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Pažintis su Lietuva
Pažintis nėra kažkoks stebuklingas šviesos blyks

telėjimas, kad iš karto galima būtų pamatyti visus kam
pus, užkampius, didelius ir mažus daiktus. Rimta pažin
tis, artimesnis susipažinimas paprastai pareikalauja ir ati
tinkamo laiko. Be to, ne visi į viską žiūri, o kiti ir žiūrėda
mi nepastebi. Žodžiu, pažintis - dalykas gana sudėtingas. AR IŠEIVIAI pažįsta dabartinę Lietuvą? Vos tik 

prasidėjo nevaržomi tiesioginiai skrydžiai į gimtąjį 
kraštą, kas besuskaičiuos, kiek per dešimtį metų 

skrido tautiečių į Vilnių. Vežė dovanas, tempė lagaminus, 
grįžo su gintarais, lietuviška duona, įdomiais suvenyrais. 
O svarbiausia su įspūdžiais: geri keliai, graži gamta, visko 
pilnos parduotuvės. Arba: visi geria, mušasi, siaučia mafi
ja, skursta tremtiniai ir pensininkai. Charakteristikų viso
kių. Nelengva būtų visko prisiklausius ir prisiskaičius 
piešti Lietuvos paveikslą. O kai apie tai pasikalbama, ne 
vieno patarimas paprastas - nuvažiuok ir pamatysi. Deja, 
nė vienam to neužteko. Viskas priklauso nuo to, į kokį 
kampą ar užkampį žiūrėsi ir kas ten tau pasirodys. Taigi 
krašto lankytojai įspūdžių ir nuomonių parsiveža daugiau 
negu gintarėlių. Norint geriau susipažinti su dabartine 
Lietuva reikėtų ten ilgėliau pagyventi įsijungus į tenykštę 
visuomenę. Bet, žiūrėk, ir iš ilgiau ten pabuvusių susilau
kiama įvairių pasisakymų. Vieni ieško teatrų ir meno ga
lerijų, kiti švaresnių laiptų ir geresnių tualetų. Taigi ką 
bedarytum, remdamiesi tokiais kriterijais vargu ar galėtu
me nors kiek apibendrinti vaizdą. Ne kažin kas kitoniško 
yra ir su kitais kraštais. Pvz. Kanados lankytojams ar nau
jiems ateiviams šis kraštas toks, ko čia jame ieškoma.

T
ODĖL atnaujinant pažintį su Lietuva nereikėtų 
skęsti vienkartinių įspūdžių, įvairiausių nuomonių 
sūkuriuose. Nes kiek galvų, tiek nuomonių; kiek 
akių, tiek vaizdų. Tai, žinoma, normalu ir nieko blogo. 

Tačiau tikrai norint susidaryti tikresnį dabartinės Lietu
vos vaizdą reikėtų stengtis žvelgti kur kas plačiau ir giliau. 
Negalėtų nerūpėti tenai pakeistas ar keičiamas žmogus, 
jo moralinė plotmė, tautinis sąmoningumas, jaunimo 
auklėjimo kryptys ir daug kitų svarbių dalykų, neišstato- 
mų parduotuvių vitrinose. Turėtų rūpėti ir valdymo siste
ma, kai žlugus sovietinei dar jokia kita kaip reikiant nėra 
įsitvirtinusi. Neturėtume akių užmerkti prieš menkėjantį 
gimstamumą, prieš augantį kažkokį “materialistinį pa
triotizmą” ir kai kurių mąstytojų bei veikėjų atsuktus ašt
rius ašmenis pasiruošus kovoti su ideologiniais sąjūdžiais. 
Reikėtų nepamiršti ir tai, kad Lietuvą sudaro ne vien tik 
didesnieji miestai ir turistinės vietovės, dažniausiai lanko
mos ir matomos. Taip pat šalia išprususių, apsukresnių, 
vakarietiškai nusiteikusių miestiečių, gražios gamtos prie
globstyje gyvena šimtai tūkstančių ir kitokių žmonių. Nė
ra abejonės, kad dairantis po kraštą jie užkliūva, bet daž
nuose aprašymuose jie paminimi tarsi Lietuvai nepriklau
sytų. Antra vertus, apžvelgiant Lietuvą nuo viršaus iki 
apačios negalima nepastebėti iškilių išorinių ženklų, liu
dijančių tautos atgimimą ir laisvę. Meniški paminklai, 
įdomūs architektūriniai pastatai, naujos modernios šven
tovės, gerinami keliai, daugybė kryžių partizanų žūties 
vietose kalba apie prasidėjusį naują laikotarpį. Belieka ti
kėtis, kad tautos gerovę ir valstybinę ateitį greitai galėsi
me kurti savais uždirbtais pinigais. O tai jau irgi labai pa
keistų šalies vaizdą. Č.S.

Taikingųjų revoliucijų dešimtmetis
Britų istoriko Timothy Garton Ash įžvalgos

KANADOS ĮVYKIAI
Reformuotieji vėl reformuojasi

Reformų partija susirinko 
Otavoje paskutinę sausio savai
tę aptarti savo strateginių pla
nų. Per 1100 delegatų sukviesti 
jos vadovo P. Manning turėjo 
nutarti ar perorganizuoti partiją 
j jau anksčiau dažnai linksniuo
jamą “United Alernative”, kad 
ji galėtų išsiplėsti visoje Kana
doje (šiuo metu ji populiari tik 
Kanados vakaruose), apimti vi
sus konservatoriškai nusistačiu
sius balsuotojus ir per sekančius 
federacinio parlamento rinki
mus nuversti ilgai valdžiusius li
beralus. Po 3 dienų posėdžių 
buvo nutarta įsteigti naują kon
servatorių sąjūdį. Jį pavadino 
“Canadian Conservative Re
form Alliance Party”, bet pama
tę, kad to vardo sutrumpinta 
forma reikštų “bevertę atmatą” 
ar dar blogiau, ją vėl perkrikšti
jo į “Canadian Reform Conser
vative Alliance”. P. Manning 
prieš suvažiavimą teigė, kad jei 
delegatai nuspręs nesteigti nau
jos konservatorių sąjūdžio par
tijos, jis atsisakys toliau vado
vauti Reformų partijai. Bet su
važiavimo metu net 75% dele
gatų pasisakė už jo tolimesnį 
vadovavimą. Iki 17 kovo visi 70, 
000 registruotų Reformų parti
jos narių turės pasisakyti, ar su
tinka persiorganizuoti į naują 

partiją. Jei du trečdaliai sutiks, 
naujos partijos vadovo rinkimai 
bus birželio mėnesį Kalgario 
mieste ir tuo atveju P. Manning 
bus kandidatu į vadovus. Nau
jos konservatorių sąjūdžio par
tijos programa palikta beveik ta 
pati, kaip Reformų partijos. Pa
grindinės nuostatos: paremti 
dyikalbystę, panaikinti multi- 
kultūrizmo programų rėmimą, 
žemdirbių rėmimą, sumažinti 
verslo tvarkymą, panaikinti mo
kesčius neturtingiems, įvesti vi
siems vienodą 17% pajamų ap
mokestinimą, griežčiau kovoti 
prieš nusikaltimus, pagriežtinti 
kalėjimų priežiūrą, sumažinti 
valdžios aparatą, uždrausti biu
džeto skolas įstatymu, skubiai 
deportuoti nelegalius imigran
tus. Federaciniai konservatoriai 
(PC), vadovaujami Joe Clark į 
sąjūdį įsijungti nežada.

Netikėtas sunkvežimių pa
tikrinimas prie Pickering, Onta
rio, vėl parodė, kad sunkveži
mių savininkų ir vairuotojų el
gesys nepasikeitė. Policija pa
tikrino 86 sunkvežimius ir 64- 
iems buvo duotos pabaudos; 25 
buvo rasti tokio blogo stovio, 
kad jų registracijos lentelės bu
vo atimtos ir jiems neleista to
liau važiuoti. Kai kurie buvo pa-

(Nukclta į 6-tą psl.)

Nežinomo kario kapas ir paminklas Kaune žiemos metu. Prie jo matyti 
negęstanti ugnis Nuotr. D. Garbaliauskienės

Savaitė Lietuvoje
Konferencija Stokholme

Lietuvos ministeris pirmi
ninkas Andrius Kubilius sausio 
26-27 d.d. dalyvavo Stokholme 
vykusioje konferencijoje holo
kausto klausimais. Jis skaitė 
pranešimą, kuriame aptarė isto
rines Lietuvoje vykusio holo
kausto problemas ir dabartinius 
darbus bei sprendimus, kurių 
reikalauja holokausto aukų tei
sės bei istorinis teisingumas, ra
šo ELTA. Buvo išplatintas Lie
tuvos vyriausybės pareiškimas, 
kuriame konferencijos dalyviai 
pakviesti spalio mėnesį vykti į 
Vilniuje rengiamą tarptautinį 
forumą dėl išgrobstytų holo
kausto aukoms priklausiusių 
kultūros vertybių. Susitikimas 
Vilniuje globojamas ET genera
linio sekretoriaus, organizuoja
mas Tarptautinės istorinės ko
misijos nacių ir sovietinių oku
pacinių režimų nusikaltimams 
Lietuvoje tirti ir Europos dis- 
persinių mažumų instituto. Pa
sirinkta renginį organizuoti Vil
niuje, nes šis miestas ilgai buvo 
vienas reikšmingiausių Europos 
žydų kultūros centrų.

Įspėjamasis streikas

“Lietuvos rytas” rašo, kad 
sausio 18 d. nuo 4 iki 6 v.r. Vil
niuje streikavo visuomeninių 
transporto bendrovių vairuoto
jai. Nevažiavo nė vienas sosti
nės savivaldybei priklausančių 
transporto įmonių autobusas ir 
troleibusas. Streikas suorgani
zuotas Lietuvos darbininkų są
jungos Autotransporto darbuo
tojų federacijos. Reikalaujama, 
kad laiku būtų mokami atlygini
mai, kuriuos reikalaujama padi
dinti iki 3000 litų per mėnesį. 
Dabar vairuotojų vidutinis atly
ginimas siekia 1200 litų.

Vilniuje vienkartinis auto
buso arba troleibuso bilietas 
kainuoja 60 centų. Rygoje per
skaičiavus iš latų, tokio tran
sporto bilieto kaina - 1.23 lito, 
Taline (iš kronų) - 1.29 lito. 
Nors reali vienkartinio bilieto 
kaina yra 1.4 lito, miesto valdy
bai rengiamame naujų visuome
ninio transporto paslaugų kainų 
projekte numatoma padidinti ją 
tik iki 80 centų. Privatūs vežėjai 
už kelionę autobusu prašo 70 
centų, mikroautobusu - nuo 1.5 
iki 2 litų.

“Williams” planai Lietuvoje
Kaip rašo “X&tuvos rytas”, 

vasario 2 d. Vilniuje lankyda
masis “Williams International” 
prezidentas John Bumgarner 
pareiškė, jog derybos su Rusijos 
naftos bendrove “LUKoil” gal 
užtrukti, nes derybos su rusais 
yra “ne tik verslas, bet ir politi
ka”. Jam yra aišku, kad rusai 
norėtų dominuoti Lietuvos 
energetikoje. Jie pripratę prie 
trumpalaikių naftos tiekimo su
tarčių, o “Williams” rūpi ilgalai
kiai santykiai su Rusija, tačiau 
lankstūs, kad kainos galėtų 
keistis. J. Bumgarneris neatme
tė galimybės, kad nafta Mažei
kiams bus tiekiama ir iš Vaka
rų, nors jo firma norėtų su 
“LUKoil”, “Jukos” ir su kito
mis Rusijos bendrovėmis bend
radarbiauti. Jo nuomone, Rusi
ja, norėdama gauti pajamų už 
naftą, bus priversta pasirinkti 
“Mažeikių naftą”, kuri vieninte
lė gamins Europos standartus 
atitinkančią gamybą ir yra ar
čiausiai jūros.

Slegia ūkio krizė
Lietuvos finansų rinka šiek 

tiek stabilesnė, tačiau dar vis tę
siasi krizė, rašo “Lietuvos ry
tas”. “Skandinaviška Enskilda 
Banken” (SEB) leidžiamoje 
Šiaurės valstybių rinkų gruodžio 
mėn. apžvalgoje numatyta, kad 
šiemet galima tikėtis tik 0.5% 
bendrojo vidaus produkto augi
mo, o vartojimo išlaidos ir in
vesticijos bus nedidelės. SEB 
analitikų nuomone, 1999 metai 
Lietuvai buvo blogiausi per vi
sus devynis metus nuo nepri
klausomybės atkūrimo - BVP 
krito 4-5%. Ūkio ministerijos 
duomenimis, BVP turėtų išaug
ti 2% šiais metais.

“Sudarant 1999 m. biudžetą 
vadovautąsi 5 proc. BVP augi
mo prognozėmis ir ši klaida bei 
ekonominės politikos priemo
nių, kuriomis buvo galima taisy
ti šią klaidą, stygius buvo viena 
priežasčių, dėl kurių šalies biu
džeto deficitas išaugo iki 8-9 
procentų.” Apžvalgoje taip pat 
rašoma, jog Lietuvos padėtį 
sunkina spartus nedarbo lygio 
augimas ir nepakankamai ribo
jamos biudžeto išlaidos. SEB 
rekomenduoja visoms trims 
Baltijos valstybėms mažinti biu
džeto deficitą, bet mano, kad 
šiemet tai pavyks padaryti tik 
Estijai.

1989 metai jau atsistojo pa
saulio istorijoje šalia 1789. Tai
kingosios Vidurio Europos re
voliucijos pakeitė pasaulį ne 
mažiau už Prancūzų revoliuciją. 
Taip žurnalo “The New York 
Review of Books” 1999 m. lap
kričio 18 laidoje tvirtino vienas 
įžvalgiausių tų revoliucijų kroni
kininkų - britų istorikas Timo
thy Garton Ash.

Vidurio Europos įvykiai, ra
šo jis, pagreitino Sovietų Sąjun
gos žlugimą. Po kelių mėnesių 
Baltijos valstybės paskelbė savo 
nepriklausomybę. Žlugo ir Gor
bačiovo iliuzija, kad pasitraukus 
iš Vidurio Europos dar bus 
įmanoma išsaugoti sovietinę 
imperiją. Baltijos valstybių pa
vyzdžiu pasekė kitos “respubli
kos” ir pati Rusija.

1989 m. taip pat sukėlė 
tarptautinę krizę. Tai, kas po 
Prancūzų revoliucijos buvo va
dinama politine “kaire”, nebeži
no, kas ji bėra. Kas beliko iš tos 
“kairės”, jeigu jau nebėra utopi
nio projekto?

Kitą ironiją autorius įžiūri 
tame, kad marksistinių režimų 
žlugimas Europoje iš dalies at
gaivino marksistinę analizę. Sa
vo “Komunistiniame Manifes

Lėtas ekonominis laisvėjimas
BNS skelbia, kad Pasaulio 

ekonominės laisvės 2000 metų 
pranešime, kuriame vertinamas 
123 pasaulio valstybių ekonomi
nės laisvės lygis, pažymėta, jog 
Lietuvos įvertinimas auga, ta
čiau tebėra žemiausias Baltijos 
kraštuose. Tyrimo duomenys 
rodo, kad nuo 1995 iki 1997 m. 
Lietuvos ekonominės laisvės ro
diklis išaugo nuo 5.7 iki 6.6. 
Tuo tarpu Latvijos rodiklis pa
kilo nuo 5.7 iki 6.7. Geriausius 
rezultatus parodė Estija, kurios 
ekonominės laisvės indeksas 
padidėjo nuo -6.4 1995 m. iki 
6.8 1997 m., užėmė 57 vietą. 
Pranešime teigiama, jog Lietu
vos ekonominės laisvės rodiklis 
išaugo dėl vykdomų rinkos re
formų. Atsilikimą nuo kitų Bal
tijos valstybių lėmė didelis vals
tybės valdymo aparatas, lėtai 
pertvarkoma ekonomija bei di
deli tarptautinės prekybos apri
bojimai. Numatoma, kad Lietu
va taps dar laisvesnė, jei joje to
liau vyks privatizavimas, įskai
tant finansinio sektoriaus priva
tizavimą ir bus atsisakyta karo 
prievolės bei kainų kontrolės.

Siūlo amnestiją
Lietuvos prezidento Valdo 

Adamkaus siūlomą Amnestijos 
įstatymo projektą, parengtą Ne
priklausomybės dešimtmečio 
proga, svarsto seimo Teisės ir 
teisėtvarkos, Žmogaus ir pilie
čio teisių bei tautybių reikalų, 
Socialinių reikalų ir darbo ko
mitetai. Jam jau pritarė Aukš
čiausiasis teismas, Generalinė 
prokuratūra, Vidaus reikalų, 
teisingumo, socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos.

Projekte siūloma nuo liku
sios bausmės dalies atleisti ne 
ilgiau kaip penkeriems metams 
nelaisvės nuteistas moteris, ne
pilnamečius, pirmos ir antros 
grupės invalidus bei vyresnius 
kaip 65 metų nuteistuosius, o 
taip pat ir asmenis, kurie už ne
sunkius nusikaltimus nuteisti ne 
daugiau kaip dvejiems metams 
nelaisvės. Prezidentūros Teisės 
departamento vadovo A. Abra- 
mavičiaus teigimu, amnestija 
nebus taikoma nuteistiems už 
sunkius nusikaltimus ar nusikal
timus valstybei. Nepriklausomy
bę atkūrusioje Lietuvoje amnes
tija iki šiol buvo paskelbta ketu
ris kartus - 1990, 1993, 1995 ir 
1998 metais. RSJ 

te” Marksas ir Engelsas rašė, 
jog senąjį vietinį ir tautinį užsi
darymą bei apsirūpinimą savais 
ištekliais keičia visuotinis vals
tybių bendravimas ir tarpusavio 
saitai. Anot britų istoriko, po 
150 metų taip ir įvyko - antiko
munistinės revoliucijos dėka.

Laiko tėkmė, primena Ash, 
savaip iškreipia praeitį. Vakarų 
politikai staiga “prisiminė” kaip 
jie visą laiką pranašavo Komu
nizmo žlugimą. Staiga bevei vi
si Rytuose tapo buvusiais disi
dentais.

Staiga atsivėrusieji komu
nistiniai archyvai suteikė dar 
daugiau įrodymų apie anksčiau 
paslėptas komunistinių valsty
bių silpnybes. Pavyzdžiui, Rytų 
Vokietija jau buvo taip prasi
skolinusi vakarams, kad ji 1989 
m. būtų savaime iširusi.

Autorius tebėra įsitikinęs, 
kad 1989 m. revoliucijos neiškė
lė “jokių esmingai naujų idėjų”. 
Visose šiose šalyse dabar politi
kuojama vakarietiškai. Nauja 
buvo pati “nerevolicinės revo
liucijos” idėja. Revoliucijų va
dovai sąmoningai nesivadovavo 
ankstesniųjų revoliucijų mode
liais, vengė smurto ir melo.

Kadangi revoliucijų tikslai 
buvo taikingi ir buvo pasiekti 
derybomis, žmonės pasigedo 
“revoliucinio katarsio” - dvasi
nio apsivalymo. Perduodant 
valdžią derybomis, neįmanoma 
apsieiti be kompromisų. Tais 
kompromisais pasinaudojo bu
vusieji valdovai - atidavusi poli-

Kryžius televizųos bokšte Vilniuje, prie kurio žuvo Lietuvos laisvės 
gynėjai Nuotr. D. Garbaliauskienės

Šiame numeryje
Pažintis su Lietuva

Ženklai, liudijantys tautos atgimimą ir laisvę 
Partizanų vado atsiminimai

Adolfas Ramanauskas-Vanagas apie sovietinius siautėjimus 
Niaukiasi politinis veidas Lietuvoje 

Stipriai veikia kairiosios jėgos
Pasitinkant naujuosius metus šventovėje

Šv. Jono šventovėje skambėjo Haydno “Atsisveikinimo simfonija” 
Dvasiniai, politiniai, ekonominiai rūpesčiai 

Lenkų ir kitų spaudos atgarsiai
Nykstančios parapijos

Lietuvių parapijos atiduodamos kitakalbiams parapijiečiams 
Į Laisvę tebekviečiantis žurnalas 

Apie Lietuvių fronto bičiulių leidinį “Į laisvę” 
Galutinės prasmės gelmėse

Kun. A. Paškaus knyga - “Tikėjimo ir netikėjimo sąlytis šiandien”

tinę valdžią “privatizuota no
menklatūra” perėmė ekonomi
nę galybę. O tai savo ruožtu su
kėlė dideli nepasitenkinimą. 
Keliaudamas po Vidurio Euro
pą autorius nuolat girdėjo eili
nių žmonių nusiskundimus, jog 
“valdžioje sėdi tie patys žmo
nės”, “komunistai tapo aršiau
siais kapitalistais”. Norint atsi
skaityti su praeitimi, “reikėjo 
daugiau padaryti”.

Anot istoriko ši problema 
yra neišvengiama taikingos, 
kompromisinės revoliucijos pa
sekmė. Jo manymu, būtų buvę 
tikslinga įsteigti “teisybės komi
sijas” - be teismų, - kurios būtų 
viešai apklausinėjusios buvusių 
režimų politinius vadovus ir ap
kaltintuosius veikėjus. Taip vi
suomenė būtų buvusi geriau su
pažindinta su praeities piktada
rybėmis, ir jų aukos būtų buvu
sios formaliai pripažintos. Būtų 
buvusi simboliškai nubrėžta li
nija tarp naujosios ir senosios 
eros, neraginant pamiršti ar at
leisti.

Nepaisant paplitusio nusi
vylimo ir nepasitenkinimo, prieš 
10 metų pareikštos tamsiausios 
pranašystės apie Vidurio Euro
pos ateitį neišsipildė. Taikingo-
sios “aksominės” revoliucijos 
buvo sėkmingos jų iškiliųjų as
menų dėka. Be to, šios šalys bu
vo istoriškai artimiau susijusios 
su Vakarais, vakarine krikščio
nybe bei subrendusia politine vi
suomene. Tai pareiškė britų isto
rikas Timothy Garton Ash. (LER)
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Prisipažinti nusikaltus
Lietuvos vyskupų konferencijos kreipimasis dėl Bažnyčios 

narių bendradarbiavimo su KGB

Žieminiai Lietuvos istorijos įvykiai

Švęsdami didįjį Jėzaus Kris
taus gimimo jubiliejų, mes skai
čiuojame ne tik tai, ką padarė
me, būdami Viešpaties įsteigtos 
Bažnyčios nariai, bet ir tai, ko 
nepadarėme ar kur mūsų gyve
nimas buvo visiškai svetimas 
Evangelijai. Bažnyčia jubilieji
nių metų proga nori ne tik pasi
džiaugti laimėjimais, bet ir atsi
prašyti už savo vaikų klaidas, 
kurių jie nesugebėjo išvengti 
praeityje.

