
šokius, prašomi skambinti Zitai 
Katilienei tel. (604) 322-1487. Spor-

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

• $18 pristatymas iki 31 kg.
• Pagal Lietuvos muitinės įstatymus 

asmuo gali gaut tik 31 kg be muito.
• Prieš atvažiuodami ar norėdami 
daugiau informacijos prašom skambinti

Nuotr. B. Abromaitytės-Verch

tininkai (krepšinis, tinklinis ir sli
dinėjimas) prašomi skambinti Linui 
Ažubaliui (604) 738-1216. Yra nau
jai steigiama futbolo (soccer) ko
manda. Skambinti Fritz Irrgang 
(604) 733-2512. Visi būsite malo
niai priimti. P.B.

Edmonton, Alta.
MARYTĖ GUDJURGIENĖ 

(Račiūnaitė) 1999 m. gruodžio 11 
d. šventė savo gražų 80-tą gimta
dienį. Šia proga Lietuvių Namuose, 
Edmontone, susirinko didelis būrys 
jos giminių bei draugų. Tarp šei
mos narių ir svečių buvo ir jos sū
nus Paul su žmona Mona, atvažiavę 
iš Brampton, Ont., ir duktė Dinah 
su vyru Jim iš Kalgario. Taip pat, 
dalyvavo ir jos kitos dvi dukterys: 
Ruth su dviem sūnumis ir Lidija, 
kurios gyvena Edmontone. Marytė 
susilaukė daug sveikinimų, buvo 
apdovanota gražiom dovanėlėm ir 
gėlėm. Likusieji nuo dovanų pinigai 
(100 dolerių), Marytės pageidavi
mu buvo pasiųsti per A. Sungailie- 
nę “Vaiko tėviškės namams” - naš
laičiams Lietuvoje.

VASARIO 16-TOS MINĖJI
MAS bus švenčiamas Edmontono 
Lietuvių Namuose vasario 19, 5.30 
v.v. Kaip ir per kitus Edmontono 
lietuvių pobūvius bus šilta vakarie
nė ir trumpa programėlė. Tikimasi, 
kad šiame minėjime dalyvaus apie 
90-100 Edmontono ir apylinkių lie
tuvių bei jų draugų

EDMONTONO LIETUVIŲ 
NAMŲ akcininkų metinis susirinki
mas įvyks po Mišių Lietuvių Na
muose kovo 12, sekmadienį. Kadangi 
šiais metais bus renkama nauja val
dyba, visi akcininkai kviečiami šiame 
susirinkime dalyvauti. V.K.

Savo vyro a.a. dr. POVILO 
GUDJURGIO dvidešimtosiom mir
ties metinėm prisiminti, Marija 
Gudjurgienė atsiuntė $300 auką 
našlaičių kaimui “Vaiko tėviškės 
namai” Lietuvoje. Geriausias atpil
das aukotojui - žinoti, kad jo auka 
padės našlaičiui išeity į gyvenimą 
doru žmogumi. Už tokį įnašą nuo
širdžiai dėkoja - KLK moterų dr-

jos centro valdyba

Bjaurus žodynas...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

geriau patiktų, jei Lietuva ir vėl 
būtų “didžiulės motinos Rusi
jos” dalis.

Šiurpu “Respublikoje” skai
tyti tokį straipsnį. Bet dar skau
džiau, kad šį straipsnį parašė 
Vilniaus universiteto rektorius. 
Juk istorinis Vilniaus universi
tetas visais laikais buvo lietuvy
bės šaltinis. Lietuvybė jame išsi
laikė net ir lenkų, bolševikų 
okupacijos metais. Universite
tas visais laikais sugebėjo išleisti 
žymius mūsų tautinio atgimimo 
veikėjus. O dabar pragaištingas 
mintis skleidžia ir tuos lietuvius 
kekšėmis pravardžiuoja to Uni
versiteto rektorius, kurį išsiren
ka universiteto senatas.

Yra pagrindo manyti, kad 
tokiomis R. Pavilionio mintimis 
yra maitinamas ir visas mūsų 
akademinis jaunimas. Tad ir ne
nuostabu, kad universitetą bai
gę ir daktarų laipsniais apsivai
nikavę mūsų akademikai įsijun
gia į LDDP gretas ir bendromis 
jėgomis žudo prieš dešimtmetį 
paskelbtą mūsų šalies nepri
klausomybę bei demokratiją. 
Belieka tikėti, kad švęsdami ne
priklausomo mūsų valstybinio 
gyvenimo dešimties metų su
kaktį, neišgyvensime tos gražios 
pradžios skausmingos pabaigos.

U

u

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

JA Valstybės
Prezidento Antano Smetonos 

125 metų gimimo ir 55 metų mir
ties sukakčių minėjimas, rengtas 
Tautinės sąjungos St. Petersburgo 
skyriaus, įvyko 1999.XII.1 Lietuvių 
klubo didžiojoje salėje St. Peters- 
burge, FL. Įvadinį žodį tarė sky
riaus pirm. J. Šulaitis, pakviesda
mas programai vadovauti G. Trei- 
nienę. Invokaciją sukalbėjo kun. dr. 
M. Cyvas, o kalbą apie velionį Pre
zidentą pasakė V. Abraitis. M. Tū- 
belytė-Kuhlmanienė apie savo dėdę 
ir krikšto tėvą A. Smetoną pateikė 
atsiminimų. Muz. A. Jurgutis piani
nu atliko du kūrinius, D. Mackelie- 
nė padeklamavo B. Brazdžionio 
eilėraštį. Vyrų dainos vienetas “Ai
das”, vadovaujamas muz. B. Kazė
no, padainavo keturias dainas. Vi
siems dalyviams ir programos atlikė
jams rengėjų vardu padėką pareiškė J. 
Šulaitis. Po minėjimo visi pasivaišino 
ponių paruoštais užkandžiais.
Argentina

Argentinos lietuvių jaunimo 
sąjungos “Nemuno” draugijos šo
kėjų grupė praeitų metų lapkričio 
20-21 d.d. Berisso vietovėje suren
gė stovyklą, kurioje dalyvavo iš Be
risso Mindaugo ir “Nemuno” 
draugijų, Buenos Aires miesto 
“Lietuvių centro” bei “Lietuvių su
sivienijimo” ir iš Rosario kun. Juo
zo Margio draugijos jaunimas. Pa
sak laikraščio “Laikas” 858-LM nr., 
stovykloje jaunimas linksmai pralei
do laiką, pasidalino patyrimu ir ap
tarė lietuvių jaunimo veiklą, pasi
tinkant naująjį šimtmetį. Nutarta, 
kad į Argentinos lietuvių jaunimo 
sąjungą įeitų po du atstovus iš kiek
vienos draugijos. Apie 60 jaunuo
lių, dalyvavusių stovykloje, žadėjo 
ryžtingiau darbuotis lietuvybės iš
laikymui Argentinoje.

Lietuvių centro teatro grupė, 
vadovaujama A. Ruplėno, Buenos 
Aires mieste suvaidino komediją 
“Tinginys”. Vaidmenis atliko: P. 
Kliogas, J. Bačkis, A. Bačkienė ir J. 
Gaidimauskas. Režisieriaus padėjė
ja - S. Ruplėnienė. Scenos dekora
cijas paruošė Bačkių ir Kliogų šei
mos. Buvo daug žiūrovų, ypač jau
nimo. Dalyvavo ir Lietuvos garbės 
konsulas Argentinoje A. Rastaus- 
kas su žmona.

Australija
Melburno lietuvių “Dainos” 

sambūris praeitų metų lapkričio 21 
d. Lietuvių klubo patalpose koncer
tu paminėjo savo 50 metų veiklos 
sukaktį. Buvo pilna salė dalyvių. 
Du autobusai svečių atvažiavo iš 
Geelongo lietuvių telkinio. Koncer
tą pradėjo solistė B. Kymantienė 
daina “Mano sieloj šiandien šven
tė”. “Dainos” sambūrio valdybos 
pirm. D. Lynikienė dalyvius supa
žindino su koncerto pranešėjomis 
A. Karazijiene ir R. Čižauskaite- 
Caldwell. Pirmoji pranešinėjo lie
tuvių, o antroji - anglų kalba. 
Chorui dirigavo B. Prašmutaitė ir 
akompanavo Z. Prašmutaitė bei R. 
Mačiulaitienė. Įvairias lietuvių dai
nas atliko moterų, vyrų ir mišrus 
choras. Po koncerto sukaktuvinin
kus sveikino Geelongo choro “Vil
tis” vadovė A. Scano, Adelaidės 
choro “Lithuania” vadovas J. Po
cius, ALB Melburno apylinkės val
dybos pirm. A. Vaitiekūnas, PLB 
atstovas Lietuvoje G. Žemkalnis. 
Raštu sveikino: ALB krašto valdy
bos pirm. J. Vabolienė, Sidnio cho
ras “Daina”, Birštono ansamblis 
“Pušelė”. Po sveikinimų į sceną bu
vo pakviesti ir apdovanoti buvę 
“Dainos” sambūrio vadovai P. 
Morkūnas, A. Čelna, D. Levickienė 
ir dabartinė vadovė B. Prašmutaitė,

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

“TAT K^A?? LIETUVIŲ kredito A KOOPERATYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........2.25%
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 IrRRIF
(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

INTER AC KORTELĖ

o taip pat akompanuotojos Z. 
Prašmutaitė ir R. Mačiulaitienė. 
Visi choristai apdovanoti tautinė
mis juostomis. “Dainos” sambūrio 
valdybos pirm. D. Lynikienė padė
kojo visiem programos atlikėjams, 
talkininkams ir gausiems dalyviams. 
Koncertas baigtas Tautos himnu 
(“Mūsų pastogė” 1999 m., 50 nr.).

Lenkija
Praeitų metų lapkričio 13 d. 

Seinų Lietuvių Namuose vyko 14- 
tasis Lenkijos lietuvių draugijos 
(LLD) suvažiavimas. Jame dalyva
vo Lietuvos generalinė konsule 
Varšuvoje I. Valainytė, Lietuvos 
konsulas Seinuose J. Kindurys ir 
vicekonsulas R. Gecevičius, Seinų 
apskr. viršininkas M. Luto, Seinų 
valsčiaus viršaitis J. Skindzier, 93 
draugijos atstovai iš Vroclavo, 
Slupsko, Gdansko, Varšuvos, Seinų 
ir kitų vietovių. Lietuvos ambasa
doriaus Lenkijoje sveikinimus per
skaitė I. Valainytė, M. Luto padė
kojo už sudarytas galimybes įsteigti 
Seinų apskritį. Susirinkimui vado
vavo LLD valdybos pirm. P. Maksi
mavičius. Jis pateikė ir 4-rių metų 
valdybos veiklos apžvalgą. Revizijos 
komisijos aktą perskaitė K. Krauž- 
lienė, taipgi pabrėždama, kad ko
misija nesurado nepagrįstų išlaidų.

