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Pirmasis dešimtmetis
Džiaugsmas ir liūdesys, kaip balti ir juodi siūlai 

neišvengiamai persipina kiekvieno žmogaus gyvenimo 
juostoje. Ne kitokia dalia ir tautoms bei valstybėms.

LIETUVOS nepriklausomybės dešimtmečiui artė
jant taip ir norisi klausti, kokia gi to laisvojo gyve
nimo juosta išsiaudė, kokios spalvos ryškesnės? 
Nėra abejonės, kad tuo klausimu sukakties proga krašto 

vadovai padarys pranešimus, paskelbs kokius nors statis
tinius duomenis, gal pilnesniam vaizdui susidaryti pasi
naudos ir gyventojų apklausos patarnavimais. Tačiau sei
mo rinkimų belaukiant valstybinių darbų įvertinimo su
vestinėse gali atsirasti ir nukrypimų. Todėl reikia ir ra
mesnio požiūrio norint įvertinti tikrai visaip sudėtingą, 
nelengvą, nors ir džiaugsmingą pirmąjį laisvės dešimtme
tį. Tikėtina, kad pasisakys politologai, ekonomistai, socio
logai, dėstys nuomones žurnalistai. Galimas dalykas, kad 
ne visos pažiūros ar išvados bus plačiau skelbiamos. Apie 
tas tyliąsias mažai kas žinos, bet jos egzistuoja. Taipgi ne
stokosime nė išvadų, padarytų mažuose visuomenės rate
liuose. Iš tikrųjų jos taip pat svarbios, nes žemutiniai 
sluoksniai praktiškai patiria tai, kas posėdžių kabinetuose 
nutariama. Valstybės vadovai klystų nekreipdami į tai jo
kio dėmesio. Atvirkščiai - jiems kaip tik turėtų būti įdo
mu, kokiu pagrindu valstybės gyventojų pažiūros apie 
tam tikrą išgyventą laikotarpį susidaro? Kas bebūtų, bet 
vis dėlto daugelis žmonių pirmiausia griebiasi asmeninės 
naudos matuoklių, tai yra viską įvertinti grynai savojo 
pasaulėlio mastu. Taigi lauktina balsų, kas kam per tą 
pastarąjį dešimtmetį nutiko, kas ką iš to gavo, ką laimėjo 
ir ko neteko. Tai didelių daiktų matavimas mažom ma
tuoklėm.

GAL NET nebus ko stebėtis, kai patyręs sovietme
čio veikėjas, koks buvęs ateistas ar komunistas, 
sugebėjęs greitai išversti “skūrą” ir nepraradęs tu
rėto ekonominio lygmens, o gal dar net aukščiau pakilęs 

ir tvirčiau atsisėdęs, girs tą pirmąjį nepriklausomybės de
šimtmetį kaip buvusį labai gerą. O, žiūrėk, koks buvęs so
vietinės okupacijos priešas, atviras laisvės kovotojas, dėl 
to kentėjęs, buvęs tremtas, kalintas ir laisvoje tėvynėje to
liau tebevargstantis ims ir išdėstys savo nusivylimą nepri
klausomybe, nes ne dėl tokios Lietuvos kovojęs ir kentė
jęs. Vieni ir kiti per dešimtmetį vis labiau išryškėjo. Tai 
paradoksų dešimtmetis. Skirtingų įvertinimų susilaukia
me ir išeivių tarpe. Vienaip kalbės išeiviai negrįžę į Lietu
vą gyventi, kitaip tie, kurie grįžo. Pirmieji tik stebi ir 
svarsto, antrieji - patiria ir derinasi prie naujojo gyveni
mo sąlygų. Vis dėlto kas ir kaip besvarstytų ir bevertintų 
tą pirmąjį laisvės dešimtmetį, kalbant apie valstybę reikė
tų pirmiausia apie ją kaip tokią ir galvoti, nors laikinai 
atidedant į šalį savo asmeninių potyrių ar naudos-nenau- 
dos išvadas. Juk kas šiandien bebūtų, tauta ir valstybė sa
vo gyvavimu pralenks kiekvieną, besirūpinantį šia diena.

Centrinė Toronto-Mississaugos Vasario 16-sios iškilmė Anapilio salėje vasario 20 dieną. K. Baliūnaitės nuo
traukose: Kanados, Lietuvos ir organizacijų vėliavos, vyrų choras “Aras”, diriguojamas muzikės L. 
Turūtaitės, Toronto “Gintaras”, vadovaujamas R. Karasiejienės ir G. Sinskaitės

Rusija ir naujoji Europa
Apie tai rašo Lietuvos užsienio reikalų viceministeris Vygaudas Ušackas Amerikos dienraštyje 
“The Washington Times”. Jo nuomone Karaliaučiaus sritis yra Baltijos jūros valstybių rūpestis

Užtat tikrieji laisvos tėvynės vertinimo požiūriai turėtų 
būti atliekami žvelgiant iš atitinkamų perspektyvų. Pir
mojo dešimtmečio klaidos ir nesėkmės neturėtų virsti at
skirų vadovų kaltinimais ir tautos istorijon įsiausti vien tik 
tamsiom spalvom. Galbūt klaidų padalyta nežinant, nesu
gebant, pasitikint, kitaip suprantant demokratinės siste
mos veiksmingumą. Klaidos tepavirsta pamokomis. Tie
sa, būta ir dar pasilieka įvairiausių negerovių - išvogti 
bankai, prisisukčiauta, primeluota, prasiskolinta. Girtavi
mas, šeimų griūtys, našlaičių būriai, savižudybės, žmogžu
dystės - visa tai valstybei garbės nedaro. Bet ir tos ar ki
tos visokiausios negerovės turėtų virsti pamoka ir labai
svarbia rodykle, kad šalia rūpesčių apie naftos vamzdžius 
būtina susirūpinti tautos moralinių pagrindų stiprinimu, 
sąžiningai pripažinti, kad į klases grąžinamas kryžius nėra 
atsilikimo ženklas. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI

Festivalio sezonas Stratforde

Savaitė Lietuvoje

Stratforde (Ontario) kiek
vieną vasarą vyksta vaidinimų 
rinkinys “Stratford Festival of 
Canada”, kuris ilgą laiką buvo 
populiariai žinomas kaipo Šeks
pyro festivalis. Šis miestelis yra 
vienas iš trijų Stratfordų - kiti 
du yra JAV Connecticut valsti
joje ir D. Britanijoje - išsidėstęs 
ant Avon upės (kaip ir Strat- 
ford-on-the-Avon D. Britanijo
je, kur vykdavo vaidinimai dar 
Šekspyro laikais) turi tris teat
rus, kurių kiekvienas kiekviena
me sezone turi bent po vieną 
Šekspyro veikalą. Šių metų se
zonas prasidės gegužės 3 d. ir 
tęsis iki lapkričio 5 d. Pačiame 
gražiausiame - Festivalio teat
re, kur žiūrovai sušaukiami į vi
dų trimitų aidais, bus statomas 
Šekspyro Hamletas (gegužės 3 - 
lapkričio 5), The Three Muske
teers (A. Dumas novelė pritai
kyta scenai P. Raby, tęsis nuo 
gegužės 17 iki lapkričio 4), Fid
dler on The Roof (S. Aleichem 
pasakojimai J. Bock ir S. Har- 
nick paversti muz. veikalu, ge
gužės 6 iki lapkričio 4) ir Molie- 
ro Tartuffe (rugpjūčio 1 - lap

kričio 3). Avon teatre bus Šeks
pyro As You Like It (gegužės 8 - 
lapkričio 4), The Diary of Anne 
Frank (pritaikyta scenai W. Ke- 
sselman, gegužės 4 - lapkričio 
5), O. Wilde The Importance of 
Being Earnest (gegužės 13 -lap
kričio 4), W. S. Gilbert ir A. 
Sullivan muz. veikalas apie O. 
Wilde Patience (koncerto for
ma, liepos 11 - spalio 13). Tre
čiajame, Tom Patterson teatre 
bus Šekspyro Titus Andronicus 
(birželio 8 - rugsėjo 30), Euripi
des graikiška tragedija Medea 
(birželio 6 - spalio 1), kanadie
čių T. Findley ir P. Thompson 
drama apie Šekspyrą ir karalie
nę Elizabeth Rex (birželio 21 - 
rugsėjo 30), D. Margulies Coll
ected Stories (liepos 21 - rugsėjo 
2) ir M. Mazumdar Oscar Re
membered, pagal Lordo A. 
Douglas atsiminimus apie O. 
Wilde (rugsėjo 8-15). Festivalio 
88 aktorių kolektyvui vadovauja 
R. Monette. Daugiau žinių apie 
festivalį duoda knygelė “Visi
tors’ Guide 2000”, kurią galima 
užsakyti telefonu 1-800-567- 
1600. (Nukelta į 6-tą psl.)

J. VITĖNAS

Praeitą dešimtmetį mes bu
vome įpratę girdėti apie Vidu
rio ir Rytų Europos krizes bei 
rūpesčius, rašo Vygaudas Ušac
kas dienraštyje “Washington 
Times (2000.1.12). Tuo tarpu, 
anot jo, Baltijos jūros sritis pasi
žymėjo ekonominiu augimu ir 
politiniu pastovumu. Tai buvo 
pasiekta daugiašalėmis pastan
gomis. Tačiau pilnai išnaudoti 
Baltijos jūros srities bendroms 
galimybėms reikės daugiau pa
stangų. Turiu galvoje Karaliau
čiaus sritį, pastebi Ušackas.

Karaliaučiaus sritis, rašo ji
sai, paveldėjo daug rūpesčių iš 
šaltojo karo metų. Jos ekono
minis augimas yra žymiai ma
žesnis už Baltijos jūros srities 
bendrą augimą. Ji turi aštrių so
cialinių rūpesčių, nepatraukli 
investavimams, nepajėgi grąžin
ti skolas, vyrauja korupcija, 
kontrabanda. Sritį valdo karinė 
valdžia, kuri iki šiol kontroliavo 
pramonę.

Baltijos valstybėms atsta
čius savo nepriklausomybę, rašo 
toliau Ušackas, Karaliaučiaus 
sritis tapo atskirta nuo pačios 
Rusijos. Kai Lietuva ir Lenkija 
įsijungs į Europos sąjungą ir 
Lietuva bus priimta į Šiaurės 
Atlanto sąjungą, Karaliaučiaus 
sritis, anksčiau vadinta Rusijos 
“garnizonu”, pasijus apsupta ir 
atskirta nuo Europos vieniji
mosi eigos. Tatai, be abejonės, 
sudarys rūpestį Rusijai, Lietu

vai, Lenkijai, Europos sąjungai 
ir Šiaurės Atlanto sąjungai. Jei 
politinė, ekonominė ir socialinė 
būklė Karaliaučiaus srityje to
liau blogės, ir jos plėtrai spren
dimas nebus surastas, ji gali 
tapti “juoda skyle” ir nepasto
vumo šaltiniu visai Baltijos jū
ros sričiai.

Kita vertus, rašo toliau 
Ušackas, padidintomis pastan
gomis kreipiant Karaliaučiaus 
sritį į Europos integraciją, ji ga
lėtų tapti Rusijos vartais į poli
tinį ir ekonominį bendradarbia
vimą su nepadalyta Europa. 
Lietuvos požiūriu Karaliaučiaus 
sritis teikia ypatingą progą ska
tinti Rusijos sumoderninimą. 
Mums yra svarbu, rašo Ušac
kas, prisidėti prie šios srities 
sklandžios raidos, įsijungiant į 
praktiškus, bendrus projektus, 
sritinį ir pasienio bendravimą 
bei santykius tarp žmonių. Tai 
taip pat sušvelnintų kai kurių 
rusų baimę, kad ši sritis gali 
tapti uždara ar izoliuota.

Jungtinės Valstijos po šal
tojo karo greit suprato šios Bal
tijos jūros srities klausimų 
sprendimų svarbą. Jų planas 
šiai sričiai buvo išdėstytas Šiau
rinės Europos iniciatyvoje, kuri 
buvo pateikta 1997 metais. Ja 
siekiama pagelbėti sukurti stip
resnę, vieningesnę ir pastovesnę 
sritį, kuri apimtų šiaurės vakarų 
Rusijos dalis ir puoselėtų eko
nominį bendradarbiavimą bei 
žmonių tarpusavio santykius.

Jungtinės Valstijos, pasak 

Ušacko, galėtų skatinti ameri
kiečių investicijas Karaliaučiuje. 
Tai pagelbėtų užtikrinti, kad ši 
Baltijos jūros sritis eventualiai 
taptų bręstančių šalių grupe. 
Planai sumažinti karines pajė
gas taip pat galėtų būti numa
tyti.

Ušackas pamini, kad eko
nominės krizės Rusijoje metu 
1998 m. Lietuva pagelbėjo 
maistu ir vaistais Karaliaučiaus 
mokykloms, vaikų darželiams, 
ligoninėms. Po to Lietuva, kaip 
Baltijos jūros srities tarybos pir
mininkė šiais metais, pasiūlė ei
lę planų bendradarbiauti su Ka
raliaučium keliolikoje sričių, 
kaip transportas, energija, ap
linkos apsauga, švietimas, svei
katos priežiūra, kova su nusi
kaltimais. Didėjančios investici
jos Karaliaučiuje (įskaitant ir iš 
Lietuvos) sukūrė naujų darbo 
vietų gyventojams. Tai geriau
sias pavyzdys dvišalio bendra
darbiavimo šiame ruože.

Šiaurės Atlanto sąjunga 
(NATO) taip pat turi daug gali
mybių prisidėti prie pastovumo 
užtikrinimo. Ji galėtų padėti 
Karaliaučiaus karinę pramonę 
pakeisti, cheminius ginklus pa
šalinti. Karaliaučiuje yra per 30, 
000 rusų karių, todėl reikalingas 
glaudesnis su jais bendradarbia
vimas. Tiesa, Lenkija, kaip nau
jas Šiaurės Atlanto sąjungos na
rys, jau palaiko ryšius su Rusi
jos Baltijos jūros laivynu Kara
liaučiuje ir tuo būdu prisideda

(Nukelta į 2-tą psl.)

Išstojo iš partijos
“Lietuvos rytas” praneša, 

kad buvęs ministeris pirminin
kas Gediminas Vagnorius vasa
rio 17 d. sustabdė savo narystė 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) partijoje. Jis tei
gė nenorintis “prisidėti prie 
1999 m. vasarą pradėtos nemo
ralios ūkio politikos”... “kai li
beralizuojamas šešėlinis, o ne 
legalus verslas”. Išstodamas jis 
paragino valdančiąją partiją ne
atsisakyti ankstesnių pažadų ir 
sugrįžti prie konservatorių rin
kimų programos.