Klaidų neišvengė ir Katali
kų Bažnyčios nariai Lietuvoje. 
Šįkart norime priminti patį 
skaudžiausią laikotarpį - ilgus 
nelaisvės metus, kai okupantai 
vertė lietuvius kolaboruoti, tuo 
nusikalsiant savo tėvynainiams ir 
net to paties tikėjimo žmonėms.

Visų pirma prisimename 
dvasininkus, kurie buvo sovieti
nio Saugumo ypač šantažuojami 
bei prievartaujami, ir atsiprašo
me už jų klaidas. Deja, kai kurie 
iš jų dėl savo žmogiško silpnu
mo sutiko bendradarbiauti su 
KGB. Nors ir džiaugiamės, kad 
daugelis jų, kaip liudija archy
vai, kiek įmanydami, vengė pa
kenkti žmonėms, tačiau tai ne
panaikina paties kolaboravimo 
fakto ir kaltės. Kažkodėl KGB 
daugelio savo agentų bylas išsi
vežė, o dvasininkų paliko, tik
riausiai, tam, kad galėtų ir to
liau juos per savo agentūrą šan
tažuoti.

Yra tik vienas kelias atsi
kratyti praeities klaidų ir užsi
tikrinti, kad ateityje niekas ne-

Griaunama šeimos samprata
1999 m. gruodžio 1 d. bend

rosios audiencijos dalyviams 
popiežius Jonas Paulius II kal
bėjo apie šeimą ir santuoką.

Šeimos ir santuokos verty
bės šiandien vis platesniems vi
suomenės sluoksniams tampa 
nesuprantamos ir nereikalingos. 
Atmetami ne tik tam tikri tradi
ciniai, nuo visuomeninio kon
teksto kaitos priklausantys šei
myninio gyvenimo modeliai, bet 
ir griaunama pati šeimos samp
rata. Į vis platesnių visuomenės 
sluoksnių gyvenimą ir į civilinės 
teisės sistemas besiveržianti re
liatyvistinė etika neigia šeimos, 
kaip vyro ir moters nenutrau
kiamos meilės ir bendrystės ry
šio sampratą. Šeimos krizė pa
liečia visą visuomenę. Daug li

Troškūnų miestelio 300 metų su
kakties proga pastatytas kryžius

bandytų vėl siekti savųjų nedo
rų tikslų - tai prisipažinimas ir 
atgaila dėl bendradarbiavimo su 
svetimų šalių tarnybomis. Todėl 
kviečiame visus - dvasininkus ir 
pasauliečius, anuomet pakliuvu
sius į KGB voratinklį, įstatymo 
nustatyta tvarka atvirai papasa
koti paskirtai valstybinei komi
sijai apie tą periodą, kai jie bu
vo verčiami bendradarbiauti su 
sovietiniu Saugumu. Broliškai 
primename, kad šito nepada
rius, gali atsirasti labai rimtų 
problemų, einant atsakingas pa
reigas. Šį nelengvą, bet būtiną 
žingsnį visus Bažnyčios narius 
raginame padaryti, vadovaujan
tis, atgailos, nusižeminimo ir su
sitaikymo dvasia, nes Evangelija 
ragina ištaisyti visa, kas krikš
čionies gyvenime buvo sukrei
vinta. Dvasininkų elgesys, ištai
sant praeities klaidas, tepaska- 
tina ir visus tautiečius nusimesti 
iki šiolei juos slėgusią praeities 
dienų naštą. Raginame suklydu
sius drąsiai prisikelti, o kitus - 
neskubėti teisti ir pasmerkti, 
nes kiekvienas esame tik “tra
pus indas” ir be Dievo malonės 
galėtume padaryti dar skaudes
nių klaidų už tuos, kurie praei
tyje išmėginimų neatlaikė.

Lietuvos vyskupų konferen
cijos vardu -

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius, 
Lietuvos vyskupų konferencijos 

pirmininkas
Vysk. Jonas Boruta, 

Lietuvos vyskupų konferencijos 
generalinis sekretorius

guistų socialinio gyvenimo reiš
kinių - smurtas, narkotikai, gy
venimo prasmės nematymas, 
vienatvė - yra šeimos krizės pa
sekmės. Jei atsipalaiduoja šei
mos tvirtumas, kartu susilpnėja 
visuomenės jungiamasis audi
nys, prasideda visuomenės irimas.

Taigi, - sakė Popiežius, - 
šiandieninių visuomenių nariai 
- katalikai ir visi kiti geros va
lios žmonės turi labai atvirai ir 
sąžiningai pamąstyti apie šeimą 
ištikusią krizę ir kartu paieškoti 
būdų kaip užkirsti kelią dabar 
vykstančiam irimui. Kat. Bend
rija trokšta padėti atrasti žmo
nėms tikrąjį santuokos ir šeimos 
pašaukimą. Šia tema Katalikų 
Bendrijos katekizmas sako: šei
ma yra pirminė visuomeninio 
gyvenimo ląstelė. Tai natūrali 
bendruomenė, kurioje vyras ir 
moteris yra pašaukti vienas ki
tam iš meilės save aukoti ir kar
tu pradėti naują gyvybę. Šeimos 
gyvenimo pastovumas ir artimi 
bei darnūs šeimos narių tarpu
savio ryšiai deda laisvės, saugu
mo ir broliškumo pamatus vi
suomenėje. Šeima yra bendruo
menė, kurioje nuo vaikystės 
pradedame gerbti moralines 
vertybes, garbinti Dievą ir tin
kamai naudotis laisve. Nuo šei-

DIDELIAM PATRIOTUI

a.a. VLADUI STABINGIUI, 
vyrui, tėvui ir tėvukui, iškeliavus į amžiną Tėvynę, 
nuoširdžiai užjaučiu jo žmoną EUGENIJĄ, dukras 
bei jų šeimas, gimines Amerikoje ir Lietuvoje.

Vladai, tegul būna tau lengva Kanados žemė -
Liucija Skripkutė

Sausio 13-tosios iškilmėje Vilniuje. Iš kairės: L. Garbaliauskas, D. Garbaliauskienė, prof. Vyt. Landsbergis, 
G. Žemkalnis, profesoriaus vaikaitis, D. Žemkalnienė

Partizanų vado atsiminimai
Dzūkijos partizanų rūpesčiai ir veikla Lietuvoje pirmaisiais pokario metais 

JUOZAS VITĖNAS
“Gyvenau Alytaus kurorto 

rajone, Vaižganto gatvėje. Kiek
vieną dieną, eidamas Basanavi
čiaus prospektu į darbą ir iš 
darbo, mačiau vielomis aptver
tus didžiulius rūsius (prie Kati
liaus namo), kuriuose masiškai 
sugrūsti buvo kalinami lietuviai. 
Visose miesto gatvėse privačių 
namų didesni rūsiai taip pat bu
vo paversti kalėjimais... daug 
kartų mačiau kaip MVD būrio 
ir istrebitelių apsupti, vielomis 
surištom rankom už pečių, vyrai 
gatve buvo varomi prie rūsių” 
(11 psL), rašo Adolfas Rama
nauskas-Vanagas apie sovietų 
siautėjimą Alytuje 1945 m.

Tokių vaizdų ir panašių įvy
kių paveiktas jis susipažino su 
Ūdrijos ir Nemunaičio apylinkių 
partizanais ir tų pačių metų ba
landžio 25 d. įsijungė į jų eiles.

Tuo metu Ramanauskas 
mokytojavo Alytaus mokytojų 
seminarijoje. Buvo gimęs 1918 
m. kovo 6 d. Amerikoje, New 
Britain, CT; 1921 m. su tėvais 
grįžo į Lietuvą, mokėsi Lazdijų 
“Žiburio” gimnazijoje bei Klai
pėdos pedagoginiame institute 
ir po to įstojo į karo mokyklą 
Kaune, kurią baigė jaunesnio 
leitananto laipsniu jau sovietų 
kariuomenei įžygiavus į Lietuvą 
1940 m. birželio mėn. Po to mo
kytojavo Druskininkų apylinkė
je. Prasidėjus vokiečių ir sovietų 
karui 1941 m. birželio mėn. va
dovavo sukilėlių būriui. Vokie
čių okupacijos metais persikėlė 
į Alytų ir mokytojavo mokytojų 

mos gyvenimo priklauso visuo
menės gyvenimas.

Taigi, - sakė Popiežius, - 
šeimą ir visuomenę sieja dės
ningos priklausomybės ryšys. 
Šeima ir visuomenė nėra ir ne
gali būti supriešintos tikrovės. 
Šeima yra mažoji, namų visuo
menė, panašiai kaip krikščioniš
koje plotmėje ją vadiname ma
žąja namų Bendrija. Nuo mažo
sios namų bendruomenės, nuo 
šeimos, priklauso didžiosios 
bendruomenės - visos žmonijos 
šeimos likimas.

Savo žodyje bendrosios au
diencijos dalyviams Popiežius 
paminėjo ir religinę šeimos 
sampratą. Visuotinė Dievo tė
vystė yra žmonių tėvystės ir mo
tinystės antgamtinis šaltinis. 
Švenčiausios Trejybės meilės 
slėpinys yra malonės versmė, 
palaikanti žmonių šeimos narių 
tarpusavio meilės ryšius. Gar
bindami Dievą, visatos Sutvėrė
ją ir Tėvą, kartu įsipareigojame 
ginti žmonių šeimą, nuo kurios 
darnos ir gerovės priklauso viso 
pasaulio ateitis.

Vatikano radijas

• Žmonės sunyksta, kai nebe- 
apsivelka šventadienio drabužiais

(Carlyle) 

seminarijoje iki pasitraukimo į 
partizanus, kurių eilėse išbuvo 
maždaug 11 metų, eidamas įvai
rias pareigas.

Prieš suėmimą 1956 m. spa
lio mėn. 12 d. jis buvo Lietuvos 
laisvės kovų sąjūdžio karinių 
pajėgų vyriausias vadas. Patekęs 
į sovietų rankas, jis buvo 1957 
m. lapkričio 27 sušaudytas.

Savo partizanavimą Adolfas 
Ramanauskas-Vanagas pradėjo 
aprašyti maždaug po pusmečio 
po įsijungimo į jų eiles ir baigė 
1947 m. pabaigoje. Šie užrašai 
jam padėjo parengti savo atsi
minimus “Daugel krito sūnų... 
partizanų gretose”, kuriuos jis 
parašė 1952-1956 m. Taigi šioje 
knygoje sudėti jo atsiminimai 
apie partizanavimą tiktai 1945- 
47 metais. Jie parašyti ilgesniais 
ar trumpesniais straipsniais 
apie atskirus įvykius, retai mi
nint datas ar vietas, tačiau pa
tiekia gana aiškų Dzūkijos par
tizanų gyvenimo bei veiklos 
vaizdą tame pokario trejų metų 
laikotarpyje.

Vyrams pasitraukus iš lega
laus gyvenimo ir įsijungus į par
tizanų gretas svarbus reikalas 
buvo, kur gyventi ir ką valgyti. 
Pirmutinę prieglaudą jiems tei
kė miškas, kur jie statėsi slėptu
ves ir bunkerius, tačiau ir vietos 
gyventojai kartais leisdavo jiems 
įsirengti slėptuves jų namuose, so
dybose arba tiesiog kurį laiką ap
sistoti. Jie taip pat buvo ir prasi
maitinimo šaltinis partizanams.

Partizanai susirasdavo ir ki
tų būdų apsirūpinti maistu. Pir
maisiais pokario metais, kai ru
sai per Dzūkiją varė gyvulių 
bandas iš Rytprūsių į Rusiją, 
partizanai jas užpuldavo ir 
atimdavo karves bei arklius.

Maistu apsirūpindavo ir už
puolimais. Pvz. Noškūnų miške 
jie atėmė tris centnerius sviesto, 
vežamo iš Mąkniūnų pieninės. 
Subartonių miške buvo sulaiky
ta kooperatyvo pastotė, iš kurio 
jie pasiėmė jiems reikalingus 
daiktus.

Greta pragyvenimo rūpes
čių partizanams teko nuolat su
siremti su enkavedistais ir istre
biteliais. Pvz. 1945 m. birželio 
mėn. jie apsupo Varčios mišką, 
kur buvo apsistoję partizanai. 
Kautynėse dalyvavo apie 130 
partizanų iš Merkinės, Nedzin
gės ir Masališkių būrių. Žuvo 
dešimt partizanų. Tų pačių me
tų gruodžio mėn. partizanai už
puolė enkavedistus Merkinės 
miestelyje, atsikeršydami už Mar
cinkonių bataliono vado Šerno 
(Itn. Kundroto) ir dviejų parti
zanų nužudymą. Pateikiamas 42 
partizanų, dalyvavusių šiose kau
tynėse, sąrašas (179 psl.).

Vesdami karą su žymiai ga
lingesniu priešu, partizanai ban
dė jungtis į didesnius vienetus. 
Tokį reikalą jautė ir Ramanaus
kas, 1945 m. balandžio mėn. 
įsijungęs į Nemunaičio apylin
kės partizanų būrį ir išrinktas jo 
vadu. Tuo metu enkavedistai 
smarkiai siautėjo, ir keliavimas 
buvo labai pavojingas. Nepai
sant to, jis užmezgė ryšius su 
Ryliškių partizanų būriu, susi
pažino su Dovainiškių partiza
nais, kurie buvo vadinami “na
miniais”, nes laikėsi netoli na
mų, apsilankė Vabalių kaime, 
susitiko su Masališkių būriu.

Netrukus jis patyrė, kad su 
juo nori susitikti buvęs nepri
klausomos Lietuvos pulkinin
kas, kuris 1945 m. gegužės mėn. 
Marcinkonių valsčiaus miškuo
se buvo įsteigęs Dzūkų partiza
nų grupės štabą. Nuvykęs į Ne
dzingės mišką su juo susitikti, 

Ramanauskas jį atpažino, kad 
jis yra pik. Itn. Juozas Vitkus, 
buvęs Karo mokyklos dėstyto
jas, kai jis ją lankė, dabar pasi
vadinęs Kazimieraičiu. Pasitari
mo metu Kazimieraitis jį pa
kvietė pereiti jo žinion ir pa
skyrė Merkinės bataliono vadu 
(102 psl.).

Sovietams paskelbus “am
nestiją” partizanams, Rama
nauskas-Vanagas aplankė jį jo 
vadavietėje Rudnios miške. Bu
vo nutarta nedrausti partiza
nams registruotis, bet partiza
nai buvo perspėti, kad sovietų 
pažadais nepatikėtų ir gerų 
ginklų neatiduotų (137 psl.). Ta 
proga Kazimieraitis pranešė 
Ramanauskui-Vanagui, kad jis 
jį skiria Merkio rinktinės vadu.

1946 m. balandžio mėn. jis 
dalyvavo Seirijų valsčiuje įvyku
siame A apygardos ir “Tauro” 
apygardos vadų pasitarime. Jo 
metu buvo nutarta įsteigti Pietų 
Lietuvos partizanų (PLP) štabą, 
kurio nariai sekančią dieną Pu
nios miške sutarė Dzūkų rinkti
nę įjungti į A apygardą. Rama
nauskas-Vanagas buvo paskir
tas naujos apygardos vado pava
duotoju. Gegužės mėn. A. apy
garda buvo pavadinta Dainavos 
partizanų apygarda.

Tuo metu partizanams bu
vo labai sunku judėti dėl didelio 
enkavedistų siautėjimo. Todėl 
jie turėjo daugiau būti bunke
riuose. Todėl Kazimieraitis su 
grupe partizanų vadų buvo apsi
stojęs mažame Žaliamiškio 
bunkeryje Leipalingio valsčiuje. 
Jis išėjo iš jo išsidžiovinti autų. 
Jam besišnekant su kitu partiza
nu, jų pokalbį išgirdo pro šalį 
važiavę enkavedistai, baigę miš
ko kratą, ir užpuolė juos. Kazi
mieraitis buvo sunkiai sužeistas 
ir rusų vežamas į Leipalingį mi
rė 1947 m. liepos 7 d. (323 psl.).

Tai buvo didelė netektis 
Dainavos apygardai. Reikėjo 
surasti naują jos vadą. Tam 
tikslui 1947 m. rugsėjo 25 d. bu
vusioje lenkų okupuotos Lietu
vos miškingoje vietoje (494 psl.) 
įvyko Dainavos apygardos vadų 
suvažiavimas, kuriame dalyvavo 
Šarūno ir Merkio rinktinių va
dai su batalionų ir būrių vadais, 
DLK Kęstučio, kar. Juozapavi
čiaus ir “Geležinio vilko” gru
pių vadai. Buvo apsvarstytas da
linių centralizavimo klausimas, 
nes pora grupių buvo atsiskyru
sios nuo Dainavos apygardos. 
Ramanauskas-Vanagas, tuo me
tu buvęs Merkio rinktinės vadu, 
buvo visų dalyvių, išskyrus vie
ną, išrinktas nauju Dainavos 
apygardos vadu (500 psl.).

Tuo metu artėjo 1947-8 m. 
žiema. Turima slėptuvė žiemos 
metu gyventi netiko. Buvo su
rastas gyventojas, kuris sutiko 
leisti jo kieme įrengti slėptuvę. 
Čia Ramanauską-Vanagą ap
lankė ir jo žmona Birutė.

Tuo ir baigiamas Rama
nausko-Vanago pasakojimas apie 
savojiartizanavimą 1945-7 m.

Šios jo knygos pradžioje yra 
įdėtas Algio Kašėtos ilgas įžan
ginis straipsnis (V-LII psl.) o 
pabaigoje - A. Ramanausko-Va
nago dukters Auksės Ramanaus- 
kaitės-Skokauskienės trumpi at
siminimai apie tėvą, kurį ji 
paskutinį kartą matė būdama aš- 
tuonerių metų, kai jis buvo lai
komas KGB kalėjime Vilniuje.

(Adolfas Ramanauskas-Va
nagas “Daugel krito sūnų... 
partizanų gretose”. Išleido Lie
tuvos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centras. Re
daktorė - Danutė Meškauskie
nė, Vilnius, 1999 m., 610 psl.).

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Sausio, vasario ir kovo mė
nesiai Lietuvos ir kituose pana
šios geografinės padėties kraš
tuose yra žiemos siautimo lai
kotarpis, nors tame klimate gy
venantys žmonės yra prie to pri
pratę, puoselėja žavias žiemos 
sporto šakas - čiuožimą, slidi
nėjimą, pasivažinėjimą rogutė
mis... Pastebėkime, kad praeito 
šimtmečio didieji Lietuvos isto
rijos posūkiai vyko kaip tik žie
mos metu: Vasario 16-oji, Kovo 
11-oji, na, ir 1991 m. Sausio 13 
dienos “kruvinasis sekmadie
nis”. Vasario 16-oji davė Lietu
vos respublikai pradžią. Deja, 
grobuoniškas ir smurtą prakti
kuojantis kaimynas sunaikino 
nuostabiai gražiai žydėjusią ne
priklausomybę. Tauta kentėjo 
okupacijų kančias, net penkis 
siaubingus dešimtmečius alina
ma sovietinio jungo. Tačiau su 
džiaugsmu tenka pastebėti, kad 
tautos dvasia liko atspari - net 
ateistinė propaganda neatstūmė 
lietuvių nuo tikėjimo. Slaptai ir 
daugeliu kalbų leista ir plačiai 
skaityta “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronika” yra gyvas 
tautos religingumo ir dvasios at
sparumo įrodymas.

Ir Lietuvoje, ir išvietintų as
menų stovyklose, ir užsienio de
mokratijose apsigyvenę pabėgė
liai tuos nuostabius istorinius 
įvykius iškilmingai minėjo ir mi
ni. Ir šiais metais bus oriai 
švenčiama Vasario 16-oji, gal 
bus paminėta net ir istoriškoji 
Kovo 11-oji, kuri Lietuvą sugrą
žino į nepriklausomų, laisvų de
mokratijų gretas. Tačiau verta 
pastebėti, kad šis pastarasis is

MYLIMAM TĖVELIUI

a.a. MARTYNUI KRAKAUSKUI 
mirus,

jo dukrą JANINĄ GURKLIENĘ ir šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame -

Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris

AtA
ONAI ŠIURNIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos artimai giminai
tei JANINAI POCIENEI ir jos vyrui KAZIMIERUI, jos 
dukroms - ASTAI ir AUDRAI, ONAI ELVIKYTEI, vi
siems giminėms Lietuvoje bei Amerikoje ir kartu liūdime - 

Leokadija ir Juozas Vitai

AtA
LEONUI PILIPAVIČIUI

iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžiai užjaučiame dukras - VIOLETĄ PRA- 
SAUSKIENĘ, RŪTĄ DOWNEY ir sūnų ARŪNĄ su 
šeimomis, brolį dr. JUOZĄ su šeima, seserų - STASĖS 
ir ADELĖS šeimas Lietuvoje, gimines ir artimuosius - 
Juozas Žadeikis Zosė Martinaitienė

Teodora ir Jonas Tamuliai

PAD ĖKA
AtA 

NIJOLĖ ŠERNAITĖ-LAANSOO 
mirė 1999 m. gruodžio 7 d.

Nuoširdi padėka klebonui kun. K. Kaknevičiui ir 
kun. E. Putrimui už atliktus religinius patarnavimus, vargo
nininkui A. Petrašiūnui, “Pašvaistės” chorui ir Mirgai 
Bendoraitienei už gražų giedojimą; karsto nešėjams - vai
kaičiams ir jų draugams; šeimininkei už skanius pietus. Dė
kojame visiems už užprašytas Mišias, gražias gėles, pareikš
tas užuojautas žodžiu ir spaudoje; aukojusiems “Huntington 
Society of Canada”, “Parkwood Hospital Foundation”, 
Kun. A. Lipniūno Jaunimo kultūros centrui Panevėžyje ir 
sergantiems vaikučiams bei tremtiniams “Kovai su vėžio li
ga” Lietuvoje; Stasiui Kerui už atsisveikinimo žodį laidotu
vių namuose; Gražinai Petrauskienei už atsisveikinimo žodį 
kapinėse; draugams, kurie lankė velionę namuose ir ligoni
nėje. Ypač dėkojame dr. Dalytei Andriulionytei-Armstrong, 
kuri nuolat lankė namuose ir ligoninėje, o paskutinę naktį 
prabuvo kartu su vaikaičiais kol jos širdis sustojo plakusi. 
Nuoširdžiausia padėka mielai Onutei Yčienei, kuri visada 
padeda, ir dabar parūpino kapavietę, salę ir šeimininkę.

Nuoširdiausiai dėkojame visiems, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu prisidėjo prie laidotuvių.