Skyrių atstovai pasidalijo savo 
mintimis iš vietovių. Pasak Suvalkų 
skyriaus atstovo K. Baranausko, šio 
miesto lietuviai kiekvieną antradie
nį renkasi savo klubo patalpose 
“Vienybė”. Vis užsispyrusiai lei
džiamas laikraštis “Suvalkietis”. 
2000-taisiais metais bus minimas 
Suvalkų sutarties su lenkais 80 me
tų sukaktis. K. Baranauskas siūlė ta 
proga surengti istorikų konferenci
ją. Gdansko skyriaus atstovas J. 
Uzdila suminėjo savo vietovės lie
tuvių rūpesčius. Jie susirenka ukrai
niečių būstinėje. Gdynėje veikianti 
Ramunės Ordo lietuvių draugija, 
kurios susirinkimuose dalyvauja ir 
lenkai. Todėl vartojama lenkų kal
ba. Gdansko LLD skyrius veiksiąs 
tol, kol apylinkėje bus žmonių, no
rinčių kalbėti lietuviškai bei puose
lėti lietuvių tradicijas. Sunkumus 
išgyvena LLD Vroclavo skyrius. Jo 
atstovas Černeckas nusiskundė, 
kad skyriaus veikla susilpnėjo ir vis 
silpsta, nes nėra jaunimo. Br. Ma
kauskas iš Varšuvos negailėjo gerų 
žodžių LLD pirm. P. Maksimavi
čiui už atliktus darbus. Taipgi jis 
ragino skyrių kreipti dėmesį į lie
tuvių mokyklas Lenkijoje, kad kuo 
daugiausia lietuviukų jas lankytų. 
Kvietė susirūpinti ir laikraščiu 
“Aušra”, kuriam mažėjanti finansi
nė parama. Jis taip pat skatino, kad 
Lietuvių Namuose Seinuose šalia 
kultūrinės veiklos klestėtų ir ūkinė 
veikla. Pr. Savulis iškėlė klausimą, 
kad būtų sudarytos sąlygos Suvalkų 
krašto lietuviams žiūrėti Lietuvos 
televizijos programas. K. Leončikas 
nusiskundė, kad kapinėse antkapių 
įrašuose pasitaiko daug lietuvių 
kalbos klaidų. Taipgi jis ragino, kad 
žinios apie Lietuvą pakliūtų ir į len
kų mokyklas. J. Macukonienė ir V. 
Sidarienė kėlė susirūpinimą dėl Su
valkų krašte siaurėjančio lituanisti
nio švietimo. Visi suvažiavimo daly
viai pritarė bendram lietuvių nusi
statymui, kad pasienio saugos dali
nys būtų iškeltas į Smalėnus ar Pa
liūnus. LLD valdybos pirmininko, 
tarybos ir valdybos rinkimai vyko 
be didesnių pasisakymų. Pirminin
ku išrinktas jaunas žmogus Algir
das Vaicekauskas, baigęs Vilniaus 
pedagoginio universiteto Geografi
jos ir kūno kultūros fakultetą, dir
bantis Pristavonių ir Navinykų mo
kyklose (“Aušra” 1999 m. 22 nr.).

J. And r.

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 
vaidilos Iki $60,000 
sumos draudimu

f

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


Plataus masto kalbininkas
Pagerbtas akademikas, profesorius, buvęs švietimo ministeris ZIGMAS ZINKEVIČIUS 

75-rių metų amžiaus sukakties iškilmėje Vilniuje
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U Ii III Itil.VUI VEIKLOJE.
VIKTORAS ALEKNA, Vilnius

Šių metų sausio 4 d. Lietu
vos Mokslų taryba gražiai pami
nėjo akademiko Zigmo Zinke
vičiaus 75 metų sukaktį. Ta pro
ga Lietuvos mokslų akademijos 
bibliotekoje buvo atidaryta aka
demiko spausdintų darbų paro
da, o Mokslų akademijos rūmų 
salėje gausiai susirinkusiems 
akademiko moksladraugiams, 
mokiniams, visuomenės atsto
vams pats akademikas papasa
kojo apie katalikų poterių verti
mo į lietuvių kalbą istoriją, pa
brėždamas, kad poterius į lietu
vių kalbą išvertė ne Jogaila, 
kaip tvirtina istorikai, o dar 
Mindaugo krikšto laikų nežino
mas asmuo, ir juos išvertė ne iš 
lenkų, o iš vokiečių kalbos. Jo
gailos krikšto laikais jau buvo 
nemažai lietuvių, kurie mokėjo 
katalikiškus poterius, išverstus 
iš vokiečių kalbos.

Šis naujausias Z. Zinkevi
čiaus atradimas - tai mažytė 
smulkmena iš visos Lietuvių 
kalbos istorijos, kurią Z. Zinke
vičius išdėstė šešiose Lietuvių 
kalbos istorijos knygose, kiek
vieną knygą pavadindamas vis 
kitaip: “Lietuvių kalbos kilmė” 
- 1984, “Iki pirmųjų raštų” -
1987, “Senųjų raštų kalba” -
1988, “Lietuvių kalba XIII-XIX 
a.” - 1990, “Bendrinės kalbos 
iškilimas” - 1992, “Lietuvių kal
ba naujaisiais laikais” -1994.

Pažiūrėjęs į šiuos tomus 
naujesnių laikų smalsus skaity
tojas pamanys, kad Z. Zinkevi
čius tiek ir teparašė, o geriau 
pažįstantis lietuvių kalbos 
mokslo raidą pasakys, kad šios 
knygos - tai Z. Zinkevičiaus 
darbų viršūnė. Kas dalyvavo su
kaktuvių posėdyje, turėjo progą 
išgirsti, kad Z. Zinkevičius savo 
veiklą pradėjo dar būdamas 
Ukmergės gimnazijos mokslei
vis vokiečių okupacijos metais, 
dalyvaudamas gimnazijos moks

Profesorius, akademikas, buvęs Lietuvos Švietimo ir mokslo ministeris 
ZIGMAS ZINKEVIČIUS, atšventęs 75-ąją amžiaus sukaktį

Lietuvių kalbos enciklopedija
Kaip sakoma šios svarbios 

knygos pratarmėje, enciklopedi
joje pateikiami duomenys apie 
lietuvių kalbą, jos sandarą, isto
riją, tarmes, ryšius su kitomis 
giminiškomis kalbomis, šalti
nius bei žymesnius tyrinėtojus. 
Kaip dabar įprasta šios rūšies 
knygose, duomenys išdėstyti 
abėcėlės tvarka.

Labai išsami informacija 
duota apie Lietuvos ir užsienio 
kalbininkus, kurie atliko lietu
vių kalbos mokslui ir praktikai 
reikšmingų darbų. Maždaug vi
sus straipsnius apie kalbininkus 
parašė Algirdas Sabaliauskas.

Enciklopedija taip pat rašo 
apie lietuvių kalbą kalbotyros 
atžvilgiu. Vengiama specifinė 
terminologija, jeigu visiškai įma
noma. Informacija visada daly
kiška apie fonologiją, morfolo
giją, žodžių darybą ir t.t. Visus 
straipsnius parašė geriausi spe
cialistai.

Kas domisi lietuvių kalba, 
bus labai dėkingas, kad turime 

leivių organizacijose ir redaguo
damas jų leidžiamą laikraštėlį 
“Žodžiai”. Nuo tų dienų praėjo 
jau daugiau kaip 55 metai ir vi
sa tolimesnė jo veikla susijusi su 
studijomis ir darbu Vilniaus 
universitete bei gausiais lietuvių 
kalbos mokslo darbais, kurie ne 
mažiau svarbūs už “Lietuvių 
kalbos istoriją”.

Savo mokslinės veiklos pra
džioje jis daug dėmesio skyrė 
lietuvių kalbos istorinei grama
tikai. Tam skirta ir jo kandidati
nė disertacija “Lietuvių kalbos 
įvardžiuotinių būdvardžių isto
rijos bruožai” (1957). Po šio 
darbo jis atsidėjo Kazimiero 
Būgos darbų tyrimui ir jų skel
bimui: K. Būgos raštų tritomis 
išleistas 1958-1961 m.

Tyrinėdamas istorinę lietu
vių kalbos raidą, greitai patyrė, 
kad labai svarbus istorinės gra
matikos šaltinis yra lietuvių kal
bos tarmės, kurios iki tų laikų 
dar nebuvo pakankamai ištirtos 
ir aprašytos. Norėdamas užtai
syti šią spragą, autorius nuo 
1950 m. ėmė sistemingai kaupti 
lietuvių kalbos tarmių duome
nis, į tą darbą įtraukdamas ir sa
vo studentus, su kuriais intensy
viai dirbdamas per 15 metų iš
samiai ištyrė lietuvių kalbą dau
giau kaip 60 vietų, esančių apy
tikriai vienodais atstumais viso
je Lietuvoje. Dar 87 vietose to
kiu būdu buvo surinkta apytik
riai kalbos duomenų aprašai.

Tarmių duomenis pateikė ir 
patys studentai kaip savo studi
jų darbus. Z. Zinkevičius kas
met dalyvaudavo kalbos duo
menų rinkimo ekspedicijose. 
Ypač kruopščiai buvo tiriamos 
tarmės vadinamose lietuvių kal
bos salose Rytų Lietuvoje.

Gausūs tarmių duomenys 
buvo sutvarkyti ir išleisti stam
biu veikalu “Lietuvių dialekto
logija” (1966). Tai buvo jo dak
tarinės disertacijos habilitacinis 
darbas. Čia pateikta lyginamoji

šį gražų veikalą. Jo autoriai: Vy
tautas Ambrazas, Aleksas Gir
denis, Kazys Morkūnas, Algir
das Sabaliauska^, Vincas Urbu- 
tis, Adelė Valeckienė, tAlek- 
sandras Vanagas.

Parengė Kazys Morkūnas, 
redagavo Vytautas Ambrazas. 
Išleido Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos institutas, Vilnius, 
1999 m., 745 puslapiai.

Alfred Bammesberg,
Eichstatt, Vokietija

Atsiųsta
Genė Sereikienė, ŽEMĖS KE

LEIVIUI. Eilėraščiai. Redaktorė - 
Ramutė Šukienė. Dailininkė - Auš
ra Paulauskienė. Išleido Ramutės 
Šukienės leidykla (Didžioji g. 14, 
Kėdainiai 5030). Tiražas - 500. Kė
dainiai, 1998 m., 116 psl.

SUVAŽIAVIMO DARBAI 1998. 
Lietuvių kultūros institutas. Re
daktorius - dr. Vincas Bartusevi
čius. Leidėjas - Lietuvių kultūros 
institutas (Schloss Rennhof, 68623 
Lampertheim-Hūttenfeld, Germa
ny). Lampertheim, 1999 m., 184 psl.

lietuvių kalbos tarmių fonetika 
ir morfologija, sudaryti tarmių 
fonetinių duomenų 75 žemėla
piai. Remdamasis sukauptais 
duomenimis, kartu su kalbinin
ku Aleksu Girdeniu sudarė 
naują lietuvių kalbos tarmių 
klasifikaciją. Vėliau Z. Zinkevi
čius parengė knygą “Lietuvių 
kalbos dialektologija” kaip va
dovėlį, kuris buvo išleistas 1978 
m. Kaip vadovėlį parašė ir dvie
jų tomų “Lietuvių kalbos istori
nę gramatiką”, išleistą 1980 ir 
1981 m.

Lietuvių kalbos istorijai bei 
tarmėms reikšmingas veikalas - 
“Lietuvių antroponimika: Vil
niaus lietuvių asmenvardžiai 
XVII amžiaus pradžioje”, išleis
ta 1977 m. Čia aptarta daugiau 
kaip 5000 lietuviškų asmenvar
džių ir kruopščiai išnagrinėtas 
lietuvių pavardžių lenkėjimas 
bei lenkinimas. Tyrinėdamas 
lietuviškas pavardes Vilniuje, 
sukaupė duomenų ir kitai kny
gai “Rytų Lietuva praeityje ir 
dabar”, kuri buvo išleista 1993 
m., o rusų kalba 1996 m. Beje, 
tais pačiais metais buvo išleista 
ir “Lietuvių kalbos istorija” - 
“The History of the Lithuanian 
Language” anglų kalba.