Seimo ir TS(LK) partijos 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis sužinojo apie G. Vagno
riaus atsistatydinimą tik spau
doje, užklaustas teigė, kad tai 
partijai prieš savivaldybių rinki
mus nepakenks. Pastaruoju lai
ku jų nuomonės vis dažniau 
skyrėsi, nes G. Vagnorius prie
šinosi indėlių grąžinimo sustab
dymui ir Lietuvos įsipareigoji
mui iki 2005 m. sustabdyti pir
mąjį Ignalinos atominės elektri
nės bloką. G. Vagnorius buvo 
ministeriu pirmininku 1991- 
1992 metais, ir vėl nuo 1996 m. 
iki 1999 m. balandžio 30 d., ka
da atsistatydino prezidentui 
Valdui Adamkui pareiškus juo 
nepasitikėjimą.

Pasisako kariuomenės vadas
Lietuvos kariuomenės vado 

Jono Kronkaičio manymu, gy
nybos biudžeto mažinimas būtų 
pavojingas žingsnis, rodantis ne- 
siryžimą ginti savo kraštą, silp
nėjimą ŠAS ir jos narėms. Jis 
taip teigė Naujajai sąjungai (so
cialliberalams) paskelbus, kad 
surinko būtinus 50,000 parašų 
inicijuoti įstatymą, kad 148 mln. 
litų iš gynybos biudžeto bū t ei 
perduota švietimo reikmėms. 
Šiemet krašto apsaugos išlaidos 
turėtų siekti 1.75% bendrojo vi
daus produkto (BVP), o 2001 
metais įsipareigota jas didinti 
iki 2% BVP. Brigados genero
las tvirtino, jog per praėjusius 
trejus metus Lietuvos kariuo
menė išaugo 27%, tad jai reikia 
ir didesnio finansavimo.

Kaip skelbia BNS (per 
LGTIC), J. Kronkaitis pranešė, 
jog Lietuva ir toliau gaus daug 
ginkluotės iš Vakarų. Tikimasi 
šarvuočių iš Vokietijos, prieš
lėktuvinio bataliono ginkluotės 
iš Švedijos, artilerijos iš Dani
jos. Numatoma atidaryti šovinių 
gamyklą Kaune, geodezinį cent
rą, spausdinantį karinius žemė
lapius, baigiama įrengti oro erd
vės stebėjimo centrą Karmėla
voje.

Pasirašytos sutartys
BNS skelbia (per TGLIC), 

kad Lietuva ir Karaliaučiaus sri
tis per Lietuvos kultūros minis- 
terio Arūno Bėkštos vizitą į va
karinį Rusijos regioną pasirašė 
2000-2001 m. kultūrinio bend
radarbiavimo sutartį. Progra
moje numatytos svarbiausios 
veiklos kryptys, įamžinant žy
mių Lietuvos ir Rusijos žmonių 
atminimą dabartinėje Karaliau
čiaus srities ir Lietuvos terito
rijoje.

Šiame numeryje
Pirmasis dešimtmetis

Nepriklausomybės atstatymo sukaktį sutinkant 
Rusija ir nauja Europa 

Karaliaučiaus sritis ir Baltijos jūrų valstybės 
Naujų ženklų belaukiant

Vakariečiai susirūpinę nauja Rusijos vadovybe 
Pietų Amerikos lietuvių jaunimo' rūpesčiai 
Dviejų kartų atstovų suvažiavimas Urugvajuje 

Svečias iš Lukšių Kanadoje 
Pokalbis su kun. Gvidu Pušinaičiu 

Sovietiniam įšalui tirpstant 
Teigiami ir neigiami pokyčiai Lietuvoje 

Naujas “Heimatgruss”
Lietuvos vokiečių prisiminimai ir įspūdžiai iš tėviškės 

Toronto Lietuvių Namai
Jų praeitis ir ateitis

Vilniuje buvo pasirašyta 
Lietuvos vyriausybės ir Lietuvos 
banko sutartis su Tarptautiniu 
valiutos fondu (TVF). TVF val
dybai jį patvirtinus kovo 8 d., jis 
bus laikomas įsigaliojusiu nuo 
sausio 1 d. Penkiolikos mėnesių 
vadinamas “prevencinis” susita
rimas yra pirmasis nuo 1997 m., 
kada baigėsi trejų metų sutartis 
ir tuometinis ministeris pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius 
pareiškė, jog Lietuvai neberei
kalinga TVF pagalba. Naujoji 
sutartis leis vyriausybei ir Lietu
vos bankui pasiskolinti iš TVF 
80 mln. JAV dolerių. Svarbiau
sias Lietuvos vyriausybės ir 
centrinio banko įsipareigojimas 
yra sumažinti fiskalinį deficitą 
nuo 7% iki 2.8%. Kai kurių fi
nansinių žinovų teigimu, toks 
sumažinimas būtų bereikalingai 
smarki “šoko terapija” Lietuvos 
ekonomikai.

Susitiko su PPO vadovu
Vasario 22 d. Lietuvos už

sienio reikalų viceministeris Al
gimantas Rimkūnas Ženevoje 
susitiko su Pasaulio prekybos 
organizacijos (PPO) vadovu 
Mike Moore. Susitikime buvo 
kalbėta apie derybų žemės sek
toriuje problemas, perduotas de
rybų delegacijos laiškas.

Lietuva pradėjo derybas dėl 
narystės PPO 1995 m. Latvija ir 
Estija jau yra dvi iš 135 valsty
bių, kurios, būdamos narės, ne
turi sudaryti dvišalių ekonomi
nių sutarčių su kitomis PPO at
stovėmis.

Lankėsi Makedonuos 
prezidentas

Vasario 22-24 d.d. Lietuvo
je lankėsi Makedonijos prezi
dentas Borisas Trajkovskis. Jis 
susitiko su Lietuvos prezidentu 
Valdu Adamkumi, seimo pirmi
ninku Vytautu Landsbergiu bei 
ministeriu pirmininku Vytautu 
Kubiliumi. Diplomatiniai šių 
kraštų santykiai buvo užmegzti 
1995 m., bet ligšiol jokios dvi
šalės sutartys nebuvo pasirašy
tos, nėra nė vienos bendros 
įmonės.

Kaip praneša “Lietuvos ai
das”, vizito metu V. Adamkus 
išreiškė Lietuvos susidomėjimą 
bendradarbiauti su Makedoni
jos verslininkais, prisidėti prie 
atstatymo darbų Kosove ir norą 
išnagrinėti abipuses verslo plė
timo galimybes. Šiuo metu yra 
rengiama kultūrinio bendradar
biavimo sutartis. Makedonijoje 
lankosi Lietuvos verslininkų de
legacija.

Svečias pareiškė norą glau
džiau bendradarbiauti abiems 
kraštams siekiant euroatlanti- 
nės integracijos, domėjosi Lie
tuvos politika ir pasiekimais 
tautinių mažumų atžvilgiu.

Norveguos gynybos ministerė 
Vilniuje

Kaip praneša BNS (per 
LGTIC), Norvegijos gynybos 
ministerė Eldbjorg Lower lan
kėsi Lietuvoje vasario 22-23 d. 
Ji susitiko su krašto apsaugos 
ministeriu Česlovu Stankevičiu
mi, kuriam ji siūlė bendradar-

(Nukelta į 2-tą psl.)
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Žvelgiant iš kitos pusės
Vilniaus universiteto rektoriaus straipsnio atgarsiai 

išeivijos spaudoje

Kristaus paaukojimo - Grab
nyčių šventės proga Romon suva
žiavo vienuolijų atstovai ir atsto
vės iš viso pasaulio. Popiežius ta
rė jiems atitinkamą žodį ir atna
šavo Mišias Šv. Petro bazilikoje. 
Tūkstančiai seserų ir brolių vie
nuolių iš viso pasaulio susirinko į 
Romą dalyvauti savo jubiliejinėse 
šventėse. Taip pat ir iš Lietuvos 
atvyko penkios dešimtys seserų, 
atstovaujančių dešimčiai Lietuvo
je veikiančių kongregacijų. Lietu
vės seserys dalyvavo sekmadienio 
vidudienio maldos susitikime.

Kauno arkivyskupuos kurijo
je įvyko tradicinė metinė Kauno 
arkivyskupo spaudos konferenci
ja. Arkivyskupas Sigitas Tamkevi- 
čius džiaugėsi, kad' praėjusiais 
metais arkivyskupijoje buvo pa
krikštyta beveik 200 asmenų dau
giau nei palaidota. Arkivyskupas 
informavo, jog praėjusiais metais 
iš aukų surinkta milijonas litų, 
valstybė skyrė 300,000. Didžioji 
šios sumos dalis, beveik milijonas 
litų, panaudota kunigų seminari
jos išlaikymui. Likusios lėšos skir
tos katechetikos, šeimos, jaunimo 
centrų išlaikymui, “Caritas” rei
kalams, paramai parapijoms. 
Daugiausia dėmesio skirdamas 
“Caritas” veiklai, arkivyskupas 
trumpai aptarė aštuonių arkivys
kupijoje veikiančių socialinių, 
švietimo ir kitų institucijų veiklą.

Dėl Rusįjos agresijos ir geno
cidinio karo vykstant humanitari
nei katastrofai Čečėnijoje, Lietu
vos “Caritas” paskelbė paramos 
šios šalies žmonėms akciją. Per 
gruodžio - sausio mėnesius į ži- 
niasklaidoje nurodytą Lietuvos 
“Caritas” sąskaitą pavieniai as
menys ir organizacijos pervedė 
per 6000 litų aukų. Pasak “Cari
tas” direktoriaus kun. Roberto 
Grigo, pasitarus su Čečėnijos-Ič- 
kerijos atstove Aminat Saijeva ir 
tarpparlamentinės grupės Čečėni
jos problemoms pirmininku Kovo 
11-osios akto signataru Algirdu 
Endriukaičiu, iš šių lėšų 1500 litų 
nutarta skirti šiuo metu Marijam
polės rajone esančiuose “Vaiko 
tėviškės namuose” globojamų 13 
čečėnų vaikų - karo našlaičių bū- 
tiniausiems poreikiams. Dar 600 
litų kaip socialinė parama paskir
ta Jachitos Suleimanovos šeimai 
(motinai ir trims vaikams), vasarą 
atvykusiai į Lietuvą ir šiuo metu 
dėl karo veiksmų negalinčiai grįž

AtA
ELENAI ANTANAITIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžiai užjaučiame dukras DANUTĘ, VITĄ ir 
STELLĄ bei jų šeimas.

Mūsų šeimai, net trims jos kartoms, ji buvo 
artima, miela ir liks nepamirštama.

Liusė ir Kęstutis Laskauskai

A+A
JUZEI JONAITIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžiai užjaučiame dukrą ALDONĄ su šeima, 
ADAMONIŲ šeimą ir brolį VINCĄ.

Su giliu liūdesiu ir meile -
V. Leverienė
O Juodišienė

ti į gimtąjį Šąli miestą Čečėnijos 
pietuose. Likusių lėšų kol kas nu
tarta neskirti, tikintis, kad viešo
sios opinijos ir demokratinės pa
saulio visuomenės spaudimas vis 
dėlto sustabdys nežmonišką elgesį 
su visa tauta ir atsivers palankes
nės galimybės teikti humanitarinę 
pagalbą čečėnų pabėgėliams ar 
kitaip nukentėjusiems. “Caritas” 
atstovai ir Algirdas Endriukaitis 
aplankė “Vaiko tėviškės namuo
se” globojamus čečėnų vaikus, 
domėjosi jų gyvenimo sąlygomis 
ir problemomis. Kun. Robertas 
Grigas, dėkodamas visiems rėmu- 
siems akciją “Parama Čečėnijai”, 
priminė, kad prisidėti prie šios 
akcijos galima ir dabar pervedant 
ar perduodant lėšas į “Caritas” 
įsteigtą fondą.

Ignalinoje praėjusių metų 
gruodžio 26 d. pašventinta Švč. 
M. Marijos šventovė. Apeigas at
liko ir pirmąsias Mišias aukojo 
Vilniaus arkivyskupas metropoli
tas A. J. Bačkis. Šventinimo apei
gose dalyvavo ir vyskupai: J. Bo
ruta, SJ, J. Tunaitis, E. Bartulis ir 
apylinkių parapijų klebonai.

Kanauninko A. Sabaliausko 
-Žalios Rūtos 50-tosios mirties 
metinės paminėtos š.m. sausio 14 
d. Papilyje. Jis buvo Lietuvos ka
riuomenės kapelionas, suomių 
kalbos mokovas, išvertęs į lietu
vių kalbą suomių epą “Kalevalą”, 
palaidotas Melaišių koplyčioje, 
Papilio parapijoje.

Minėjimą organizavo Pane
vėžio miesto savivaldybės Švieti
mo skyriaus pedagogų švietimo 
centras. Mišias Melaišių koplyčio
je koncelebravo vyriausias Lietu
vos karuomenės kapelionas kun. 
A. Bulota, Panevėžio įgulos kape
lionas kun. P. Kavaliauskas, MIC, 
Papilio klebonas kun. V. Liuima. 
Pamokslą pasakė kun. P. Kava
liauskas, primindamas kan. A. Sa
baliausko atliktą misiją. Minė
jimas buvo tęsiamas Stumbriškių 
kaime, kan. A. Sabaliausko gimi
naičių namuose. Apie kanaunin
ko asmenybę kalbėjo dail. M. La- 
digaitė-Vildžiūnienė, gyvenimą ir 
veiklą apžvelgė istorikė prof. dr. 
A. Vasiliauskienė, o kaip apie 
tautosakininką ir poetą kalbėjo 
literatūologas prof. dr. S. Skrode
nis ir lietuvį patriotą - Lietuvos 
kariuomenės dimisijos majoras J. 
Vainauskas. Renginį paįvairino 
M. Karkos vidurinės mokyklos 
moksleivių atliekama programa.

Iš Karaliaučiaus srities lietuvių mokytojų sąjungos surengto seminaro, kurį lėšomis parėmė Mažosios 
Lietuvos fondas. Iš kairės: Įsruties Pedagoginės kolegijos direktorius Aleksas Bartnikas, mokytojų sąjungos 
pirm. Juozas Miliūnas, Tautinių mažumų ir išeivųos departamento direktoriaus pavaduotojas Steponas 
Kubauskas, Vilniaus Pedagoginio un-to doc. dr. O. Monkevičienė, vyr. mokslinė bendradarbė R. Skripkienė

Naujų ženklų belaukiant
Rusijos valdovo Jelcino valdžia, remiama Vakarų, pasibaigė atėjimu naujo 

įpėdinio, kurio užmojai kelia rūpestį vakariečiams. Diplomatiniai santykiai 
atvėso, bet ar jie ves į naują šaltąjį karą, dar nežinia

E. RINGUS, Čikaga
Jelcinas, tapęs Rusijos pre

zidentu, drauge su Gudijos ir 
Ukrainos prezidentais susitikę 
medžioklėje Bialoviežo miškuo
se nutarė likviduoti Sovietų Są
jungą ir jos vietoje sukurti Ne
priklausomų valstybių sandrau
gą. Pirmą kartą Rusijos imperi
joje valdžia perėjo iš vienų ran
kų į kitas be didelių aukų. Tai 
įvyko gal todėl, kad daugumoje 
respublikų ir toliau valdė jau ne 
sekretoriai, bet prezidentai, bu
vę partijos “aparačikai”. Gudi
jos ir Ukrainos prezidentai greit 
prarado savo postus, išskyrus 
Rusiją, kur Jelcinas išsilaikė 9 
metus. Jelcinui staigiai pasitrau
kus, politiniai žinovai pradėjo 
spėlioti kas bus po jo, kurį kelią 
pasirinks Jelcino parinktas įpė
dinis.