Sūnūs - Petras ir Jonas Laansoo, 
Salomėja Pargauskienė

torinis įvykis praeina gan tyliai, 
o 1991 m. sausio 11 dienos 
“kruvinasis sekmadienis” liko 
užmaršty. Kodėl? Juk tai dar 
vienas didžiojo kaimyno pakali
kų brutalus išpuolis, nors Lietu
va jau buvo nepriklausoma, pla
čiame pasaulyje pagarsėjusi 
kaip “dainuojančios revoliuci
jos” didvyrė.

Šalia minėjimų privalome 
pasirūpinti Lietuvos ateitimi, 
skatinti savo valdžių atstovus 
kovoti už Lietuvos teisę būti 
priimta į NATO (Šiaurės Atlan
to Sutarties organizaciją), nors 
Rusija labai griežtai ir pakarto
tinai protestuoja. O kas būtų, 
jei brutalusis kaimynas ir vėl pa
norėtų Baltijos respublikų teri
torijų? Pažvelgę į žiniasldaidą 
negalime nepastebėti, kad nie
kas neužstoja Rusijos alinamos, 
kankinamos, žudomos ir degi
namos Čečėnijos. Net sunku su
prasti, kodėl Rusija visais lai
kais kėsinosi į kitus kraštus, ig
noruodama savo pačios žemės 
turtus, derlingus laukus, kasyk
las, o demokratiškas pasaulis 
vengia kištis į Rusijos agresijos 
brutalius ir nepateisinamus veiks
mus. Aišku, kas dabar dirbs jos 
kasyklose, kai nebėra iš kur ga
benti vergų?

Minėkime Lietuvos istori
nius įvykius, neignoruodami 
reikšmingų datų, su Tautos 
himnu, maldomis, taip pat pasi
rūpinkime jos finansine ir mo
raline parama. Visais laikais už
sienio lietuviai buvo savo tėvy
nei nepaprastai stiprus ramstis, 
tad ir dabar, Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, mes esame 
jai labai reikalingi.

mailto:tevzib@pathcom.com
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Garsiojo dailininko T. Righi skulptūra - šv. Lukas evangelistas
Vilniaus arkikatedros išorėje Nuotr. Vyt. Maco

Pasitinkant naujuosius 
metus šventovėje

Niaukiasi politinis veidas Lietuvoje
TERVILAS NORKUS

Lietuvoje verda politinis gy
venimas. Šiuo metu labai stiprė
ja kairiosios jėgos, jų tarpe - 
apsimetę socialdemokratai, li
beralai, tautininkai ir kt. Tai jie 
pasiekė užsikovoję spaudą - 
“Lietuvos rytą”, “Respubliką”, 
“Kauno dieną”. Šiuose dienraš
čiuose nuo pirmo iki paskutinio 
puslapio plakama ir tyčiojamasi 
iš konservatorių. Dešinieji turi 
tik 2 laikraščius - “Lietuvos ai
dą” ir “Valstiečių laikraštį”. Ta
čiau pirmojo mažas tiražas, o 
antrą skaito tik kaime.

Mano akimis V. Landsber
gis dvigubas didvyris - I kartą 
1990-91 m., o II kartą dabar, 
kai dirba ir kovoja, kai reikia at
laikyti kasdieninę organizuoto 
šmeižto ir patyčių kampaniją. 
Laikraščiuose, per radiją, per 
televiziją kasdien ant jo pilamas 
purvas. Goebeisas, tarnauda
mas Hitleriui, yra pasakęs, kad 
tūkstantį kartų pakartotas me
las virsta tiesa. Iš čia ir žemas 
Landsbergio “reitingas”.

Beje, “nepriklausomiems” 
apklausų centrams vadovauja 
buvę komunistų vadai. Visa bė
da, kad atkovojant nepriklauso
mybę Lietuvos pinigai liko kai
riųjų rankose. Taip jie įsteigė 
bankus, susisuko šiltus lizdelius 
žiniasklaidoje, įsteigė privačios 
televizijos studijas ir visokius ty
rimus”.

Ypač kieta kova vyko dėl 
“Williams” bendrovės atėjimo į 
Lietuvą. Kairieji nušvietė tai 
kaip Lietuvos katastrofą ir gė
dingą pralaimėjimą. Dešinieji - 
kaipo pusės NATO atėjimą. 
Mano akimis, tai didelis laimėji
mas. “Mažeikių nafta” buvo 
prasiskolinusi apie 1.5 bilijono 
dolerių (tiksliau išvogta). Ją iš
gelbėti galėjo tik “Williams” ar
ba rusų “Lukoil”. Rusų pažadų 
tesėjimą mes jau žinome, žino
me ir jų norą vėl priartėti prie 

Birštono tremtinių dainos ansamblis, atšventęs koncertu 10-ties metų veiklos sukaktį. Ansamblio vadovas 
Steponas Dapševičius (viduryje)

Baltijos. Valdydami mūsų ener
getiką, tai jie lengvai pasiektų. 
Gal dėl to kairioji spauda ir pla
ka taip sutartį su “Williams”. 
Beje, Amerikos bendrovė jau 
sutramdė “Lukoil” kaprizus, ir 
šis jau tiekia klusniai naftą pa
gal “Williams” užsakymus. Po 
sutarties su ja buvo atleista eilė 
“Mažeikių naftos” skyrių vado
vų, be to, žymiai suplonėjo kai
riųjų laikraščiai. Spėju, kad iš 

, vogtos naftos buvo maitinama ši 
žiniasklaida, rinkimai ir visa 
kairiųjų propaganda. Lietuvos 
vyriausybė jau buvo bejėgė iš
aiškinti ir nutrauti šias vagystes.

Konservatoriai padarė ir 
klaidų - prisirinko ydingus mi- 
nisterius, per vėlai išleido įstaty
mus, ribojančius KGB narių 
veiklą, per mažai kreipė dėme
sio į žiniasklaidą. Jie turėjo pui
kų vadovą V. Landsbergį ir ma
nė, kad to užtenka. Per tą laiką 
kairioji žiniasklaida laimėjo 
daugumos jaunimo simpatijas, 
kuriems, dabar subrendusiems, 
jau teliko miglotas supratimas 
apie laisvės troškimą. Aišku, se
kančių rinkimų konservatoriai 
jau nelaimės.

O iki to laiko A. Kubilius, 
kurio sąžiningumu ir protu ne
abejoju, manau pagerins Lietu
vos ekonomiką, o V. Landsber
gis - sustiprins mūsų poziciją 
įstoti į Europos sąjungą ir ŠAS 
(NATO). Tik tai mus galės ap
saugoti nuo Maskvos. Nes dar 
kartą praradus nepriklausomy
bę, vargu ar bepavyks vėl ją at
kovotų o ir tikrieji kovotojai, 
kurie gerai žino visą istoriją bus 
jau išmirę, o ir Landsbergio tipo 
politikai ne taip dažnai pasireiš
kia. Beje, kairioji spauda pir
muosiuose puslapiuose, stam
biu šriftu paleido gandus: 
“Landsbergis atsistatydina!” Jau 
sekančią dieną pats seimo pir
mininkas paneigė viešai šį melą, 
tačiau opozicija “užmiršo” tai 
paskelbti.

GENOVAITĖ GUSTAITĖ, 
Vilnius

Prieš Kalėdas, Naujuosius 
metus muzikinis gyvenimas Vil
niuje buvo labai gyvas - koncer
tavo geriausi atlikėjai, skambėjo 
ir įprastinė (J. Haydno “Atsi
sveikinimo simfonija”, J. Strau
so valsai), ir naujoji muzika. 
Visuomenės domėjimasis kon
certais taip pat labai didelis: bi
lietai visur seniai išparduoti.

Gruodžio 31, penktadienį, 
Šv. Jono šventovėje 18 ir 20 vai. 
koncertavo Lietuvos kamerinis 
orkestras (dirigentas Saulius 
Sondeckis) ir Vilniaus savival
dybės choras “Jauna muzika” 
(meno vadovas - Vaclovas Au
gustinas) bei solistai - Gintarė 
Skėrytė (sopranas), Algirdas Ja
nutas (tenoras). Abiejų koncer
tų programos vienodos: skam
bėjo J. Haydno “Atsisveikinimo 
simfonija” (atsisveikinant su 
senaisiais) ir J. S. Bacho Mišių 
h-moll fragmentai (džiugiosios, 
šviesiosios dalys, pasitinkant 
2000-uosius).

18 vai. žmonių - senų, jau
nų, su vaikais - sėdinčių ir ant 
pristatomų suolų, kėdžių, sto
vinčių, praeiti paliktas vos take
liukas. Jau dešimtą kartą šioje 
šventovėje skamba “Atsisveiki
nimo simfonija”. Gęsta užpu- 
čiamos žvakės, orkestrantų ma
žėja, telieka du stygininkai - pa
galiau nė vieno. Tyla - metai 
baigėsi, su jais atsisveikinta... 
Plojimų palydėti bei atlydėti vėl 
ateina pasitikti naujųjų kameri
nis orkestras, neseniai dešimt
metį atšventęs choras “Jauna 
muzika”. (“Susikūręs savo noru, 
be įstatymo”), kai atsirado ini
ciatyvos ir veikimo laisvė. Cho
ras dainuoja gieda bendraam
žių, šiuolaikinę bei senąją kūry
bą. Prieš penkerius metus šven
čiantį sukaktį chorą muzikolo
gas J. Bruveris tuomet apibūdi
no kaip “jaunosios Lietuvos 
dvasios brandos, grožio ir verž
lumo ženklą”. Ženklą, kuris 
dabar jau žinomas ne tik Lietu-

Tarp dejuojančių yra ir dainuojančių
BIRUTĖ JONELIENĖ

Trečią Kalėdų dieną Biršto
no miestelio tremtiniai ir jiems 
prijaučiantys žmonės susirinko į 
graižų pobūvį. O proga taip pat 
buvo graži ir to verta - ne tik 
šventos Kalėdos, artėjantys 
jubiliejiniai metai, bet ir tremti
nių ansamblio “Pušelė” 10 metų 
veiklos sukaktis.

Rašiau apie tą ansamblį jau 
ne kartą, nes jis Prienų rajone 
vienas toks ir yra. Prieš 10 me
tų, kai vyko “dainuojanti revo
liucija”, būrėsi ir daugiau tokių 
kolektyvų, bet pamažu jie iširo. 
O Birštone, tai padidėjantis, tai 
sumažėjantis dainuojančių žmo
nių būrelis išliko. Daugiausia - 
ansamblio sielos - tremtinės 
Onutės Kurapkienės ir dar ke
lių entuziastų dėka. Jie dainuo
ja nuo pat įsisteigimo.

Dabar ansamblyje jau ir 
tremtinių nedaug telikę. Juos 
pakeitė kiti mėgstantys dainuoti 
patriotiškai nusiteikę žmonės. 
O tremtinių daugelis jau pavar- 

voje, bet ir Europoje, net Japo
nijoje, Izraelyje. O kokios reikš
mės mūsų valstybės įvaizdžiui 
pasaulyje turi profesoriaus S. 
Sondeckio vadovaujamas Lietu
vos kamerinis orkestras (įsteig
tas 1960 m.), rašyti turbūt ne
reikia - kiekvienas, kam rūpi tie 
dalykai, turėtų žinoti. Galima 
tik pridurti, kad autoritetingų 
specialistų Lietuvos kamerinis 
orkestras priskiriamas geriau- 
siems šio žanro orkestrams pa
saulyje.

Ką atneš naujieji, 2000-ieji? 
Jie pasitinkami pirmuoju pa
rinktu Mišių fragmentu “Glo
ria” - džiugiai, šviesiai, veržliai. 
Puikiai skambėjo tenoro A. 
Januto ir soprano G. Skėrytės 
duetas “Domine Deus” dalyje. 
Jo muzika kelte kelia, įkvepia, 
ragina - tarsi atskamba atgimi
mo dainiaus Maironio eilutė 
“Tik į darbą greičiau, tik mylė
kim karščiau”. Paskutinis Mišių 
fragmentas parinktas taip pat 
labai prasmingai - “Et resurrex- 
it”. O gal ištikrųjų 2000-aisiais 
“resurrexit”? Koks vykęs suma
nymas greta “Atsisveikinimo 
simfonijos” su užpučiamomis 
žvakėmis duoti Bacho Mišių h- 
moll fragmentus - skatinančius, 
keliančius. (Ypač kai juos atlie
ka toks choras - jaunas, veržlus, 
skambus, ir orkestras, vienas 
geriausių pasaulyje).

Po koncerto S. Sondeckis 
dėkojo rektoriui Rolandui Pavi
lioniui, apdovanojo jį kasete su 
orkestro įgrota J. Haydno “At
sisveikinimo simfonija”. Apdo
vanojo ir buvusį rektorių - “di
delį muzikos mylėtoją”. Pilnutė
lė šventovė plojo naujajam 
Magnificencijai, įbridusiam į 
politikos vandenis, plojo seną- 
jam Magnificencijai, net tik 
mokslininkui - žmogui, daug 
padariusiam, kad sandėliu pa
versta Šv. Jono šventovė vėl 
taptų Dievo namais.

Nemirtingi lordo Menuhino 
žodžiai: “Jei kas išgelbės pasau
lį ir mus, tai tik muzika”.

go, nuseno arba išėjo amžiny
bėn. Per koncertą jie buvo 
pagerbti tylos minute, jiems už
degtos atminimo žvakelės. O 
tokių Onutė Kurapkienė išvar
dijo 24.

Per koncertą buvo pagerbti 
ir pasveikinti jo ilgamečiai daly
viai, vadovas Steponas Dapševi- 
čius.

Ir po koncerto užstalėje 
prie švytinčios eglutės dar ilgai 
dainavo tremtiniai, ilgai kalbė
josi, dalijosi skaudžiais praeities 
prisiminimais ir nerimu dėl su
dėtingos šių dienų padėties. Tik 
nė vieno nebuvb dejuojančio 
dėl sunkaus gyvenimo ar kei
kiančio valdžią. Dabar, kai dau
gelis žmonių Lietuvoje surūgę, 
pikti, irzlūs, čia susirinko kito
kie žmonės. Jie neįpratę dejuoti 
ir keikti. Jie ir vežami į Sibirą, 
palikę savo gimtus namus, gyvu
liniuose vagonuose dainavo ir 
meldėsi. Ir taigoj per speigą ir 
pūgas kirsdami medžius daina
vo ir meldėsi.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P1A5 

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 

Tel. 416 532-7115 
Susitarus priima 

pacientus ir vakarais

Vilniaus universiteto kiemas ir Šv. Jono šventovė, kurioje iškiliu koncertu buvo sutikti 2000-ji metai Ntr. J. Polio

SPAUDOS BALSAI

Dvasiniai, politiniai, ekonominiai rūpesčiai
Etika ir tikyba

Krokuvos katalikų savait
raštis “Tygodnik Powszechny” 
š.m. sausio 9 d. laidoje rašo apie 
Lietuvos katalikų bendrijos 
veiklą Lietuvai atgavus nepri
klausomybę ir jos santykius su 
valdžia.

“Pirmieji sankirčiai su nauja 
Lietuvos valstybe prasidėjo dėl 
nuosavybės grąžinimo proble
mų. Komunistai atėmė K. Ben
drijos 3/4 pastatų miestuose ir 
1/16 kaimuose. Po pirmos neju- 
domos nuosavybės grąžinimo 
bangos padarytos dar revoliuci
nio entuziazmo sąlygomis ir iš 
dalies dar esant sovietiškai val
džiai (tada katalikams buvo ati
duota Vilniaus katedra ir visos 
kaimų šventovės) restitucijų pro
cesas buvo pristabdytas - pra
džioje dėl senoje sistemoje iš
auklėtų valdininkų, o vėliau dėl 
Brazausko buv. komunistų truk
dymo.

Paeiliui atsirado konfliktas 
švietimo srityje. 1991 m. po ka
tekizmo pamokų grįžimo į mo
kyklas buvo įgyvendintas tiky
bos mokymą reguliuojantis įsta
tymas, kuris įvedė etikos dėsty
mą tose klasėse, kur moksleiviai 
bei jų tėvai nenori dalyvauti 
tikybos pamokose. Tai buvo ko
vos dėl mokinių priežastimi 
tarp tikybos mokytojų, kuriomis 
dažniausiai buvo buv. pogrin
džio seselės - vienuolės ir vyres
nio amžiaus mokytojai, baigu
sieji K. Bendrijos suorganizuo
tus trumpus katechetų kursus, 
ir ‘etikų’ kadro, sudaryto dau
giausiai iš partijos ideologinių 
skyrių darbuotojų bei buv. kom
jaunimo veikėjų. (...) Dabar, 
pasibaigus ‘kovai dėl mokinių’ 
tikybos pamokas lanko 60% 
vaikų. (...)

K. Bendrijos ir valstybės 
bendradarbiavimas aiškiai pa
gerėjo po 1996 m., kai į valdžią 
grįžo dešinieji. Nuosavybės grą
žinimo klausimu abi pusės yra 
linkusios į kompromisus, kurių 
pagrindas yra K. Bendrijos suti
kimas siekti įvairaus pobūdžio 
kompensacijų”.

Lenkuos seimo rūpesčiai
Vilniaus lenkų dienraštis 

“Gazeta Wilenska” š.m. sausio 
6 d. laidoje rašo apie Lenkijos 
seimo užsienio reikalų komisi
jos susirūpinimą Lietuvos lenkų 
būkle. Tačiau pastebėjo kai ku
riuos jos pagerėjimus: “Išvengta 
didžiausios lenkų interesams 
grėsmės Lietuvoje: praėjusių 
metų gruodžio 21 d. Lietuvos 
respublikos seimas priėmė teri

torinio paskirstymo įstatymą, 
kuris patenkino Vilnijos lenkų 
troškimus ir mūsų diplomatijos 
reikalavimus, kad nebūtų pakeis
tas administracinis Vilnijos pa
skirstymas. 1999 m. lapkričio 17 
d. Lietuvos švietimo ministeris 
panaikino mažumas diskriminuo
jantį potvarkį, pagal kurį buvo 
leidžiama uždarinėti mažas, išsky
rus lietuviškas, mokyklas”.

Vieno dalyko Lenkijos sei
mas padaryti negali: priversti 
tėvus siųsti vaikus į lenkiškas 
mokyklas. Geriausias pavyzdys 
tai Vilniaus rajono merė L. Ja
nušauskienė, Lietuvos lenkų są
jungos narė, kuri siuntė savo du 
sūnus į lietuvišką Salininkų mo
kyklą. Į laikraščio “Gazeta 
Wilenska” (1999.XII.14) klausi
mą į kokią mokyklą ji dabar 
siųstų vaikus, jeigu ten būtų ir 
lenkiška mokykla, merė atsakė: 
“Norėčiau bent vieną vaiką 
leisti į lenkišką mokyklą...”

Palankus Lietuvai pasisakymas
Londono savaitinis ekono

mikos žurnalas “The Econo
mist” š.m. sausio 8 d. laidoje 
svarsto Lietuvos galimybes įsto
ti į Europos sąjungą bei ŠAS 
(NATO). Straipsnio įžangoje 
žurnalas rašo: “Iš septynių gali
mų naujų kraštų (kandidačių į 
ES) pagirtų Europos sąjungos 
viršūnių susitikime gruodžio 
mėn. Helsinkyje, Lietuva pada
rė daugiausia, kad taptų pri
imtina. Ji pakrypo nuo Rusijos į 
Vakarų orbitą. Ji sutvarkė 
smulkmenišką ginčą dėl sienos 
su savo Baltijos kaimyne Latvi
ja. Ji prisitaikė prie Lenkijos, su 
kuria turi šiltus santykius, dėl 
etninių lenkų mažumos Lietu
voje. Ji netgi sugebėjo turėti 
gerus santykius su Rusija, ne
paisant kruvinos sovietų okupa
cijos istorijos.

Kai Rusija karts nuo karto 
kivirčijasi su Estija ir Latvija dėl 
elgesio su jų etninių rusų gyven
tojais, su Lietuva ji elgiasi švel

‘Naručio” viešbučio kiemelis Vilniuje Nuotr. R. Gaižučio

niai. Demografija gelbsti: etni
niai rusai sudaro tik 9% tarp 
Lietuvos 3.7 mil. gyventojų, kai 
tuo tarpu kituose Baltijos kraš
tuose jų yra apie trečdalį”.

Pakso kalbos atgarsiai
Vilniaus lenkų dienraštis 

“Gazeta Wilenska” 1999 m. 
gruodžio 13 d. laidoje mano, 
kad išgarsėjęs Pakso per TV pa
sisakymas prieš “Williams” ben
drovę pakenkė Lietuvos ekono
mikai: “Mums yra svarbūs pini
gai, visų pirma mūsų pačių, 
sveikata, lengvas darbas ir tau
tinė savigarba. Mes neleisime, 
kad mus valdytų kokie nors 
amerikiečiai! Paksas žinojo ką 
sako, kai pasipriešino deryboms 
su ‘Williams’, bet ar jis žinojo 
ką daro? Nėra abejonės, kad 
Lietuvos pozicija tarptautinėse 
finansinėse institucijose tapo 
žemesnė, nes Paksas per kelioli
ka minučių, tiek kiek truko jo 
pasirodymas televizijoje, nusto
jo pasitikėjimo. Kokia to pasek
mė? Nieko ypatingo, išskyrus 
tai, kad bus sunku gauti piges
nius kreditus, sumažės inves
tuotojų susidomėjimas ir kapi
talo įnašai. Po to vidaus rinkoje 
atsiras pinigų stoka ir ekonomi
nė stagnacija. Vėliau seks ma
žesnė prekių paklausa, lėtesnis 
atlyginimų augimas ir t.t. Gal 
Paksas gero troško, bet įvyko 
priešingai. Kiekvienas mūsų tik
rai kaip nors nukentėjo, todėl 
ekspremjerui galima bent pa
teikti sąskaitą tai sumai, kurią 
prarasime sekančiais metais dėl 
jo viešo pasirodymo televizijoje. 
Nepamirškime, kad mus per ap
klausas prašys nurodyti labiau
siai mėgstamus politikus. Rem
kime ne politinius aktorius, bet 
politinius darbininkus”. J.B.

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

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !
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$> LAISVOJE TĖVYNĖJE
MIESTŲ SUTARTIS

Lietuvos sostinė Vilnius ir 
Rusijos miestas Krasnojarskas 
pasirašė ketinimų protokolą dėl 
ekonominio bendradarbiavimo 
sutarties. Kaip rašo ELTA, įsipa
reigota per tris mėnesius parengti 
projektus sutarčiai, kuria bus sie
kiama steigti bendras įmones bei 
Vilniaus miesto prekybos namus 
Krasnojarske, o Vilniuje - Kras
nojarsko miesto prekybos atstovy
bę. Protokolą pasirašė Vilniaus 
meras Juozas Imbrasas ir Krasno
jarsko mero pavaduotojas Alek
sandras Čiuprovas.