Be šių stambių veikalų, Z. 
Zinkevičius įvairiuose mokslo 
žurnaluose, periodinėje spaudo
je paskelbė apie 500 ilgesnių ir 
trumpesnių straipsnių kalbos is
torijos, akcentologijos, kalbos 
praktikos, kalbos kultūros te
momis. Dėl šių visų savo darbų 
Z. Zinkevičius “Lietuvių kalbos 
enciklopedijoje” paminėtas kaip 
produktyviausias pastarųjų de
šimtmečių lietuvių kalbininkas. 
Jo moksliniai darbai ne kartą ir 
sovietų valdžios buvo pažymėti 
įvairiomis premijomis bei apdo
vanojimais. Jis yra Švedijos ka
rališkosios humanitarinių moks
lų akademijos narys (nuo 1982 
m.), Norvegijos mokslų akade
mijos narys (nuo 1991 m.), Lat
vijos mokslų akademijos užsie
nio narys (nuo 1995 m.), Latvi
jos universiteto garbės daktaras 
(nuo 1991 m.), Lietuvos Vytau
to Didžiojo universiteto garbės 
daktaras (nuo 1994 m.), taip pat 
Lietuvos mokslų akademijos 
narys (nuo 1990 m.) ir Lietuvos 
katalikų Mokslų akademijos na
rys (nuo 1991 m.).

1994 m. jam buvo paskirta 
tarptautinė Herderio premija, o 
1995 m. Lietuvos mokslų aka
demijos K. Būgos premija. Tur
būt nėra kito Lietuvos moksli
ninko, kuris būtų taip gausiai 
apdovanotas savųjų ir svetimų
jų. Dar galima pridėti, kad jis 
apdovanotas ir Didžiojo Lietu
vos kunigaikščio Gedimino III 
laipsnio ordinu. Sukaktuvių die
ną jam buvo įteiktas - pirmam - 
šio ordino kavalieriaus ženklas.

Nuo pat studijų pradžios 
1946 m. jis dirbo katedros labo
rantu, vėliau vedėju, prodeka- 
nu, vyresniuoju dėstytoju, do
centu, profesoriumi, nuo 1995 
m. Lietuvių kalbos instituto di
rektoriumi. Šalia mokslinio dar
bo jis turėjo ir ilgų metų admi
nistracinio darbo patirtį. Todėl 
nieko nenustebino, kai jis 1997 
m. pradžioje buvo paskirtas 
Lietuvos švietimo ministeriu. Ir 
čia dirbo labai vaisingai. Ypač 
daug dėmesio jis skyrė Rytų 
Lietuvos mokykloms. Per metus 
šiame krašte jo rūpesčiu ir pa
stangomis pradėjo veikti kelioli
ka lietuviškų pradžios ir viduri
nių mokyklų.

Gaila, kad ši veiklos sritis 
taip netikėtai nutrūko. Bet kaip 
tik po to vėl prakalbo plunksna 
ir atsirado knyga “Kaip aš bu
vau ministru” (1988). O pernai 
ir dar viena - “Prie lituanistikos 
židinio”, kurioje kalbininkas pa
mėgino sudėti ilgų metų įvairių 
darbų patirtį. O štai jubiliejaus 
dieną j parodos atidarymą šalia 
sveikinimo gėlių vienas sveikin
tojas atnešė keletą egzempliorių 
knygos, kurios dar ir pats auto
rius nebuvo matęs.

paminėti
Vladas Buragas, BLIZGENOS 

PAVĖJUI. Eilėraščiai. Penktoji Sū
duvos krašto poeto knygelė. UAB 
“Tele SAT-pressa” V. Kudirkos g. 
20, LT-4520 Marijampolė. Tiražas 
- 500. Marijampolė, 1999, 36 psl.

Kęstutis Trimakas, IEŠKAN
ČIOJO PĖDSAKAI. Evangeliniai 
mąstymai poetine forma. Ketvirtoji 
laida Kristaus gimimo dutūkstantų
jų metų sukakties proga. Išleido 
Lietuvos .katechetikos centro lei
dykla (Rotušės a.23, Kaunas 3000). 
Kaunas, 1999 m., 268 psl.

Rūpintojėlis Lietuvos Kryžių kalne. Dail. J. Raslanas, fotografas R. 
Dailidė

Krikščionybė Lietuvos mene
Didinga paroda, apimanti praėjusius šimtmečius ir iškelianti 

krikščionybės vertybes Lietuvoje
GENOVAITĖ GUSTAITĖ, 

Vilnius
Po rūpestingo, didžiulio pa

sirengimo taip pavadinta paro
da buvo atidaryta Vilniuje, Tai
komosios dailės muziejuje 1999 
m. gruodžio 28 d. Parodą suda
ro per 5,000 vienetų - 1985 m. 
surastas Vilniaus katedros lobis 
(paslėptas 1939-aisiais), kitų Lie
tuvos šventovių retenybės bei 
pasiskolintos iš Vatikano, Ber
lyno, Dresdeno, Rygos, Lietu
vos muziejų, privačių rinkinių 
(Tėvo Stanislovo, monsinjoro 
A. Talačkos), taip pat liaudies 
meno dirbiniai. Apskritai XI - 
XX š. pradžios vertybės (pasku
tinis stendas paskirtas palaimin
tojo J. Matulaičio sudarytai ne
priklausomai Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios provincijai).

Labai turtinga paroda skir
ta kelioms datoms: Kristaus gi
mimo 2000-osios metinėms, 
Mindaugo krikšto (1251) bei 
vainikavimo karaliaus vainiku 
(1253) 750-osioms metinėms; 
kartu ji atveria kelią Lietuvos 
tūkstantmečio programai, yra 
jos pirmas renginys. Įsikūrusi is
toriniame, didingame Taikomo
sios dailės muziejuje (Arsenale) 
užima visą jo plotą ir truks iki 
2003 m. spalio 30 d.

Atidarymo iškilmė
Per iškilmingą atidarymą 

kalbėjo parodos globėjas prezi
dentas Valdas Adamkus. Buvo 
skelbta, kad sveikinimo žodį 
tars ir kitas parodos globėjas - 
kardinolas Vincentas Sladkevi
čius, bet jis dėl silpnos sveikatos 
į atidarymą neatvyko.

Sveikinimo žodį tarė vysku
pų konferencijos 2000 m. jubi
liejaus komiteto pirmininkas, 
Vilniaus arkivyskupas metropo
litas A. J. Bačkis. Parodą palai
mino vyskupų konferencijos pir
mininkas, Kauno arkivyskupas 
metropolitas S. Tamkevičius.

Atidarymo iškilmę didino 
“Aidijos” choro giedama kara
laičio šv. Kazimiero sukurta gies
mė “Ausk Marijai rožių giją”.

Renginyje dalyvavo taip pat 
V. Landsbergis, seimo, vyriau
sybės nariai, Lietuvos hierar-

Ilgesys
Šaltoj žiemoj ilgiuos pavasario, 
Pavasarį - ilgiuos žiemos.
Ir taip kiekvieną tylų vakarą 
Aš vis kažko ilgiuos.

Kai aš namuos - ilgiuos kelionių, 
O kai kely - namų ilgiuos 
Ir į apsnūdusį pasaulį 
Aš savo ilgesį nešuos.

Malda
Kaip muzika tyra malda 
Paliečia širdį ir jausmus. 
Ji skamba man tarsi daina 
Ir džiaugsmas liejas per kraštus.

Tyra malda - sielos daina, 
Melodija švelni ramina 
Ir liūdesio širdy nėra, 
Vienatvė jau nebekankina.

Vaida Kanopeckaitė,
Raseinių vidurinės mokyklos 

dešimtokė, 16 metų

Iš parodos “Krikščionybė Lietuvos 
mene” Vilniuje - didžioji arba Goš
tautų monstrancija

chai, kunigai, ambasadoriai, 
konsulai, kultūros, meno moks
lo žmonės. Svečiams aiškinęs 
Dailės muziejaus direktorius R. 
Budrys vylėsi, kad lankytojai 
pajus ypatingą estetinę erdvę, 
sukurtą vertingiausių įvairių sti
lių sakralinio meno kūrinių, jų 
atskleistą krikščioniškosios Lie
tuvos kultūros savitumą, vertę.

Istoriniai dokumentai
Tarp tūkstančių gotikos, re

nesanso, baroko, klasicizmo ver
tingiausių taikomojo ir vaizduo
jamojo meno kūrinių yra istori
nių dokumentų, rodančių krikš
čionybės kelią, jo pradžią, ženk
lus mūsų žemėje, taip pat su te
ma susijusių archeologinių radi
nių. Pirmuosiuose stenduose, 
įrengtuose meistriškai, profe
sionaliai, su skoniu bei išmone, 
savaime ugdančių estetiškumą, 
nereikėtų praleisti Kvedlinbur- 
go analuose pirmojo Lietuvos 
vardo paminėjimo, susijusio su 
liūdnai pasibaigusia arkivysku
po vienuolio Brunono-Bonifaco 
iš Kverfurto misija - žūtimi Lie
tuvoje 1009 m. Kalbėdamas per 
atidarymą, Valdas Adamkus 
pareiškė: viduramžių Europa 
Lietuvos vardą sužinojo 1009 m. 
kaip tik krikščioniškos kultūros 
dėka. Nuo šios datos skaičiuoja
me savo valstybės vardo amžių.

Liturginiai reikmenys ir 
portretai

Kitose salėse tarp įspūdingų 
arnotų, kapų, mitrų yra ir Vil
niaus bei Žemaičių vyskupų 
portretai. Spėjama, kad abu rin
kiniai buvo pradėti telkti XVI š. 
pabaigoje; iki mūsų dienų išlikę 
seniausi yra perpiešti XVII - 
XVIII š. Vilniaus vyskupų por
tretų parodoje yra 38; pradeda
ma nuo pirmųjų - Andriaus ir 
Jokūbo - baigiama XX š. pra
džios vyskupijos valdytojų por
tretais.

Katedros lobynas
Didžiausią susidomėjimą ke

lia išgarsintas Vilniaus katedros 
lobynas; dabar jis - muziejaus 
viduryje, visai uždaroje, erdvio
je patalpoje su specialia apsau
gos sistema ir signalizacija, be 
to, policininkais. (Ten, prie sie
nos, po stiklo gaubtu stovi ir di-

Filmas apie a.a. archeologę 
prof. dr. Mariją Gimbutienę, pa
saulinio garso mokslininkę, buvo 
pristatytas 1999 m. lapkričio 13 d. 
Filadelfijoje. Jau filmo pavadini
mas “Didžiosios Motinos atradi
mas: Marijos Gimbutienės gyve
nimas ir palikimas” (Excavating 
the Great Mother: The Life and 
Legacy of Marija Gimbutas) 
trumpai išreiškia mokslininkės 
teoriją, kad Europos priešistorinė 
kultūra buvo matriarchalinė ir 
garbino Deivę Motiną, gyvybės 
davėją. Kaip A. Masionytė rašo 
(“Literatūra ir menas” 1999.XI. 
13), ši teorija yra įkvėpusi femi
nistinę teologiją. Filmas esąs pir
mas būsimos dokumentinių filmų 
serijos rodinys, skirtas žemės ir 
moters svarbai pabrėžti. Filmą 
įgarsino žymi aktorė Olimpija Du
kakis. Pristatyme dalyvavo garsioji 
menininkė ir rašytoja Cristina Bi- 
aggi, kurios skulptūra “Deivės pa
likimas” numatoma pastatyti Lie
tuvoje, Europos skulptūrų parke.