Apie Jelcino sveikatą jau 
buvo rašoma pradedant 1987 m. 
po pirmo širdies priepuolio. 
Įvairūs susirgimai lydėjo Jelciną 
iki jo pasitraukimo 1999 m. 
gruodžio 31 d. Jelcinas sugebėjo 
išsilaikyti prie valdžios vairo pa
naudodamas įvairias intrigas ir 
manipuliacijas. Pradžioje buvo 
populiarus Rusijoje ir Vakaruo
se. Iš jo tikėtasi daug, ypač to
dėl, kad nauja konstitucija teikė 
daug galios.

Tarptautinėje arenoje pra
džia buvo nebloga. Iš Vidurio 
Europos šalių buvo išvestos ka
rinės įgulos, o Vokietijai leista 
susijungti. Įvairiuose kraštuose 
Afrikos žemyne buvo sustabdy
ta parama komunistinėms orga
nizacijoms.

Blogiau sekėsi Jelcinui re
formuoti gyvenimą Rusijos res
publikoje. Čia jis turėjo progą 
tapti antruoju “Petru Didžiuo
ju” iš pagrindų pakeisti ekono
minę, politinę ir kultūrinę san
tvarką. Tam reikėjo ne vieno 
žmogaus, bet didelio būrio ži
novų įvairiose srityse. Išaugęs 
diktatūrinėje sistemoje Jelcinas 
nesugebėjo dalintis naujai įgyta 
valdžia ir vis bijojo konkurenci
jos, ypač 1999 m. Per tuos me
tus Jelcinas keitė ministerius 
pirmininkus. Rusiją valdė ne 
ministerių kabinetas, kaip tai 
daroma demokratinėse santvar- 

| Rusija ir... |
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

prie pasitikėjimo stiprinimo 
tarp Šiaurės Atlanto sąjungos ir 
Rusijos Baltijos jūros srityje.

Europos sąjungos šiaurės 
skyriaus ribose Lietuvos ir Ru
sijos ministerial pirmininkai yra 
sutarę parengti Europos sąjun
gai pasiūlymą, kuris Karaliaučių 
įtrauktų j Europos sąjungos 
programas. Apskritai, rašo 
Ušackas, Karaliaučius turėtų 
būti ne tik kliūtis, bet ir palanki 
proga. Pasak jo, Karaliaučius 
reiškiasi kaip Rusijos “europini- 
mo” bandymas, vykstant Euro- 
Atlanto apsijungimui, o srities 
kaimynams ir visai transatlanti
nei bendruomenei - bandymas 
sukurti suvienytą Europą nesu
darant naujų padalinimo ruožų. 
Nuolatinis dėmesys Karaliaučių 
liečiantiems klausimams yra bū
tinas, siekiant tarptautinėmis 
pastangomis sustiprinti santy
kius su Rusija ir puoselėti Balti
jos jūros srities raidą šiame pa
sikeitimų laikotarpyje. 

koše, bet “caras’ Jelcinas, vis 
mažiau pasitikėdamas patarė
jais iš užsienio. Į jo sprendimus 
vis daugiau įtakos įgavo šeimos 
nariai ir kiti giminaičiai.

Rusijos ekonomija, be aiš
kaus kelrodžio iš Kremliaus, ne
paisant finansinės paramos iš 
Vakarų, vis silpo. Vadinamoji 
privatizacija praėjo taip, kad di
džioji pramonė vėl pateko į bu
vusių “aparačikų”’ rankas. Nau
jiems savininkams rūpėjo kuo 
greičiau išparceliuoti ir išpar
duoti kas tik dar buvo galima. 
Fabrikai pateko į naujų savinin
kų rankas už daug mažesnes 
kainas negu buvo jų tikra vertė. 
Jų produkcija smarkiai sumažė
jo, ir milijonai darbininkų pra
rado darbovietes, o vyriausybė 
pajamas.

Žemės ūkis taip ir liko sov- 
chozuose bei kolchozuose, o jų 
produkcija nukrito dar žemiau 
negu sovietmečiu. Gyvenimo ly
gis prilygo Afrikos kraštų pilie
čiams. Su naujų turtuuolių pa
rama Jelcinas buvo perrinktas 
1993 m. -Nepaisant finansinės 
paramos iš JAV ir tarptautinių 
bankų, Rusijos ekonominės ka
tastrofos sustabdyti nepavyko. 
Pradėta ieškoti kaltininkų ir 
rasta, kad didžiausias kaltinin
kas yra pats Jelcinas. Jau buvo 
paruoštas nušalinimo dokumen
tas. Tačiau Jelcinas sugebėjo iš
vengti jo, pagąsdindamas seimo 
narius paleidimu.

1999 m. viduryje paaiškėjo 
įvairių finansinių kombinacijų 
paslaptys, kuriose buvo įveltos 
prezidento dukterys ir jų žentai. 
Gal dėl būsimų galimybių būti 
įveltam į kriminalines bylas pa
čiam prezidentui ir jo šeimos 
nariams Jelcinas nutarė pasi
traukti. Iš parinkto įpėdinio Pu
tino Jelcinas gavo pažadą, kad 
nei jis, nei jo giminaičiai nebus 
persekiojami ir jų nuosavybės 
nebus liečiamos. Ov gandai eina, 
kad jų kapitalas Šveicarijos ir 
Vokietijos bankuose. Ir taip Jel
cino valdžia pasibaigė.

mininkė, pagrindinė Vasario 16-sios iškilmės rengėja, taria sveikinimo 
ir padėkos žodį Nuotr. K. Baliūnaitės

Visus nustebino įpėdinio 
pasirinkimas. Argi tik dėl to, 
kad Putinas garantavo “nuodė
mių atleidimą”? Ar jis rado įpė
dinyje ypatingų žymių, reikalin
gų Rusijos išgelbėjimui iš su
griautos ekonominės padėties 
bei dvasinio nuosmukio?

Po paskutinio Jelcino pasi
rodymo TV ekranuose nesibai
gia spėliojimų ir komentarų 
banga apie Rusijos ateitį, vado
vaujant naujam prezidentui. 
Nauja “kieta” asmenybė Rusi
jos piliečiams patinka, jo popu
liarumas vis auga. Rusiją Puti
nas jau valdo aštuonis mėne
sius. Vienintelis jo “laimėjimas” 
tik čečėnų žudymas.

Putino populiarumas grin
džiamas jo sugebėjimu daryti 
nepriklausomus nuosprendžius. 
Tikimasi, kad jis nebus priklau
somas nuo dabartinių turtuolių 
provakarietiškų reformatorių, 
atstatys pašlijusią tautinę savi
garbą, kariuomenės moralę, su
stabdys tolimesnį buvusios im
perijos griuvimą, grąžins Rusiją 
į didvalstybių eiles. Atrodo, kad 
imperijos išlaikymas yra vienas 
opiausių klausimų politikams ir 
generolams. Pastarieji padrąsi
no Putiną atnaujinti karą su Če
čėnija, garantuodami pergalę. 
Generolus ypač erzina Šiaurės 
Atlanto sąjungos (NATO) judė
jimas į Rytus, kariniai pratimai 
netoli Lvovo, Gruzijos siūlymas 
duoti karines bazes savo krašte. 
Vakarų paramos prašosi Armė
nija ir Azerbaidžanas.

Nėra abejonės, kad šių 
kraštų pastangos atsiskirti nuo 
rusiškos įtakos ir priartėti prie 
Vakarų nebus toleruojamos. 
Putinas jau pradėjo kaltinti 
Gruziją, kad jos teritorijoje ruo
šiami čečėnų kovotojai ir gydo
mi sužeisti.

Su Putino atėjimu prie Ru
sijos vairo santykiai tarp jos ir 
Vakarų atvėso. Ar tai ves į nau
ją šaltąjį karą, niekas negali pa
sakyti, nors spėlionių netrūksta.

VYTAUTAS P. ZUBAS
“TŽ” išspausdino tris straips

nius. Pirmas pasirodė A. Bala- 
šaitienės emocingas rašinys, 
mažai ką pasakydamas apie R. 
Pavilionio straipsnio turinį. 
Antrame Jonas Daugėla jau 
kerta iš peties. Pacitavęs parti
zanų deklaracijos dalį, jis kalti
na Sąjūdžio pirmininką V. 
Landsbergį: "... nei jis pats, nei 
kiti Sąjūdžio veikėjai neprisimi
nė partizanų deklaracijos. O gal 
jie jos net nebuvo skaitę? Ir 
Landsbergis kompartijos veikė
jus ne tik neatidavė į teismą, bet 
ir paskyrė juos vadovauti pirma
jai vyriausybei. Prunskienei pa
vedė sudaryti pirmąją vyriausy
bę ir jos patarėju paskyrė tos 
kompartijos gen. sekr. A. Bra
zauską”.

Gal neatkreipė dėmesio 
staipsnio autorius tą šiurpią 
naktį, kai sovietinių tankų voros 
artėjo prie seimo rūmų ir visas 
pasaulis sekė Ritos Dapkutės 
radijo pranešimus. Raudonoji 
armija dar ilgai laikėsi nepri
klausomybę paskelbusioje Lie
tuvoje ir bet kokie staigūs ėji
mai galėjo būti užgniaužti. Ar 
ne Landsbergis, Prunskienė bei 
Brazauskas saugiai išvedė kraš
tą iš visų pavojų?

Sutariu su “TŽ* straipsnio 
autoriumi dėl nevalyvaus žody
no. Atrodo, kad necenzūruoti 
žodžiai Lietuvoje atsirado su 
spaudos laisvės atėjimu ir yra 
vartojami ne tik provincinių ko
respondentų, bet ir populiarių 
apžvalgininkų skiltyse.

Trečiame “TZ” straipsnyje 
Vytautas Šeštokas pasitenkina 
apžvelgdamas “Drauge” ir “Lie
tuvių balse” paskelbtus penkių 
autorių šešis įvairaus ilgumo 
straipsnius. “Perskaičius turi
mus straipsnius susidaro įspū
dis, kad R. Pavilionis savo aro
gantišku straipsnio stiliumi už
gavo ir papiktino išeivijos lietu
vius”, pastebi autorius.

Dr. J. Valaitis nurodo tris 
priežastis dėl kurių R. Pavilio
nis turėtų pasitraukti iš rekto
riaus pareigų:

1. Nedera rektoriui daly
vauti radikalo A. Juozaičio ren
giamose gatvinėse demonstraci
jose. 2. Nedera pasisakyti prieš 
“amerikonus”, į Lietuvą sugrį
žusius pensininkus ir valdžioje 
dalyvaujančius politikus. 3. Ne
derėjo, nedera ir nederės R. Pa
vilioniui, buvusiam TSKP na- 
riui-komunistui ir Lietuvos uni
versiteto Ateizmo katedros ve
dėjui kelti savo kandidatūrą į 
Vilniaus universiteto rektorius 
ar Lietuvos prezidentus.

Straipsnis, atrodo, nieko 
daugiau ir nesiekė, kaip tik išei
vijos pensininkų jautrumą pa
dirginti. Amžių nugyvenę laisvo 
žodžio šalyse mes neįpratom 
leisti žmogui pasisakyti jo pasi
rinktais žodžiais. Nenorime su
prasti, kad ne mažiau kaip 70% 
Lietuvoje gyvenančių yra jau 
dviejų pokario kartų žmonės, ir 
jų požiūris gali būti skirtingas 
nuo išeivių senų ir jaunų požiū
rio. Iš DP stovyklų išsivežta 

DIDŽIAJAM MAŽOSIOS LIETUVOS PATRIOTUI IR UOLIAM 
MAŽOSIOS LIETUVOS FONDO BENDRADARBIUI

a.a. MARTYNUI BRAKUI
mirus,

užjaučiame našlę GUNHILDĘ, sūnus - MAR
TYNĄ, JURGĮ bei dukrą GUNDĄ ir gimines -

Mažosios Lietuvos fondo valdyba

MIRTIES PRANEŠIMAS
AtA

EDNA SABATAUSKAITĖ- 
BRAZĖNIENĖ

mirė 2000 m. vasario 27 d. Floridoje, JAV.
Velionė gimė 1922 m. sausio 30 d. Kretingoje. 

Liūdesy liko jos vyras Vilius, duktė Lyvia Marija Gau
sienė, vaikaičiai - Darius Šarūnas, Linas Tomas, Gin
tautas Radvila ir provaikaitis Tirnan Šarūnas; Lietuvoje 
broliai - Vytautas ir Eugenijus bei sesuo Dangerūta. 
Velionės palaikai bus sudeginti ir laidojami Lietuvoje. 
Draugai, draugės bei pažįstami prašomi ją prisiminti 
maldoje.

Šeima

“tautos ambasadorių” idėja ne
išblėso atmintyje, nors praktiš
kai ištirpom nepalikdami pa
kankamai tautiškai sąmoningo 
prieaugio. Per penkis dešimt
mečius tausotas įsitikinimas, 
kad raudonieji laiko Lietuvą 
tamsią ir juodą neišnyko ir po 
nepriklausomybės atstatymo. 
Padažnėję lankytojai nesivaržė 
kritikuoti vietinius ir jiems duo
ti net ir neprašytus patarimus. 
O kvailelio vietoje niekas neno
ri būti. Nėra ko stebėtis, kad R. 
Pavilionis nepalankus užsienio 
lietuviams. Būkim atviri ir kal
bėkim tiesiai. Pensininkas pata
rėjas siūlo jau pasenusį produk
tą. Šiais laikais, kai kasdieną at
siranda nauji aparatai ir meto
dai, žmogaus žinojimas labai 
greit pasensta.