NEAPMOKĖS VAISTŲ
“Lietuvos ryto” žiniomis, sau

sio paskutinę savaitę įsigaliojo 
nauja kompensuojamųjų vaistų 
bazinių kainų skaičiavimo meto
dika, kuri panaikins šimtaprocen
tinį vaistų kainų kompensavimą. 
Nuo kovo pradžios nemokamų 
vaistų nebeliks. Valstybinė ligo
nių kasa, kuri dalyvavo metodikos 
rengime, rėmėsi nuostata, kad dėl 
senosios (1997 m.) metodikos 
trūkumų Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo biudžeto išlaidos 
tapo per aukštos. Už kompensuo
jamuosius vaistus pagal naująją 
tvarką reikės primokėti vidutiniš
kai nuo 2 centų iki 5 litų. Valsty
binės ligonių kasos direktorius S. 
Janonis teigė, jog nauja metodika 
leido papildyti sąrašus kompen
suojamųjų vaistų ir ligų, kuriomis 
sergantiems žmonėms vaistai 
kompensuojami. Nauja tvarka 
taip pat sudarys vienodas įvairių 
farmacijos bendrovių konkurenci
jos sąlygas. Sunkiomis ligomis 
sergantiems žmonėms atstovau
jančios organizacijos pasipiktinę, 
nes daugelis chroniškomis ligomis 
sergančiųjų gauna minimalias pa
jamas.

VEISLYNŲ SĄRAŠAI
Sausio 10 d. Žemės ūkio mi- 

nisteris Edvardas Makelis patvir
tino galvijų, arklių, avių ir ožkų 
veislynų bei veislinių bandų, kiau
lių, paukščių veislynų, žvėrelių ir 
triušių veislinių bandų sąrašus, 
siekiant aprūpinti ūkininkus, že
mės ūkio bendroves bei kitus že
mės ūkio produkcijos gamintojus 
gero produktyvumo gyvulių prie
augliu. Sąrašai patvirtinti vado
vaujantis Lietuvos gyvulių veisli
ninkystės įstatymu ir Gyvulių, 
veislynų, veislinių bandų bei 
paukščių veislinių ir reprodukci
nių ūkių vertinimo taisyklėmis, 
praneša BNS.

MAŽESNĖ PARAMA GIMNAZIJAI
“Lietuvos rytas” sausio 17 d. 

rašo, kad Lietuva šiemet iš taupo
mo biudžeto 0.3 mln. litų paskyrė 
paremti Hiutenfelde, Vokietijoje 
veikiančią privačią lietuvišką Va
sario 16-tosios gimnaziją. Buvo 
prašyta 1.7 mln. litų. Gimnaziją 
šelpia lietuvių bendruomenė, Baž
nyčia, Vokietijos Heseno valdžia. 
Direktoriaus Andriaus Smito tei
gimu, vietinė valdžia finansuoja

mokyklą tik su sąlyga, jeigu prie 
jos išlaikymo prisidės ir Lietuva. 
Gimnazijoje iš 88 mokinių trečda
lį sudaro vaikai iš Lietuvos, yra 
trys iš Kanados ir Brazilijos, o kiti 
- Vokietijos gyventojai. Baigimo 
atestatas iš šios gimnazijos sutei
kia galimybę studijuoti Vakarų 
valstybių aukštosiose mokyklose. 
Mokslas, išlaikymas bendrabutyje 
ir maitinimas kainuoja 660 mar
kių (apie 1400 litų) per mėnesį. 
Per metus gimnazijos išlaikymas 
kainuoja 2.5 mln. markių (5.3 
mln. litų).

VEIKIA EKOLOGINĖ POLICIJA
“Lietuvos aidas” praneša, kad 

jau treti metai veikia Vilniaus 
miesto vyriausiojo policijos komi
sariato savivaldybės policijos 
Ekologinės ir administracinės tei
sės pažeidimų prevencijos tarny
ba arba Ekologinė policija. Ji dir
ba vadovaudamasi Policijos įsta
tymu, Administracinių teisės pa
žeidimų kodeksu ir Vilniaus 
miesto savivaldybės tarybos nuo
statais. Baudžiama už įvairius pa
žeidimus, įskaitant užvažiavimą 
ant šaligatvio, automobilio pasta
tymą ant vejos ir išmetamosiomis 
dujomis teršančius orą. Tačiau 
užterštumo matavimo prietaisai 
sugedę. Daugiausia skundų gau
nama dėl kiemuose ir gatvėse pa
liktų senų sugedusių automobilių, 
dėl neprižiūrimų šunų, neišveža- 
mų šiukšlių. Pernai išieškota be
veik už 140,000 litų baudų, gauta 
4,000 pareiškimų.

KOVA PRIEŠ TUBERKULIOZĘ
Sausio 14 d. Kopenhagoje Lie

tuvos sveikatos apsaugos ministe- 
ris Raimundas Alekna kartu su 
Latvijos ir Estijos sveikatos minis- 
teriais pasirašė sutartį su penkių 
Skandinavijos kraštų atstovais, 
tuo pradėdami vykdyti tuberku
liozės naikinimo projektą Baltijos 
valstybėse, kur ši liga vis labiau 
plinta, rašo BNS. Projekte daly
vaus Danijos plaučių draugija, 
Norvegijos sveikatos draugija, 
Švedijos širdies ir plaučių fondas, 
Suomijos plaučių draugija bei Is
landijos tuberkuliozės ir krūtinės 
ląstos pacientų draugija. Jos pa
dės finansiškai ir techniškai stip
rinti jau veikiančias programas 
trijose Baltijos valstybėse. Tikslas 
yra pasiekti tarptautinį tuberku
liozės panaikinimo lygį pagal Pa
saulio sveikatos sąjungos, kovo
jančios prieš tuberkuliozę ir plau
čių ligas (IUTLD) pateiktą nor
mą. Projektui skirta 25 milijonai 
Norvegijos kronų. RSJ

FOUR SEASONS 
KT/7r IfXX REALTY LIMITED

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

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

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

Namų tel. 705-429-6428
Elektroninis paštas: salvaiti@lynx.org 

Tinklavietė: www.fourseasonproperties.com

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį

BPL Import/Export
SIUNTINIAI Į 

LIETUVĄ ir LENKIJĄ

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus i
Sudbury____ Ontario |

$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

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
> SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

KLB Hamiltono apylinkės 50 metų veiklos sukakties minėjime buvę apylinkės valdybos pirmininkai ir sukaktuvi
nio leidinio darbuotojai. Iš kairės sėdi: J. KRIŠTOLAITIS, K. MILERIS, J. VARANAVIČIUS, V. STANEVIČIE
NĖ, G. BREICHMANIENĖ, D. PAJARSKAITĖ-PEDDLE, S. LOČERIENĖ, B. MAČYS; antroje eilėje - M. GU- 
DINSKAS, R. BAGDONAS, K. DEKSNYS, dr. V. KVEDARAS, V. TUMOSIENĖ, L. MAČYTĖ. Nuotraukoje trūks
ta: L. SKRIPKUTĖS, A. KRIVINSKAITĖS-VAIČIUNIENĖS, R. BAGDONAITĖS-CHIARELLI

Nykstančios parapijos
Skaudu, kad šiuo metu nyksta lietuvių parapijos 

Siaurės Amerikoje
IGNAS MEDŽIUKAS

1949 m. atvykęs į JAV apsi
gyvenau Manhattan, NY, ir įsi
rašiau į Marijos Apreiškimo pa
rapiją Brooklyne, nes pasiekti 
šventovę buvo patogiausias su
sisiekimas požeminiu traukiniu. 
Be šios šventovės dar veikė An
gelų Karalienės ir Šv. Jurgio pa
rapijos Brooklyne ir kaimyni
niame Maspethe - Viešpaties 
atsimainymo parapija. Taigi 
Brooklyno vyskupijoje buvo ke
turios lietuvių pastangomis ir 
pinigais įsigytos šventovės, ku
riose rinkosi lietuviai ateiviai. 
Seniesiems lietuviams išmirus 
ar išėjus į pensiją išsikėlus kitur, 
pirmiausia užsidarė Angelų Ka
ralienės ir Šv. Jurgio parapijų 
šventovės. Liko tik Apreiškimo 
parapijos šventovė, apie kurią 
telkėsi ilgą laiką lietuvių organi
zacinė, kultūrinė ir visuomeninė 
veikla.

Prieš keletą metų netikėtai 
mirus Maspeth Viešpaties Atsi
mainymo klebonui, Apreiškimo 
parapijos klebonui kun. V. Pa
lubinskui teko aptarnauti ir 
Maspeth Viešpaties Atsimainy
mo parapiją.

Brooklyno vyskupui atsi
klausus lietuvių vyskupo P. Bal
takio, kurią iš tų dviejų parapijų 
lietuviai norėtų išlaikyti lie
tuviška, Apreiškimo parapijos 
tarybos ir LB susirinkime visi 
vienbalsiai pasisakė už Apreiš
kimo parapiją, kurios klebonu 
buvo kun. Vytautas Palubinskas.

Kun. V. Palubinskas, svei
katai susilpnėjus, paprašė, kad 
būtų atleistas iš klebono pa
reigų. Po dvejų metų vyskupijos 
administracija pakeitė savo 
nuomonę apie lietuvių pasirink
tą išgelbėti lietuvišką parapiją ir 
Apreiškimo parapiją Brooklyne 
atidavė ispaniškai kalbantiems 
rajone apsigyvenusiems meksi
kiečiams ir Karibų salų tamsia
odžiams. Kun. Palubinsko vie
toje numatytas klebonu kroatų 
kilmės jėzuitas kunigas, nors 
kun. Palubinskas dar yra pajė
gus teikti religinius patarnavi
mus lietuviams ir ispaniškai kal
bantiems.

Vyskupijos kurija pranešė, 
kad kun. Palubinskas turįs grei

tai išsikelti kitur gyventi: į alta
ristų kunigų namus ar pas kai
myninės parapijos italų kilmės 
kleboną. Tokioms aplinkybėms 
susiklosčius, kun: V. Palubins
kas apsisprendė apsigyventi 
Lietuvoje, Vilniaus kunigų se
minarijoje, kur norintiems stu
dentams galėtų dėstyti ispanų, 
italų, lotynų ir anglų kalbas, bū
ti kapelionu Vilniaus universi
teto ligoninėje, laikyti Mišias 
anglų kalba Motinos Teresės 
seselėms.

Kun. Palubinskas, Apreiški
mo parapijoje išbuvęs daugiau 
kaip dešimtį metų, raginamas 
kuo greičiausiai vykti į Lietuvą, 
nes naujas kunigas jėzuitas lau
kiąs, kada kun. Palubinskui iš
vykus, galės apsigyventi Apreiš
kimo klebonijoje.

Lietuviams, priklausantiems 
šiai parapijai, liks didelis kartė
lis, nes jie negirdės lietuviško 
maldos ir pamokslo žodžio 
šventovėje, kuri buvo įgyta lie
tuvių pastangomis ir sunkiai už
dirbtais doleriais.

Tiesa, Brooklyno vyskupijo
je yra Viešpaties Atsimainymo 
šventovė Maspethe, kurioje vi
karu yra lietuvis kun. Vytautas 
Volertas. Pasiękti šią šventovę 
susisiekimas yra nepatogus. 
Apylinkėje gyvena daugiausia 
senųjų ateivių vaikai, kurie jau 
kalba angliškai, dabartinis kle
bonas yra airių kilmės.

Apreiškimo patapnos tary
bos nariai kreipėsi į Sv. Tėvą, 
skųsdamiesi dėl, jų nuomone, 
lietuviams daromų skriaudų. 
Gal jų balsas Vatikane bus iš
girstas, ir parapijos būklė gali 
pasikeisti į gerąją pusę. Lietu
viai labai apgailestauja, kad 
kun. V. Palubinskas, išbuvęs il
gą laiką šioje parapijoje ir para
pijiečių mylimas, verčiamas iš
vykti. Žinoma, jis bus reikalin
gas Lietuvai, nes pasiryžęs, kiek 
sveikata leis, tenai darbuotis, o 
kai bus pašauktas į amžinybę, jo 
kūnas atsiguls amžinajam poil
siui Sintautų šventoriuje.

Skaudu, kad taip nyksta lie
tuvių parapijos, seniesiems iš
mirštam ar išsikeliant kitur, o 
ateinanti karta dažnai jau būna 
abejinga ne tik lietuvybės išlai
kymui, bet ir religijai.

Aš prašiau Dievą...
Aš prašiau Dievą stiprybės, kad man karžygiškai pasisektų
Jis padarė mane silpną, kad išmokčiau paklusti.
Aš prašiau sveikatos, kad atlikčiau didesnius darbus -
Jis man davė ligotumą, kad daryčiau geresnius darbus -
Aš prašiau turtų, kad būčiau laimingas -
Jis man davė neturtą, kad būčiau išmintingas.
Aš prašiau valdžios, kad žmonės mane girtų -
Jis man davė menkumą, kad pajusčiau Dievo reikalingumą.
Aš prašiau visko, kad džiaugsmingai gyvenčiau - J
Jis man davė gyvenimą, kad gėrėčiaus visais pasaulio kūriniais.
Aš negavau nieko, ko prašiau - tik viską, ko tikėjausi.
Bet, nepaisant mano norų, neišsakytos mano maldos buvo išklausytos.
Aš esu tarp visų žmonių labiausiai palaimintas.

Anonimas iš anglų spaudos K.V.Sk.

© LIETUVIAI PASAULYJE

lAIIVIk
BALTIC EXPEDITING

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

Hamilton, Ont.
KLB HAMILTONO APYLIN

KĖS VALDYBA kviečia visus į Va
sario 16-tosios minėjimą, įvykstantį 
vasario 19, šeštadienį, 4 v.p.p. Jau
nimo centro salėje, 48 Dundurn St. 
N. Pagrindinis kalbėtojas - naujai 
paskirtas Lietuvos ambasadorius 
Kanadai Rimantas Šidlauskas. Me
ninę programą atliks Toronto lietu
vių choras “Volungė”, vadovauja
mas Dalios Viskontienės, akompa
nuojant Jonui Govėdui, ir Hamil
tono tautinių šokių grupė “Gyva- 
taras”.

Sekmadienį, vasario 20, 10.30 
v.r. iškilmingos Mišios už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės bei nepriklau
somybės kovotojus. Visos organiza
cijos minėjime prašomos dalyvauti 
su vėliavomis. Valdyba

A.a. VLADUI STABINGIUI 
mirus, užjausdami jo žmoną Euge
niją, dukras - Ritą ir Aldoną su šei
momis bei gimines “Vaiko tėviškės 
namams" aukojo: $25 - G. Repčie- 
nė; $20 - A. Repčytė; $10 - R. M. 
Choromanskis, A. Mačiulaitienė, S. 
Senkus.

A.a. ELENAI ANTANAITIENEI 
mirus, užjausdami dukras su šeimo
mis, jos atminimui “Vaiko tėviškės 
namams” aukojo: $50 - L Stanaity- 
tė; $40 - L. Stukienė su šeima; $20 
- L P. Gūniai; $10 - S. A. Urbona
vičiai.

. A.a. VLADO STABINGIO at
minimui “Tremtinių grįžimo fondui” 
aukojo: $25 - M. V. Kazlauskai; 
$20 - O. Bakšienė; $10 - S. A. Ur
bonavičiai.

A.a. SOFIJOS RAKŠTIENĖS 
atminimui užjausdami dukrą ir jos 
šeimą bei seseris - Aleksandrą ir 
Liuciją “Tremtinių grįžimo fondui" 
aukojo: $50 - A. J. Gedrimai; a.a. 
Reginai Tumaitytei-Norvaišienei mi
rus Vankuveryje, užjausdami jos 
brolį Henriką Tumaitį ir jo šeimą 
$50 aukojo A. J. Gedrimai.

KLK moterų dr-jos 
Hamiltono skyrius

A.a. ELENOS ANTANAITIENĖS at
minimui, užjaučiant dukteris, jų šei
mas ir gimines “Pagalba Lietuvos 
vaikams” aukojo: $20 - G. Agur- 
kienė, A. Bungardienė, M. J. Gim
žauskai, E. K. Gudinskai, D. M. Jo
nikai, S. K. Karaškai, E. Repšytė, 
A. Volungienė, A. K. Žilvyčiai, P. 
Žulys; $10 - A. Mačiulaitienė; $5 - 
F. M. Gudinskai. A.a. Vlado Sta- 
bingio atminimui, užjausdami žmo
ną, dukteris ir jų šeimas, aukojo: 
$30 - R. V. Bartninkai; $25 - J. As- 
menavičius; $20 - G. Agurkienė, A. 
Bungardienė, M. Chrolavičienė, M. 
J. Gimžauskai, B. Grajauskas, E. K. 
Gudinskai, S. K. Karaškai; $5 - F. 
M. Gudinskai.

Dėkojame visiems aukoju
siems. Liūdinčias šeimas nuošir
džiai užjaučiame - PLV komitetas

Atitaisymas. “TŽ” š.m. 5 nr., 
rašoma apie Hamiltono lietuvių 
pensininkų žiemos balių, kuriame 
buvo pažymėta, kad, atliekant meni
nę programą, deklamavo V. Pali- 
lionis, o turėjo būti - Vladas Slėnys.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas) Sįr

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

JA Valstybės
A. a. Stasys Šimoliūnas, sulau

kęs 97 m. amžiaus, išeivijos lietuvių 
veikėjas, teisininkas ir Lietuvos ka
riuomenės savanoris kūrėjas, mirė 
1999 m. gruodžio 15 d. Detroite. 
Velionis gimė 1902 m. gegužės 1 d. 
Barvainių kaime, Pakruojo valsč., 
Šiaulių apskr. Į Lietuvos kariuome
nę stojo savanoriu 1919 m., baigė 
Lietuvos karo mokyklą, atsargon iš
ėjo kapitono laipsniu, o 1928 m. 
baigė Lietuvos universiteto Teisių 
fakultetą. Buvo Šiaulių apygardos 
teismo skyriaus pirmininkas. Pasi
traukęs į Vokietiją gyveno lietuvių 
pabėgėlių stovykloje Hanau. Į JAV- 
bes atvyko 1949 m. Darbavosi JT 
pabėgėlių organizacijoje, buvo pir
mas LB Detroito apylinkės valdybos 
pirmininkas, dalyvavo ir vadovavo 
kitoms organizacijoms. Po gedulo 
Mišių Šv. Antano šventovėje palai
dotas Holy Sepulcre kapinėse Det
roite šalia savo anksčiau mirusios 
žmonos.

Argentina
Lietuvių susivienijimas Bu

enos Aires mieste praėjusių metų 
lapkričio 28 d. surengė savo kasme
tinę vadinamąją “Alaus šventę”. 
Pietavo apie 300 svečių. Ant stalų 
prisiminimui kiekvienam vaišių da
lyviui buvo padėtas gražiai papuoš
tas alaus bokalas. Visus svečius pa
sveikino Lietuvių susivienijimo 
pirm. R. Stalioraitis, palinkėdamas 
malonaus pabendravimo ir geros 
nuotaikos. Pietuose dalyvavo ir gar
bės svečias Lietuvos garbės konsu
las Argentinai A. Rastauskas su 
žmona. Meninę programą atliko 
“Nemuno” draugijos tautinių šokių 
grupė, vadovaujama šios draugijos 
pirm. A. Markaus. Dar pasirodė ir 
Lietuvių susivienijimo šokių grupė 
“Dobiliukai”, vadovaujami K. Stu- 
kaitės, akordeonu talkinant A. Sta- 
lioraičiui (“Laikas” 858 nr.).

Australija
Australijos lietuvių bendruo

menės Spaudos sąjungos, besirūpi
nančios laikraščio “Mūsų pastogė” 
leidimu, metinis susirinkimas įvyko 
1999.XI.28 Lietuvių Namuose, 
Bankstown vietovėje. Jam vadova
vo šios sąjungos pirm. V. Patašius 
ir sekretoriavo dr. V. Doniela. Są
jungos pirmininkas savo pranešime 
pirmiausia nuoširdžiai padėkojo 
ilgamečiam “Mūsų pastogės” re
daktoriui Broniui Žaliui, kuris pasi
traukia iš redaktoriaus pareigų ir 
ketina išvykti gyventi į Lietuvą. Jis 
taipgi dėkojo visiems laikraščio 
darbuotojams, bendradarbiams bei 
rėmėjams. “Mūsų pastogė” turi 900 
prenumeratorių, 40 egz. siunčiama 
į Lietuvą. Laikraščiui išsilaikyti pa
deda gaunamos aukos bei kitokia 
parama. Sudaryta nauja redakcinė 
kolegija šios sudėties: A. Laukaitis, 
R. Ormsby, K. Protas ir V. Šlioge
ris. Diskusijose buvo siūloma pasi
kviesti redaktorių iš Lietuvos. Pasi
sakymuose išryškėjo, kad tokia gali
mybė dėl įvairių priežasčių beveik 
neįmanoma. Kitai kadencijai iš
rinkta Spaudos sąjungos valdyba: 
V. Patašius, V. Šliogeris, K. Protas, 
A. Laukaitis ir dr. V. Doniela 
(“Mūsų pastogė” 1999 m. 48 nr.).

Vakarų Australijos lietuvių są
jungos metinis susirinkimas įvyko 
1999 m. spalio 17 d. Lietuvių Na
muose, Perth’o mieste. Pirmininka
vo prof. Z. Budrikis ir sekretoriavo 
A. Čižėla. Sąjungos pirm. E. Stan
kevičius padarė metinį veiklos pra
nešimą, paprašydamas taipgi narius 
laiku susimokėti nario mokestį. 
Taip pat pasidžiaugė LB Perth’o apy

linkės valdybos teikiama parama. 
Pirmininkas užsiminė ir apie praei
tį. Vakarų Australijos lietuvių są
junga buvo įsteigta prieš 20 metų. 
Po nemažų pastangų, surinkus 
50,000 dol., įsigytos patalpos - Lie
tuvių Namai. 1979 m. rugsėjo 9 d. 
šiuose namuose buvo atšvęsta Tau
tos šventė. Pranešimus dar padarė 
valdybos ižd. Čyvas ir kontrolės ko
misijos pirm. J. Kateiva. Valdybon 
išrinkti: E. Stankevičius, M. Stan
kevičienė, A. Čižeika ir J. Čyžas, o 
kontrolės komisijon - A. Kateiva, 
A. Kaminickas ir J. Repševičius.