Kalbininkas ir žurnalo “Kul
tūros barai” vyr. redaktorius Bro
nys Savukynas įvertintas Lietuvos 
ir Lenkijos seimų narių premija 
už lietuvių ir lenkų kultūrinio 
bendradarbiavimo skatinimą. Pre
mija įteikta Vilniuje 1999 m. lap
kričio 26 d. Laureatas yra pa
skelbęs daugiau kaip 80 moks
linių darbų, organizavęs lietuvių 
ir lenkų kultūrininkų konferen
cijas Vygriuose, Druskininkuose. 
Kaip BNS skelbia, tose konferen
cijose siekiama tyrinėti lietuvių ir 
lenkų santykius atmetant neigia
mus požiūrius.

Trečiasis kariškos dainos 
konkursas “Dainuokim, Lietuvos 
kariai” pasibaigė 1999 m. lapkri
čio 13 d. Šį kartą dalyvavo ne tik 
krašto apsaugos savanoriai, bet ir 
Šaulių sąjungos nariai. Geriausiu 
solistu pripažintas savanoris eil. 
S. Vasiliauskis, geriausiu duetu - 
šauliai J. Janušaitis ir P. Petryša. 
Vokalinių ansamblių grupėje šau
niausias buvo šaulių “Trimitas”. 
Geriausiu choru pripažintas Pa
langos šaulių vyrų choras “Žilvi
nas”. Kaimo kapelų grupėje pir
moji vieta atiteko Žemaičių apy
gardos 3-čiosios rinktinės muzi
kantams, Estradinėje muzikoje 
geriausiai pasirodė ir premijas 
pelnė Dainavos apygardos I-sios 
rinktinės kariai. Kaip “Lietuvos 
aide” (1999.XI.16) rašoma, apdo
vanojimus įteikė Lietuvos kariuo
menės vadas brig. gen. Jonas 
Kronkaitis. Už savo kūrybos dai
nas karine tematika pik. Arvydo 
Pociaus premija atiteko kariui eil. 
V. Sipavičiui.

Monika Keliačiūtė, Krista Valaitytė, Krista Erickson praveda Hamil
tono mokyklos Kalėdų programą Nuotr. V. Stanevičienės

džioji Goštautų monstrancija, 
XVI š. gotikos retenybė).

Manoma, lobynas pradėtas 
kaupti tuoj po Lietuvos krikšto 
(1387), po Vilniaus katedros 
įsteigimo (1388). Jo pagrindą 
sudaro LDK valdovų (Kazimie
ro, Aleksandro, Elzbietos Habs- 
burgaitės, Bonos Sforcos ir kt.), 
didikų (Goštautų, Tiškevičių, 
Pacų, Sapiegų), pačių vyskupų 
(Radvilų, Vainų), prelatų, ka
nauninkų dovanos. Ilgainiai lo
byno turtai - monstrancijos, 
taurės, arnotai, gobelenai - me
džiagų vertingumu, meniškumu, 
istoriškumu nenusileido LDK 
valdovų rinkiniams, garsėju- 
siems visoje Europoje; jie laiky
ti didžiųjų kunigaikščių rūmuo
se šalia katedros. Šiandien dėl 
jų, anuomet stebinusių Europą, 
galime tik atsidusti - kiek jų 
belikę Vilniuje! Nieko.

Katedros lobynui, nors daug 
praradusiam per XVII š. vidu
rio karus su Maskva, laikas vis 
dėlto buvo palankesnis; neiške
liavo jis į didžiąją sostinę ir 
1985 m., kaip turėjo būti pada
ryta. (Kiek tam reikėjo pastangų,

Lietuvos kultūros fondą 
(LKF) 1999 m. lapkričio 13 d. pa
sirašyta sutartimi įsipareigojo tre
jus metus remti JAV bendrovė 
“Megamec”, gaminanti vaikų 
žaislus ir savo veiklą pradedanti 
Lietuvoje. Numatoma, kad ši 
bendrovė, plėsdama savo verslą 
Europoje, per ateinančius dvejus 
metus Lietuvos kultūros fondą 
galės paremti trimis milijonais li
tų. Pasak LKF darbuotojų, susi
laukus tokios paramos būsią gali
ma atgaivinti kai kurias progra
mas, nebeveikiančias dėl lėšų sto
kos kaip talentingų vaikų bei 
jaunų menininkų rėmimas. Kaip 
rašo ELTA, lietuviams su “Mega
mec” bendrove susipažinti padėjo 
Lietuvos garbės konsulas Švedijo
je H. Palmgrenas.

Lietuvos jaunųjų filologų 
konkursas, 1999 m. jau 31-asis, 
sutraukė keletą tūkstančių daly
vių - aukštesniųjų klasių mokslei
vių. Buvo atsiųsta apie 400 darbų: 
prozos ir dramos, poezijos, poezi
jos rašinių, prozos rašinių, kalbos, 
publicistikos ir tautosakos. Verti
nimo komisija, pirmininkaujant 
poetei M. Kontrimaitei, atrinko 
150 darbų, kurių autoriai kartu su 
mokytojais buvo pakviesti daly
vauti baigminiame tarpsnyje. Nu
statyta, kad šių metų darbai yra 
brandesni, aukštesnės kultūros. 
Tačiau, kaip žurnale “Gimtoji 
kalba” (1999 m. rugsėjo mėn.) ra
šoma, vos vieno kito buvo dera
mai sutvarkyta kalba, rasta di
džiųjų kalbos klaidų, ko neturėtų 
būti humanitariniais dalykais be
sidominčių rašiniuose.

Dianos ir Kornelįjaus Matu- 
zevičių dokumentinis filmas “Bū
ti” Ispanijos Bilbao mieste 1999 m. 
lapkričio pabaigoje vykusiame tarp
tautiniame dokumentininkų festi
valyje geriausiai įvertintas ir lai
mėjęs pagrindinę premiją. Kaip 
rašo ELTA (1999.XII.2), lietuvių 
dokumentininkų darbai š.m. gruo
džio 2 d. buvo rodomi Briuselyje. 
Žiūrovai matė keturis lietuviškus 
filmus. Be aukščiau minėtų Matu- 
zevičių, su savo darbais pasirodė 
H. Šablevičius, Alg. Maceina.

Lietuvos kamerinis orkest
ras, vadovaujamas prof. Sauliaus 
Sondeckio, 1999 m. gruodžio mė
nesį koncertavo Vokietijos Ham
burge, Diuseldorfe, Frankfurte, 
Stuttgarte, Manheime, Hannove- 
ryje. Orkestras atliko Sen Šanso 
“Žvėrių karnavalą” ir L. van 
Beethoveno “Prometėjaus tvari
nius”. Tekstus skaitė garsusis 
anglų teatro ir kino aktorius Pet
ras Ustinovas. Kaip ELTA rašo, 
išvykos programą visiems buvo 
proga išgirsti Valstybinės filhar
monijos salėje, Vilniuje, 1999 m. 
lapkričio 26 d. Snk.

drąsos, svarbiausia - neplepėti...).
Vaikščiodami po sales, šian

dien lankytojai turbūt retas su
simąstys apie daugelio rodinių 
padėtį prieš parodą - kokie jie 
buvo, kaip atrodė? Nesusimąs- 
tys, kiek nesuskaičiuojamų dar
bo valandų, proto ir širdies ati
davė P. Gudyno restauravimo 
centro, priklausančio muziejui, 
įvairių sričių darbuotojai (cent
ro vadovė Jūratė Senvaitienė).

Pagirtina organizacija
Puikiai organizuota paroda: 

bent du sykius sukviesta žinia- 
sklaida prieš atidarymą, įspū
dingas plakatas su labai vykusiai 
parinkta detale iš Goštautų 
monstrancijos, kalendorėliai, at
virukai, kiti leidiniai; katalogas 
bus vėliau, be to, pasakojimai 
per radiją ir televiziją. Paroda 
pradėjo savo netrumpą gyveni
mą, iš esmės priklausantį nuo... 
lankytojų. Todėl norėtųsi jų 
palankumo, mokėjimo vertinti, 
pajusti, R. Budrio žodžiais ta
riant, krikščioniškosios kultūros 
Lietuvoje grožį, savitumą ir ver
tę. Mokėjimo branginti to, kas 
dar išliko.
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PRISIKĖLIMO
■Rarapijos kredito kooperatyvas

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

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

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

AKTYVAI per 60 milijonu doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind.....................3.25%
180-364 d. term.ind....................4.05%
1 metų term, indėlius................4.60%
2 metų term, indėlius................5.25%
3 metų term, indėlius................5.50%
4 metų term, indėlius................5.60%
5 metų term. Indėlius................5.85%
1 metų GlC-mėn.palūk..............4.60%
1 metų GlC-met. palūk..............4.85%
2 metų GlC-met. palūk..............5.50%
3 metų GlC-met. palūk..............5.75%
4 metų GlC-met. palūk..............5.85%
5 metų GlC-met. palūk..............6.10%
RRSP, RRIFirOHOSP

"Variable”...........................3.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 4.85%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind..... 5.50%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind......5.75%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind......5.85%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind......6.10%
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...................... 7.35%
2 metų...................... 7.85%
3 metų...................... 8.05%
4 metų...................... 8.20%
5 metų...................... 8.30%

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

Duodame komercinius 
mortgičius Iki $750,000.

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

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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 31/s%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
naryS

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ADVO KATAS 
VICTOR RUDINSKAS 

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W.
ir Weston Road)

LESIAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 SIX POINT ROAD

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

■■■■■■■ohi limn mi mi min
ROYAL
MHHnnnHHnaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

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

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Kauno “Žalgi

rio” krepšininkai nutraukė nesėk
mių seriją Eurolygos turnyre. Žalgi
riečiai (01-20) savo aikštėje 84:76 
nugalėjo savo “amžiną” priešininką 
Maskvos “CSKA” (Rusija) klubą. 
Tai buvo šimtoji “Žalgirio” pergalė 
Europos turnyruose. Deja, “Žalgi
riui” nebeliko jokių galimybių pa
tekti į kitą etapą, nes sąlyginėje vi
sų klubų rikiuotėje užima 21-ąją 
vietą (ketvirtą nuo galo). R. Sapor- 
tos taurės turnyro šešioliktfinalyje 
(01-18) Vilniaus “Lietuvos rytas” 
savo aikštėje 103:73 sutriuškino Sa
rajevo “Bosna” (Bosnia-Hercegovi- 
na) krepšininkus. Vilniaus “Saka
lai” baigė kovą taurės varžybose še- 
šiolikfinalyje (01-19) pralaimėdami 
Kroatijoje “Split” krepšininkams 
80:89. L. Ronchetti taurės turnyre 
Vilniaus “Lietuvos telekomo” 
krepšininkės išvykoje (01-19) pra
laimėjo 64:67 Bania Lukos “Port” 
(Bosnija-Hercegovina) komandai, 
bet turėdamos geresnį taškų santy
kį pateko į ketvirtfinalį. Lietuvos 
moterų krepšinio lygos (LMKL) 
varžybose pasibaigus antrajam ra
tui, turnyro lentelė: 1 Vilniaus 
“Lietuvos telekomas”, 2. Kauno 
“Laisvė”, 3. Marijampolės “Arvi-

S PORTAS
Vemitas”, 4. Klaipėdos “Žuvėdra”,
5. Kauno “LKKA-Viktorija”, 6.
Alytaus “Snaigė”, 7. Vilniaus “Sva
ja”, 8. Panevėžio “Panevėžys”. LKL 
praėjusio savaitgalio rezultatai: 
“Neptūnas” - “Lietuvos rytas” 80: 
91, “Šiauliai” - “Kraitenė” 90:65,
“Zalgiris” - “Sakalai” 75:66, “Nep
tūnas” - “Atletas” 94:73, “Sema” - 
“Kraitenė” 84:57.