“Naujasis amžius gąsdina ir 
vilioja” - rašo populiarus “Lie
tuvos ryto” apžvalgininkas Rim
vydas Valatka. Nors jo žodynas 
ir galvosena dažnai panašūs į R. 
Pavilionio straipsnį, bet pasako 
ir teisybės. “Lietuva yra pri
brendusi kokybiniams poky
čiams. Kurį laiką dar vyks ne
matoma kova, tačiau netrukus 
daugelį gyvenimo sričių ims 
kontroliuoti karta, gimusi maž
daug apie 1970 metus ir vėliau”. 
“Jau 2000 metų seimas bus tar
pinis etapas tarp iracionalaus ir 
racionalaus prado. Komplek
suota, įtari, pagiežinga ir pavydi 
1988-ųjų politikų karta geriau
siu atveju išsilaikys tik iki 2004 
metų. Panašus procesas per 5-6 
metus įvyks ir pramonės vady
boje. Pasitrauks direktoriai, ku
riems yra 60-65 metai. Verkšle
nančią, į valstybės galvas kaklus 
tiesti temokančią menininkų 
kartą, išstums jauni žmonės, 
mokantys užsidirbti ir dar ku
riantys meną”.

Nevaizduoja Valatka Lietu
vos gyvenimo tik giedromis 
spalvomis. Rašo: “Lietuva yra 
valstybė su Trečiojo pasaulio ly
gio ekonomika ir išsivysčiusių 
šalių intelekto potencialu” ir čia 
pat perspėja: “Jei padėtis nepa
sikeis ir politikai toliau galvos 
tik apie pensininkus ir kariuo
menę, o į jaunimo užimtumą 
bei išsilavinimą ir toliau žiūrės 
pro pirštus, jaunimo padėtis jau 
amžiaus pradžioje taps rimta 
socialinio saugumo problema”.

Savaitė...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

biauti su Norvegija personalo 
mokymo bei aplinkosaugos ka
riuomenėje srityse. Projekte 
taip pat dalyvautų kitos Šiaurės 
valstybės.

Šusitikime su seimo Nacio
nalinio saugumo ir gynybos ko
miteto nariais E. Lower tvir
tino, jog Lietuva pasirinko tei
singą kelią siekiant narystės 
ŠAS (NATO), ir jai pavyks pa
siekti užsibrėžtą tikslą - didinti 
krašto apsaugos sistemos finan
savimą.

Viešnia apsilankė Karmėla
voje, kuri atidarė mokomąjį 
korpusą, įrengtą už Norvegijos 
vyriausybės dovanotas lėšas.
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Išeivijos lietuvių jaunimo atstovai suvažiavę iš įvairių kraštų į lituanistinį seminarą Urugvajaus sostinėje 
Montevideo su generaline Lietuvos konsule (viduryje) Birute Macanskiene Nuotr. E. Putrimo

Svečias iš Lukšių Kanadoje
Iš pokalbio su kunigu GVIDU PUŠINAIČIU, viešėjusiu 

Kanadoje ir talkinusiu lietuvių sielovadoje

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo rūpesčiai
Tai daugiausia trečios ir ketvirtos kartos atstovų suvažiavimas Urugvajaus 

sostinėje Montevideo
KUN. EDIS PUTRIMAS, 

PLB valdybos narys

Po PLB seimo Vilniuje
1997 m. PLB valdyba pradėjo 
glaudžiai dirbti su PLJ Sąjunga 
bei Pietų Amerikos lietuvių 
bendruomenėmis. PLB, PLJS, 
remiama Lietuvių fondo, Brazi
lijos lietuvių jaunimo sąjunga
1998 m. surengė I PALJ suva
žiavimą Sao Paulo mieste Brazi
lijoje. Argentinos lietuvių jauni
mo sąjungos rūpesčiu antras 
toks suvažiavimas įvyko Rasario 
ir Buenos Aires miestuose. Šie
met jis įvyko Urugvajaus sosti
nėje Montevideo sausio 21-30 d.d.

Suvažiavimas prasidėjo lie
tuvių sodyboje Shangrila vieto
vėje prie pasaulio plačiausios 
Rio della Plata upės, kuri netoli 
jungiasi su Atlanto vandenynu. 
Sodyba pavadinta “Eduardo” 
vardu, nes prieš 25 m. Edvardas 
Jusys ją padovanojo Montevi
deo lietuvių parapijai. Kai per
nai mirė klebonas kun. Giedrys, 
SJ, ir dėl trūkumo lietuviškai 
kalbančių kunigų parapija buvo 
perduota vietiniams urugvajie- 
čiams. Tuomet nebuvo aišku, 
kam sodyba priklausė. Po ilgų 
pastangų sodyba juridiškai tapo 
Urugvajaus lietuvių draugijos/ 
bendruomenės nuosavybe. Šiuo 
metu Pietų Amerikoje yra 4 lie
tuviškos parapijos (tik du kuni
gai - Sao Paulo kun. Rukšys ir į 
pensiją išėjęs kun. Steigvilas, 
MIC, gyvenąs Rosario, aptar
naujantis Buenos Aires lietu
vius vieną kartą per mėnesį).

Į sodybą suvažiavo jauni
mas iš Buenos Aires, Rosario, 
Beriso Argentinos, Sao Paulo 
Brazilijos, Montevideo, Čika- 
gos-Lemonto (Rima Polikaity- 
tė) ir du iŠ Klaipėdos Dvasinės 
pagalbos jaunimui centro. Ka
dangi dauguma dalyvių jau III 
ir IV kartos lietuvių kilmės, bu
vusieji Vasario 16 gimnazijos 
mokiniai vertėjavo.

Stovyklos programai dau
giausia vadovavo klaipėdiškiai, 

Grupė išeivijos lietuvių jaunimo atstovų stovykloje Montevideo 
apylinkėse Nuotr. E. Putrimo

AtA 
ANTANUI STEIGVILUI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną STASĘ, dukrą 
NEMIRĄ, sūnus, jų šeimas bei artimuosius ir kartu 
liūdime -

Nina Balčiūnienė
Regina ir Vytautas Borisevičiai

ypač kalbant apie vadovavimo 
įgūdžius, kurie reikalingi bend
ruomeninėje veikloje. Rima Po- 
likaitytė, veikli ateitininkė, 8 
metus organizavusi kas vasarą 
lietuvių kilmės jaunimui stovyk
las Dainavoje, organizavo pro
gramas, kurios padėjo daly
viams labiau susipažinti su savo 
lietuviška kilme ir tapatybe.

Grįžę į Montevideo tęsėme 
suvažiavimą studijų dienose, 
kurios įvyko UL draugijos pa
talpose. Montevideo mieste yra 
dar vienas lietuvių klubas - ko
munistų, kurie dar nepripažįs
ta Lietuvos nepriklausomybės. 
Nors temperatūra kasdien vir
šydavo +32°C, visi dalyviai gy
vai įsijungdavo į diskusijas ir pa
skaitas. Jaunimas iš įvairių 
bendruomenių turėjo progos 
susipažinti su bendruomenės 
lietuviška veikla.

Visi atstovai paminėjo, kad 
jų bendruomenių jaunimo tarpe 
yra labai populiaru dalyvauti šo
kių grupėse. Tik deja, dėl krašto 
ekonominės krizės nelengva šo
kių grupėm dalyvauti šokių 
šventėse užsienyje. Internetas 
yra padėjęs jaunimui išlaikyti 
tarpusavio kontaktą, gauti ži
nias apie Lietuvą ir lietuviškus 
rengimus pasaulyje.

Vienas vakaras buvo skirtas 
Mindaugo karūnavimui. ULJ

Didėja lenkų spaudimas
Lenkijos seimo užsienio reikalų komisijos išpuolis prieš Lietuvą

KAZIMIERAS GARŠVA, 
Vilnius

Geriausias sąlygas kultūrai 
palaikyti už Lenkijos ribų turi 
Lietuvoje, bet mums sunkes
niais laikotarpiais dėl jų daro
mas didžiausias spaudimas.

Lenkijos senatoriai išreika
lavo sušvelninti bausmes Šalči
ninkų rajono autonomininkams. 
Prieš gyventojų valią atidėtas 
Vilniaus rajono naujas admi- 

Sąjunga, sukvietusi vietinius lie
tuvius, (jų tarpe ir neseniai pa
skirtą Lietuvos garbės konsulę 
Urugvajui Birutę Macanskienę) 
suvaidino Mindaugo krikštą ir 
karūnavimą. Po to įvyko poky
lis, kuriame visi vaišinosi jauni
mo pagamintais cepelinais iš P. 
Amerikos bulvių! Per visą suva
žiavimą patys ULJS nariai ne 
tik aktyviai dalyvavo suvažiavi
me, bet ir turėjo laiko kasdien 
nupirkti maisto ir jį pagamint 
visiems dalyviams. Visi jautėme 
šeimininkų svetingumą ir rūpestį.

Jau PAL Sąjungos organi
zuojami suvažiavimai tapo tra
dicija. Džiugu, kad Klaipėdos 
Dvasinės pagalbos jaunimui 
centras ne tiktai padeda Klaipė
dos jaunimui, bet ir kasmet at
vyksta atstovai į užsienio lietu
vių jaunimo suvažiavimus bei 
stovyklas.

Suvažiavimo rezultatai jau 
pradeda ryškėti. Pvz. Argenti
nos lietuvių jaunimo sąjunga po 
kelerių metų snaudulio atsinau
jino; per ištisus metus įvairiuose 
kraštuose organizuojamos jau
nimo stovyklos, įtraukiama dau
giau vietinio jaunimo į veiklą; 
jaunimas gauna progos susipa
žinti su jų bendruomenės veikla 
ir pastebi, kad lietuvybė yra pla
tesnė už vietinę bendruomenę, 
kad yra gyvas ryšys su Lietuva.

Sekantis PALJ suvažiavi
mas įvyks 2001 m. Brazilijoje.

nistracinis suskirstymas nors iš 
Punsko pasienio užkarda neiš
kelta. Sumažinus daugelio Len
kijos lietuvių mokyklų klases, 
Lietuvoje prievarta įvedamas 
privalomas lenkų kalbos egza
minas, nors daugelio lenkų gim
toji kalba - gudų. Nepagrįstos 
nuolaidos pakurstė neoželigovs- 
kininkų apetitus.

Lietuvą laikydami Lenkijos 
provinicija, kai kurie Lenkijos 
seimo nariai jau draudžia atkur
ti mokyklas valstybine kalba. 
Sausio 4 d. kalbėdamas Lenki
jos seimo užsienio reikalų ko
misijoje, Lenkijos užsienio rei
kalų viceministeris Radoslavas 
Sikorskis, siekdamas iš Lietuvos 
mokyklų valstybine kalba atimti 
patalpas, Kalesninkų pagrindi
nės mokyklos vargstančių moki
nių skaičių sumažino nuo 42 iki 
3, o Kalvelių antrosios vidurinės 
- nuo 172 iki 0.

Skirtingai nuo visų kitų Lie
tuvos tautinių mažumų, lenkų 
vardus, pavardes įkyriai reika
laujama rašyti pagal Lenkijos 
taisykles lenkiškomis raidėmis, 
neišskiriant ir etninių žemių lie
tuvių dabartinėje Lenkijoje. Be 
nuosavybės dokumentų verčia
ma “grąžinti” žemę kolonistams 
lenkams, nors Seinų krašto ir 
Mažosios Lietuvos pakraščio 
tremtiniai Lenkijoje žemės ne
atgauna.

Nuo 1998 metų Lenkijos 
Kovų ir kančių atminimo apsau
gos taryba Varšuvoje leidžia 
“Vilniaus Kalendorių”, kuriame 
rašoma, jog lietuvių junginiai 
“okupavo” savo ilgaamžę istori
nę sostinę Vilnių ir Lietuvos ry
tus, o Leiddja 1919, 1920 metais 
juos “išvadavo”. Kalendoriuje 
garbinami Armijos krajovos žu- 

Lenkupys Siesartin įsilieja, 
Žydi lankos ir noksta kviečiai. 
Ežerėlis ir parko alėjos - 
Taip svečius pasitinka Lukšiai. 
Neužmiršim šviesuolio Tatarės, 
Neužmiršime dvaro Zyplių. 
Paklausyk - senas ąžuolas bara: 
Kerpės auga ant rūmų senų.

Janina Strimaitienė

LUKŠIAI - derlingoje Sūdu
vos žemėje prie Kauno-Naumiesčio 
plento išsidėstęs anksčiau buvęs 
valsčiaus centras. Nepriklausomy
bės metais pastatyta nauja pra
džios mokykla, o netoli esančiame 
Zyplių dvaro pastate buvo įsikūru
si 1919 m. iš Seinų ištremta kunigų 
seminarija, po kelerių metų perkel
ta į Gižus. Čia pradėjo dirbti že
mesnioji žemės ūkio mokykla. Dva
ras paverstas pavyzdiniu ūkiu. Į 
šią apylinkę iš Sakių buvo perkelta 
rajono ligoninė. Iš čia kilęs knyg
nešių vadas kun. M. Sideravičius, 
JAV lietuvių laikraštininkas J. 
Adomaitis-Gernas, knygnešys Pr. 
Kriaučiūnas ir kt. Čionai mokėsi 
Jonas Basanavičius, vikaravo švie
tėjas ir rašytojas kun. Ant. Tatarė, 
savo įkurtoje pradžios mokykloje 
kelerius metus pats mokęs vaikus.

- Ką galėtum, kun. Gvidai, 
pasakyti apie dabartinius Lukšius?

- Jei Jus domintų skaičiai, 
tai galėčiau atsakyti mūsų mo
kytojo lituanisto Vytauto Ar- 
monavičiaus knygelėje “Luk
šiai” (1997) surinktais duomeni
mis. Plotas - 143 kv.km., 56 kai
mai - 1232 ūkiai, 3030 gyvento
jų, centras - Lukšiai su 23 gat
vėmis, 453 gyvenamaisiais na
mais, 705 šeimomis, 1734 gy
ventojais.

- Dailininko A. Každailio 
nupieštame Jūsų miestelio herbe 
pavaizduotas angelas su palmės 
šakele, o pačioje apačioje - už
versta knyga. Ar čia yra tiesioginė 
sąsaja su Jūsų krašto švietėjais, 
ar ši heraldika turi kitokią 
prasmę?

- 1997 m. rengiantis Lukšių 
300 metų sukakčiai kilo mintis 
sukurti savo herbą, kuris pagal 
visus heraldikos reikalavimus 
turėtų derintis prie vietovės is
torijos ir būdingiausių šio kraš
to požymių. Herbu ėmė rūpintis 
tuometinis Lukšių seniūnas Vi
das Cikana. Herbo heraldika 
mums primena ir mūsų krašto 
švietėjus, ir visų troškimą, kad 
ateityje mūsų apylinkę Dievas 
laimintų, kad ji būtų šviesos, 
taikos ir ramybės skleidėja.

- Ką galėtumėte pasakyti 
apie anksčiau prieš Jus čia- kle
bonavusį. kunigą Lionginą Kune
vičių, slapto pogrindinio leidinio 
“Aušros” redaktorių, pas kurį, la
bai vietinių Saugumo agentų se
kamą, ne sykį pats buvau užva
žiavęs ir kalbėjęsis apie jo reda
gavimą, leidybą.