Britanija
Derby miesto lietuvių bendruo

menė 1999.XI.14 Ukrainiečių klu
bo patalpose minėjo Lietuvos ka
riuomenės dieną. Minėjimą pradė
jo Didžiosios Britanijos lietuvių są
jungos (DBLS) Derby skyriaus 
pirm. J. Levinskas. Kalbą pasakė, 
prisimindamas Lietuvos partizanus 
ir Sausio 13-tosios Lietuvos gynė
jus, D. Furmonavičius. Meninę pro
gramą atliko Nottinghamo sekma
dieninės mokyklos mokiniai, o taip 
pat svečiai iš Lietuvos — L. J. Dons- 
kiai, atvykę vieneriems metams į 
Bradfordo universitetą iš Klaipė
dos. Jie gitaromis pagrojo šiuolai
kinių Lietuvos kompozitorių dainų. 
L. Donskis dėsto filosofiją Klaipė
dos universitete. Minėjimas baigtas 
Lietuvos himnu.

Po minėjimo DBLS Derby 
skyriaus pirm. J. Levinskas minėji
mo dalyvius supažindino su šiuolai
kiniais lietuvių veiklos sunkumais. 
Vienas iš jų - Londone slepiant 
nuo visuomenės buvę parduoti Lie
tuvių Namai žemesne nei rinkos 
kaina. Netekus centro Londone, 
iškilęs pavojus lietuvių archyviniam 
palikimui. Buvo pasirašytas reikala
vimas, kaip galima greičiau sušauk
ti neeilinį DBLS suvažiavimą. Su
sirinkimo dalyviams buvo visiškai 
nesuprantama, kodėl skubėta gra
žiai įrengtus namus parduoti (“Bri
tanijos lietuvių balsas” 1999 m. 2 nr.).

Vokietija
Tradicinis Vokietijos lietuvių 

bendruomenės darbuotojų suvažia
vimas vyko 1999.XI.12-13 d.d. Ro
muvoje, Hiuttenfelde. Jame dalyva
vo bendruomenės apylinkių pirmi
ninkai, lietuviškų organizacijų bei 
įstaigų atstovai. Suvažiavimas pra
dėtas penktadienį vakarone, o šeš
tadienį vyko posėdžiai, kuriems pir
mininkavo Vokietijos lietuvių ben
druomenės valdybos pirm. A. 
Šiugždinis, sekretoriavo L. Lipšytė. 
Pirmininkas savo pranešime sumi
nėjo, kad Vokietijos lietuvių ben
druomenėje yra registruoti 1005 
nariai. Jų yra gerokai daugiau, bet 
nėra žinomi adresai. Sunku esą su
žinoti ir apie mirusius bendruome
nės narius. Bandoma į bendruome
nės veiklą įtraukti ir naujus atei
vius, kurių skaičius didėja. Vokieti
joje esama 16-ka Lietuvių bendruo
menės apylinkių. Iki šiol Lietuvių 
bendruomenė gaudavusi paramos 
iš Vokietijos valdžios, bet kyla abe
jonės dėl tokios paramos ateityje. 
Dėl finansinių sunkumų ne visiems 
paruoštiems planams gauta para
mos iš Lietuvos. Po krašto valdybos 
pirmininko pranešimo buvo skaito
mi pranešimai iš apylinkių. Po to 
vyko pasisakymai dėl pranešimų ir 
aptartos ateities veiklos galimybės. 
Vakare vyko Balio Dvariono muzi
kos mokyklos koncertas. Pasirodė 
dainuojančios ir šokančios jaunuo
lių grupės, vadovaujamos A. Peni- 
ko. Jaunimui talkino pagarsėjusi 
tarptautinių muzikos konkursų lau
reatė J. Tūbelytė. Po koncerto buvo 
bendras pobūvis šu šokiais. J. Andr.

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^TAT TZ~ 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

♦ 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.

• $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

FIRST PLACE 
PHARMACY

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

350 King St. E., Hamilton

340-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

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

INTERAC KORTELĖ

MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki........2.50% Asmenines nuo.............7.35%
santaupas.................................2.75% nekiln. turto 1 m............7.55%
kasd. pal. taupymo sąsk.... .... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius................. .... 3.75% • Nemokami čekių sąskaitų
180 Hienų indėlius.............. ..... 3.75% apmokėjimai.
1 m. term, indėlius.................. 5.00%
2 m. term, indėlius.................. 5.50% • Narių santaupos
3 m. term, indėlius............. .... 5.75% apdraustos TALKOS
4 m. term, indėlius............. .... 5.85% atsargos kapitalu
5 m. term, indėlius............. .... 6.10%
RRSP Ir RRIF 3 mil. dol. Ir Kanados
(Variable)............................. .... 2.50% valdžios iki $60,000
1 m. ind................................. .... 5.00%
2 m. ind................................. .... 5.50%
3 m. ind................................. .... 5.75%
4 m. ind................................. .... 5.85%
5 m. ind................................. .... 6.10%
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{laisvę tebekviečiantis žurnalas
Pastabos apie “Į laisvę” 130-tąjj numerį

ALFONSAS NAKAS
Lietuvių fronto bičiulių 

(LFB) leidžiamo žurnalo “Į 
laisvę” (toliau - “ĮL”) nr. 130 
(167), datuotas 1999-jų rude
niu, skaitytoją pasiekė 2000-jų 
sausio vidury.

Straipsnius pradeda “trum
pi skiltininkai”, šį kartą du, savo 
pastaboms paskyrę tik po vieną 
puslapį. Pirmasis, Kazys Am
brazaitis, pasidžiaugia Lietuvos 
veikėjų demokratėjimu; Juozas 
Baužys paryškina pilietiškumo 
ir tautiškumo sąvokas, siūlo at
virumą pasaulio pažangai.

Prisimenant “Baltijos kelio” 
dešimtmetį, įdėta puslapio nuo
trauka su “kelio” dalyviais, o ki
tame puslapy Petras Zabitis pa
sakoja tų džiaugsmingų dienų 
įspūdžius.

Čia jau reikia pasakyti, kad 
šio “ĮL” numerio turinio pa
grindą sudaro paskaitų, refera
tų ir kitokia medžiaga, pradžią 
gavusi LFB narių studijų dieno
se 1999 m. vasarą Anykščiuose 
ir Dainavoje (JAV).

Jautriai prabyla ir vienu 
puslapiu daug pasako Švenčio
nėlių kultūros darbuotojas, iš
kentėjęs lenkų ir sovietų okupa
cijas. Jis žada tęsti savo darbą 
nepriklausomai Lietuvai.

Pirmas šio “ĮL” numerio ra
šinys - Vytauto Bieliausko Poli
tika ir moralė. Karčiai pasisakęs 
apie “politikierius”, nagrinėja jų 
veiklą nuo senovės graikų filo
sofų iki komunizmo vadų. Tei
gia, kad Platoną kopijavo ko
munizmo pradininkas Marksas, 
o Aristoteliu remiasi demokra
tai. Paskaitoje randa vietos įžy
mieji krikščionybės filosofai - 
šv. Augustinas, šv. Tomas Akvi- 
nietis bei keletas kitų. Įdomi, 
gerai paruošta paskaita su gan 
optimistiškom išvadom.

Kiek mažesnės apimties yra 
Vytauto Volerto referatas Šio 
amžiaus pabaiga. Autorius ma
nieringas, na, ir nori muštis su 
kitaip galvojančiais. Didelę re
ferato dalį skiria “Santaros- 
Šviesos” politikams, su prez. 
Valdu Adamkum priešaky. Nu
džiugau V. Volerto asmeny ra
dęs sąjungininką, pastebėjusį, 
kad “(samariečių hierarchai) 
susigavo socialdemokrato Ste
pono Kairio kūrybingą šūkį 
‘Veidu į Lietuvą’”. Staiga mirus 
“Sandaros-Šviesos” ideologui 
Vytautui Kavoliui, nekrologų 
rašytojai minimą šūkį priskyrė 
jam. Tuomet parašiau viešą 
laišką Draugo kult, priedo red. 
Aušrelei Liulevičienei, trumpai

Rašytojas ANTANAS VAIČIULAITIS iš Amerikos perlaidotas savo 
tėviškėje Lietuvoje. Nuotraukoje - jis kalba apie rašytoją KRISTIJONĄ 
DONELAITĮ Amerikoje Nuotr. Vyt. Maželio

Verta susipažinti
Poeto pasakojimų leidinys

Knygos autorius Albinas 
Bernotas yra poetas, išleidęs 
per dešimt poezijos knygų. Pro
zos jis išleido tik dvi knygas - 
pirmoji - straipsnių rinkinys 
“Pigmaliono sindromas”, ant
roji - “Pro dūmus: deimantais 
nusėtas”. Abi premijuotos.

Ši pasakojimų knyga - die
noraštinio pobūdžio: apie visa 
tai, kas buvo jo vaikystėje, kas 
paliko vaikui giliausius įspū
džius, kurie išliko visam gyveni
mui. Visa užrašyta iki smulkmenų, 
labai nuoširdžiai, žiaurumų ne
dailinant, gilių asmeninių išgyve
nimų neslepiant ir neprislopinant.

Su gilia meile aprašoma jo 
motina, patėvis (nes tėvas mirė 
palikdamas Albiną kūdikiu, o 
patėvis su protinga globa ir 
meile jį užaugino).

Patys įdomiausi pasakoji

paaiškindamas, kad minimas 
šūkis priklauso Steponui Kairiui 
ir buvo skelbtas jo redaguotame 
žurnale Darbas. Matyt vengda
ma polemikos apie tik ką mirusį 
garbingą asmenį, A.L. mano 
laiško neįdėjo, o antrą kartą ra
šyti nepanorau.

Grįžtant prie V. Volerto ra
šinio, jo stilių mėgstantiems jis 
turbūt įdomus, o kovoti su prie
šais juk nėra nuodėmė...

Kad Juozo Ambrazevičiaus- 
Brazaičio portretu papuoštas 
šio “ĮL” viršelis paminiu tik da
bar, priėjęs prie labai įdomaus, 
gerai sukurto Vytauto A. Dam- 
bravos straipsnio Nesibaigianti 
rezistencija: 25 metai be Juozo 
Brazaičio. Šiame “ĮL” numeryje 
ilgiausią, 13 puslapių, straipsnį 
skaitydamas randi ne tik šiltai 
nušviestą rašinio herojaus asme
nybę, bet ir kondensuotai visus 
svarbesnius nacimečių įvykius, o 
iš dalies ir tolesnę Lietuvos kan
čių okupacijose eigą bei straips
nio herojaus idealizmą.

Straipsniu Apmokamas ide
alizmas Jonas Pabedinskas skai
tytoją supažindina su šiuolai
kinių Lietuvos veikėjų polinkiu 
gauti užmokestį ir už karitatyvi- 
nius darbus.

Kodėl mes palikome tokie?, 
klausia autorius Viktoras 
Šniuolis. Skaitydamas jo realis
tiškus iki sulaužytų kaulų, krau
juojančių žaizdų, sužeistų žandi
kaulių pasakojimus pasijunti 
toks niekingas padaras esąs. Kai 
jis kalba apie tėvynės meilę, 
apie aukojimąsi ir didvyrių kan
čių nesupratimą, negali sulaiky
ti ašarų. Užbaigęs skaityti, pri
dėjau pastabą: “Bičiuli Valdai, 
ar skaitysi?”.

Visai panaši į tik ką užsi
mintąjį yra ir prieš pat mirtį 
kito partizano Napalio Galdiko 
papasakota Janinos Semaškai- 
tės “ĮL” red. pateikta biografi
nė apybraiža Kelios ilgo gyveni
mo akimirkos. Partizanavimas. 
Bendražygiai. Išdavikai. Tardy
mai. Tremtis. Sibire autorius su 
10-čia kitų išsikasa tunelį ir pa
bėga. Žinoma, už poros dienų 
sugaunami ir jau atsiduria kalė
jime, iš kurio nepabėgsi. Prieš 
mirtį šis taurus partizanas pa
diktuoja tėvynės meile persunk
tą testamentą.

Pastabas apie šį “ĮL” nume
rį čia ir baigiu. Tiesa, šį tą ap
žvelgiau iki 60-to puslapio. O jų 
yra 84. Palieku neįvardijęs suva
žiavimų Anykščiuose ir Daina
voje, vieno kito nekrologo ir vi
sokios visiems išeivijos žurna
lams būdingos smulkmės.

mai (“Naras”, “Vytenis”) yra 
vaiko prisiminimai apie partiza
nus, kurie gal buvo vaikiški (kai 
9-10-ties metų berniukas “ėjo 
sargybą”, kad stribai neužklup
tų jo tėvų namus lankančių, ten 
besiilsinčių partizanų), bet da
bar subrendusio žmogaus per
galvoti ir gabaus rašytojo užra
šyti. Tai vertingas liudytojas 
partizaninių laikų. A. Bernoto 
prisimenami partizanai buvo 
dori, idealistai, Lietuvos hero
jai, o gal ir šventieji. Gera kal
ba, vietomis beveik poetinis sti
lius. Visais atžvilgiais vertinga 
knyga. A.R.

Albinas Bernotas, PRO DŪ
MUS: DEIMANTAIS NUSĖ
TAS. Devyni pasakojimai. Lie
tuvos rašytojų sąjungos leidyk
la. (K. Sirvydo 6, 2000 Vil
nius). Dailininkas - Romas 
Orantas. Vilnius, 1998 m.

Lietuvos diplomatai Amerikoje sovietmečiu. Dešinėje - a.a. diplomatijos šefas dr. STASYS BAČKIS, kairėje - 
VACLOVAS SIDZIKAUSKAS Nuotr. Vyt. Maželio

Galutinės prasmės gelmėse
Kun. Antano Paškaus knyga - iššaukti kasdienybei

ANTANAS MUSTEIKIS
“Tikėjimo ir netikėjimo są

lytis šiandien” yra, atrodo, dvy
liktoji Antano Paškaus knyga, 
nagrinėjanti esminius gyvenimo 
ir mirties klausimus lietuvių 
mokslinėje literatūroje. Pirma
me veikalo puslapyje autorius 
neatskleidžia savo titulų, o jis 
yra kunigas, psichologijos mokslų 
daktaras, profesorius, terapeu
tas, teologas. Šios asmens savy
bės raiškiai atsispindi minčių 
dėstyme, kurį galima pavadinti 
visapusišku. Toks išankstinis 
mano įvertinimas tuoj pat iške
lia klausimą: kas aš esu ir ar ga
liu būti nešališkas recenzentas?

Turiu prisipažinti, kad esu 
autoriaus kolega ir mano pasau
lėjauta bei pasaulėžiūra yra arti
ma ar tapati autoriaus pareikš
tai jo raštuose. Vadinas, skaity
tojas ar skaitytoja gali prieiti iš
vadą, kad aš negaliu būti neša
liškas, kad tuo pačiu turėčiau 
būti nepatikimas recenzentas. 
Tokių skaitytojų švietalas gali 
kirsti lemiamą smūgį Dievą ti
kinčiajam, kurs tikrai ar taria
mai negali būti neutralus neti
kinčiojo tikėjimui (ar “tikėji
mui”). O vis dėlto juk ir Dievą 
tikintysis gali nešališkai aptarti 
netikinčiojo asmenybę, ir neti
kintysis gali nešališkai aptarti 
Dievą tikinčiojo asmenybę, ir 
abudu gali surasti tų pačių tikė
jimo ir netikėjimo savybių skir
tingose pasaulėžiūrose. Tai kaip 
tik ir rodo autoriaus pateikiama 
bei nagrinėjama medžiaga.

Pirmojoje iš penkių veikalo 
dalių, pavadintoje “Tikėjimo ir 
netikėjimo paradoksai”, auto
rius iškelia didžiuosius dvide
šimtojo šimtmečio idėjų ir 
veiksmų susikryžiavimus. Jis pa
brėžia laikotarpio absoliučių ži
nių daugumos sukaupimą, iš 
vienos pusės, ir cituoja didžiuo
sius minties autoritetus, kurie šį 
amžių vadina “moraliniu ak
mens amžiumi” bei moralinio 
ozono skyle”, iš kitos pusės. Pri
mena, kad mūsų planetoje yra 
1.9 bilijono krikščionių (jų tar
pe vienas bilijonas katalikų) ir 
vienas bilijonas gyventojų, pri

Lietuvai
Posman sudėsiu savo širdį 
Kartu su mylima žeme. 
Tave senoliai mūsų gynė, 
Mažoji mano Lietuva.

Tegul ir ainiai mūsų girdi:
- Karštai mes mylime Tave. 
Visa širdim ir vėlei gynėm, 
Gražioji mano Lietuva.

Skaidri paliko tik žydrynė 
Ir laisvas paukštis Danguje. 
Nuodai nepasiekė mėlynės, 
Brangioji mano Lietuva.

Ilgai dar gydysim žaizdas. 
Nuodus valysime ilgai, 
Bet Tau dainuosime dainas, 
Skambioji mūsų Lietuva.

Posman sudėsiu savo širdį 
Kartu su mylima žeme. 
Baltų lelijų žiedus skirsiu, 
Tėvyne mano - Lietuva.

Niekad aš negrįšiu
Kodėl namelių jau neturim? 
Kodėl sugrįžti nėra kur? 
Kiekvienas ateitį sau kūrėm; 
Kas netoli, o kas svetur.

Laikai neramūs blaškė, mėtė 
Jaunus, senus ir net mažus. 
Ir nieks namų naujų nestatė, 
Tiktai vis griovė tuos senus.

Akyse liko mūs takeliai 
Ir žalios pievos pabaliais, 
Mieli ir darbštūs mūs tėveliai 
Su savo rūpesčiais giliais. 

klausančių “nereligininkų” arba 
“ateistų” kategorijai. Bet mūsų 
dienomis ribos tarp tikėjimo ir 
netikėjimo lyg ir užsitrina.

Autorius tikina, kad plačią
ja bei giliąja prasme kiekvienas 
žmogus yra “tikintis”, nes kiek
vienas turi savo požiūrį į pasaulį 
ir žmogų, į save ir Dievybę. Yra 
gamtiniai ir antgamtiniai, religi
niai ir sekuliarieji (pasaulietiški), 
teistiniai ir ateistiniai tikėjimai.

Antrojoje dalyje - “Nūdie
nos netikėjimo pavidalai” yra 
ryškinami įvairūs bedievio tipai. 
Autoriui žodžiai ateizmas (liet, 
“bedievybė”) ir “netikėjimas” 
nėra visiškai tapatūs. Pirmasis 
reiškia sąmoningą Dievo atme
timą, o antrasis - gyvenimo bū
dą, kai Dievu nesidomima ir 
praktiškai jis atmetamas. Auto
rius paseka bedievio tipus nuo 
šventraštyje minimų ligi šian
dienos. Modernaus ateizmo tė
vu laikomas Ludwig Feuerbach, 
kurio įtaka yra ryški Markso, 
Nietzsche’s ir Freud’o tipo 
ideologams. Minimi dar ir ra
cionalistinis ateizmas, egzistenci
nis ateizmas, neurotinis ateizmas.

Trečiojoje dalyje nagrinėja
mas “Moderniojo ateizmo ke
lias į netikėjimą”, remiantis 
Freud’o, Jcaiv-Paul Sartre, 
Ernst Hemingway mintimis. Čia 
Freud’o asmenybei skirta dau
giausiai vietos. Išryškėja jo so
cialinė aplinka, susikryžiavę ry
šiai su aukle ir tėvais, sukėlę jo 
neurozę ir paskatinę jį pasinerti 
į psichoanalizę, yisa tai nuvedė 
jį į netikėjimą. Šios dalies pa
baigoje autorius pateikia “neti
kėlį”, idealistą, susirūpinusį 
žmonijos gerovę, prancūzą Ig
nace Lepp, kurs kovojo už ko
munizmo idealus. Bet jo akys 
atsivėrė, kai pakeliavo po anuo
metinę Sovietų Sąjungą, ir ga
liausiai tapo katalikų kunigu.

Čia išryškinti pavyzdžiai ro
do šeimos įtaką tikėjimo ir neti
kėjimo brandoje.

Ketvirtojoje dalyje - “Neti
kėjimo šaknys kultūroje” auto
rius susitelkia ties bendruome
nės įtaka bręstančiam ar su
brendusiam asmeniui. Kultūrą

O kaip norėtų kojos basos 
Dar pabraidyt mažam prūde, 
Ten, kur sumirkę karklų kasos... 
O gal ir jų jau ten nėra ?

Bijūnų kvapo aš įkvėpčiau 
Ir parymočiau prie tvoros. 
Smūtkelį liūdną pabučiuočiau, 
Priglausčiau galvą prie staktos.

Žinau - aš niekad jau negrįšiu 
Viešu mūs kaimo keleliu.
Žinau - jau niekad nebebrisiu 
Pačiu siauriausiu upeliu.

IŠ TOLIŲ SUGRĮŽAI
JAV rašytojui Antanui 
Vaičiulaičiui, perlaidojant Jį 
Vilkaviškyje tėvų kapuose
Lietuvos žydra padangė 
Savo sūnus namo šaukia, 
O pilka tėvų žemelė
Tavęs, Brangusis, laukia, laukia.

Tu jau grįžai. Grįžai namo. 
Ilsėsies čia, tėvų kapuos.
Daug kartų tėviškę matei 
Ilgų naktų tyliuos sanuos.

Tau šiandien gėlės, jų žiedai, 
Žvakelių liepsnos ir malda. 
Įsiklausyk, kaip medžiai ošia, 
Kaip tyla mūs visų rauda.

O ačiū Tau, kad Lietuvą mylėjai. 
Ilgėjais jos beribiuos toliuos.
Į darbus širdį Tu sudėjai 
Ir meilę žemei Suvalkijos.

Birutė Papečkienė,
(1999) Marijampolė 

čia autorius apibrėžia ne antro
pologine ir sociologine prasme, 
bet dvasine, ir jos pasigenda 
ypač Šiaurinėje Amerikoje. Pa
sak cituojamo Robert Bellah, 
amerikiečiai yra charakteringi 
trim tipais: verslininko, vedėjo 
(manager) ir terapeuto (psicho
loginio gydytojo), kurie remiasi 
hedonistinės savipildos pasaulė
žiūra. Tokia terapinė kultūra, 
susijusi su pertekliaus ekonomi
ja bei vartotojiškumu, ypač ryš
ki “baltarankių”, “dykaduonių” 
sluoksnyje, inteligentų elite. Ji 
neturi moralinių varžtų ir kelia 
pavojų religiniam tikėjimui.

Penktojoje dalyje - “Tyli 
nukrikščionėjimo revoliucija” 
autorius pateikia nukrikščionė
jimo duomenis, kurie bene ryš
kiausi katalikiškoje Kanados 
Quebec’o provincijoje. Ten prieš 
antrąjį Vatikano suvažiavimą 
daugiau nei 65% tikinčiųjų da
lyvaudavo šv. Mišiose kiekvieną 
sekmadienį, o po kelerių metų 
tas skaičius nukrito ligi 30%.