RANKINIS: Lietuvos vyrų 
rankinio rinktinė, nors (01-19) So
fijoje 28:21 įveikė Bulgarijos ko
mandą, bet jau neturi galimybių pa
tekti į kitą atrankos rungtynių eta
pą. Kontrolinėse moterų rankinio 
rungtynėse (01-20) Lietuvos rinkti
nė Vilniuje antrą kartą pralaimėjo 
Švedijos moterų komandai 19:23. 
(Pirmą kartą 26:32).

LENGVOJI ATLETIKA: Šiuo
laikinės penkiakovės pasaulio čem
pionato zoninėse atrankos varžybo
se Rygoje į geriausiųjų ketvertą pa
kliuvo trys Lietuvos sportininkai. 
Nugalėtojas vilnietis Edvinas Krun- 
golcas (5616) taškų), antras - estas 
Imre Tideman (5535), trečias - 
kaunietis Andrejus Zadneprovskis 
(5387), ketvirtas - kaunietis Euge
nijus Seniuta. Pasak “Lietuvos ry
to? lėšų trūkumas rengiantis Sidney 
olimpinėms žaidynėms gali sužlug
dyti daugelio Lietuvos sportininkų

Krepšinio pirmenybės
2000-jų m. ŠALFASS-gos vyrų 

senjorų (35 m. ir vyresnių) krepši
nio pirmenybės Įvyks 2000 m. kovo 
25-26 d.d. Detroite, Mich. Vykdo - 
Detroito LSK “Kovas”. Galutinė 
komandų registracija privalo būti 
atlikta iki 2000 m. kovo 10 d. imti
nai šiuo adresu: Mykolas Abarius, 
27465 Franklin # 202, Southfield, 
MI 48034. Tel. 248-357-2876; fak
sas 248-338-26251 E-mail: michael- 
gcpa@ameritech.net Papildomas 
ryšys: Vytas Polteraitis, tel. 734- 
420-3137; E-mail: vytop@aol.com 
Smulkesnė informacija išsiųsta klu
bams. ŠALFASS centro valdyba ir

krepšinio komitetas

LIETUVIŲ
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA
, AKTYVAI per 115 milijonų dolerių

Pašto dėžutės Kaune Nuotr. V. Hick

(Atkelta iš l-mopsi_.) 
plūgai negalėjo nieko matyti ir 
turėjo kuriam laikui sustabdyti 
kelių valymą. Policija stengėsi, 
nors ir sulėtintu tempu, nuvykti 
į nelaimių vietas. Kanados va
karuose, Vankuverio saloje 
esančiame Viktorijos mieste ir 
apylinkėse oras taip sušilo, kad 
pražydo daržuose gėlės ir pra
dėjo lapoti medžiai.

Ontario provincijos parla
mentas pagaliau sutiko pradėti 
rūpintis privačių prieglaudų 
priežiūra. Neseniai įvestas skun
dų telefonas (“hotline”, Toron
te 416-338-0001) iki gruodžio 
vidurio surinko per 350 skundų, 
daugiausia liečiančių maistą, 
švarą, vagystes bei aptarnavimą. 
Ontario turi 623 “savanoriškai” 
tam tikrų taisyklių prisilaikan
čias privačias prieglaudas, ku
riose gyvena apie 30,000 sene
lių. Nors juose paprastai siūlo
ma tik “lengva” priežiūra, Svei
katos ministerijos statistika ra

cijos viršininkas Julian Fantino, 
kuris netrukus perims viso To
ronto (GTA) viršininko parei
gas, garantavo, kad ši dovana 
yra be jokių kitų sąlygų, išsky
rus, kad sraigtasparnis bus nau
dojamas York apygardos ribo
se. Šešių mėnesių bandomoji 
programa GTA ir jo apylinkių 
ribose įrodė, kad sraigtasparniai 
labai padeda policijos darbe.

“Royal Bank” vykd. pirmi
ninkas John Cleghorn 1999 me
tais “užsidirbo” (įskaitant algą, 
priedus, akcijas ir premijas) 
$6.7 milijonus, nors banko pel
nas buvo mažesnis negu 1998 
metais. Bankas planuoja atleisti 
6,000 tarnautojų per sekančius 
trejus metus, kad kasmet papil
domai sutaupytų $400 milijonų. 
Bet J. Cleghorn toli gražu nebu
vo daugiausia 1999 metais “už
dirbęs” kanadietis, nes “Bom
bardier Ine.” vykd. pirmininkas 
Laurent Beaudoin, “uždirbo” 
net $94 milijonus. G.K.

do, kad senelių amžiaus vidur
kis - 82 metai, 85% jų regulia
riai vartoja vaistus, 23% serga 
Alzheimers liga arba yra silpno 
proto, 13% naudoja vežimėlius, 
34% naudoja vaikščiojimui at
ramas, 23% nekontroliuoja kū
no funkcijų, 4% visai nevaikšto 
ir 10% reikalingi pagalbos val
gant. Prieglaudų kainos svyruo
ja nuo $23-40 bendrame kam
bary, $45-73 privačiame kamba
ry, iki $200 ir daugiau už išskir
tiną priežiūrą. Daugelyje kitų 
provincijų (Br. Kolumbijoje, 
Saskačevane, N. Škotijoje, N. 
Brunsvike) visos prieglaudos yra 
valdžios prižiūrimos.

York apygardos Toronte 
policijai nenorintis savo pavar
dės skelbti geradarys padovano
jo $75,000 vertės sraigtasparnį, 
aprūpintą visa policijos darbui 
reikalinga aparatūra. York poli-

viltis dalyvauti važybose. Katastro
fiškai trūkstant pinigų, šalies sporto 
vadovai bus priversti visus turimus 
išteklius atiduoti grupei geriausių 
sportininkų. Tokiu būdu atpuls kiti 
geri kandidatai ir perspektyvus jau
nimas. Pasak LTOK vasaros olim
pinių sporto šakų komisijos, maž
daug 50 sportininkų delegacijos pa
sirengimui reikia apie 16 mln. litų 
sumos. “Lietuvos ryto” žiniomis, 
Sabtajus Kalmanovičius Kauno 
verslininkui Vladimirui Romanovui 
vėl atgal už 1000 tūkstančių JAV 
dolerių pardavė Kauno “Žalgirio” 
futbolo klubą.

AUTOMOBILIŲ LENKTY
NES: Lietuvos automobilių lenkty
nininkas Romualdas Beresnevičius 
ir jo šturmanas Arūnas Lekavičius 
ištesėjo duotą pažadą ir užbaigė 
Egipto piramidžių papėdėje Daka
ro lenktynes. Jie tapo pirmaisiais 
lietuviais, užbaigusiais šias labiau
siai prestyžines dykumų lenktynes, 
nors liko priešpaskutinėje 94-toje 
vietoje. (Startavo 132 automobi
liai). V.P.

Skautų žinios
• Š.m. vasario 9, trečiadienį, 

7.30 v.v. skautų Vyčių sueiga įvyko 
Lietuvių Namų seklyčioje (posė
džių kambaryje). Dėl informacijos 
skambinkite Edvardui Pečiuliui tel. 
416 240-1658.

• Šv. Kazimiero skautų-čių 
globėjo šventę Toronto skautija 
švęs kovo 5 d. Prisikėlimo parapijos 
šventovėje, o salėse rengiama tradi
cinė Kaziuko mugė. Mugei labai 
reikalingi laimikiai didžiajai loteri
jai. Galintieji juos paaukoti prašo
mi skambinti s. E. Simonavičienei 
tel. 416 769-2370 arba nuvežti ad
resu: 437 Runnymede Rd., į šiaurę 
nuo Bloor. 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
INSUIt/lNCi: - l> ISA II) Illi*

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

fjTEVISKES /1IVIBIAI
the lights of homeland

savaitraštis, didelio formato, 8-10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $43.00, 

rėmėjo - $53.00, garbės - $63.00
Naujam prenumeratoriui pirmiems metams - $35.00 

(JAV-se amerikietiškais)

Vardas, pavardė......................................... ................................
Adresas.........................................................................................

Siunčiu prenumeratą......................dol., auką............dol.
Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga, 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti “Tėviškės žiburiai" siunčiami 
nemokamai šešias savaites. Prašome pranešti tokių asmenų 
adresus. ADMINISTRACIJA

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;
- mortgičius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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 Tinklalapls: www.parama.net

Sullmt
GROUP

PAŽADU JUMS
24 valandų 

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją. 
Prašau skambinti šiandien 

tel 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

ALGIS 
MEDELIS

133 Roncesvalles Avė.,
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:michael-gcpa@ameritech.net
mailto:vytop@aol.com
mailto:parama@total.net
http://www.parama.net


JUSTINĄ ir DANĄ P RASA USKUS

auksinės 50-sios vedybinio 
gyvenimo sukakties proga.

Jums dar daug džiaugsmo ir sveikatos 
pilnų metų linki Jūsų vaikai —

Vidas ir Alina su šeimomis

Sausio 19 d. Lietuvių Namų popietėje lankėsi Ontario parlamentarai, kurie buvo supažindinti su Slaugos na
mų statyba. Iš kairės: A. ŠILEIKA, lietuvių kredito kooperatyvo “Parama” valdybos pirmininkas, D. FLEET, 
buvęs High Park apylinkės atstovas, G. KENNEDY, dabartinis High Park-Parkdale atstovas, A. SKILAN- 
DŽIUN1ENĖ, Lietuvių Namų ir Visuomeninės veiklos komiteto pirmininkė, V. KULNYS, Slaugos namų au
kų rinkimo vajaus pirmininkas Nuotrauka R. Šileikienės
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*309? 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.

West Realty Irto.

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

Nemokamas namų įvertinimas

JUOZAS (JOSEPH)

Kad nuo akmenėlių 
Kojelės nevargtų, 
Aš būtau žolelė 
Po tavo kojelių.

Kad kaitri saulelė 
Tau neįkyrėtų, 
Būtau debesėlis 
Virš tavo galvelės.

Kad nepūstų vėjai,
Lietūs neužlytų, 
Saulele tekėtau, 
Žvaigždele žibėtau. (S. Neris)

Tiek takelių, metelių nueita 
STASELIO irANELIUKĖS.
Linkime Jums gražių prisiminimų.