- Kai 1988 m. prasidėjo At
gimimas, buvau Žemosios Pa
nemunės klebonas. Taigi mudu 
su kun. L. Kunevičium priklau
sėme tam pačiam Šakių deka
natui, buvome kaimynai. Jį daž
nai aplankydavau. Jis su manimi 
apie pogrindinę spaudą nekal
bėdavo, bet jaudindavosi dėl 
žmonių dorovės, dėl tikėjimo, 
dėl Tėvynės ir kitų panašių da
lykų.

- Kokie svarbiausi per Jūsų 
klebonavimo dešimtmetį Luk
šiuose įvykiai?

- 1996 m. buvo kun. Artūro 
Sederavičiaus šventimai ir pri
micijos. Vyskupas Juozas Že
maitis teikė Sutvirtinimo sakra
mentą. 1999 m. įvyko mūsų pa
rapijiečio kun. Virginijaus Gri- 
gučio primicijos. Jis šiuo metu 
studijuoja Romoje. Iškiliausia 
data - Lukšių 300 metų sukaktis.

- Ar Lukšių mokyklos da
bartiniai mokytojai tęsia kadaise 
pradėtas gražias kun. Ant. Tata
rės švietėjiškas tradicijas? Ar gyva 
nūdienių Lietuvos pedagogų šir
dyse toji vienybės, dorovės ir švie
sios mūsų tautos ateities mintis?

dikai. Bet Lenkijos ir Lietuvos 
valdžia sukruto tik tada, kai 
privačiame “2000 metų lietuvio 
kalendoriuje” aptikti du ne
įprasti žodžiai.

Šių metų spalio 9 d. minėsi
me 80-ąsias Lenkijos įvykdytos 
Rytų Lietuvos okupacijos meti
nes. Valstybių santykius siūlo
me tvarkyti paritetiškai arba at
sisakyti bendrų komisijų, ginan
čių tik Lenkijos reikalus.

- Parapijoje turime vieną 
Lukšių vidurinę mokyklą, vieną 
Liepalotų pagrindinę ir vieną 
Lepšių pradinę mokyklą. Džiau
giuosi mokyklų vadovių ir kitų 
pedagogų geranoriškumu, su
prantu jų padėtį, nes jiems irgi 
sunku orientuotis dabarties pai
niavose.

- Kokių kunigų, Jūsų nuo
mone, dabar labiausiai reikia 
Lietuvai ir ypač kaimo para
pijoms?

- Į šį klausimą sunku aiškiai 
ir tiksliai atsakyti. Pats šį klausi
mą dažnai sprendžiu. Tikriau
siai labai stinga pasišventusių, 
atsidavusių Dievui dvasiškių, 
gyvenančių tokiomis mintimis, 
kaip kardinolas Newman: “Aš 
gimiau Tau tarnauti, Tau pri
klausyti, būti Tavo įrankiu. 
Duok, Dieve, kad būčiau aklas 
Tavo įrankis! Nenoriu matyti, 
vien tik noriu žinoti, vien trokš
tu, kad manimi pasinaudotum”. 
Šitokiomis mintimis turėtų gy
venti ne tik kunigai, bet ir mo
kytojai, gydytojai ir... kiekvie
nas tautietis.

- Kaip sekasi Jūsų parapijos 
ribose katechetinis ir kitas sielo
vadinis darbas? Kokie Jūsų ryšiai 
su mokyklomis, jų mokiniais?

- Mokyklose dirba kateche- 
tės. Savo darbą atlieka nuošir
džiai, pasišventusiai. Liepalotų 
pagrindinėje mokykloje tikybos 
pamokas lanko visi mokiniai, 
Lukšiuose - ne visi. Parapijoje 
prie sielovadinio darbo turėtu
me skirti ir “Caritas” darbuoto
jus, taip pat giedančius suaugu
siųjų ir jaunimo choruose gies
mininkus, savo gražiais balsais 
šlovinančius Dievą ir džiuginan
čius žmonių širdis.

- Ką norėtumėte pasakyti 
Kanados lietuviams, ypač tiems, 
su kuriais susitikote, ir tiems, ku
rių nematėte?

- Visiems, su kuriais teko 
susitikti, kuo nuoširdžiausiai 
dėkoju už dėmesį parodytą 
man, atvykėliui iš Lietuvos. 
Ypač dėkingas Kazimierui ir 
Klementinai Slyžiams, gyvenan
tiems Sault Ste. Marie mieste. 
Šie žmonės mane pakvietė į Ka
nadą ir rūpinosi manimi. Dė
kingas Lietuvos kankinių šven
tovės Mississaugoje, Delhi, Wa- 
sagos, Sudbury kunigams, ota- 
viškiui T. Viktorui Skilandžiū- 
nui, Montrealio Aušros Vartų 
kunigui ir visų lietuviškų para
pijų kunigams, parapijiečiams 
už nuoširdumą, meilę ir jų pa
rodytą dėmesį. Telaimina Die
vas visus Kanados lietuvius!

- Kokios, Jūsų supratimu, 
mūsų, lietuvių, turėtų būti nūdie
nos dvasinės stiprybės gairės, me
džiaginio ir vidinio gyvenimo at
sargos, šviesesnės mūsų ateities 
atspara ir stiprybė nevilties, nuo
vargio, šiandienės įvairiapusės 
krizės akistatoje?

- Iš tikrųjų daug esama blo
gio, bet vien tik dejonėmis jo 
nenugalėsime. Būtinas atkaklus 
ir sąžiningas darbas, visų noras 
uoliai atlikti savo pareigas, nesi
vaikyti vien tik naudos. Mūsų 
tautai labai reikia idealistų, to
kių kaip prof. Eretas, dr. Vincas 
Kudirka, mūsų krašto švietėjas 
kun. Tatarė. Visai tautai būti
nas ryžtas, vieningos, sutelkti
nės pastangos dirbti, nugalėti 
pirmiausia blogį savyje. Revo
liuciją reikia pradėti nuo savęs.

Ačiū už pokalbį. Ši kelionė 
po Kanadą tepraturtina Jūsų 
dvasinę darbuotę Lietuvoje.

Kalbėjosi -
kun. K.J. Ambrasas, SJ,

Montrealis

Vasario 16-sios iškilmės Anapilio 
salėje pranešėja VIKA ROSS va
sario 20 d. Nuotr. K. Baliūnaitės
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Kun. GVIDAS PUŠINAITIS, Lukšių parapijos klebonas (dešinėje), su 
kun. STASIU KAZĖNU, SJ, Biržų klebonu, studijuojančiu Montrealyje

Sovietiniam įšalui tirpstant
ANTANINA GARMUTĖ, 

Kaunas

Keičiasi kalendoriai. Žen
gia metai per šimtmečių ir tūks
tantmečių slenksčius. O mūsų 
atkovota Nepriklausomybė atsi
remia dar tik į pirmąjį dešimt
metį. Daugybė pokyčių: teigia
mų ir negiamų. Teigiamų mes 
linkę nepastebėti, o neigiamais 
piktinamės.

Parduotuvės jau nebestebi
na prekių gausa. Atvertos pa
saulio valstybių sienos. Per 
kraštus veržiasi minties ir žo
džio laisvė. Aruoduose pelyja 
nesuperkami grūdai. Tvartuose 
- peraugę gyvuliai. Neateina 
Mesijas, kuris tuo pasirūpintų. 
Tūkstančiai bedarbių palikti sa
vo pačių likimo valiai. Skiname 
per 50 metų degradavusios mo
ralės vaisius. Gilus buvo tas so
vietinis įšalas. Jam tirpstant už
griuvo plėšraus egoizmo laiko
tarpis ir ciniškas gobšumo su
klestėjimas. Sovietžmogių pasi
rodė besama ne mažiau kaip 
70% visuomenės. Jie atkuto vi
sose gyvenimo srityse. Soviet- 
žmogiai be gailesčio sunaikino 
vidutiniąją klasę - valstybės pa
grindą. Nežinia, kur dingsta iš 
biudžeto milijardinės pinigų su
mos. Netolygiai žiaurus finansų 
paskirstymas algose. Finansinę 
krizę lydi moralinė. Žiniasklai- 
dos duomenimis, kasmet nusi
žudo 40-50 vien tik vaikų. Nu
karšę senukai tęsia gerumo es
tafetę - iš savo pensijų išlaiko 
bedarbius vaikus ir jų vaikus.

Skurdo fone pamatėme, 
kad kelias į dvasios laisvę išklo
tas spygliais. Sovietiniai papro
čiai gajūs. Tie, kurie nešė (vo
gė) iš anų fabrikų, tebeneša ir iš 
dabartinių įmonių, jas žlugdyda
mi. Vidužiemyje badu gaišta 
puikūs sportiniai žirgai - trakė
nai. “Supraskite, kad arkliai - 
ne automobiliai, juos šerti rei

JUOZAS JOKUBONIS, g. 1915 m. lapkričio 28 d. Politkalinys, liaudies 
dainininkas Nuotr. H. Paulausko

Nepalaužtas ąžuolas
Tragiškai sunkų gyvenimą pa

tyrė Juozas Jokūbonis (gimęs 1915 
m. lapkričio 28 d. Daujočių kaime, 
Svėdasų valsčiuje). Prieš karą tar
navo Lietuvos kariuomenėje, 1939 
m. dalyvavo žygyje į Vilnių. Sovie
tams okupavus Lietuvą buvo suim
tas, kalintas Sibiro platybėse. Nepa
prastai sunkiuose ir pavojinguose 
darbuose neteko beveik visų deši
nės rankos pirštų. Bet ir būdamas 
invalidu sugebėjo išmokti siuvėjo 
amato ir tapti puikiu meistru - ma
ža adata paklūsta pirštų liekanom ir 
susiuva net storiausius kailius!

Bet didžioji Juozo aistra - lietu
viškos dainos. Jis dainavo puikiu bari

kia” - vogravo žirgyno soviet- 
žmogis. Prie tvarto mėtėsi ap
snigtos, net neužkastos žirgų 
maitos. Iš televizoriaus ekrano 
žvelgė liūdnos dar gyvų žirgų 
akys, nejaudinančios nei bend
rovės akcininkų, nei gyvūnų glo
bos draugijų...

Lietuvos televizija parodė 
tautai dar du įdomius vaizdus iš 
mūsų gyvenimo. Pirmasis vaiz
davo Karijotiškių šiukšlyną prie 
Vilniaus, kuriame prieš šventes 
rausėsi apie 700 žmonių. (Pa
prastai jame darbuojasi apie 
300 vargetų).

Antrasis vaizdas tviskėjo 
prabanga. Švęsti jubiliejinių 
2000-jų sutikimo į prašmanų 
Vilniaus restoraną rinkosi val
džios grietinėlė. Iškilmingi, orūs 
ponai ir nežinia kokių žvėrių 
kailiais pasidabinusios jų po
nios. Televizijos kameros atly
dėjo juos iki pat durų ir čia jų 
linksmybes rodė per stiklinę sie
ną, iš tolo. Mat žurnalistų vidun 
neįleido. Betgi atsirado vienas 
jautrus tos aukštuomenės atsto
vas - jis išnešė žurnalistui pri
piltą taurę už durų. Kaip varge
tai. “Argi gaila?” Tai tarsi at
spindėjo esamus kontrastus. Ta
koskyrą tarp visuomenės sluoks
nių. Dabartinę, sovietžmogių 
Lietuvą. Su dar neišgaravusiu 
įšalu.

Tačiau Lietuvoje, kaip ir 
mūsų gamtoje, įšalas ne amži
nas. Laikinas. Jis ištirps. Išga
ruos. Vežimas juda į kalną. Mo
kyklose vaikai gauna teisingas, 
neiškreiptas istorijos žinias. Tė
vų ir mokytojų pastangos auklė
jant jaunimą sutampa. Negero
ves mes matome, bet iš jų nesi- 
tyčiojame. Tai, kas laikina - 
praeina. Mūsų amžiuje nebebus 
antrojo Baltijos kelio. Gyveni
mas pateikia naujas užduotis. 
Atsikratyti įšalo pasekmių. Ir 
kuo greičiau!

tonu pats pritardamas savo darbo 
kanklėmis, stygas liesdamas metaliniu 
grėbtuvu.

Dar sovietmečiu iš jo lūpų už
rašiau į magnetofono juostą retų 
lietuvių partizanų dainų, tų ilgesin
gų ir gal niekam nebežinomų, dai
nuotų tremtyje ir gulago kalėjimuo
se. Jos ilgus metus niekur nebuvo 
skelbtos - tai buvo pavojinga ir atli
kėjui, ir užrašinėtojui. Greitu laiku 
šie įrašai bus paruošti ir skambės 
per Lietuvos radiją. Deja, jau treji 
metai, kai tikro lietuviško dainiaus 
jau nebėra gyvųjų tarpe. Bet jo ta
lentas ir kūrybingumas negali būt 
pamiršti. Henrikas Paulauskas
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NAUJAS AKADEMIJOS VADOVAS

Vasario 23 d. Generolo Jono 
Žemaičio karo akademijoje įvyko 
akademijos viršininko pasikeiti
mo iškilmės, kuriose generolas 
Zenonas Kulys savo įgaliojimus 
perdavė naujajam vadovui pulki
ninkui Algiui Vaičeliūnui. Pasta
rasis iki šiol buvo prezidento na
cionalinio saugumo ir užsienio 
politikos patarėjo pavaduotojas 
gynybos klausimais, iš tų pareigų 
atleistas vasario 22 d. Jis prezi
dentūroje dirbo dvejus metus. 
Mokėsi Karaliaučiaus karo avia
cijos technikos mokykloje, Rygos 
karo akademijoje, Vokietijos 
Bundesvero karo akademijoje. Jis 
yra vadovavęs Panevėžio atskiro 
motordesantinio karaliaus Min
daugo batalionui, vėliau buvo 
motorizuotos pėstininkų brigados 
“Geležinis vilkas” štabo viršinin
kas, skelbia BNS (LGTIC).

PERSODINO KEPENIS
BNS (LGTIC) žiniomis, Lie

tuvoje pirmą kartą buvo atlikta 
kepenų persodinimo operacija, 
tačiau ji nebuvo sėkminga. Pa
cientė, 34 metų amžiaus, mirė 
vasario 23 d. Vilniaus universite
to ligoninės Santariškių klinikoje. 
Operacija truko 12 valandų; mo
teris mirė dėl širdies kraujagyslių 
nepakankamumo. Santariškių kli
nikos vadovas A. Vinkus užtikri
no, kad kepenų persodinimo ope
racijoms ir toliau aktyviai ruošia
masi.