Autorius randa keturias pa
grindines tolinimosi nuo tikėji
mo bei katalikiškos krikščiony
bės priežastis. Pirma, televizija 
pakeitė ne tik šeimas, bet ir vi
suomenės gyvenimą. Antra, 
moderniosios kultūros pasaulė
žiūra pamažu išstūmė iš gyveni
mo centro senąsias religines 
perspektyvas, ir jų vietoje atsi
rado skeptiškumo bei reliatyviš- 
kumo maišatis. Trečia, jaunoji 
karta mano, kad “paklusnumo 
kultūros” Bažnyčia jų negirdi ir 
į juos neprakalba, o dvasininkai 
nesistengia persiorientuoti. Ket
virta, tėvų ir paauglių kultūrų 
susikryžiavimas gali būti lemia
ma tikėjimo praradimo prie
žastis.

Baigiant tenka pabrėžti, 
kad autorius išskiria tris žmo
gaus gyvenimo plotmes: kūną, 
psichiką ir dvasią. Iš pastarosios 
išplaukia meilė, susijusi su 
džiaugsmu, pasiaukojimu ir ki
tais sunkiai pagaunamais ele
mentais.

Šiuo veikalu autorius iššau
kia skaitytoją giliau pažvelgti į 
save ir savo aplinką, ir tai galio
ja lygiai tikinčiajam ir netikin
čiajam, tikinčiajai ir netikinčiajai.

Autorius pagirtinas ir kal
bos atžvilgiu, nes kai kur vartoja 
gražius lietuviškus naujadarus 
vietoj tarptautinių, pvz., savipil- 
da, savisklaida. Bet veikale yra 
ir vargiai pakeičiamų įsigalėju
sių svetimžodžių. Ar negalima 
būtų vietoj frustracijos vartoti 
nuoviltį, vietoj struktūros - są
rangą, vietoj sekuliarinio - pa
saulietišką, vietoj dimensijos - 
matmenį, vietoj sekso - lytin- 
gumą?

Užtikau tik keletą spaudos 
riktu: “Minties” (107 p.) - min
tis, “kolegų” (185 p.) - kolegijų, 
“dvaisa” (211 p.) - dvasia.

Neturiu kritiškų žodžių 
šiam veikalui, tačiau pasigedau 
didesnio dėmesio tikėjimo ir 
netikėjimo suartėjimui. Atrodo, 
kad kuo daugiau mokslininkai 
studijavo visatos evoliuciją, tuo 
labiau įsitikino, kad naujoji fizi
ka yra draugiška Dievui. Žmo
gui atsirasti aklas natūralios at
rankos mechanizmas, lydimas 
nesibaigiančių fizinių dėsnių 
kaitos, nebuvo pakankamas. 
Tad protingas bei dvasingas 
žmogus turėjo būti sukurtas vi
satos bei pasaulio kūrėjo (plg. 
John Polkinghorne, Belief in 
God in an Age of Science, 
1998).

Antanas Paskųs, TIKĖJIMO 
IR NETIKĖJIMO SĄLYTIS 
ŠIANDIEN. 631 psl. Išspausdi
no Lietuvos Katechetikos 
centro leidykla, Rotušės a. 23, 
3000 Kaunas, 1998.
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fl KILT IlillLIf VEĮKLOJĘ
Lietuvos moterų dailininkių 

draugija, įsteigta 1938 m. po ilgos 
pertraukos, kada ji okupantų bu
vo panaikinta, 1995 m. vėl atgijo 
ir pradėjo savo šakotą kūrybinę 
veiklą. Šiuo metu vadovaujant J. 
Teišerskytei-Stoškienei draugija 
jungia 129 nares (ir narius), yra 
jau surengusi daugiau kaip 10 pa
rodų ir vykdo gana plačią kultū
rinę veiklą. 1999 m. gruodžio 13 
d. buvo surengta didelio susido
mėjimo susilaukusi paroda “Kalė
dų erdvė”. Su savo tapybos, grafi
kos, akvarelės, piešinių bei skulp
tūrų darbais parodoje dalyvavo 
23 dailininkės, rodžiusios daugiau 
kaip 60 kūrinių. Šia proga drau
gijos pirmininkė papasakojo apie 
Vokietijos Liubeke vykusią 1998 
m. kalėdinės dailės kūrinių mugę, 
kur eilėse prie bilietų stovėjo 
ministerial, ambasadoriai bei kiti 
aukštuomenės žmonės. Tai rodo 
krašto kultūrą, piliečių išprusimą 
ir poreikius. Pabrėžta, kad ir Lie
tuva daug laimėtų, sugebėdama 
išnaudoti kultūros pajėgumą ir ta
lentus. L. Pocius, aprašęs šią Vil
niuje vykusią parodą, (“Dienovi
dis” nr. 47-48) savo straipsnį bai
gia teigimu, kad norint išnaudoti 
kultūros pajėgumą, reikia pirmiau
sia keisti požiūrį į pačią kultūrą.

Susitikimas su jaunystės dai
nininku. Neseniai Klaipėdos mu
zikos centro koncertų salėje vie
šėjo Lietuvoje ir už jos ribų pa
mėgtas estradinis dainininkas 
Aleksas Lemanas. Dainininkas 
pas mus atvyko su atnaujinta pro
grama, su dideliu garso ir vaizdo 
kasečių bagažu. Salėje aidėjo ap- 
lodimentai žmonių, kurių jaunys
tėje ir dabar Aleksas Lemanas 
yra žymiausia estrados žvaigždė. 
Paskutiniu metu Aleksas tarp dai
nų į programą įvedė anekdotų ir 
afarizmų, kas labai pagyvina kon
certą. Po koncerto buvo platina
mos garso ir vaizdo kasetės iš jo 
dainų repertuaro su dainininko 
autografais. Ant. Juškevičius

Prisimenant velionį Verikaitį
Solisto Vaclovo Verikaičio, 

palaidoto Lietuvoje 1990 metais 
dešimties metų mirties sukak
ties paminėjimą surengė Vil
niaus miesto savivaldybė ir Lie
tuvos menininkų rūmai š.m. 
sausio 14 d.

Programą atliko solistai: 
Nijolė Ambrozaitytė, Ona Va
liukevičiūtė, Danielius Sadaus
kas, pianistai - Eugenija Jelesi- 
na, Daiva Genaitytė, Justinas 
Brūzga, vyrų choras “Aidas”, 
vadovaujamas Tado Šumsko. 
Vakaro programai vadovavo 
muzikologė Jūratė Viliutė.

Velionis Verikaitis, solistas, 
chorvedys, gimnazijos muzikos 
mokytojas, buvo giedros pasau
lėjautos, dinamiškos veiklos ir 
nemažo organizacinio talento 
žmogus.

Pradėjo muzikinį gyvenimą 
1942 metais Vilniaus operos 
chore. Mokėsi dainavimo pas C. 
Benonį ir A. Katkų. Sunkiomis 
išeivijos sąlygomis puoselėjo lie
tuvių dainos meną. Buvo nepa
kartojama asmenybė, paliekanti 
pėdsakus visur, kur jį gyvenimas 
benuneštų.

Nuo 1953 m. dainavo Kana
dos CBC radijo programoje 
“Sunday Morning Recitals”. Jis 
per ištisus penkerius metus į sa
vo repertuarą įtraukdavo ir lie
tuviškų dainų, ko iki tol niekas 
nesugebėjo padaryti.

Buvo choristas ir solistas 
Kanados operoje, dalyvavo 15 
metų populiariojo Romanovo - 
radijo valandėlėje “Songs of my 
People”. 1970 m. įsteigė Hamil
tone mergaičių chorą “Aidas”, 
su kuriuo V. Verikaitis koncer
tavo Kanadoje, JAV, Pietų 
Amerikoje ir Europoje.,

“Santara” - trimėnesinis kul
tūros žurnalas, leidžiamas Kaune, 
1999 m. gruodžio 13 d. šventė sa
vo gyvavimo dešimtmetį. Ta pro
ga Vilniaus paveikslų galerijoje 
įvyko sukaktuvinis vakaras, kuria
me kalbėjo komp. G. Kuprevi
čius, kėlęs mintį, kad ateityje žur
nalas turėtų palaikyti sveiką na
cionalizmą. Pasak rašytojo Vyt. 
Martinkaus, “Santara” - keistas 
paukštis, nes žurnalą leidžia ma
žas žmonių būrelis. Rengiant pir
mąjį šio žurnalo numerį buvo tar
ta, kad “be tėvynės savyje išnyksi
me”. Vyr. redaktorius R. Norkus 
tikisi, kad žurnalas ir toliau išliks. 
Šalia žurnalo, per 10 metų “San
tara” paruošė ir išleido 85 knygas, 
tarp kurių yra žymių autorių - Jus
tinas Marcinkevičius, Tomas Sa
kalauskas, Vaidotas Daunys ir kt.

Rašytojo satyriko Augustino 
Griciaus (Pivošos) 100-sios gimi
mo metinės buvo paminėtos Lie
tuvos menininkų rūmuose 1999 
m. gruodžio 13 d. Apie jo satyras, 
dramas, feljetonus bei kitą gana 
įvairią ir gausią kūrybą kalbėjo 
literatūrologas Vyt. Kubilius. Ve- 
lionies talentas brendo keturvėji- 
ninkų draugijoje, vėliau artimai 
bendradarbiaunant su “Vilkola
kio” teatru. Rašytojas M. Sluckis 
kalbėdamas daug dėmesio skyrė 
velionies asmenybės bruožams. J. 
Skliutauskas pabrėžė A. Griciaus 
kolegiškumą, pastangas padėti 
jauniems rašytojams. Velionis at
minty išlikęs kaip teatro idealistas 
- rašė pjeses, nes to reikėjo lietu
viškam teatrui. Kazys Saja per
skaitė įdomią novelę “Budafo- 
kas”, kurioje vienas iš herojų esąs 
pats A. Gricius. Minėjime dalyva
vo velionies duktė Laima, trys sū
nūs - Jonas, Algis ir Kastytis, vai
kaičiai ir provaikaičiai. Paskaity
tos ištraukos iš tėvo laiškų bei 
dienoraščių. Prisimintina, kad A. 
Gricius gimė 1899 m. Šipylių kai
me, Gruzdžių valsč., Šiaulių 
apskr. Mokėsi Tautos teatro vai
dybos studijoje, vėliau laisvu 
klausytoju Lietuvos universitete. 
Dirbo Eltoje įvairių laikraščių 
redakcijose. 1941 m. išvežtas į Si
birą. Į Lietuvą grįžo rusams ją 
okupuojant antrą kartą. 1944-45 
m. dirbo meno reikalų valdyboje. 
Buvo teatrų lietuviškos dalies ve
dėjas, dramaturgų sekcijos pirmi
ninkas. Daugelyje satyrų išjuokė 
veltėdžius, biurokratus, karjeris
tus, 1959 m. parašė scenarijų 
filmui “Kalakutai”. Snk.

A. a. VACLOVAS VERIKAITIS, 
solistas ir chorvedys 1985 m. 
Toronte; miręs Vilniuje

Nuotr. S. Dabkaus

Velionis 1978 m. įsteigė ir 
vadovavo Toronto lietuvių vyrų 
chorui “Aras”. Ilgus metus var
gonavo ir vadovavo Toronto 
Prisikėlimo parapijos chorui. 
Daugelį jo paruoštų koncertų 
girdėjome įvairiomis progomis. 
Didįjį penktadienį nuskambė
davo T. Dobois “Septyni Kris
taus žodžiai” su choru ir solis
tais, diriguojant V. Verikaičiui. 
Saint-Saens “Christmas Orato
rio” 1990 m. Kalėdoms buvo 
jau parengta scenai su choru ir 
solistais, be, deja...

Baigęs Toronto Muzikos 
konservatoriją ir mokytojų se
minariją, dėstė kanadiečių gim
nazijoje, kurioje vadovavo cho
rui ir orkestrui. V. Verikaitis iš
liko savo gimtosios žemės sū
nus, paskyręs pagrindinį dėmesį 
lietuviškai muzikai ir dainai.

Slava Žiemelytė
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PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St.. Toronto. Ontario M6II IA8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 vr. 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 8va—

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind.....................3.25%
180-364 d. term.lnd................... 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”...........................3.50%
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd..... 5.35%
RRSP ir RRIF-2 m.term.lnd..... 6.00%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd..... 6.25%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd..... 6.35%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd..... 6.60%
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%

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 3’/j%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo...................7.75%

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

Neklln. 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 
mortglčius Iki $750,000.

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

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

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W.
ir Weston Road)

henuGEH i Tio v 
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

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

■■■■mMHMmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

■MMKBHDHBnaElllllllllllllllllllH

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

VISAIS NEKILNOJAMO TURTO KLAUSIMAIS 
- PARDAVIMU AR PIRKIMU - 

sąžiningai patarnausiu. 
PIRMIAUSIA PRAŠAU SKAMBINTI

TEODORUI STANULIUI, B.A.
Associate Broker

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

Toronto, Ont. M6P 1A9

J Šv. MYKOLO GIMNAZIJOS
’’“‘T (St. Michael's College)

F BUVUSIEJI IR DABARTINIAI KREPŠINIO ŽAIDĖJAI 
kviečiami prisidėti prie žaidynių taškų lentos 

įrengimo naujose Prisikėlimo parapijos patalpose.
Aukojusių pavardės bus įrašytos atskiroje atmin^iėje 
lentoje. Bus išduodami kvitai atleidimui nuo pajacų 
mokesčių. J|

Informaciją teikia St. Ignatavičius tel.® f %. 
416-233-1375 (namų) arba tel. 416-917-6594 1

®ž>SPORTAS
Žinios iš Lietuvos

KREPŠINIS: Eurolygoje Kau
no “Žalgiris 64:66 vėl pralaimėjo 
“Barcelona” (Ispanija) klubui. Sis 
pralaimėjimas “Žalgiriui” jau nieko 
nereiškė. LKL praėjusios savaitės 
rezultatai: Vilniaus “Lietuvos ry
tas” - Kauno “Atletas” 121:52. Vil
niaus “Lietuvos rytas” - Alytaus 
“Alita” 95:65. Kauno “Atletas” - 
Marijampolės “Kraitenė” 90:72. 
LMKL: Marijampolės “Arvi-Vemi- 
to” krepšininkės nugalėjo Kauno 
“Laisvę 91:85.

FUTBOLAS: Lietuvos mažojo 
(salės) futbolo rinktinė Portugalijo
je pasaulio čempionato atrankos 
rungtynėse 1:4 pralaimėjo Bosni
jos-Hercogovinos futbolininkams ir 
2:5 Andoros ekipai.

BLATLONAS: Zakopanėje (Len
kija) vykusiose Europos biatlono 
čempionato jaunimo 12.5 km per
sekiojimo varžybose Lietuvos biat- 
lonininkas Igoris Ščekočiehinas iš
kovojo bronzos medalj.

ŽOLĖS RIEDULYS: Lietu
vos moterų rinktinė Prancūzijos 
mieste Licven laimjėo Europos už
darųjų patalpų B divizijos čempio
natą ir iškovojo teisę kitą sezoną

KANADOS {VYKIAI
---------------- ;------------------------ *—:-------------------------- £------------------------ i  

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
kartotinai nubausti ir jų savinin
kams teks atsidurti teisme. Bau
dos 16 atvejų siekė $20,000. 
Ontario automobilistams teks ir 
toliau atsargiai vairuoti ir sau
gotis sunkvežimių ypač greitke
liuose.

Finansų ministeris P. Mar
tin, išpildžius tam tikras sąlygas, 
leido susijungti “Toronto Do
minion” bankui (su 28,500 tar
nautojų) ir “Canada Trust” fi
nansinei institucijai (su 3,200 
tarnautojų). Kadangi tai nebuvo 
dviejų bankų susijungimas, pa
tvirtinimo procedūra buvo ma
žiau sudėtinga. Naujasis bankas 
pažadėjo, kad persiorganizavi
mo metu nebus atleista tarnau
tojų.

Isabel Bayrakdarian, 25 
metų sopranas, dabartiniame 
COC Mozarto Don Giovanni 
operos pastatyme dainavusi 
Zerlinos rolę, “Time” žurnalo 
(2000 sausio 31) laidoje prista
tyta kaip greitai kylanti pasauli
nio masto operos žvaigždė. Gi
musi Libane, ji 1989 metais, bū
dama 15 metų, su tėvais imigra
vo į Kanadą ir apsigyveno To
ronte. Baigusi gimnaziją, pradė
jo studijuoti Toronto universi
tete Inžinerijos mokslų fakulte
te biomedicininę inžineriją. Jau
na dainuodavo armėnų švento
vėse, bet operą pirmą kartą sa
vo gyvenime pamatė Toronte 
būdama 21 metų amžiaus ir tai 
ją nepaprastai sužavėjo. Pradėjo 
studijuoti šalia inžinerijos ir 
dainavimą. Po poros metų dai
navimo studijų LB. laimėjo 
Niujorko Metropolitan operos 
konkursą, o už kelių savaičių

( -sAMocmA > Knygų rišykla
ĮįĮj “SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

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

žaisti aštuonių stipriausių komandų 
varžybose.

IMTYNĖS: Laisvųjų imtynių 
turnyre Minske Lietuvos atstovas 
R. Pauliukonis (svorio kategorija 
iki 97 kg) tarp 18 dalyvių užėmė 5- 
ąją vietą.

ŠOKIAI: Tarptautinėje sporti
nių šokių federacijos (IDSF) pa
skelbtoje naujoje klasikinių šokių 
atlikėjų lentelėje Lietuvos atstovai 
A. Bižokas ir E. Daniūtė tarp 1028 
porų užima trečiąją vietą.

ŠACHMATAI: Lietuvos mo
terų šachmatų klubų čempionato 
nugalėtojomis tapo Vilkaviškio 
“Širvintos” šachmatininkės (Dagnė 
Čiukšytė, Rita Varnienė ir Asta 
Dambravienė), surinkusios 6.5 taš
kus iš 9 galimų. Jos iškovojo teisę 
dalyvauti Europos moterų klubų 
taurės turnyre.

ORIETAVIMASIS SU SLI
DĖMIS: Čempionate Zarasuose 
nugalėtojais klasikinėje trasoje ta
po Panevėžio “Lėvens” klubo at
stovė Vilma Rudzenskaitė ir Vil
niaus “Perkūno” orientacininkas 
Nerijus Šulcys. Jaunimo grupėje 
nugalėjo Kristina Masevičiūtė 
(“Perkūnas”) ir Artūras Bikulčius 
(Zarasų sporto mokykla). V.P.

gavo Toronto universitete inži
nerijos bakalauro diplomą. Bet 
Isabela pasuko dainavimo keliu. 
Rečitaliai, koncertai Toronto 
COC aplinkoje, vėliau Carnegie 
Hall Niujorke, debiutas Čika
gos “Lyric Opera” premjeroje 
William Bolcom operoje A View 
from the Bridge. “Time” jos ap
rašymą užbaigia: “Talentingai 
Bayrakdarian jos asmenybė, pa
siryžimas, inteligencija ir balso 
grožis užtikrina tikrai gražią 
ateitį”.

Tame pačiame straipsnyje 
“Time” pamini ir keletą kitų iš
kilių jaunų kanadiečių operos 
solistų: sopraną Adrianne Pie- 
czonka, 36 metų, nuo 1991 me
tų dainuojančią Vienoje, Drez
dene, Miunchene ir Paryžiuje; 
tenorą Ben Heppner, 44 metų, 
tenorą Richard Margison, 46 
metų, tenorą Michael Schade, 
34 metų, baritoną Gerald Fin
ley, 39 metų, ir baritoną Russell 
Braun, 34 metų. Visi jie jau pla
čiai žinomi operų pasaulyje.

Federacinėje Darbo jėgų 
(Human Resources) ministeri
joje revizoriai neseniai surado, 
kad apie $1 bilijonas, skirtas 
naujų darbų steigimams, neturi 
tinkamų pateisinamų dokumen
tų pinigų paskyrimui bei rezul
tatų įvertinimui. Ministerė Jane 
Stewart, paskirta šioms parei
goms praeitų metų rugsėjo mė
nesį, žadėjo šį trūkumą netru
kus sutvarkyti, o ministeris pir
mininkas, gindamas savo prote
ge, kaltę verčia 5000 atleistų mi
nisterijos biurokratų - atseit, 
juos atleidus trūko tarnautojų 
tinkamai tvarkyti dokumentus. 
Girdisi balsų, kad už tai turėtų 
būti kaltinamas Pierre Petti
grew, tvarkęs tą ministeriją 
prieš J. Stewart paskyrimą.

Alkoholio parduota Onta
rio provincijoje 1999 metų 
gruodžio mėnesį net 12% dau
giau, negu prieš metus. Dau
giau parduota ir vyno, ir degti
nės, bet šampano ir “žėruojan
čio vyno” (sparkling wine) par
duota net 41% daugiau. Atro
do, daugelis norėjo kuo iškil
mingiau sutikti jubiliejinius 
2000 metus. Jau dveji metai iš 
eilės provincijos alkoholio par
duotuvės įnešė virš bilijono do
lerių į provincijos kasą: $230 
milijonų surinktų pardavimo 
mokesčių ir $800 milijonų pelno 
praeitais metais. Vynas yra la
biausiai “auganti” prekė: Onta
rio gyventojai 1999 metais išpir
ko 7.5 milijono litrų importuoto 
vyno (12% daugiau negu 1998) 
ir 3.5 milijono litrų vietinės ga
mybos (8% daugiau). Degtinės 
išpirkta 2.6 milijonų litrų, bet 
tai tik 4% padidėjimas. G.K.

Slidinėkim kartu!
Žiemos slidinėjimo stovyklą, 

Saint Donat vietovėje, Kvebeke, 
prisimena daug jaunų ir ne taip jau
nų lietuvių iš Kanados ir JAV. Ke
liaudavo ten lietuviai paslidinėti 
Kvebeko kainuose, sutikti naujus 
metus, pabendrauti su lietuviais iš 
kitų apylinkių ir pasipraktikuoti 
prancūzų kalbos. Kvebeko provin
cija - tai egzotika, ypač todėl, kad 
visur matyti ir girdėti prancūzų kal
ba. Susitikti su lietuviu, kuris išsi- 
reiškia lietuviškai su prancūzišku 
akcentu - kažkaip patrauklu. Balia- 
vodavo gal šimtas jaunimo, o po sa
vaitės susikeitė adresais ir išsiskirtė 
į namus.

Ši stovykla dar gyvuoja. Kai 
kurios tradicijos pasilieka su mu
mis, nes jas išlaiko veteranai. O jas 
tęsti dar toliau reikalinga bręstan
čio jaunimo. Mūsų kultūrą išlaikys 
tradicijos. Mes taip darom, kaip 
mus tėvai mokė ir taip pat stengia
mės mokyti savo vaikus. Kanadoje 
ir taip pat JAV-se esame pakanka
mai išsisklaidę, tad reikalinga su
rasti priežasčių sueiti su kitais lietu
viais, pabendrauti ir sustiprinti ry
šius tarp brolių ir seserų.