Su meile - 
Vida, Kęstas, Rita, Algis

ir jų šeimos

Ir laisvėje netrūksta varguolių
Garliavos invalidų vaikų globos draugija kreipiasi pagalbos

Džiaugiamės atgavę laisvę 
ir nepriklausomybę, nėra oku
pacijos ir priespaudos, visi laisvi 
ir vis laisvėjame, tik gaila, kad 
taip sunkiai verčiamės ekono
mikoje, esame labai priklauso
mi nuo kaimyninių šalių. Štai 
skaudžiai palietė Rusijoje eko
nominė krizė, nukentėjo ir mū
sų šalies biudžetas, skurdas pa
lietė daugelį žmonių, ypatingai 
pensininkus ir žmones su nega
lia (invalidus). Valstybė nepajė
gi skirti žmonėms pagal jų po
reikius, vykdoma biudžetinių lė
šų taupymo politika dar sunkes
ne našta gula ant vargingųjų pe
čių, kuriems jau ir išsimaitinti 
yra sunku, nekalbant apie kul
tūrinį gyvenimą, gydymosi sąly
gas, o apie išvykimą, kad ir į ar
timiausias kaimynines šalis, ga
lima tik pasvajoti, ir tokių žmo
nių vis daugėja.

Gyvename laikmetį, kai dau
gelis organizacijų išsilaiko tik 
paremiamos rėmėjų iš Vakarų 
pasaulio, gaudamos lėšų, mais
to, inventoriaus.

Garliavos invalidų draugija 
įsteigta 1999 m. pradžioje, tik 2- 
me pusmetyje sulaukė mažutę 
dotaciją iš Lietuvos respubliki
nės invalidų draugijos darbo 
vietai sukurti (stalams, kėdėms 
nusipirkti, apskaitos ir atskaito
mybės dokumentams), o realiai

pagelbėti ligos ar mirties atveju 
nėra jokios galimybės. Neturi
me transporto priemonės, nega
lime įsigyti labai reikalingos 
kompensacinės technikos prie
monių, sanitarinės higienos reik
mių, kaip pampersų, ramentų, 
vežimėlių, keltuvų į vonias, tua
letus ir kt., net savo asmeniniais 
telefonais naudojamės tarnybi
niams reikalams. Taryba dirba 
iš pasiaukojimo, negaudama jo
kių atlyginimų, nes sumokėti už 
bet kokias paslaugas nėra iš 
kur. Visos sąskaitos tuščios, jo
kių likučių ar santaupų Naujie
siems metams nėra. Pradedame 
viską nuo nulio.

Būdami finansiškai ir fiziš
kai silpni, mes labai norėtume 
rasti užsienyje veikiančias ana
logiškas organizacijas, besirūpi
nančias neįgaliųjų reikmėmis, 
ar pavienių žmonių neabejingų 
skausmo ir kančių išvargintų 
žmonių likimams. Tikimės, kad 
atsilieps į šį straipsnelį tie, kurie 
galėtų patarti, pamokyti mus, 
neturinčius patirties, kaip be di
delių sąnaudų integruotis į vi
suomenę, būti žmogumi tarp 
sveikųjų, gal ir materialiai pa
remti lėšomis. Mūsų draugijoje 
net 62 neįgalūs įvairaus amžiaus 
vaikai, kai kurie reikalingi in
tensyvaus gydymo, specialios 
priežiūros, mokymo.

Organizacijas ir asmenis no
rinčius mums padėti materia
liai, prašome persiųsti pinigus į 
Lietuvos invalidų draugijos 
Kauno rajono Garliavos sky
riaus (kodas 5996223) valiutinę 
sąskaitą Nr. 5246091, esančią 
Lietuvos Taupomąjame banke 
Kauno rajono skyriuje (banko 
kodas 60122, adresas - A. Bara
nausko g. 19, LT-3028 Kaunas). 
Apie perlaidos ar čekio siunti
mą prašytume informuoti Inva
lidų draugijos pirmininkę Aldo
ną Grikietienę adresu: Darbi
ninkų g. 74 - 1, LT-4316 Garlia
va, Kauno raj., Lietuva. Tel. 55- 
17-69.

Visiems geradariams iš 
anksto dėkojame, linkėdami 
Jums kuo geriausios sėkmės. 
Ačiū Jums ir teatlygina Jums 
Gerasis Dievas.

Su gilia pagarba-
Aldona Grikietienė, 

LID Kauno raj. Garliavos skyriaus 
tarybos pirmininkė

ADMINISTRATORIUS “NERINGOS” STOVYKLAI
■ ____________ _________________ ■ <

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, CT 06260

SPAUDOS BALSAI
Sprendimas autonomininkų byloje

Vilniaus rajono savivaldy
bės savaitraštis “Przyjazn” 
(“Draugystė”) 1999 m. gruo
džio 16 - 22 d. laidoje rašo: 
“Aukščiausias Lietuvos respub
likos teismas gruodžio 14 d. pa
darė galutinį sprendimą ‘auto- 
nomistų’ byloje. Pagal šį spren
dimą buv. deputatui L. Jankie- 
lewicz’iui 3.5 metų laisvės atė
mimo bausmė buvo sumažinta 
ligi 2 metų”. Kiti kaltinamieji 
išvengė laisvės atėmimo baus
mės. Sį AT sprendimą Lenkijos 
senatorius ir Lenkų bendrijos 
pirmininkas Stelmachowski taip 
komentavo: “Tai, kad Lietuva 
įžengia į XXI šimtmetį, turėda
ma lenką politinį kalinį, nepasi
tarnaus geram jos vardui tarp
tautinėje arenoje”.

Kuo autonomistai buvo kal
tinami rašo “Gazeta Wilenska” 
1999 m. gruodžio 16 d. laidoje: 
“Jie buvo kaltinami tuo, kad 
priklausė (Šalčininkų) rajono 
valdžiai tuo metu, kai 1991 m. 
kovo 17 d. savo iniciatyva pra
vedė savo teritorijoje referen
dumą dėl priklausymo Sov. Są
jungai. Šalčininkų valdžia (ir ta
rybos nariai) buvo apkaltinti ir 
todėl, kad rajono teritorijoje 
rengė jaunų vyrų gaudynes į so
vietinę kariuomenę, kai visa 
Lietuva tai boikotavo. Proble
ma vis dėlto yra ta, kad aršiausi 
šių veiksmų šalininkai ir vykdy
tojai - Šalčininkų rajono tarybos 
šefas Cz. Wysocki, deputatas J. 
Monkiewicz ir karinis komisaras 
E. Kutunov 1944 m. pabėgo į 
Rusiją bei Gudiją ir nebuvo 
įtraukti į kaltinimo aktą”.

To meto lenkų frakcijos 
aukščiausioje taryboje pirminin
kas R. Maciejkianiec laiške 
“Kurier Wilenski” redakcijai ra
šė: “Kas gi buvo ‘pagal partijos 
liniją’ tiesioginiu pono Cz. Wy- 
socki’o viršininku ir kas jam 
diktavo ką jis turi veikti? Juk tai 
buvo p. L. Jankielewicz. Ir da
bar vis labiau aiškėja tai, kad 
kaip tik jis buvo projektų auto
rius, o p. Cz. Wysocki tik juos 
vykdė”.

Baltiečiai pasirenka Europą
Paryžiaus Rusų savaitraštis 

“Ruskaja Mysl” 1999 m. gruo
džio 16 - 22 d. laidoje rašo:

“Prieš dvejus metus Lietuva ir 
Latvija buvo giliai įžeistos, nes 
buvo pamirštos tuo metu, kai 
Estija pateko į šešių kandidačių 
į Europos sąjungos narių grupę. 
Aukščiausio lygio Lietuvos poli
tikai tada viešai pareiškė, kad 
Eurokomisijos pirmininkas ‘smar
kiai suklydo’, laikydamas Lietu
vą esant mažiau verta ES narys
tės negu Estija. Dabar atrodo, 
kad Lietuva ir Latvija laimėjo: 
taktika, pagal kurią reikėjo įro
dinėti ir netgi reikalauti savo 
teisių būti ES narėmis, save 
pateisino. (...)

Baltijos tautų sąmonėje 
glūdi istorinė Rusijos baimė ir 
eilinis ‘rusiškos Čečėnijos užka
riavimas’ kurios kultūros ir in
formacijos atstovybė šiomis die
nomis buvo atidaryta Vilniuje, 
yra beveik vienareikšmiškai su
prantamas kaip analogija 1940 
m. Baltijos kraštų užgrobimui.

O kokia alternatyva lieka 
Baltijos kraštams? Jeigu Rusija 
ir būtų ekonomiškai žydintis 
kraštas, tai gal ir būtų, bent teo
riškai galvojant, kokia nors 
prasmė mažam kraštui svarstyti 
į kokią įtakos zoną įsijungti. 
Tačiau Vilniaus turgavietes už
plūstančios Gudijos bobutės (ba- 
buškos), kurios gelbėjasi nuo 
skurdo iš po skverno pardavinė- 
damos Minsko varškę ir degtinę 
ir kurioms jau nuo seno Baltijos 
kraštai yra rojus, geriau negu 
bet kokia propaganda parodo 
laimingiems ‘rojaus’ gyvento
jams, kuria kryptimi, nuo ko ir 
pas ką reikia bėgti kiek tik 
kojos neša...”

Nauja šventoji
Varšuvos dienraštis “Gaze

ta Wyborcza” 1999 m. gruodžio 
21 d. laidoje rašo: “2000 m. 
balandžio mėn. Jonas Paulius II 
kanonizuos pal. seserį Faustiną 
Konalską (1905-38) lenkę vie
nuolę vizionierę”. Kun. D. 
Stanczyk “Kurier Wilenski” 
1999 m. lapkričio 26 d. rašė: 
“Bažnytinė teisė reikalauja ste
buklo, kad tikinčiųjų šlovina
mas asmuo būtų paskelbtas 
šventuoju. Aiškus stebuklas 
įvyko, kai nesėkmingai nuo sun
kios širdies ligos gydomam dva
siškiui, uoliam Jėzaus Gailestin

gojo garbintojui, į ligoninę buvo 
atneštos pabučiuoti pal. Fausti
nos relikvijos”.

Pal. F. Kowalska ilgą laiką 
gyveno Vilniuje. Vienuolyno 
vienutėje jai apsireiškęs Kristus. 
Savo regėjimą ji papasakojo 
dailininkui, kuris pagal jos nu
rodymus nutapė jai apsireišku- 
sio Kristaus paveikslą. Dabar 
šis paveikslas yra Vilniaus Šv. 
Dvasios lenkų šventovėje. 1993 
m. Šv. Tėvas Jonas Paulius II 
savo viešėjimo Lietuvoje metu 
meldėsi prie šio paveikslo. Pa
mokslo metu jis tarp kitko pa
sakė: “Sesuo Faustina daugelį 
metų buvo ‘viena iš jūsų’, o 
šioje šventovėje su dideliu pie
tizmu yra saugojamas šventas 
Jėzaus Gailestingojo, kurio kul
tą ji skleidė, paveikslas”.

Kun. D. Stanczyk 1999 m. 
gruodžio 24 d. “Kurier Wilens
ki” laidoje papildomai pranešė, 
kad pal. Kowalska kanonizacija 
įvyks 2000 m. balandžio 30 d. 
Jis taip pat cituoja popiežiaus 
laišką “Tertio millennio atven- 
iente”, kuriame jis išreiškia viltį, 
kad Dievo Gailestingojo vardo 
kongregacijos seserys grįš į Vil
niaus Antakalnio savo buvusį 
vienuolyną. J.B.