LABDARĄ GAUS INTERNATAS
Austrijos ambasadorius Lie

tuvoje Florian Haug ir Vienos 
pokylio organizacinio komiteto 
nariai vasario 24 d. perdavė Uk
mergės specialiosios internatinės 
mokyklos auklėtiniams pinigus ir 
kitokią verslininkų suaukotą maž
daug 50,000 litų vertės labdarą. 
Jos telkimo tikslu buvo rengiamas 
Vienos pokylis sausio mėnesį Vil
niuje, tačiau jis neįvyko, nes Lie
tuvos laisvės sąjunga baliaus išva
karėse grasino susidoroti su jo 
svečiais.

LIKVIDUOJA STATYBOS 
BENDROVĘ

BNS žiniomis (per LGTIC), 
viena didžiausių Klaipėdos staty
bos bendrovių “Klaipėdos namų 
statyba” užsidarė ir atleido iš dar
bo visus 200 darbuotojų. Rusijos 
ekonominė krizė paveikė bendro
vės veiklą; jai užsakovai skolingi 
apie 3 mln. litų, įskaitant 1 mln. 
litų už statybas Karaliaučiuje. 
Bendrovė išpirko “Vilniaus pre
kybą” ir jos patalpose bus įsteig
tas prekybos centras, kuriame ke
tinama sukurti apie 350 naujų 
darbo vietų.

IŠRINKTAS LIETUVOS 
ATSTOVAS

BNS rašo, kad vasario 16 d. 
įvykusiame Europos Tarybos mi- 
nisterių komiteto pavaduotojų 
posėdyje buvo surengti Lietuvos 
atstovo rinkimai į Europos komi
tetą prieš kankinimą ir kitokį 
žiaurų, nežmonišką ar žeminantį 
elgesį ir baudimą (CPT). Komite
to nariu iš trijų Lietuvos iškeltų 
kandidatų išrinktas Respublikinio 
biomedicinos etikos komiteto pir
mininkas docentas Eugenijus Ge- 
fenas. Komitetas yra sudarytas 
pagal 1987 m. Europos konvenci
ją prieš kankinimą. Ją Lietuva pa
sirašė 1995 m., o ji įsigaliojo 1999 
m. Komitetas tikrina valstybių 
laisvės atėmimo įstaigas, policijos 
areštines ir teikia apie jas reko
mendacijas vyriausybėms. Lietu
voje vasario antroje pusėje pirmą 
kartą lankėsi to komiteto žinovų 
grupė, kuri tikrino įkalinimo įstaigas.

DARBUOTOJAI BLAIVESNI
Kaip skelbia “Lietuvos ai

das”, praėjusių metų darbo sau
gos ir darbdavių bei darbuotojų 
santykių teisinės aplinkybės kai 
kuriais atžvilgiais pernai pagerė
jo, pasak vyriausiojo darbo ins
pektoriaus Mindaugo Plukto. 
Mirties atvejų palyginti su 1998 
m. sumažėjo nuo 32 iki 25, įmo
nėse rečiau pasitaiko sunkių ne
laimingų atsitikimų. Pernai tik 
27% darbovietėse mirusiųjų buvo 
neblaivūs. Inspektoriaus teigimu, 
tai reiškia, “kad žmonės į darbą 
eina blaivesni”. Taip pat profesi
nių ligų išaiškinamumas ir nusta
tymo galimybės padidėjo nuo 
73% iki 90%, nes techniškai ir 
teisiškai dokumentai geriau re
gistruojami pagal nauja profesi
nių ligų tyrimo tvarką, įvestą nuo 
1999 m. liepos 1 d.

PATYS VOGĖ ŠOKOLADĄ

Joniškio rajone policija išaiš
kino “apiplėšimą” sunkvežimio, 
kuriame buvo penkiolika tonų šo
kolado gaminių. Krovinys turėjo 
keliauti iš Olandijos per Lietuvą į 
Estiją, tačiau esą sugedo sunkve
žimis ir susirgo vairuotojas, pasta
tė jį Šauliuose. Tarptautinių per
vežimų bendrovė “Gerada” ap
draudė jį, išsikvietė kitą vairuoto
ją gabenti krovinį į Kauną. Pats 
“Gerados” direktorius išsivežė 
sunkvežimį, grįžo su tuščiu, pasa
kojo policijai, kad buvo apiplėš
tas. Vėliau paaiškėjo, kad pats 
norėjo pasipelnyti iš saldaus kro
vinio ir draudimo firmos. RS.I

Marijampolėje pagerbiamas žuvęs laisvės gynėjas R. JUKNEVIČIUS. 
KASP kariai padeda gėles ant velionies kapo Nuotr. R. Eidukevičiaus

A.a. Veronika Andrašūnienė
Iš Los Angel s, JAV, pasiekė 

liūdna žinia, kad 2000-jų sausio 25 
d. po sunkios ir ilgos ligos, eidama 
94-sius metrus, mirė žinoma Lietu
vių bendruomenės narė Veronika 
Limbaitė-Andrašūnienė, žymaus Lie
tuvos kariuomenės pulkininko, Ne
priklausomybės kovų savanorio, 
Vyčio kryžiaus kavalieriaus Jono 
Andrašūno (1896-1994) našlė.

Velionė gimė 1906 m. gruo
džio 17 d. Vyžuonų bažnytkaimyje, 
Utenos apskrityje. Mokėsi Panevė
žyje, kur baigė mokytojų seminari
ją, mokytojavo. 1931 m. ji susituokė 
Deltuvos šventovėje su Panevėžio 
karo komendantu J. Andrašūnu.
1938 m. jį paskyrus Klaipėdos karo 
komendantu, šeima persikėlė į 
uostamiestį ir čia gyveno iki nacių 
užgrobimo. Iš tų metų Veronika 
Andrašūnienė y>a parašiusi vertin
gų savo ir vyro atsiminimų apie
1939 m. Klaipėdos užgrobino įvy
kius. Palikę uostamiestį, jie apsigy
veno Plungėje, kur J. Andrašūnas 
vadovavo 6-jarn Pilėnų kunigaikš
čio Margirio pulkui. 1940 m. sovie
tams okupavus Lietuvą, pulkinin
kas buvo atleistas iš kariuomenės ir 
šeima slapstėsi Ukmergės apylinkė
se. Čia jiems gimė dukra Dalia, o

artėjant antrai sovietų okupacijai 
jie pasitraukė į Vakarus.

1949 m. Andrašūnai, iškviesti 
Putnamo seselių, atvyko į JAV. Ap
sigyvenę Los Angeles, Andrašūnai 
aktyviai dalyvavo lietuvių bendruo
menės darbe, artimai draugavo su 
gen. S. Raštikio, gen. J. Černius, 
poeto B. Brazdžionio, rašytojo B. 
Railos ir kt. šeimomis, kur svetin
gieji Veronikos namai buvo reikš
mingas lietuvybės židinys.

1994 m. liepos 2 d. Andrašūnai 
visam laikui grįžo į laisvą Lietuvą. 
Deja, po poros mėnesių senasis 
pulkininkas mirė, o našlę ėmė per
sekioti sunki liga. Ir štai dabar į 
amžinybę iškeliavo ir Veronika 
Andrašūnienė, didelio taurumo 
moteris, Lietuvos karinininkų biru- 
tiečių draugijos narė. Likojos duk
ra Dalia Andrašūnaitė-Černienė, 
pasirinkusi motinos pedagogės ke
lią, ir dvi vaikaitės: Rima - Čikago
je ir Dalia - Vilniuje.

Su velione atsisveikino parapi
jos šventovėje Los Angeles lietu
viai. Urna su jos palaikais balan
džio mėnesį bus atvežta ir palaido
ta Kauno Petrašiūnų kapinių me
moriale vyro kape.

Henrikas Paulauskas

Kanados lietuvių jaunimo sąjungos ir KLB valdybos surengtame Vasario 
16-tosios minėjime Anapilio salėje vasario 19 d. Hamiltono lituanistinės 
mokyklos mokinės RENATA ir KRISTINA VALAITYTĖS su mokytoja 
ONUTE STANEVIČIŪTE (viduryje) Nuotr. V. Stanevičienės

DFZUttf four seasons KIZ<r IRK 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 
Coilingwoodo apy
linkėse kreipkitės į

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo Ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

Tinklavietė: www.fourseasonproperties.com

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas" 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr. 
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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

FIRST PLACE 
PHARMACY

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176

S3 HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
S3 HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

Hamilton, Ont.
HAMILTONO “LIETUVOS 

VAIKŲ DIENOS CENTRO” ko
mitetas rengia Velykų stalą š.m. ba
landžio 30, sekmadienį, po 10.30 
vai. pamaldų Jaunimo centro sa
lėje. Numatyta vaikų programa, 
margučių paroda, puošnus stalas ir 
vaišės. Kviečiame visus Hamiltono 
ir apylinkių lietuvius gausiai daly
vauti, o margučių dažymo mokovus 
ir mėgėjus prisidėti savo dažytais 
margučiais prie parodos. Visas gau
tas pelnas bus skiriamas Lietuvos 
vaikų šalpai. Organizacijas prašo
me tą dieną rezervuoti šiam rengi
niui. G. Montvilienė,

“Lietuvos vaikų dienos centro” 
komiteto sekr.

KLK MOTERŲ DR-JOS Ha
miltono skyriaus valdybos posėdis 
įvyko vasario 9 d. B. Skvereckienės 
namuose. Susirinko visos v-bos na
rės. Pasimeldę pradėjome darbą. 
Pirm. M. Vaitonienė, pradėdama 
pranešimą sakė, kad mūsų kuklus 
darbas nėra betikslis, nes suteikia 
žmonėms daug džiaugsmo. Prieška
lėdinis sergančiųjų ir vienišų asme
nų lankymas susilaukė padėkų žo
džiais ir laiškais. Artimiausias atei
ties darbas yra tradicinio Užgavė
nių blynų baliaus suruošimas, kuris 
įvyks kovo 7 d., 6 v.v. Jaunimo 
centre. Lauksime blynų mėgėjų, bet 
tikimės, kad liks neapvilti ir kitų 
lietuviškų patiekalų mėgėjai. Svečių 
laukia kvapni kava, pyragai, loteri
ja, kiti Užgavėnių vakaro malonu
mai. Visuotinis skyriaus narių susi
rinkimas numatomas balandžio 16 
d. Tai lyg pasiruošimas skyrių atsto
vių suvažiavimui Toronte. Kasinin
kė E. Kybartienė pranešė apie fi
nansinė skyriaus būklę. Posėdyje 
aptarta nemažai eilinių darbų. Li
kome dėkingos šios vakaronės šei
mininkei B. Skvereckienei.

Leonas Klimaitis, minėdamas 
motinos IV-sias mirties metines, 
“Vaiko tėviškės namams” atsiuntė 
5000 JAV dol. Esame nuoširdžiai 
dėkingos mieliems P. ir L. Klimai- 
čiams už gausias aukas. Padėdami 
našlaičiams išsimokslinti, tapti do
rais žmonėmis padedame ir Lietu
vai. D.G.

PAGALBA LIETUVOS 
VAIKAMS a.a. Vlado Stabingio at
minimui, užjausdami žmoną, duk
ras ir jų šeimas aukojo: $50 - R. 
Tervydis ir šeima iš St. Francisco; 
$40 - Z. Iwachiew; $30 - K. A. Ru
daičiai; $20 - A. Lesčiuvienė, O. 
Linčiauskienė; a. a. Vaclovo Lin- 
čiausko 3-jų mirties metinių atmini
mui $50 aukojo žmona Ona Lin
čiauskienė; a.a. Rodney Allan Al
derdice atminimui, užjaučiant žmo
ną Danguolę ir visą likusią šeimą 
aukojo: $15 - A. Volungienė; $10 -
E. Grajauskienė, E. K. Gudinskai,
F. Venskevičienė; $5 - F. M. Gu
dinskai; a.a. Vidos Dent-Šopytės at
minimui reikšdami užuojautą ma
mai, seserims ir jų šeimoms, auko
jo: $50 - K. Mileris; $20 - G. Agur- 
kienė, E. K. Gudinskai, M. A. Pus- 
dešriai, A. Volungienė; $10 - A. 
Mačiulaitienė, F. Venskevičienė; 
$5 - F. M. Gudinskai.

Dėkojame visiems aukotojams, 
nuoširdžiai užjausdami liūdinčias 
šeimas. PLV komitetas

AUKOS KANADOS LIETU
VIŲ FONDUI. A.a. Elenos Antanai
tienės atminimui aukojo: $25 - J. 
H. Otto, N. Z. Stonkai, A. Juoza
pavičius; $20 - S. A. Aušrotai, J. 
Stankus, R. J. Piciniai, I. P. Zubai, 
A. Rimkienė, G. J. Krištolaičiai; 
$10 - O. A. Jociai. A.a. S. Pakštie
nės atminimui aukojo $50 L. Pliura; 
A.a.Vlado Stabingio atminimui au
kojo: $20 - S. Dalius, Z. Čečkaus- 
kas, G. J. Krištolaičiai, J. Stankus.

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

St. Petersburgo lietuvių klubo 
popietėje š.m. sausio 16 d. kalbėjo 
neseniai iš Lietuvos grįžusi St. Vaš- 
kelienė. Be kitų dalykų, užsiminė ir 
apie klubo šelpiamus studentus Vy
tauto Didžiojo universitete Kaune. 
Mat Lietuvių klubo kultūrinio bū
relio pastangomis renkamos pasiža
dėjusių aukos po 1 dol. per mėnesį 
šelpti minėto universiteto gabiems, 
bet finansinės pagalbos reikalin
giems studentams. S. Vaškelienė 
tokias surinktas aukas buvo nuve
žusi į Kauną. Ji savo pranešime pa
stebėjo, kad ir nedidelės aukos įga
lina neturtingus studentus tęsti 
mokslą. Susirinkime kalbėjo ir pik. 
A. Garsys, taip pat neseniai grįžęs 
iš Lietuvos, kur trejus metus buvo 
Lietuvos kariuomenės generalinis 
inspektorius. Jis aiškino, kokie pa
gerinimai atlikti kariuomenėję, ir 
pastebėjo, kad šiuo metu Lietuvoje 
kažkieno varoma propaganda prieš 
pareigūnus bei tarnautojus, atvyku
sius iš JAV-bių. (“Lietuvių žinios”, 
284 nr. St. Petersburgo lietuvių klu
bo žiniaraštis).

Australija
Australijos lietuvių jaunimo 

sąjungos valdyba 1999 m. gruodžio 
28 d. Melburno Lietuvių Namuose 
sporto šventės proga surengė atvirą 
susirinkimą aptarti X-tojo Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso. Tai bu
vo taipgi proga susitikti su daugeliu 
sąjungos narių, pasidalinti žiniomis, 
pasitikrinti, kaip vyksta pasiruoši
mo darbai. Į sporto šventę atvyko 
mažiau jaunimo negu tikėtasi. To
dėl reikėsią, kaip rašoma “Mūsų 
pastogės” š.m. 1-2 nr., renginio ko
miteto nariams vykti į Adelaidę bei 
Sidnį painformuoti jaunimą ir vi
suomenę apie artėjantį Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą. Kongre
so komitetas sumanė į sporto šven
tę atvykusiam jaunimui surengti 
iškylą prie Albert Park ežero. Dėl 
blogo oro dalyvavo nedaug jauni
mo, bet iš įvairių vietovių, vienas iš 
Amerikos, Los Angeles miesto.