Šiais metais tradicinė žiemos 
stovykla vėl įvyks Saint Donat vie
tovėje, Kvebeke. Prasidės su susiti
kimu pas Rytį ir Vilią Bulotus vasa
rio 24, ketvirtadienio vakare. Penk
tadienį visa grupė slidinės Mont 
Tremblant vietovėje. Vakare bus 
kokteilis visiems dalyviams. Šeš
tadienį, Mont Garceau, Saint Do
nat vietovėje, įvyks Šiaurės Ameri
kos lietuvių slidinėjimo čempiona
tas. Šeštadienio vakare bus bendra 
vakarienė su įdomia programa. 
Sekmadienį kai kurie dalyviai vėl 
kelsis į kalnų viršūnes paslidinėti, o 
dar kiti ruošis grįžti į namus - visi 
su maloniais prisiminimais.

Žiemos slidinėjimo stovykloje 
bus daug progų susitikti su naujais 
ir senais draugais, pasikalbėti lietu
viškai, bendrauti, pasijuokti bei pa
šokti. Išlaikykime tradiciją ir slidi
nėkime kartu nuo ketvirtadinio va
sario 24 iki sekmadienio vasario 27, 
Saint Donat, Kvebeko kalnuose. 
Norint daugiau žinių, skambinti Ri
mui Kuliavui tel. 416 766-2996 arba 
Ryčiui Bulotui tel. 514-344-8256.

R. Pavilanienė

Skautų žinios
• Naujai išrinkta LSS 2000- 

2002 m. vadovybė. Tarybos nariai, 
išrinkti bendruoju sąrašu: v.s. Biru
tė Banaitienė, LSS tarybos pirmi
ninkė, v.s. Laima Kiliulienė, ps.fil. 
Vytenis Kirvelaitis, j.s. Vilgailė 
Lendraitienė, v.s. fil. Meilė Mickie
nė, v.s. fil. Sigitas Miknaitis. Broli
jos sąrašu - ps.fil. Tadas Dabšys, 
v.s. Gediminas Deveikis, v.s. fil. 
Petras Molis, j.v.s. Algis Paulius. 
Seserijos sąrašu - s.fil. Daina Kas- 
putienė, v.s. fil. Irena Markevičie
nė, j.s. Taiyda Rudaitytė-Chiapetta, 
v.s. fil. Rasa Statkuvienė. ASS sąra
šu: s.fil. Nida Bichnevičiūtė, vyr. sk. 
fil. Vida Damijonaitytė, ps.fil. Au
ris Jarašiūnas, fil. Audrius Kirvelai
tis. Brolijos vyriausias skautininkas 
Kanadai - s.v.v.s. Romas Otto. Se
serijos vyriausia skautininke - 
v.s.fil. Rita Penčylienė. ASS pirmi
ninkas - s.fil. Rimantas Griškelis. 
Australijos rajonų vadai - v.s.fil. 
Henrikas Antanaitis, Europos - s. 
Vincas O’Brien, Europos vidurio - 
j.v.s. Violeta Paulienė, Ramiojo 
vandenyno - v.s. Birutė Prasauskie- 
nė, Atlanto - s.fil. Naida Šnipaitė, 
Kanados - v.s.fil. Rūta Žilinskienė. 
Garbės teismas: pirm, v.s.fil. Vla
das Morkūnas, v.s. Feliksas Moc
kus, v.s. Marija Vasiliauskienė. 
Kontrolės komisija: pirm. j.ps. Al
gis Jonušas, j.ps. Romas Česas, j.ps. 
Aleksas Rimeika.

Naujai vadovybei Dievo, tėvy
nės ir artimo meilės tarnyboje ge
riausios sėkmės. F.M.

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

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

LIETUVIŲ
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 115 milijonų dolerių
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.
3.50% už RRSP ir RRIF Ind.

. (variable rate)
5.35% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind.
6.00% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. ind.
6.25% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind.
6.35% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind.
6.60% 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;
- mortglčius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortglčius

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 Tlnklalapls: www.parama.net

SuWwtLr^l 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 Ave.,
____________ TORONTO, Ont. M6R 2L2 Tel. 416 531-4800 

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

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

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

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

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

ALGIS MEDELIS

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

Tel. 1-905-666-9086 FAX 1-905-666-9183
___________ ALGIS ar STEFA MEDELIAI___________
Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į 
Lietuvą. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
PER 7 DARBO DIENAS JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

mailto:parama@total.net
http://www.parama.net
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Vokietijos sportinė spauda 
pranešė, kad įsteigta Šiaurės Euro
pos vyrų krepšinio lyga (Northern 
European Basketball League), ta
čiau pavadindama ją iš anksto pilna 
nuotykių lyga. Jai priklauso trys 
Lietuvos klubai, du iš Suomijos, 
Švedijos, Latvijos ir po vieną iš Es
tijos, Rusijos, Danijos, Vokietijos ir 
Ukrainos.

Vokietijos penketuko Frank
furto “Skyliners” treneris S. Koch 
labai pesimistiškai žiūri į naują 
krepšinio lygą. Bet, kartu ir džiau
giasi, kad klubui teks gana daug 
rungtyniauti, nes Frankfurtas žai
džia Vokietijos pirmenybėse “Sa- 
porta” taurės varžybose ir NEBL 
pirmenybėse. Be to, klubui žai
džiant NEBL pirmenybėse, niekas 
nekainuos: jokio įstojimo mokes
čio, jokių kelionių išlaidų, viską ap
mokės Baltijos ir Skandinavijos 
valstybių televizijos.

NEBL pirm. Šarūnas Marčiu
lionis Vokietijos spaudos atstovui 
pareiškė, kad klubai turi apmokėti 
tik kelionę nuo namų iki orauosčio, 
taipgi kelionę autobusu. Vokiečiai 
lietuvį pavadino tos naujos lygos tė
vu. Jis žaidimui sugalvojo naują tri
jų spalvų kamuolį, žaidimo laikas - 
keturi ketvirčiai po 10 min., puo
lant kamuolį į krepšį įmesti per 24 
sek. Viskas primena NBA lygą.

Lietuvis Š. Marčiulionis žaidė 
Seattle “Supersonics”, rašė vokie
čiai, “tad Europai jis norįs taip pat 
parodyti amerikietiško krepšinio

• Kai nežinai į kokį uostą 
plauki, joks vėjas nėra tinka
mas. (Seneka).

Pasaulio lietuvių bendruomenės 
seimo atstovų rinkimo taisyklės

• Kiekviena KLB apylinkė 
atskirai iš savo išstatytų kandidatų 
išrenka tai apylinkei atstovą į PLB 
seimą.

• Kandidatuoti ir balsuoti gali 
kiekvienas KLB narys ne jaunesnis 
kaip 18 metų amžiaus.

• Apylinkės rinkimus praveda 
KLB apylinkės valdybos kviesta 
trijų asmenų rinkiminė komisija 
arba patys valdybos nariai, kurie 
nekandidatuoja į PLB seimą.

• Rinkimai pravedami visose 
KLB apylinkėse tuo pačiu metu 
š.m. vasario mėn. 27, sekmadienį.

• Kandidatą KLB apylinkės 
rinkiminei komisijai turi siūlyti du 
(2) tos apylinkės nariai, pasirašy
dami ant raštiško kandidato suti
kimo kandidatuoti. (Priedas “Aš 
sutinku...”) ir prisilaikant 1999 m. 
gruodžio 20 d. KLB bendraraščio 
nustatytom sąlygom.

• Kandidatų sąrašą, balsavimo 
vietą (s) ir laiką kiekviena apylinkė 
skelbia, prisitaikydama prie apy
linkės dydžio ir apimties, tam var
tojant spaudą, biuletenius ir kitas 
tai apylinkei tinkamas priemones.

• Balsavimo korteles paruoš 
KLB valdyba. Balsuojantis asmuo 

Atsisveikinant su Lituanistinių kursų mokytoja INDRE ČUPLINS-
KAITĖ, išdirbusia Toronto Maironio mokykloje beveik ketverius metus Susitikęs gatvėje girtą savo pa-

Toronto Maironio mokyklos Lituanistinių kursu moksleiviai ir jų mokytojos atsisveikina su mokytoja Indre 
Čuplinskaite. Pirmoje eilėje iš kairės: NIJOLĖ BENOTIENĖ, ALDONA ŠIMONĖLIENĖ (vedėja), IRENA 
EHLERS, INDRĖ ČUPLINSKATTĖ

meną”. Jo nuomone, ilgas krepši
ninkų streikas bei pasitraukimas iš 
aikštės M. Jordano daug pakenkė 
amerikietiškam krepšiniui. Man
ding, daugelis amerikiečių NEBL 
lygoje mato krepšinio plėtotę. Ne
žinau, kokiais šaltiniais vokietis tre
neris remiasi, pažymėdamas, kad 
tarp Š. Marčiulionio ir NBA pirm. 
Dovydo Šterno įvyko jau keli pasi
tarimai. Jaučiama, kad NBA akys 
jau krypsta į Europą. Vokiečių 
nuomone, NEBL gali būti NBA 
partneriu.

Bet Š. Marčiulionis žiūri dar 
toliau: ši Europos lyga atidaro žai
dėjų rinką. Visiems Vokietijos klu
bams buvo atviros durys pasirinkti į 
savo klubus lietuvius, latvius, rusus, 
taigi ne Europos sąjungos žaidėjus.

Vokiečių spaudos nuomone, 
tik du klubai pirmaus šioje krepši
nio lygoje - tai Kauno “Žalgiris” ir 
Maskvos ZSKA. Ar tokia dviejų 
klubų persvara pritrauks daug žiū
rovų, tai vėl kitas klausimas, nes 
žaidžiant “Saportos” taurės rungty
nes tarp Helsinkio ir Frankfurto sa
lėje suskaityti 340 žiūrovų. To ir bi
jo Š. Marčiulionis, nes populiariau
si ir geriausi klubai bei žaidėjai ran
dami ne šiaurėje, bet pietų Europo
je: Atėnuose, Bolonijoje, Barcelo- 
noje, Madride. Ateitis parodys, ar 
NEBL gyvuos arba jai teks skelbti 
bankrotą.

Rašant šias eilutes sausio mėn. 
15 d. Frankfurto radijo vakarinėse 
sporto žiniose pranešė, kad Lietu
vos Alytus NEBL pirmenybėse nu
galėjo Frankfurto “Skyliners” 83: 
63. K.B.

“Balsavimo registracijos lape”, įra
šęs savo pavardę, vardą ir tikslų 
adresą, gaus vieną balsavimo kor
telę.

• Į balsavimo kortelę galima 
įrašyti tik vieną asmenį iš to kandi
datų sąrašo, kuris turi būti viešai 
matomas rinkiminėje vietoje.

• Rinkiminė komisija, suskai
čiavusi baisus, ne vėliau kaip vasa
rio 29 d., savo nutarimą, panaudo
tas ir nepanaudotas balsavimo 
korteles, kartu su “Balsavimo re
gistracijos lapais” pasiunčia į KLB 
valdybos raštinę.

• KLB krašto valdyba pa
skelbs KLB atstovų ir kandidatų į 
PLB seimą pavardes Kanados lie
tuviškoje spaudoje tuoj po kovo 
mėn. KLB valdybos posėdžio.

• Skundus dėl rinkiminių ne
tikslumų, kandidatai gali siųsti 
KLB garbės teismo sekretoriui B. 
Staškevičiui iki kovo mėn. 25 d., 667 
Allard, Verdun, Que. H4H 2C4.

• Šios Rinkimų taisyklės buvo 
specialiame KLB krašto valdybos 
posėdyje priimtos 2000 m. sausio 5 d.

A. K. Vaičiūnas,
KLB krašto valdybos pirmininkas

M. Vasiliauskienė,
KLB krašto valdybos sekretorė

Šaltą Sausio 13-tąją dieną Vilniuje, minint žuvusius prie televizijos bokšto, reikia pasišildyti. Priekyje - 
kanadietė D. Garbaliauskienė

JUOZAS NORKUS

Lietuvos ekonomikos klystkeliai

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

RE^UHStCWest Ftealty Ine.

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

Nemokamas namų įvertinimas

Dantų gydytoja
Gintarė Songailienė, 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

B. STUNDŽIA

Toronte pas B. Abromaitie- 
nę ir jos dukrą viešėjo iš Vil
niaus atvykęs prof. A. Vasiliaus
kas su žmona dr. E. Laumens
kaite. Lietuvių Namuose susi
rinkusiam mažam būreliui sve
čias papasakojo apie buvusius ir 
dabartinius Lietuvos ekonomi
kos negalavimus.

Kaip Mokslų akademijos 
narys, buvęs A. Šleževičiaus vy
riausybės ministeris ir preziden
to A. Brazausko ekonominiais 
reikalais patarėjas, jis gerai žino 
apie buvusią ekonominę raidą ir 
dabartinę būklę. Visos valdžios 
nesugebėjo ekonomikos tvarky
ti ir per tai pridarė esminių klai
dų. Ministerių kabineto posė
džiuose buvo svarstomi tik eina
mieji reikalai, nesistengta pa
ruošti ekonominio plano ke
liems metams į priekį, nors Eu
ropos komisija davė patarimų. 
Deja, į tai nekreipta dėmesio.

Visi valdžios sluoksniai yra 
susiję su korupcija, stengiasi, 
nepaisydami sugebėjimų, įstaty-

ŠYPSENOS
Popiežius ligoninėje

Kartą popiežius Jonas XXIII 
aplankė Šventosios Dvasios ligoni
nę, patikėtą vienos moterų vienuo
lijos globai. Motina vyresnioji prisi
statė jam sakydama:

- Jūsų Šventenybe, esu Švento
sios Dvasios vyresnioji.

- Turiu pasakyti, kad jums te
ko didelė garbė, - atsakė šyptelėjęs 
popiežius, - o aš esu tik Jėzaus 
Kristaus įpėdinis.

Sportuojantis kardinolas
Kardinolas Voityla mėgo slidi

nėti sportiškai apsirengęs. Kartą, 
pavargęs po ilgo slidinėjimo, užėjo 
pas vieną pasiturintį kalnų sodybos 
šeimininką paprašyti pieno. Tasai 
įdėmiai stebėjo svečią, paskui smal
siai paklausė:

- O iš kur tamsta?
- Iš Krokuvos, - atsakė Kardi

nolas.
- O kas jūs toks? - domėjosi 

toliau kalnietis.
- Kardinolas, - nusišypsojo sli

dininkas.
Kalnietis, suklaidintas pasau

lietinio apdaro, taipogi matęs kaip 
puikiai jo svečias slidinėja, nė aki
mirkai negalėjo patikėti, kad tai ga
li būti toks aukštas dvasininkas. Ne
pasitikėdamas pakraipė galvą ir tarė:

- Tamsta toks kardinolas, kaip 
aš popiežius.

Laimingi 

ti į aukštas vietas savo gimines, 
draugus. Juokais tai vadinama 
“švogerizmu”.

Per rinkimus partiją parė- 
musieji taip pat nebūna užmirš
ti. Seime partijoms sunku susi
tarti dėl biudžeto pinigų pa
skirstymo.

Verslui labai trukdo netiku
si mokesčių sistema, kuri tik iš 
tolo tobulinama. Biurokratai 
sugalvojo gausybę įvairių nerei
kalingų pažymėjimų, leidimų, 
už kurių išdavimą ima kyšius. 
Atrodo, kad niekas jų savivalia
vimu nesidomi (gal gauna savo 
dalį?)

Užsienio prekyba Lietuvai 
nuostolinga. Įsivaizduokite - 
net geriamą vandenį buteliuose 
įveža! Iš kitos pusės, įvežtos 
prekės dažnai būna pigesnės. 
Atrodo, kad valstybė išsilaiko 
tik iš paskolų, kurias juk reikės 
kada nors grąžinti. Tai gal bus 
palikta ateinančiai kartai.

Rūpesčiai su nafta gali tęs
tis, nes tai priklauso nuo Rusi
jos politinės nuožiūros. Apskri
tai žmonėse yra beveik visuoti-

rapijietį, klebonas sako:
- Vakar buvau laimingas susiti

kęs jus visiškai blaivų, o šiandien...
- Ne visuomet, klebone, vi

siems būti laimingiems. Vakar jūs 
buvote laimingas, šiandien aš...

Opera
Paprastas žmogelis klausia mo

kytą tautietį, kas yra opera.
- Kaip čia tau paaiškinti? - 

galvoja tautietis.
- Matai, opera yra toks veiks

mas, kur vaidintojas, gavęs peiHo 
smūgį į nugarą, užuot kraujavęs, 
dainuoja.

♦♦♦
Tėvas: “Mane apvylei, Petriuk. 

Žadėjau tau nupirkti dviratį, jeigu 
išlaikysi egzaminus. Ką gi tu veikei, 
kai reikėjo mokytis?”

Petriukas: “Mokiausi važiuoti 
dviračiu”.

Kardinolas ir žurnalistas
Netrukus po kardinolo Karolio 

Voitylos išrinkimo į Petro Sostą 
vienas žurnalistas jo paklausė, ar jis 
ir toliau slidinės.

- To man tikriausiai neleis, - 
nusišypsojęs atsakė Šventasis Tėvas.

Tada niekas iš tai girdėjusių į 
tai nekreipė dėmesio. Vėliau atsiti
ko, kad vienas italų slidininkas 
Šventajam Tėvui padovanojo gra
žias slides.

Jonas Paulius II susiėmė už 
galvos ir juokaudamas tarė: 

- “Ir nevesk mūsų į pagundą”,
nes dar patrauksiu į pakalnę, ir kas 
bus? Nauja konklava!
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius 

nis nepasitikėjimas valdžia, nes 
korupcija neaplenkia nė minis
terių. Be to, nevykdomi prieš 
rinkimus duoti pažadai. Didelių 
algų iš valdininkų riebių premi
jų ir priedų esą neįmanoma 
atimti, nes jie labai pasišiauštų.

Pasiklausius šio pasakojimo 
sunku su prof. Vasiliausku su
tikti, nes atrodo, kad nomenkla
tūra tapo visagalė, lyg valstybė 
valstybėje. Praktiškai beveik vi
sa žemesniojo sluoksnio biuro
kratija buvo paveldėta iš sovie
tinio laikotarpio ir tik papildyta 
viršutiniame sluoksnyje. Jiems 
dar sunku suderinti savo asme
ninius poreikius su valstybiniais. 
Atrodytu valdžios vyrai ir mote
rys nėra pasiruošę valstybės už
duotims - jiems trūksta sugebė
jimo kurti modernią valstybę ir 
jai vadovauti. O giriasi, kad rin
kos ekonomika nėra jiems pa
slaptis ar naujiena.

Dr. E. Laumenskaitė-Vasi
liauskienė yra irgi ekonomistė, 
domisi Lietuvos ekonomikos is
torija. Sakoma, kad XVI-XVII 
š. ekonomika Lietuvoje turėjo 
savo aukso amžių. Vėliau trum
pai švystelėjo Vilniaus universi
tete. Pirmos nepriklausomybės 
laikotarpyje ekonomikai pagrin
dus nutiesė profesoriai - V. 
Jurgutis, A. Rimka ir P. Šalčius.

Winnipeg, Man.
A.a. CYNTHIA BALČIŪNIENĖ 

(BERG), sulaukusi vos 35 m. am
žiaus, mirė 1999 m. gruodžio 13 d. 
Po gedulinių maldų “Green Acres 
Memorial Gardens” kapinių koply
čioje palaikai sudeginti ir palaidoti 
tų kapinių mauzoliejuje. Liūdi vy
ras Danielius su 6-rių metų dukrele 
ir 5-ių mėnesių sūneliu, Bergų ir 
Balčiūnų šeimos, kiti giminės ir ar
timieji. EKK

London, Ont.
A. a. ANTANAS ŠIAUČIŪNAS 

mirė š.m. sausio 11 d. sulaukęs 86 
m. mžiaus. Gedulines Mišias atna
šavo Šiluvos Marijos šventovėje 
klebonas kun. K. Kaknevičius, gie
dant “Pašvaistės” chorui, palydint 
vargonais A. Petrašiūnui. Palaido
tas Šv. Petro kapinėse London, 
Ont. Liūdesy liko žmona Uršulė, 
dukra, du sūnūs bei kiti giminės. 
Velionies atminimui šeima paauko
jo religinės muzikos iždui “Viltis” 
$240.

A.a. dėdės Stasio Repšio atmi
nimui pagerbti A. Valaškevičienė 
Šiluvos Marijos parapijai paaukojo 
$500. Viktorija SL

DENTAL CARE
Dr. J. B irgi oi as
Dr. S. Dubickas

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

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

Travel_______
& Services Inc.

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

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

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

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

Bilietų Išpardavimas į Europą Ir Uetuvą, Torontas-Vilnius nuo $650 
jeigu plrksite iki sausio pabaigos, o išvyksite iki gegužės 12 d.

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

MARGUTIS
PYSANKA-V.I.M. Ine.
4134 Dundas St. West, Etobicoke, ON, M8X 1X3
Tel: (416) 233-4601 Fax: (416) 233-3042

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 12 metų

Siuntiniai laivu ir lėktuvu
TIESIOG į VILNIŲ

WALTER V. DAUGINIS

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

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

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

Faksas 416 620-7584

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

Pristatymo kaina $15 už siuntinį

Tel. (416) 233-4601
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Naujasis Lietuvos ambasadorius
Jis kalbės Vasario 16-tosios minėjime Anapilio salėje
Rimantas Šidlauskas, nauja

sis Lietuvos respublikos ne
paprastasis ir įgaliotas ambasado
rius Kanadai, gimė 1962 m. 
birželio 14 d. Bebrikių kaime, Kė
dainių rajone; vedęs, augina du 
sūnus. Be lietuvių kalbos, dar var
toja prancūzų, anglų ir rusų 
kalbas.

Naujasis Lietuvos ambasado
rius 1980-1985 m. studijavo Vil
niaus universitete, Filologijos fa-

Ambasadorius
RIMANTAS ŠIDLAUSKAS

10 TORONTO"
Anapilio žinios

- Vasario 6, sekmadienį, To
ronto “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tų skautai iškilmingai su savo vėlia
vomis dalyvavo Lietuvos kankinių 
šventovėje 9.30 v.r. Mišiose, o pas
kui Anapilio salėje turėjo iškilmin
gą sueigą, minėdami Vasario lė
tąją.