Šalčininkai, 1991 m. vasarą, prie 
Šalčininkų rajono savivaldybės rū
mų pastatyto stovo įraše autono
mistai pasisako už priklausymą 
Sov. Sąjungai

The J.B. Marlatt Funeral Homes
(1985) Limited

J.B. Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 
teikia aukštos kokybės paslaugas 

erdviose patalpose.
Mes jaučiamės naudingi galėdami ir toliau teikti 

paslaugas Hamiltono lietuvių bendruomenei.

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303

195 King Street West 
Dundas 627-7452

Andrew W. Swan 
Direktorius

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s.,d.d.s.
115 Lakeshore Rd. E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 Tel.! 905 271-7171

• (/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

DENTAL CAR E •
Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

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

ORTODONTRS
(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

^Z&a.stra. Travel_______
& Services Inc.

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

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

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

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

Bilietų išpardavimas į Europą ir Lietuvą, Torontas-Vilnius nuo $650 
jeigu pirksite 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 IFax: (416) 233-3042

Siuntiniai laivu ir lėktuvu
TIESIOG į VILNIŲ

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

Pristatymo kaina $15 už siuntinį

Tel. (416) 233-4601
r p . it
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TORONTO"7
Anapilio žinios

- Parapijos metinis susirinki
mas bus sausio 30, ateinantį sekma
dienį, tuoj po 11 v.r. Mišių parapi
jos salėje. Programoje: tarybos sek
cijų, tarybos pirmininko ir klebono 
pranešimai, baigiančių savo kaden
cijas sekcijų narių rinkimai bei 
įvairūs kiti reikalai ir sumanymai.

- Sutvirtinimo Sakramento pa
siruošimui pamokos prasidės sausio 
30, ateinantį sekmadienį, po 9.30 
v.r. Mišių klebonijos posėdžių kam
baryje. Pamokas praves Gediminas 
Kurpis.

- Aukų pakvitavimus atleidi
mui nuo valstybinių mokesčių (In
come Tax) jau galima atsiimti sek
madienį parapijos salėje.

- Mišios sausio 30, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Kazimierą Batū
rą ir Batūrų bei Asevičių mirusius; 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 3 v.p.p. už a.a. 
Stepą Ignatavičių (metinės); Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje, sausio 
29, šeštadienį: 3 v.p.p. už a.a. Bro
nių ir Apoloniją Urbas.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį pamaldos 11.15 

v. ryto.
- Vasario 6 d. po pamaldų 

įvyks moterų draugijos susirinkimas 
šventovės patalpose.

- Visuotinis metinis parapijos 
susirinkimas įvyks vasario 27 d. po 
pamaldų Lietuvių Namų patalpose.

- Praeitą sekmadienį per pa-

Prisikėlimo parapijos žinios
- Sausio 23, sekmadienį, per 

10.15 v.r. Mišias giedojo parapijos 
jaunimo choras.

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

- KLK moterų draugijos para
pijos skyriaus susirinkimas įvyks 
sausio 30 d. po 11.30 v.r. Mišių 
parodų salėje, kalbės sės. Viktorija. 
Skyriaus narės sekmadieniais par
davinėja pyragaičius parapijos salė
je. Pelnas skiriamas Lietuvos naš
laičiams. Skyriui pirmininkauja V. 
Siminkevičienė.

- Sausio 20, ketvirtadienį, pa
laidota a.a. Ona Gotšeldienė, 88 m. 
Paliko vyrą Stasį Gotšeldą.

- Parapijos persikėlimo vajaus 
komitetas kovo 4 d., 5.30 v.p.p. ren
gia pokylį ir tylias varžytines. Poky
lio metu programą, Rasos Poskoči- 
mienės sukurtą ir Dalios Viskontie- 
nės surežisuotą muzikinį spektaklį 
atliks parapijos jaunimas. Bilietai 
bus platinami sekmadieniais po Mi
šių, pradedant vasario mėn. pir
muoju sekmadieniu.

- “Kretingos” stovyklavietės Va- 
sagoje jaunimo stovyklos vyks šio
mis datomis: lietuviškai kalban
tiems - liepos 9 - 22 d.d. ir angliškai 
- liepos 23 - rugpjūčio 5 d.d.

- Sausio 30, sekmadienį, 1 
v.p.p. “Aušros” sporto klubo jau
nieji krepšininkai, nuo 4 iki 7 m. 
amžiaus, parapijos salėje žais krep-

Lietuvos kariuomenės šventė iškilmingai atšvęsta 1999 m. lapkričio 28 d. Montrealyje Aušros Vartų 
šventovėje ir salėje. Giedojo šventovėje ir salėje Toronto lietuvių vyrų choras “Aras” (dirigentė L. Turūtaitė, 
akomp. E. Morkūnienė). Vainiką nešė Paulius ir Antanas Mickai, lydimi karių iš Lietuvos - vyr. Įeit R. 
Narbučio, Itn. A. Šidlauskaitės, kpt. R. Tutenio Nuotr. A. J. Mickaus

S3 MONTREAL^
Aušros Vartų parapijiečių me

tinis susirinkimas dėl pūgos sausio 
16 d. neįvyko ir atidėtas kitam sek
madieniui - sausio 23 d. Sniego 
audra prasidėjo naktį iš šeštadienio 
į sekmadienį ir baigėsi vėlyvą sek
madienio popietę. Buvo nemažas 
vėjas. Sako, prisnigta 16 cm, bet 
gatvės ir šaligatviai buvo kaip rei
kiant užpustyti. O tokiam Montrea- 
lio priemiestyje Verdune, kuriame 
gyvena nemažas skaičius lietuvių, 
miesto darbininkai (“blue-collar”) 
jau šešioliktą mėnesį streikuoja ir 
dėl sniego valymo ėjo derybos tarp 
jų unijos ir net Kvebeko valdžios. 
Pagaliau darbininkai sekmadienio 
apypietėje pasirodė gatvėse su snie
go valymo mašinomis.

Kun. Stanislovas Kazėnas, SJ, 
grįžo iš Lietuvos ir vėl sėdo prie

prancūzų kalbos studijų bei pagal
bos parapijoje.

Kalnų slidinėjimo 2000 metų 
pirmenybės vyks vasario 26 d. St. 
Donat, Que., Mont Garceau slidi
nėjimo kurorte. Ši vietovė randasi 
apie 110 km į šiaurė nuo Montrea- 
lio. Toje apylinkėje nemažai lietu
vių turi vasarvietes. Šias varžybas 
praves ŠALFASS. Platesnę infor
maciją galima gauti Toronte pas 
Rimą Kuliavą tel. 416 766-2996.

A. a. Bronė Bendžienė-Jonikai- 
tytė mirė sausio 16 d. Iš Aušros 
Vartų šventovės sausio 20 d. palai
dota šalia anksčiau mirusio vyro 
Notre Dame dės Neiges kapinė
se. Liūdi penkios dukros, du žentai, 
septyni vaikaičiai ir kiti artimie
ji. B.S.

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AUTOMOBILIAMS, 

kurių vairuotojai yra 55 metų 
amžiaus ar daugiau, 

neturėję nelaimių.

NAMAMS, 
naujiems ir atnaujintiems, gerai 

išlaikytiems, savininko 
gyvenamiems arba nuomojamiems.

maldas buvo prisimintas a.a. Alfas 
Preikšaitis, gimęs 1930 m. sausio 10 
d. ir miręs 1999 m. sausio 21 d. 
Velionis paliko liūdinčią motiną 
Mariją bei liūdintį brolį Romą.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio popietėje, sau

sio 23 dalyvavo 154 svečiai.
- Pranešimą padarė LN valdy

bos pirm. E. Steponas.
- Valdybos posėdis įvyks š.m. 

vasario 10 d., 7 v.v.
- Vytauto Didžiojo menė š.m. 

kovo 4 d. išnuomota Medžiotojų ir 
žuklautojų klubo “Tauras” meti
niam baliui. Žvėrienos vakarienė su 
vynu ir turtinga laimikiais loterija. 
Programoje - vyrų choras “Aras”, 
šokiams gros V. Pavilionis.

- Š. m. sausio 30 d., 2.30 v.p.p. 
Slaugos namų aukų rinkimo vajaus 
komitetas padarys pranešimą aukų 
telkimo reikalais. Visi kviečiami 
dalyvauti.

- Kultūros komisija yra įsigiju
si nemažai įvairaus žanro vaizda
juosčių iš Lietuvos: tai spektakliai, 
koncertai, įžymių Lietuvos žmonių 
biografijos bei kūryba, istorinė me
džiaga ir filmukai vaikams. Taip 
pat ši komisija turi Lietuvos televi
zijos filmo “Giminės” pilną serialą 
(40 serijų). Visos kasetės pagamin
tos pagal paskutinę techniką. Tai 
puiki davana draugams bei artimie
siems. Dėl vaizdajuosčių įsigijimo 
ar nuomojimo skambinti tel. 416 
762-5419 S. Pabricienei arba V. 
Kulniui tel. 416 769-1266.

- Sausio 16 d. popietėje lankė
si buvęs Ontario provincijos parla
mento narys David Fleet, kurio ka
dencijos metu Ontario sveikatos 
ministerija Kanados lietuviams sky
rė 60 slaugos lovų. Taipogi lankėsi 
dabartinis Ontario provincijos par
lamento narys Parkdale-High Park 
rinkiminės apylinkės parlamentaras 
Gerard Kennedy. Svečiai išsamiai 
buvo supažindinti su dabartine 
slaugos namų būkle. Abu pareiškė 
savo pritarimą šiam projektui.

- Slaugos namų statybai auko
jo Pranas ir Irena Žemaičiai $600 
(870). A.a. P. Lapinsko atminimui 
(Lydija Balsienė aukojo $20 (2453. 
70). Slaugos namų vajaus komitetas 
dėkoja visiems aukotojams už nuo
širdų dosnumą ir paramą Slaugos 
namams. Pakeitus adresus ar paste
bėję aukotojų sąraše klaidas, prašo
me nedelsiant pranešti LN raštinei 
tel. 416 532-3311. Galintieji prisi
dėti prie aukų rinkimo vajaus dar
bų kviečiami skambinti V. Kulniui 
tel. 416 769-1266. Slaugos namams 
aukos priimamos Toronto ir Ha
miltono kredito kooperatyvuose ar
ba siųsti tiesiog Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St.W. Toronto Ont., M6P 1A6.

Sekmadienio popietę, sau
sio 23, Lietuvių Namuose Zita 
Bersėnaitė-Cers, registruota die
tos specialistė, skaitė paskaitą 
“Maisto reikšmė sveikatai”, pa
iliustruodama ją skaidrėmis. Ji 
ypač pabrėžė daržovių ir vaisių 
naudojimo reikalingumą sveika
tai, o taip pat grūdinio maisto 
reikšmę: kaip pupelės, žirniai, 
kruopos ir kt. Rekomenduoja
ma valgyti žuvį 2 kartus per sa
vaitę ir mažinti mėsos bei gyvu
linių riebalų vartojimą. Susirin
ko apie 60 klausytojų, kurie pa
rodė susidomėjimą, pateikdami 
nemažai klausimų. Paskaitą su
rengė LN kultūros komisija.

G. Bijūnienė

šinį tarp savo komandų.
- Mišios sekmadienį, sausio 

30: 8.15 v.r. už Kazį Žebrauską; 
9.15 v.r. už Praną Mickelą; 10.15 
v.r. už a.a. Liudą Vyšniauską, už 
a.a. Alfonsą Pundžių, už a.a. Alfon
są ir Angelę Šmigelskius ir a.a. 
Elzbietą Murauskienę; 11.30 v.r. už 
gyvus ir mirusius parapijiečius.