Britanija
Šv. Kazimiero parapijos patal

pose Londone Lietuvos ambasados 
patarėjas R. Degutis susitiko su 
naujais ateiviais iš Lietuvos. Kaip 
rašoma “Europos lietuvio” š.m. 2 
nr., visą lietuvių bendruomenę šia
me krašte slegia nemalonus politi
nio prieglobsčio prašymo klausi
mas. Pasak ambasadoriaus patarė
jo, buvo susitikimui pasirinkta pa
rapijos patalpa pradėti dialogą, 
nepaisant kokia pradžia jo bebūtų. 
Taipgi ambasadoje suprantama, 
kad praėjusiais metais nei sociali
nės, nei ekonominės sąlygos Lietu
voje nepagerėjusios. Suprantama, 
kad tautiečiai ne iš gero gyvenimo 
leidžiasi klajoti po pasaulį. Nepai
sant visų sunkumų Lietuvoje, pra
ėjusiais metais lietuvių, ieškančių 
prieglobsčio Britanijoje skaičius su
mažėjo. Tai sveikintinas polinkis, 
nes pasidarė nepatogu ne tik dėl iš
galvotų “istorijų”, siekiant prie
globsčio Britanijoje, bet ir dėl to, 
kad šio krašto valdžia paima doku
mentus, be kurių negalima aplan
kyti savųjų Lietuvoje ar kitur pake
liauti. Kaip ten bebūtų, ambasada 
esanti visada pasiryžusi padėti savo 
tautiečiams visuose jų sunkumuose.

Vokietija
Apie Berlyno lietuvių bendruo

menės apylinkės veiklą rašoma 
“Vokietijos LB valdybos informaci
jos” leidinyje 1999 m. 4 nr. Ši apy
linkė pradėjusi vėl veikti 1997 m. 
gegužės 24 d., šiuo metu turinti 33

registruotus narius, nors Berlyne 
gyvena apie 200 lietuvių. Amžiaus 
ir interesų skirtumas esąs didžiulis, 
todėl nelengva esą ilgesnį laiką iš
laikyti susidomėjimą organizacija. 
Nemažai lietuvių atvažiuoja į Berly
ną tik laikinai: studentai, moksli
niai darbuotojai, auklės. Nuo 1997 
m. rudens, išskyrus vasaros mėne
sius, susitinkama kiekvieną mėne
sio ketvirtadienį. Anksčiau į susiti
kimus atvykdavo 40 - 50. Pastaruo
ju laiku jų skaičius žymiai sumažė
jo. Dauguma nenori registruotis 
bendruomenės nariais dėl reikalau
jamo nario mokesčio. 1998-1999 m. 
Lietuvos ambasados Berlyno sky
rius, vadovaujamas dr. J. Galginai- 
čio, uoliai rėmė apylinkės veiklą, 
duodamas susitikimams ir patalpas. 
Nuo 1999 m. pradžios prieglobstis 
rastas vienos parapijos patalpose. 
Apylinkės valdyba ypač padėjo Ber
lyne savo tautiečiams susirasti vieni 
kitus. Jai pirmininkauja J. Dindas.

Lenkija
Seinų krašte viešėdamas vysk. 

P. Baltakis, OFM, praėjusių metų 
lapkričio 26 d. susitiko su Seinų pa
rapijos klebonu kun. K Gacki. Su
sitikime dalyvavo vyskupą lydėjęs 
kun. E. Putrimas, Lietuvos konsu
las Seinuose J. Kindurys, vicekon
sulas R. Gecevičius, Seinų parapi
jos vikaras kun. V. Girdžiušas, Len
kijos lietuvių organizacijų vadovai. 
Klebonas kun. K. Gacki, kaip rašo
ma “Aušros” 1999 m. 23 nr., pa
reiškęs, kad jam perėmus vadovauti 
paprapijai, parapijiečių lietuvių ir 
lenkų santykiai pagerėję. Lietuviai 
šiuo metu neturi jokių problemų. 
Vyskupas P. Baltakis, padėkojęs 
klebonui už rūpinimąsi lietuviais, 
perdavė pastarųjų prašymą, kad 
sekmadieniais lietuviškos pamaldos 
bazilikoje vyktų anakstyvesniu lai
ku. Vyskupo nuomone, laiko pakei
timas neturėtų sudaryti didesnių 
sunkumų, nes lietuviai turi tik vie
nerius Mišias, o lenkai penkerias. 
Klebonas atsakė, kad be vyskupo 
leidimo tokio pakeitimo negalėtų 
padaryti, nes pasipiktintų lenkai 
parapijiečiai. Vysk. P. Baltakis, 
OFM, žadėjo tuo reikalu pasikalbė
ti su Elko vyskupu, įsitikinęs, kad 
kun. K. Gacki pamaldų laiko pakei
timui pritaria.

Rusija
Apie Irkutsko lietuvius Sibire 

rašoma žurnale “Gimtoji kalba” 
1999 m. 12 nr. Šiame krašte vieti
nių gyventojų lietuviai yra laikomi 
darbščiais, kultūringais, sąžiningais 
bei dorais žmonėmis. Apie savo tė
vus pasakoja Tatjana, turinti Ir
kutske vaistinę “Avicena” ir 13-ka 
jos skyrių Irkutsko krašte. Jos ma
ma buvo išvežta į Sibirą iš Lenin
grado, o tėvas Grincevičius, 14-kos 
metų berniukas, iš Lietuvos. Jos tė- 

. tė su seseria Beatriče važiavę kartu 
su 200 kitų tautiečių. Juos išlaipinę 
vietovėje 2000 metrų virš jūros ly
gio tarp Mongolijos ir Altajaus 
Tiašanyje. Žiema buvusi šalta, tai 
po jos iš 200 belikę 50 žmonių ir 
kapinės. 1956 m. Chruščiovas išda
vęs pasus ir jie buvo pervežti bei 
apgyvendinti tarp kazachų ir turkų. 
Lietuviai tam kaimui atnešę didelę 
kultūrą. Pvz. vietiniai žmonės neži
nojo, kas yra paklodės. Tatjanos tė
vas buvo dvarininkas. Jo tėvai turė
jo Ilguvoje prie Kauno 400 ha dva
rą su šeimos koplyčia ir šventove. 
Tatjana su tėvu 1957 m. lankėsi 
Lietuvoje ir toje šventovėje Tatjana 
buvo pakrikštyta bei įrašyta į knygą, 
kurioje nuo 1636 m. buvo surašomi 
nauji šeimos nariai. Senatvėje tėvai 
gyvenę su Tatjana, ir tėvas, būda
mas labai muzikalus, eidavęs į len
kų šventovę vargonuoti. J. Andr.

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury ___ Ontario

ĮTAIKYS
BALTIC EXPEDITING

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦
$12 už vieną kubinę pėdą. 
Papildomai $5 už 10 kg 
siunčiant tuo pačiu adresu 
kitam ąsmeniui.
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

Genei Kairienei (905) 643-3334
PRIIMU SIUNTINIUS ANTRADIENIAIS IR TREČIADIENIAIS

Petras Šturmas (Toronto raj.) (905) 271-8781
Algis Trumplckas (Vasagos ra].) (705) 429-2156
Bernardas Mačys (905) 632-4558
Voyages Poltours Travel (Montrealls) (514) 521-9910

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

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

«TAT A” LIETUVIŲ kredito
A /LLIVl KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125

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

erdviose patalpose.
Mes jaučiamės naudingi galėdami ir toliau teikti 

paslaugas Hamiltono lietuviu, bendruomenei.

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303
195 King Street West 
Dundas 627-7452

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

Andrew W. Swan 
Direktorius

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........2.50%
santaupas..................................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius...................... 3.75%
180 dienų indėlius.................... 3.75%
1 m. term, indėlius................... 5.00%
2 m. term, indėlius................... 5.50%
3 m. term, indėlius................... 5.75%
4 m. term, indėlius................... 5.85%
5 m. term, indėlius................... 6.10%
RRSP ir RRIF
(Variable)................................... 2.50%
1 m. ind.......................................5.35%
2 m. ind.......................................6.00%
3 m. ind.......................................6.25%
4 m. ind.......................................6.35%
5 m. ind.......................................6.60%

PASKOLAS
Asmenines nuo............7.35%
neklln. turto 1 m...........7.55%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. ir Kanados 
vaidilos Iki $60,000 
sumos draudimu

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

INTER AC KORTELĖ

f

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


Dainininkė ir sovietų karininkas
Solistės Aleksandros Staskevičiūtės 100-tąįį gimtadienį minint

EGIDIJUS MAŽINTAS, 
Klaipėda

Jie buvo ryški ir graži pora. 
Ji - pagyvenusi, išskirtinė nepri
klausomos Lietuvos Valstybinės 
operos primadona, jis - už ją 
jaunesnis sovietų karinės žval
gybos (GPU) aukšto rango ka
rininkas. Abu elegantiški, aukš
ti, mėgdavo vaikščioti kartu. Jos 
Desdemona, Mikaela, Margari
ta, Tatjana nuolatos buvo teatro 
žiūrovų dėmesio centre, o Mi
chailo veiklos barai buvo mažai 
kam žinomi, net ir karštai my
linčiai žmonai. Jų neįmanoma 
buvo nepastebėti. Juos matė vi
sur koncertuose, spektakliuose, 
slidinėjančius Tatruose, atosto
gaujančius Palangoje, vaikščio
jančius Vingio parke.

Fronto dainininkė
Aleksandra su Maichailu 

susipažino karo metais, švil
piant kulkoms, sproginėjant 
granatoms. Ji jau buvo visko 
mačiusi, keliavusi, dainavusi ge
riausiuose Europos teatruose, 
dainavusi su švedų tenoru J. 
Bjerlingu ir rusų bosu F. Šalia- 
pinu. O dabar su Lietuvos dai
nų ir šokių ansambliu koncerti
nėse programose, skirtose lietu
viškos 16-tosios divizijos ka
riams, ji, įsispraudusi į Raudo
nosios armijos tankistės unifor
mą, mėgdavo dainuoti kompoz. 
J. Tallat-Kelpšos (žodž. S. Nė
ries) dainą “Mano sieloj šian
dien šventė”. Du ar trys koncer
tai per dieną Aleksandrai buvo 
nedaug. Ji sakydavo: “Operai 
visada atsiras balsingų žmonių, 
o fronte niekada nebus per 
daug, todėl ir važiuoju”. Alek
sandros dėka Miša greitai tapo 
aistringu operų gerbėju.

Gražinos vaidmenyje
Pokario metais grįžo gimti

nėn. Lietuvos operos teatras 
rengėsi pradėti sezoną kompoz. 
J. Karnavičiaus opera “Graži
na” (A. Mickevičiaus poemos 
motyvais). Perpildytame teatre, 
scenos uždangai pakilus, nu
griaudėjo audringi plojimai: 
Lietuvos kunigaikščių menėje - 
Gražina (A. Staškevičiūtė) su

Kaišiadorių folklorinis sambūris “Verpetas”, atlikęs programą 
politkalinių bei tremtinių renginyje

Veiklus dvasingumo centras
Pačioje 2000-jų metų pra

džioje Kaišiadoryse duris atvėrė 
naujai rekonstruotas Sielovados 
centras.

Jame dirba Katechetikos 
centras, jau dešimt metų besirū
pinąs religiniu švietimu. Jis va
dovauja apie 180-ai vyskupijos 
tikybos mokytojų, koordinuoja 
dekanatų metodinių ratelių 
veiklą, rūpinasi katechetų koky
bės kėlimu. Seminarus, konfe
rencijas, stovyklas veda mūsų ir 
užsienio specialistai. Katecheti
kos centre mokytojai gali įsigyti 
įvairios religinės ir pedagoginės 
literatūros, naudotis bibliotekos 
knygomis bei vaizdajuostėmis.

Sielovados centre įsikūręs ir 
Šeimos centras, vadovaujamas 
patyrusios gydytojos-visuomeni- 
ninkės Marytės Bagdonienės. 
Šeimos centro dabuotojos ruo
šia sužadėtinius Santuokos sak
ramentui, dirba su moksleiviais 
pagal ilgalaikę programą, veda 
užisėmimus busimosioms ma
mytėms, telkia bendradarbiavi
mui aktyvias šeimas, rengia dva
singumo savaitgalius ir pan. Šei
mos centro darbuotojos palaiko 
glaudžius ryšius su Lietuvos Šei
mos centru, dalyvauja jų pro
gramose, vyksta į įvairias vys
kupijos vietoves ir ten skaito 
paskaitas sveikatos, moralės, 
psichologijos temomis.

Šiame pastate darbuojasi ir 
mūsų vyskupijos “Caritas” (pir
mininkas - vysk. Juozapas Ma

vyru Liutauru priiminėjo svečius.
Vėliau solistė sakė: “Paty

rusi karo baisumus, pažinusi 
frontą, aš kitaip žiūrėjau j Gra
žiną, ji man buvo panaši į Žaną 
d’Arc, patriotė, protinga, narsi 
moteris”...

Tą pavasarį, kai A. Staške- 
vičiūtė kelintą kartą atidainavo 
titulinę operos dalį, baigėsi 
Antrasis pasaulinis karas. Tada 
šalia darbo teatre ėmė dėstyti 
dainavimo “paslaptis” būsimiems 
dainininkams, koncertuoti, da
lyvauti visuomeninėje veikloje. 
Po Stalino mirties 1953 m. teat
re dainavo paskutinį kartą 
kompoz. N. Rimskio-Korsako- 
vo operoje “Caro sužadėtinė”. 
Iš teatro pasitraukė tyliai, be iš
kilmių ir laiku, kad “niekas ne
prisimintų manęs, blogai dai
nuojančios”.

Mirė nepavargusi
Dabartinės nepriklausomos 

Lietuvos spauda ją minėjo kaip 
“vieną iš mūsų teatro puošme
nų - neabejotino europinio 
masto dainininkę”. Sovietiniais 
laikais ji buvo apdovanota 
dviem Raudonosios vėliavos, 
Tautų draugystės, Garbės ženk
lo ordinais bei medaliais.

Televizijoje buvo rodomas 
Čekoslovakijos dokumentinis 
filmas “Antroji mano tėvynė”, 
kuriame pasakojama apie A. 
Staškevičiūtės jaunystės ir stu
dijų miestą Prahą, kur ji 1930 
m. baigė konservatoriją - daina
vimo klasę, tapo Černošicos 
miesto garbės piliete.