- Sausio 30, sekmadienį gražiai 
praėjo parapijos metinis susirin
kimas. Nauja parapijos tarybos su
dėtis: religinė sekcija - Gediminas 
Kurpis, Irena Paznėkienė, Vytautas 
Pečiulis, Teresė Spudulienė ir Val
das Žukauskas; kultūrinė sekcija - 
Deimantė Grigutienė, Alma Pace- 
vičienė, Vida Paškuvienė, Valdas 
Ramanauskas ir Julija Tumelytė; 
jaunimo sekcija - Taras Chorno- 
maz, Gintaras Karasiejus, Linas 
Narušis, Audra Paulionytė ir Indrė 
Ramanauskaitė; jaunų šeimų sekci
ja - Janina Dzemionienė, Zita Kru- 
žikienė, Romas Oleka, Laima Ston- 
čienė ir Birutė Vilkelienė; sociali
nių reikalų sekcija - Albina Augai- 
tienė, Sigita Aušrotienė, Gražina 
Balčiūnienė, Anelė Pajaujienė, 
Ona Rimkuvienė ir Stasė Zimnic- 
kienė; administracinė ir parengimų 
sekcija - Regina Celejewska, Biru
tė Jurienė, Juozas Karasiejus, Pra
nas Linkevičius, Viktoras Narušis, 
Ričardas Petronis, Violeta Rama
nauskienė, Irena Rentelienė, Anta
nas Samsonas ir Vidmantas Valiu
lis. Taip pat tarybon įeina Anapilio 
sodybos pirm. Jonas Andrulis, KLK 
parapijos skyriaus pirm. Albina Au- 
gaitienė, parapijos choro pirm. Ri
mas Paulionis, “Angeliukų” choro 
vadovė Nijolė Benotienė, Anapilio 
moterų būrelio pirm. Regina Cele
jewska, Šv. Jono lietuvių kapinių 
pirm. Adolfas Sagevičius ir skautų 
atstovas Feliksas Mockus.

- Vasario 16-tosios minėjimas 
Delhi apylinkėje bus vasario 19, 
šeštadienį, tuoj po 3 v.p.p. Mišių 
parapijos salėje. Paskaitą skaitys 
Indrė Čuplinskaitė, o meninę pro
gramą atliks Lilija Turūtaitė su 
“Dainos” vienetu iš Toronto.

Vasario 16-tosios minėjimas 
Vasagos apylinkėje bus vasario 16, 
trečiadienį, 2 v.p.p. Gerojo Ganyto
jo šventovės salėje. Paskaitą skaitys 
KLB krašto valdybos pirmininkas 
Algirdas Vaičiūnas. Po programos 
bus šilti pietūs su vynu. Įėjimas - 
$10 asmeniui.

- Delhi parapijos salėje įrengta 
labai graži ir patogi raštinė. Ją 
įrengė: Pranas Vėžauskas, Pranas 
Pargauskas, sn. ir Pranas Pargaus- 
kas, jn. Raštinei stalines lempas 
padovanojo Birutė Lukošienė ir 
Juozas Jauneika. Jiems visiems 
nuoširdus ačiū.

- Sutvirtinimo sakramento pa
siruošimui pamokos vyksta sekma
dieniais po 9.30 v.r. Mišių kleboni
jos posėdžių kambaryje. Pamokas 
veda Gediminas Kurpis. Ateinantį 
sekmadienį, 9.30 v.r. Mišių metu 
bus iškilmingas besiruošiančiųjų Su
tvirtinimo sakramentui įvesdinimas.

- Mišios vasario 13, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Ritą Jonikai- 
tę; 11 v.r. už parapiją; Vasagos Ge
rojo Ganytojo šventovėje 3 v.p.p. 
už a.a. Jadvygą Baranauskienę; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje, va
sario 12, šeštadienį: 3 v.p.p. už a.a. 
Jurgį Stankaitį.

Kauno arkivyskupijos vai
kų dienos centrams A. T. Seko- 
niai aukojo $100.

Vysk. Paltaroko vidurinei 
mokyklai Panevėžyje J. Lapavi- 
čius aukojo $50.

Vaikučių savaitraščiui 
“Kregždutė” Č. Javas aukojo 
$100.

kultete, prancūzų kalbą ir litera
tūrą; 1992 m. stažavosi Paryžiaus 
tarptautiniame viešosios admi
nistracijos institute.

Jis 1986-1989 m. buvo Vil
niaus gamybinio susivienijimo 
“Sigma” bendrovės vertėjas, Lie
tuvos kultūrinių ryšių su užsieniu 
draugijos referentas parodų klau
simais; 1989-1992 m. - Užsienio 
reikalų ministerijos (URM) kon
sulinių sutarčių skyriaus vedėjas, 
URM pasų ir vizų skyriaus vedė
jas ir URM spaudos bei informa
cijos skyriaus I-masis sekretorius; 
1992-1994 m. - URM konsulinio 
departmento direktoriaus pava
duotojas, vėliau - direktorius; 1994 
m. - Užsienio reikalų ministerio 
pavaduotojas; 1994-1997 m. - URM 
sekretorius, konsulinio depart
mento direktorius; 1994-1999 m. 
vadovavo Lietuvos respublikos 
valstybinei komisijai Lietuvos sie
noms nustatyti; vedė derybas su 
Lenkija, Latvija, Rusija, Gudija.

Vasario 16-tosios minėjime 
Toronte-Mississaugoje ambasado
rius kalbės tema “Vasario 16-toji ir 
Lietuva naujame tūkstantmetyje”.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Vasario 6, sekmadienį, per

10.15 v.r. Mišias grojo muzikinis 
vienetas “Liaudininkai”, kurį suda
ro J. Danaitienė, L Pivoriūtė, L. 
Gaižutienė, D. Blynaitė, Ž. Janeliū- 
nienė ir T. Pabrėža. Vadovauja Ž. 
Janeliūnienė. Sekmadienį, vasario 
13, giedos parapijos jaunimas.

- Aukų pakvitavimai atleidi
mui nuo valstybinių mokesčių (In
come Tax) dar bus dalinami sekma
dienį, vasario 13, parapijos salėje. 
Neatsiėmusiems bus išsiuntinėjami 
paštu.

- Vasario 5, šeštadienį, palai
dotas a.a. Pranas Bersėnas, 91 m. 
Paliko sūnų Vasarį ir dukrą Nijolę 
Banelienę su šeimomis. Vasario 8, 
antradienį, palaidotas a.a. Antanas 
Juška, 74 m. Paliko žmoną Adelę, 
sūnus Raimundą ir Denį. Kaune 
mirė Petrė Levickienė, A. Arūnie- 
nės sesutė.

- Bilietai į parapijos persikėli
mo vajaus rengiamą pokylį, kuris 
įvyks parapijos salėse kovo 4 d., 
5.30 v.p.p., platinami sekmadieniais 
po Mišių parapijos salėje, kitu laiku 
kreiptis į Vyt. Tasecką tel. 905 824- 
4461. Bilietų kaina suaugusiems - 
$100., jaunimui iki 18 m. - $60. Po
kylio metu meninę programą, Ra
sos Poskočimienės sukurtą, Regi
nos Giniotienės ir Dalios Viskon- 
tienės paruoštą muzikinį spektaklį, 
atliks parapijos jaunimas. Ryšium 
su pokyliu ruošiamos tylios varžyti
nės, kurioms reikalingi laimikiai. 
Kas gali paaukoti, skambinti Mary 
Ann Kušiikienei tel. 416 234-0500 
arba Irenai Poškutei tel. 416 588- 
4636.

Prisikėlimo parapijos Labdaros 
sekcija praneša, kad, dėl susidėju
sių aplinkybių, siunčiamas į Lietuvą 
talpintuvas išeis kovo mėn. pra
džioje. Jei kas gali paaukoti invali
dams vežimėlių, kėdžių ir kitų reik
menų, malonėkite pranešti parapi
jos raštinei tel. 416 533-0621.

- Mišios sekmadienį, vasario 
13: 8.15 v.r. už a.a. Joną Didžbalį;
9.15 v.r. už a.a. Juozą Skinkį; 10.15 
v.r. už a.a. Vincą ir Oną Beresnevi
čius, a.a. Ireną Jurkienę, a.a. Joną 
ir Algį Puterius; 11.30 v.r. už gyvus 
ir mirusius parapijiečius.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio popietėje, vasa

rio 6 d. dalyvavo 194 svečiai. Prane
šimą padarė LN valdybos narė 
Aldona Byszkiewicz.

- LN valdybos posėdis įvyks 
š.m. vasario 10 d., 7 v.v.

- Slaugos namų statybai auko
jo: LN vyrų būrelis - $250 ($4,500); 
J. Rovas - $300 ($1,070); E. Bart- 
minas - $50 ($270); I. Kaliukevi- 
čius - $80; A. ir L Žemaičiai - $200 
($1,070); S. ir E. Kuzmickai - $500 
($780); V. P. Gudaitis - $50 
($2,370); P. Jukna - $200 ($1,350). 
Slaugos namų vajaus komitetas dė
koja visiems aukotojams už nuošir
dų dosnumą ir paramą Slaugos na
mams. Pakeitus adresus ar pastebė
ję aukotojų sąraše klaidas, prašome 
nedelsiant pranešti LN raštinei tel. 
416 532-3311. Galintieji prisidėti 
prie aukų rinkimo vajaus darbų, 
kviečiami skambinti V. Kulniui tel. 
416 763-1266. Slaugos namams au
kos priimamos Toronto ir Hamilto
no kredito kooperatyvuose arba 
siųsti tiesiog: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, ON, M6P 1A6.

- Vytauto Didžiojo menė š.m. 
kovo 4 d. išnuomota Medžiotojų ir 
žūklautojų klubo “Tauras” meti
niam baliui. Žvėrienos vakarienė su 
vynu ir turtinga loterija. Programo
je - vyrų choras “Aras”, šokiams 
gros V. Pavilionis.

VASARIO 16-SIOS

vasario 20, sekmadienį, 4 vai. po pietų
ANAPILIO salėje, (2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont.) 

Paskaitininkas - Lietuvos ambasadorius Kanadai
RIMANTAS ŠIDLAUSKAS

Programoje: smuikininkė Audronė Šarpytė, pianistė Leokadija 
Paulauskaitė-Kanovičienė, Toronto vyrų choras “Aras”, 
Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras”.

VISI TAUTIEČIAI KVIEČIAMI GAUSIAI DALYVAUTI
Rengia - KLB Toronto apylinkės valdyba

RRSP ĮNEŠKITE SANTAUPAS Į MUSŲ KOOPERATYVĄ

• Mokame aukštas palūkanas už RRSP GIC investicijas
• Neimame jokio administracinio mokesčio
• Prieš 69-tą gimtadienį galėsite lengvai šias santaupas pervesti

į RRIF be jokių mokesčių
• Kiekvienas RRSP kontraktas apdraustas iki $100,000
• Norint gauti mokesčių atleidimą už 1999 metus, įnašą į RRSP 

reikia įmokėti iki 2000 metų vasario 29 d.
RRSP PASKOLOS: IMANT PASKOLĄ RRSP TIKSLUI, DUOSIME PAPILDOMĄ 

NUOŠIMTĮ, JEI TA SUMA BUS INVESTUOTA Į RRSP GIC!

SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS VALDŽIAI
“Dainava” - Čikagos lietu

vių meno ansamblis - kartu su 
Toronto “Volungės” ir Klyv- 
lando “Exultate” chorais kon
certuos balandžio 2, sekmadie
nį, 3 v.p.p. Toronto universiteto 
MacMillan teatro salėje (80 
Queen’s Park Cres.). Visi yra 
maloniai kviečiami dalyvauti 
popietėje, pavadintoje “Genties 
giesmės”. Įėjimas - $20, $25, 
$30. asmeniui.

Rinkimai Toronte į Pasau
lio lietuvių seimą vyks š.m. vasa
rio 27 d. visose trijose lietuvių 
parapijose ir Lietuvių Namuo
se. KLB Toronto apylinkės kan
didatus rinkiminei komisijai turi 
siūlyti du tos apylinkės nariai, 
pasirašydami ant jų sutikimo 
kandidatuoti blankų. Šiuos blan
kus galima pasiimti KLB rašti
nėje nustatytomis darbo dieno
mis: vasario 14 d., 10.30 v.r. - 4 
v.p.p.; vasario 16 d., 9.30 v.r. - 
5.30 v.p.p.; vasario 20 d., 3 
v.p.p. - 7 v.v. arba Vasario 16- 
tosios minėjime, vasario 20 d. 
Anapilio salėje prie įėjimo. Visi 
užpildyti blankai turi būti grą
žinti į KLB raštinę, 999 College 
St., iki š.m. vasario 21 d.

KLB Toronto apylinkės valdyba

Kanados lietuvių fondas 
pakartotinai praneša, kad, pra
šant paramos lietuviškai veiklai 
Kanadoje, anketas galima gauti 
fondo raštinėje asmeniškai arba 
skambinant telefonu bei faksu 
416 239-0995. Primenama, kad 
užpildytos anketos turi pasiekti 
fondo raštinę ne vėliau kaip 
š.m. balandžio 1 d. Čekiai bus 
išrašomi organizacijos vardu. 
Prašymai Lietuvoje rašomi 
laiško forma. Raštinės vedėjas

Išganytojo parapijos žinios
- Šį sekmadienį pamaldos vyks 

9.45 v.r. Visais kitais sekmadieniais 
įprastu laiku - 11.45 v.r.

- Antradienį, vasario 15, 7.30 
v.r. parapijos taryba renkasi posė
džiui Vandos Norvaišienės bute.

- Iškilmingos Vasario 16-tosios 
pamaldos - vasario 20 d., 11.15 v.r.

- Parapijos visuotinis susirinki
mas įvyks vasario 27 d. po pamaldų 
Lietuvių Namų patalpose.

- Parapijos žiniaraštis išsiun
čiamas šią savaitę. Jame rasite me
tinį parapijos aukotojų sąrašą. Pra
šome pasitikrinti pagal vokelio nu
merį. Jeigu būtų klausimų, malonė
kite paskambinti parapijos kasinin
kei M. Bumeisterienei tel. 905 274- 
5497.

Maironio mokyklos žinios
- A. a. Bronius Mackevičius, 

buvęs Maironio mokyklos mokyto
jas, savo testamentu mus apdova
nojo tūkstantine dolerių.

- Naujasis Lietuvos ambasado
rius Kanadai Rimantas Šidlauskas 
žada apsilankyti vasario 19 d. mūsų 
Vasario 16-tosios minėjime, 11.20 
v.r., auditorijoje. Prašome vaikus 
atvykti su Maironio mokyklos 
marškinėliais.

- Tą pačią dieną Lituanistinių 
kursų mokiniai atskirai susitiks su 
ambasadoriumi.

- Neužmirškite, kad vasario 26 
d. bus daromos klasių nuotraukos.

- Kovo mėnesį turėsime moks
lo pertrauką, pamokų nebus kovo 
11 ir 18 d.d.

- Dėkojame Vydūno mokyklai 
Lietuvoje, atsiuntusiai vaizdajuostę, 
mokinių paruošto vaidinimo. Ž.Š.

UMedžiotojų ir TAI IDAQ” A 
žūklautojų klubo InUnHO f

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

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

y --- ----- ---- --
“Genties giesmės”

TRYS CHORAI
Čikagos “Dainava” ♦ Klyvlando “Exultate” 

Toronto “Volungė”
KONCERTUOS 

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

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

s 416 763-4013, 905 279-8226 .

Ilgametė “TŽ” skaitytoja 
Liucija Skripkutė iš Hamiltono, 
siųsdama 50 dol. čekį, pridėjo šį 
sveikinimą: “Sveikinu “TŽ”, šven
čiančius tokią garbingą sukaktį. 
Kaip švyturiai veda laivus į uos
tą, taip “TŽ” savo patriotiniais 
vedamaisiais ir informacija apie 
Lietuvą vedė mūsų širdis į tė
viškę”.

A. a. Broniaus Girčio pen- 
kerių metų mirties atminimui 
žmona Aldona ir šeima “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $200.

A. a. Gintauto Venskaičio 
vienerių metų mirties sukakčiai 
paminėti š.m. vasario 22 d. 
žmona Genė Venskaitienė ir 
vaikai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $100.

A. a. Antanui Juškai mirus, 
užjausdami žmoną Adelę, sūnus 
ir gimines, Vytas ir Augutė Du- 
bickai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $25.

A. a. Jadvygai Ruslienei mi
rus, užjausdama jos vyrą Vilių, 
dukrą Nijolę ir sūnų Rimantą 
su šeima “Kovai su vėžio liga” 
Lietuvoje Zita Didžbalienė au
kojo $40. M.P.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui aukojo $50 - K. 
J. Batūros (a.a. Petro Balso 
atminimui).

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - O. Raubienė; 
$50 - K. J. Batūros (a.a. Petro 
Balso atminimui).

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.

2000 m. 
kovo 4, 
šeštadienį, 
6 vai. vak., 
Toronto 
Lietuvių 
Namuose 
(1573 Bloor St.W.)

Žavi Kreighoffo 
paveikslų paroda

Bene didžiausioje ir paveiks
lais turtingiausioje viešoje meno 
galerijoje Kanadoje - Art Gallery 
of Ontario (AGO) vyksta laikina 
dailininko Cornelians Kreighoffo 
paroda iki kovo 5 d.

C. Kreighoff gimė Olandijoje 
1812m. ir mirė 1972 m. Jis atvyko 
į tuometinį Kvebeką (Lower Ca
nada) 1840 m., vedė vietinę pran
cūzų kilmės žmoną ir praleido be
veik visą likusį gyvenimą savo 
naujoje tėvynėje - dalį laiko 
Montrelayje, dalį Kvebeko mies
te. Tapymo kelionės dažnai jį išvi
liodavo į kaimus, vienkiemius ir į 
indėnų, vietinių aborigenų rezer
vatus bei kaimus. Jo tapybos siu
žetai ir buvo tų dienų vienkiemių 
ir kaimų gyventojai - jų gyvenimo 
buitis ir ypatingos progos bei pa
pročiai. Jo pastabi akis aprėpė bei 
perteikė ateinančioms kartoms 
daugybę detalių iš prancūzų Ka
nados gyvenimo prieš daugiau 
kaip šimto metų. Visi kūriniai 
aliejumi ant drobės. Parodoje su
rinkta iš įvairių galerijų, muziejų 
ir privačių kolekcijų 150 paveiks
lų, labai gražiai išdėstytų su pa
aiškinimais net keliose erdviose 
salėse.

Šią retą, dėmesio vertą paro
dą, galima aplankyti Art Gallery 
of Ontario, 317 Dundas St. West, 
tarp Beverley ir McCaul gatvių. 
Lankymo valandos: tečiadieniais 
nuo 11 v.r. iki 8.30 v.v., šešt. ir 
sekm. nuo 10 v.r. iki 5.30 v.p.p., 
antr., ketv., penkt. nuo 11 v.r. iki 
6 v.v. Pirmadieniais uždaryta. 
Įėjimas į šią atskirą kolekcija: su
augusiems $10; studentams ir pen
sininkams - nuolaida. Irena Ross

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.

® MONTREAL
“Rūtos” klubo narių metinis 

susirinkimas įvyko sausio 26 d. klu
bo patalpose. Susirinko pusė sąra
šuose esančių narių - 40. Susirinki
mą pravedė seselė Judita, sekreto
riavo Juozas Stankaitis. Praeitų 
metų klubo veiklą apžvelgė vice- 
pirm. seselė Judita, vietoje sergan
čio pirm. Alberto Jonelio. Kasos 
stovį pristatė ižd. Bronius Niedva
ras, revizijos aktą perskaitė Anta
nas Keblys. Susirinkimo dalyviai vi
sus pranešimus priėmė teigiamai. 
Vėliau buvo siūloma daryti išvykas 
į keletą vietų, bet viską galutinai 
nusprendė klubo valdyba. Buvo pri
tarta valdybos siūlimui pakelti me
tinį klubo nario mokestį nuo dabar
tinių penkių dolerių iki dešimties. 
Naujai išrinktą valdybą sudaro 
pirm. J. Stankaitis, vicepirm. seselė 
Judita, sekr. Antanas Račinskas, 
ižd. Br. Niedvaras, parengimams 
Angelė Baranauskienė ir valdybos 
narys Romas Verbyla. Revizijos ko
misija - Gasparas Alinauskas, Bro
nius Staškevičius ir Jonas Adomo
nis. Susirinkimas baigtas vaišėmis.

Montrealio “The Gazette” sau
sio 29 d. laidoje įdėjo žinutę, kurio
je rašo, kad Lietuvos katalikų bend
rija atsiprašo už ankstesnį bendra
darbiavimą su KGB ir prašo dvasiš
kius prisipažinti savo veiklą. Dva- 
siškija buvusi šantažuojama. Balan
džio mėnesį būsiąs išleistas doku
mentas apie Bendrijos rolę žydų 
naikinime (Holocaust).

A. a. Margret Ražanienė (Ra- 
zanas-Mueller), 85 m. amžiaus, mi

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827

DĖKOJAME už pasitikėjimą pavedant 
mūsų įstaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUS

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

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

WTEY1SKES ŽIBURIAI
*"~r 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

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

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 

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).

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. 

rė sausio 25 d. Kitchener, Ont. Sau
sio 27 d. palaidota Notre Dame dės 
Neiges kapinėse, šalia anksčiau mi
rusio vyro. Liko dvi dukros, trys 
vaikaičiai.

Pasaulio lietuvių bendruome
nės Seimas įvyks 2000 m. rugpjūčio 
16-20 d.d. Vilniuje, Seimo rūmuo
se. Iš Montrealio apylinkės yra gali
mybė bent vienam asmeniui būti 
Kanados bendruomenės atstovu ta
me seime. Seimo narys turi pats ap
simokėti kelionės ir visas kitas išlai
das. Norintieji atstovu būti turi sa
vo kandidatūrą iki vasario 21 d. 
pranešti Arūnui Staškevičiui tel. 
450-547-0583. Jei bus reikalas, rin
kimai bus vasario 27 d.

A. a. Elena Monstavičienė-To- 
rotytė, 85 m. amžiaus, mirė sausio 
25 d. Iš Aušros Vartų šventovės 
sausio 28 d. palaidota Notre Dame 
dės Neiges kapinėse, šalia anksčiau 
mirusio savo vyro. Liko duktė, du 
sūnūs ir du vaikaičiai.

A. a. Juozas Lukaitis mirė sau
sio 28 d. Iš Aušros Vartų šventovės 
palaidotas sausio 31d. Liko žmona, 
dvi seserys, dukra ir sūnus su šei
momis.

A. a. Jurgis Gudas, 78 m. am
žiaus, mirė sausio 28 d. Po pamaldų 
Aušros Vartų šventovėje sausio 31 
d.kūnas nuvežtas į Notre Dame dės 
Neiges kapinių krematoriumą. Li
ko žmona, keturios dukterys, brolis 
su šeima bei anksčiau mirusio brolio 
šeima Čikagoje ir kiti giminės bei 
bičiuliai čia ir Lietuvoje. B.S.

FAX: 766-1349

Dabartinės Lietuvos pašto ženklas 
Nuotr. M. Pranevičiaus

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

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP

Patarnauju visose pensijų srityse
Net Worth Financial Planning Inc.

1576 Bloor Street West
Toronto M6P 1A4

(priešais Lietuvių Namus) '

416 588-2808