Muziejaus-archyvo žinios
- Dar vis ieškoma jaunuolio ar 

jaunuolės dirbti muziejuje bei Lie
tuvoje. Jeigu nebus rastas tinkamas 
kandidatas, šiam projektui paskir
tus $10,000 reikės gražinti. Prašomi 
ir skaitytojai pagalvoti, kas iš jiems 
pažįstamų jaunuolių domėtųsi to
kiu darbu.

- Muziejaus-archyvo išlaiky
mui po $100 aukojo: Vytautas ir 
Vida Paškai, Janina Pacevičienė. 
Ignas ir Viktorija Girdzevičiai au
kojo $100 knygų persiuntimo į Lie
tuvą išlaidoms. Dėkojame visiems, 
kurie remia muziejaus ir archyvo 
darbus.

Maironio mokyklos žinios
- Laukiame visų tėvelių vasa

rio 5, Tėvų dieną. Atsiimsite vaikų 
pažymėjimus ir pasikalbėsitie su 
mokytojais. Prašome atvykti šia 
tvarka: su pavardėmis, prasidedan
čiomis A-M - 9.30 v.r., N-Z - 11 
v.r.-12 v.p.p.

- Vasario 12 d. bus daromos 
klasių nuotraukos; patariame tinka
mai aprengti vaikus.

- Vasario 16-tosios minėjimas 
vyks vasario 19 d. mokyklos audito
rijoje. Kaip visada, kviečiame tėve
lius ir senelius. Ž.S.

Kun. Lipniūno jaunimo 
centrui Penevėžyje $50 aukojo 
J. Staškevičius.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui aukojo: $200 - 
O. Raubienė; $100 - V. P. La- 
pieniai, V. V. Paškai; $50 - V. 
Dimskienė (a.a. Tomo Užupio 
XXV mirties metinių proga).

Keltuvo vajui aukojo: $100 
- V. V. Paškai; $50 - V. Dims
kienė (a.a. Tomo Užupio XXV 
mirties metinių proga).

Atitaisymas. Užuojautoje a.a. 
Jonui Andrulaičiui mirus, išspaus
dintoje “TŽ” 2000 m. 2 nr., įsivėlė 
klaida: vietoj vardo Kristian, turėjo 
būti Kristina.

TRYS CHORAI
Čikagos “Dainava”* Klyvlando “Exultate”* Toronto “Volungė

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

Amerikos lietuvių fondas, 
skirstydamas metinę finansinę 
paramą lietuviškajai spaudai, 
neužmiršo ir “Tėviškės žiburių”, 
plačiai informuojančių apie šio 
fondo veiklą - paskyrė 1,500 
dolerių paramą. “TŽ” leidėjai 
už ją nuoširdžiai dėkoja, linki 
Amerikos lietuvių fondui ir to
liau klestėti bei remti lietuviš
kąją veiklą, kuri išeivijoje silp
nėja ir yra reikalinga vis stipres
nės finansinės paramos.

Toronto lietuvių choras 
“Volungė” su Čikagos “Daina
vos” ir Klyvlando “Exultate” 
chorais pasirodys balandžio 2, 
sekmadienį, 3 v.p.p., MacMillan 
teatro salėje, esančioje Toronto 
universiteto Muzikos fakultete. 
Jungtinis choras pirmą kartą 
Toronte atliks J. Tamulionio 
“Tėviškės giedojimus” ir J. 
Rutter “Gloria”. Įėjimas - $20, 
$25, $30 asmeniui.

Mississaugos meno galeri
joje (Art Gallery of Mississau
ga) sausio 29 d. baigiasi 22-oji 
tame mieste gyvenančių daili
ninkų paroda. Joje rodomi kūri
niai atrinkti iš pateiktų keletos 
šimtų darbų - akvarelių, tapy
bos aliejiniais ir akrilikos da
žais, skulptūrų. Jų tarpe yra Sil
vijos Saplienės paveikslas “Ci
bulis”.

Šv. Jono lietuvių kapinėms
$100 aukojo V. V. Paškai.

SANTAUPŲ DRAUDIMAS $100,1
Lietuvių kredito kooperatyvas PARAMA praneša, 

kad Ontario provincijos vyriausybė pakėlė 
kooperatyvų narių santaupų draudimą iki 100,000 
dol. PARAMA dabar turi žymiai geresnes santaupų 
draudimo sąlygas negu Kanados bankai, nes šie 
apdraudžia tik iki 60,000 dol.

TAUPYKITE PARAMOJE!!!
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis 

j PARAMOS skyrius

/jvfvfvfr
PARAMA

1573 Bloor St.W., Toronto
Tel. 416 532-1149 Fax 416 532-5595

2975 Bloor St.W., Toronto
Tel. 416 207-9239 Fax 416 207-9401

Tinklalapis: www.parama.net

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

Tel. 722-3545 Fax: 722-3546

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

Toronto Maironio mokyklos tėvų susirinkimas įvyko 1999 m. lapkričio 
27 d. Kairėje Tėvų komiteto pirmininkė Birutė Dilkutė-Batraks

VIA BALTICA KAVINĖ
351 Jane Street, Toronto

Gaminame cepelinus - IŠSINEŠIMUI
Parduodame po 12 su įvairiais įdarais 

Pristatome į namus, paskambinus 24 vai. iš anksto 
Ruošiame vaišes priėmimams

416 767-6210

Kanados lietuvių fondas 
praneša, kad 2000-tųjų metų 
veiklos paramai ir stipendijoms 
anketas galima pasiimti iš prie 
fondo raštinės durų prisegtų vo
kų su užrašu: PARAMA ir STI
PENDIJOS, arba prašyti atsiųs
ti paštu. Anketos paramai turi 
pasiekti fondo raštinę ne vėliau 
kaip š.m. balandžio mėn. 1 die
ną, o stipendijoms - gegužės 
mėn. 15 d. Apie stipendijų pa
skyrimą bus pranešta raštu, bet 
išmokėta tik prasidėjus nau
jiems mokslo ■ metams, prista
čius pažymėjimą iš mokslo įstai
gos, kad studentas ją lanko. Pa
žymėjimas turi pasiekti fondo 
raštinę ne vėliau kaip rugsėjo 
mėn. 30 dieną. Pavėlavusiems 
stipendija nebus išmokėta. Stu
dento pažymėjimo neužtenka. 
Fondo adresas: Kanados lietu
vių fondas, 1573 Bloor St.W. 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

A.a. Vytauto Matulevičiaus 
vienerių metų mirties sukakčiai 
paminėti žmona Liucina ir šei
ma “Tėviškės žiburiams” auko
jo $200.

A. a. Petro Bražuko atmini
mui pagerbti 'Regina Bražukie- 
nė “Tėviškės žiburiams” aukojo 
$100.

A. a. Pijaus Lapinsko prisi
minimui Elena Firavičienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $100.

Su liūdesiu prisimindamas 
amžinybėn iškeliavusią mielą 
tetą Danutę Žemaitienę ir nuo
širdžiai užjausdamas velionės 
dukrą Audronę ir sūnų Saulių, 
Algirdas Valančius “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

Kanados lietuvių fondui 
aukojo: $500 - Vida Bumbuly- 
tė-White, Rima Bumbulytė- 
Dornfeld; $100 - S. Urbantas, 
S. Kliorikaitis; $50 - L. Radze
vičienė. Už a.a. Adolfą Mitalą, 
Petrą Radzevičių, Algirdą Mitalą 
po $50 aukojo L. Radzevičienė. 
Dail. Antanas Tamošaitis auko
jo $225,000 ($500,000).

Aukojusiems dėkoja - KLF
Praeitą šeštadienį, sausio 

15, Kanados lietuvių jaunimo 
sąjungos valdyba kartu su Ka
nados lietuvių bendruomenės 
valdybos atstovais susirinko 
“Park Lithuania” prie Keele 
gatvės oficialaus 2000-tųjų Jau
nimo metų atidarymui. Šitas 
parkas buvo pasirinktas ne tik, 
kad pavadintas Lietuvos vardu, 
bet tame rajone maždaug prieš 
dvidešimt metų gyveno daugu
ma Toronto lietuvių. Miestas jį 
pavadino Lietuvos vardu dar ir 
todėl, kad lietuviams būtų su
keltos tėvynės išsivadavimo vil
tys. Buvo išklausyta trumpa par
ko istorija ir po to kun. E. Put
rimas pašventino 2000 Jaunimo 
metų oficialią vėliavą. Atidary
mas ilgai neužtruko, nes buvo 
nepaprastai šaltas oras. Visi pa
sivaišino kakavų ir pyragaičiais. 
Šių ypatingų metų tikslas - kuo 
daugiau pritraukti jaunimo į 
sąjungos veiklą. D.S.

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.

Lietuvoje leidžiamas laik
raštis “Rytas” prieš Kalėdas iš
spausdino Broniaus Saplio pasi
sakymą “Nuomonė iš Kana
dos”. Jame stebimasi, kodėl 
Lietuvoje tiek daug festivalių, 
kai pensininkas nepajėgia užsi
mokėti už vandenį. Lietuvoje 
tikrų partijų dar nesą, tik dides
nės ar mažesnės draugų “cheb- 
ros”. Visuose junginiuose yra to 
paties režimo, ruošusio “homo 
sovieticus”, asmenys. Tokiems 
lengva persiorientuoti į kosmo
politinę sampratą. O Lietuvai 
reikia patriotizmo ir darnos. 
Lietuvos seime ir išeivijos lietu
viams, turėjusiems balsuoti pir
moje apygardoje, atstovauja sei
mo narys, sėdintis kalėjime. Esą 
gėda prieš visą pasaulį, o Lietu
vos politikų ausys visai dėl to 
neraustančios. “Williams” Lie
tuvai reikalingas, nors ir sudaro 
papildomų problemų. “Mažei
kių nafta” iki šiol skendo skolo
se, o rusiški įmonės įrenginiai 
reikalavo didelio remonto. 
“LUKoil” bendrovė tokiais 
remontais nebuvo susidomėjusi. 
Vakaruose parlamentarai neva
žinėja valdiškais automobiliais. 
Lietuvai užtektų ir 101 seimo 
nario. Reiktų panaikinti įvairias 
premijas ir priedus prie algų. 
Straipsnis baigiamas: “Tikėki
me, kad 2000-siais metais Lietu
vos gyvenime bus gerų ir džiu
gių permainų”.

Paieškojimas
Alfonsas Zlatkus išvyko iš Lie

tuvos 1944 m. Kanadoje gyveno 
nuo 1948 m. 1970 m. su žmona lan
kėsi Vilniuje. Kurį laiką gyveno To
ronte ir Sudburyje. Jo vaikai: Rita- 
Violeta, Kristina-Monika, Beatričė, 
Marija ir Alfonsas. - Alfonso Zlat
kaus giminės, gyvenantys Kanado
je, prašomi atsiliepti šiuo adresu: 
Violeta Lapeikienė-Mikalėnaitė, La- 
tavėnų k., Troškūnų seniūnija, 4930 
Anykščių rajonas, Lithuania.

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

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

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).

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 12 metų

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

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP 

Patarnauju visose pensiją srityse 
Net Worth Financial Planning Inc.

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus) 
416 588-2808

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

http://www.parama.net