Nors ir aštuntą dešimtį per
kopusi, niekada neatrodė pa
vargusi, mėgo rūpintis visais, 
padėti, globoti. Sol. A. Kučin- 
giui būnant tremtyje tik ji viena 
iš kolegų rašė jam laiškus, siun
tė siuntinius. Po visų sukaktuvi
ninkės vakarų su puokšte rau
donų rožių stovėdavo vyras M. 
A. Belovas, elegantiškas savo 
žmonos operų ir koncertų sce
nose triumfo metraštininkas.

Prieš 15 metų, 1984-taisiais, 
dainininkė atgulė Antakalnio 
kapinėse, nuėjo sunkų meninin
kės gyvenimo kelią nuo Kauno 
darbininkų šeimos mergaitės iki 
operos žvaigždės, profesorės.

tulaitis, direktorius - kun. Rim
vydas Jurkevičius, reikalų vedė
ja - sės. Ramutė Naujalytė). 
Čia suplaukia visos vyskupijos 
“Caritas” reikalai, vyksta konfe
rencijos, gimsta darbo koordi
navimo planai, skatinamos gai
lestingumo ir bendradarbiavimo 
pastangos. Sielovados centre 
įsikūrusi ir viešoji įstaiga 
“Vilties tiltas”. Tai katalikiška 
moterų organizacija, jau treti 
metai telkianti mūsų vyskupijos 
moteris ir mergaites saviauklai, 
švietimui, karitatyvinei veiklai. 
“Vilties tiltą” globoja vysk. J. 
Matulaitis, dvasios tėvas - kun. 
Leonas Klimas. “Vilties tilto” 
skyriai įsikūrę 10-yje parapijų. 
Artimi ryšiai ir visokeriopa jųjų 
parama “Vilties tiltą” jungia su 
krikščioniška panašaus pobū
džio organizacija Vokietijoje 
(In Via-Center).

Pati jauniausia Sielovados 
centro institucija - Jaunimo 
centras, vadovaujamas Inesos 
Sinkevičiūtės. Jai padeda Jau
nimo reikalų taryba (kun. Algir
das Jurevičius, mokytoja Aušra 
Malinauskaitė, ateitininkų va
dovas Nerijus Ramanauskas). 
Jie rengia piligrimines jaunimo 
keliones, koordinuoja katalikiš
kų jaunimo organizacijų veiklą, 
rengia stovyklas (kartu su vo
kiečių jaunimu), organizuoja 
vyskupijos jaunimo susitikimus 
įvairiose parapijose.

B. Grižienė,
Katechetikos centro vedėja

Krikščionybė Lietuvos mene parodos atidarymas Taikomosios dailės muziejuje Vilniuje 1999.XII.28. Parodos 
globėjai - prezidentas Valdas Adamkus ir kardinolas Vincentas Sladkevičius Nuotr. A. Kazlauskienės

Naujas “Heimatgruss”
KAZYS BARONAS, Vokietija

Lietuvių literatūros amba
sadorius Vokietijoje, poetas ir 
vertėjas, emeritas evangelikų 
kun. Alfredas Franckaitis ir šie
met paruošė 120 psl. “Heimat
gruss” leidinį, kuriame spausdi
nami Lietuvos vokiečių prisimi
nimai iš gyvenimo mūsų tėvų 
žemėje, įspūdžiai atkurtoje ne
priklausomoje Lietuvoje.

Teisingai pasisako A. 
Schrader. Jis rašo, kad “Tėviš
kės sveikinimas” yra jungtis-til- 
tas po visą pasaulį išblaškytų 
Lietuvos vokiečių. Jie dabar gali 
laisvai keliauti į savo protėvių 
gimtines, nes Lietuva yra laisva, 
nėra jokių persekiojimų. Be to, 
leidinys yra kaip ir mokyklos 
vadovėlis jaunimui, kadangi jis 
mokyklose nieko negirdi apie 
Lietuvą, apie Lietuvos vokie
čius. Autorius linki, kad “Hei
matgruss” ir toliau būtų praei
ties ir ateities lietuvių - vokie
čių jungtis.

Labai nuodugniai Gertruda 
Fahlbusch iš Bremeno aprašo 
Tauragės miestą tarp 1918 - 
1938 m., prisimindama žydą 
krautuvininką Mauškę Vytauto 
ir Bažnyčios gatvių kampe. Jau 
iš tolo kvepėjo statinėse gulin
čios silkės, žibalas, cukrus, rau
ginti agurkai. 1938 m. Taura
gėje buvo 12,000 gyventojų. Tai 
apskrities miestas, kuriame vy
ko judrus gyvenimas netoli Vo
kietijos sienos. Miestas buvo 
laikomas vienu švariausių mies
tų Lietuvoje. 1998 m. Tauragės 
gyventoja aplankė šį miestą. Jis 
yra labai pasikeitęs. Ji nerado 
turgavietės, kurioje buvo pasta
tyti aukšti namai ir lūšnos. 
Miestas nustojęs prieškarinės 
reikšmės, nes jo vietą šiaurėje 
užėmė Šiauliai, vakaruose - 
Klaipėda.

Apgailestauti reikia, kad 
Lietuvos vokiečiai savo prisimi
nimuose rašo “Kowno”, nors 
tėvas turėjo labai gerą tarnybą 
elektrinėje, nemokamą gražų 
butą su daržu Petrašiūnuose. 
Erika Smitt (dabar Kanadoje, 
mergautinė pavardė Reinhard) 
lankė “Kowno” pradžios mo
kyklą, su tėvais vykdavo sve
čiuotis į “Schanzen”, vėl į 
“Kowno” teatrą.

Reikėtų kun. A. Franckai- 
čiui tuos rusiškus ar lenkiškus 
mūsų miestų pavadinimus pa
keisti lietuviškais. Autorė ap
lankė šiandieninę, jau pasikei
tusią Lietuvą, malonius lietu
vius, gyvenančius tėvų namuo
se, kurie Lietuvos vokietę pą- 
kvietė į vidų, kalbėjosi ir turbūt 
vaišino.

Dar blogiau, kai į prisimini
mus įpinamos politinės praei

Toronto-Mississaugos lietuvių Vasario 16-sios iškilmėje Anapilio salėje 
dalį meninės programos atliko smuikininkė A ŠARPYTĖ (kairėje) ir 
pianistė L. PAULAUSKAITĖ-KANOVIČIENĖ Nuotr. K Baliūnaitės

ties intrigos. Jų autorius, Lietu
vos repatriantas, gal teisingai 
nusako visų Lietuvos vokiečių 
nuotaikas rašydamas, kad Lie
tuvos vokiečiams Vokietija bu
vo pažadėta garbinama žemė, o 
Hitleris - tai Vokietija. Jis prisi
mena 1935 m. gyventojų lietuvi
nimą. Lietuvos vyriausybė vieną 
po kitos uždarė vokiškas mo
kyklas, tarnautojai negalėjo pri
sipažinti esą vokiečiai, vyko lie
tuvinimas pavardžių, pridedant 
vyrams “is” ar “as” galūnes, 
moterims “ienė”, netekėjusioms 
“ytė” ar “aite”. Gaila, bet to
kiais šovinistiniais prisiminimais 
autorius tikrai neprisideda prie 
tiltų statymo tarp lietuvių ir 
vokiečių.

Kanadoje gyvenąs Lietuvos 
repatriantas Otto Danner pla
čiai aprašo savo įsikūrimo die
nas Klevo lapo krašte, suminė
damas netolimą Hamiltono 
Fruitland’o vietovę, išvardinda
mas Lietuvos vokiečių pavar
des. Dabar O. Danner apsigyve
no Londone, minėdamas lietu
vių katalikų parapiją, Toronte - 
liuteronų, kun. Alg. Žilinską.

Dr. G. Cronan spausdina 
kario Pr. Kesslerio laiškus, ku
rių dalį jis atsiuntė iš Lietuvos. 
Jis aprašo staigų Sov. Sąjungos 
puolimą, gan greitai pasiektus 
Prienus netoli “Kowno”. Katali
kas, žygiuodamas į Vilnių - 
“Wilno” mato grasias katalikų 
ir ortodoksų šventoves, džiau
giasi, girdėjęs rugpjūčio 15 d. 
radijo bangomis perduodamas 
Mišias, lietuviškas giesmes. Vo
kietis rašo, kad kariams buvo 
uždraustas šventovių lankymas, 
tačiau Dievo Kūno šventės pro
ga jis aplankęs šventovę Vilniu
je, pasimeldęs gal paskutinį kar
tą katalikų maldos namuose.

1998 m. liepos 3 d. Irma 
Griesmann skrido į Vilnių, apsi
stojo Vilniaus viešbutyje. Tik 
čia paaiškėjo, kodėl lėktuvas 
buvo pilnas keleivių - mat Lie
tuvos sostinėje vyko Tautinių 
šokių ir dainų šventė. Žiūrėda
ma iš viešbučio lango vokietė 
matė įvairiaspalviais tautiniais 
drabužiais dalyvius ir žygiuojan
čių grupių užrašus: Argentina, 
Brazilija, Alberta-Kanada, Aus
tralija, Vokietija ir 1.1. Iš visų 
pasaulio kampų suplaukė lie
tuviai į tėvų kraštą, susijungda
mi su tėvynainiais, nors gal jų 
dauguma apie Lietuvą žino tik 
iš tėvų ar senelių pasakojimo. 
Sujaudino vokietę toks vaizdas.

Autobusu vokietė nuvyko į 
Kauną, aplankė buvusią vokie
čių gimnaziją, funikulieriu pasi
kėlė į Žaliakalnį. Prieš karą ji 
mokėjusi 5 et. dabar - 50 et. 
Vagonėlis labai apleistas, nu
trupėję dažai.

Evangelikų kunigas, poetas, 
vertėjas ALFREDAS FRANCKAI
TIS Vokietijoje

Liūdną vaizdą jai paliko 
Lietuvos kaimas: ūkininkai į 
laukus važiuoja sudžiūvusiais 
arkliukais ar net karvėmis, visiš
kai nesimatė mašinų. Aišku, 
kad kaimas gyvena vargingai, 
ūkininkai neturi pinigų. “Lietu
va į Europos sąjungą?” - klau
sia vokietė.

Leidinyje randama kun. 
emerito A. Franckaičio poezijos 
bei vertimų iš lietuvių kalbos. 
Nepaisydamas silpnos sveika
tos, žmonos ligos, lietuvių bičiu
lis “nenurimsta” ir kiek galėda
mas garsina savo tėvynainių ar 
jau už Lietuvos ribų užaugusios 
antros ar net trečios kartos jau
nimo tarpe Lietuvos vardą. Lin
kime jam sveikatos ir toliau 
tęsti šį kilnų ir gražų darbą. Ev. 
kun. A. Franckaičio adresas: 
Herrn Pfarrer A. Franzkeit 
P.i.R. Hindenburgstr. 25, 27232 
Sulingen, Germany.

Leidinio pabaigoje spausdi
namas Lietuvos vokiečių valdy
bos narių sąrašas ir adresai, gar
bės narių pavardės, žurnalo 
“Die Raute” adresas, Lietuvos 
vokiečių kartotekos, Lietuvos 
evangelikų vokiečių šalpos or
ganizacijos, Vokietijos Lietuvių 
bendruomenės ir Lietuvos am
basados adresas: Botschaft der 
Republik Litauen, Katharinen- 
str 9, 10711 Berlin, Germany. 
Tel. 030/8906810. Bonoje liku
sios atstovybės taip pat naujas 
adresas: Konstantin Str. 25a, 
53179 Bonn-Bad Godesberg, 
Germany. Tel. 02/28914910.

Kristaus gimimo šventės 
proga kun. A. Franckaitis at
siuntė gražią dovaną - savo 
poezijos rinkinį “Meilės ir ilge
sio eilės”. Autoriaus lėšomis 
išleido Lietuvos rašytojų s-gos 
leidykla. Leidinys gaunamas pas 
autorių.

“Heimatgruss” redaktoriaus 
A. Franckaičio paiškinimas. La
bai man suprantama, kad Jums 
nepatinka mano “Heimatgruss” 
Kauno vardas, dar kartais vadi
namas “Kowno”. Aš pats tokio 
pavadinimo nevartoju, bet jeigu 
senoji karta, dar caristiniais lai
kais užaugusi taip parašo (ir be
kalbėdami taip sako), nenorė
čiau tų senelių dar pertvarky
ti... Tada juk reikėtų vietoj 
“Tauroggen” - vartoti “Taura
gė”, o “Šiauliai” būtų nebe 
“Schaulen”, Šančiai - nebe 
“Schanzen” ir t.t. O. ką daryti 
su “Berlin” - Berlynu? Paris - 
Paryžius, net ir Karaliaučius vėl 
virstų į “KSnigsberg” (ten aš 
gimęs! Jokiu būdu ne “Kalinin
grade”!!). Gal Jums jau girdėtas 
Kauno ir toks vardas “Kauen” 
arba “Cauen”. Viduramžiais iš 
lotynų kalbos “civis Cauensis” 
kai kurių net į vokiečių kalbą 
perimtas to miesto pavadini
mas... (Aš jį nelabai mėgstu). 
Mano išvada: “Kowno” nėra 
šovinistinė intriga nepriklauso
mybės laikų - tai tėra reliktas iš 
praeities (dings kartu su tų lai
kų karta...).
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U KULTQEWEJE VEIKLOJE
A. a. grafiko Antano Kučo 

(1909-1989) sukaktuvinė paroda 
Paveikslų galerijoje, Vilniuje, bu
vo atidaryta 1999 m. gruodžio 
mėn. ir veikė iki š.m. sausio 9 d. 
Kaip “Lietuvos aide” (1999.XII.7) 
rašoma, A. Kučas daugiausia kūrė 
knygoms iliustracijas ir knyg- 
ženklius. Didelę jo darbų dalį su
daro Lietuvos klasikų S. Stanevi
čiaus, B. Sruogos bei kitų rašytojų 
knygų iliustracijos. Parodoje taip 
pat buvo išstatyti piešiniai, rodo
mos kai kurios su jo gyvenimu ir 
darbais susietos nuotraukos.

Tautodailininkas Jonas Grun
da savo lėšomis įsteigė pirmąją 
privačią meno galeriją Ignalinoje. 
Ir pirmoji paroda joje įvyko 1999 
m. gruodžio 11d. Buvo išstatyti J. 
Grundos medžio darbai, J. Kava
liausko tapyba, A. Dolotovo foto
grafijos. Su abiejų tautodailininkų 
darbais yra jau susipažinę ne tik 
Lietuvos miestai, bet ir Prancūzi
jos, Norvegijos, Danijos, Vokieti
jos. J. Baltakis “Lietuvos aide” 
(1999.XII.7) rašo, Ignalinos mies
to savivaldybės užsakymu, abu šie 
menininkai kuria suvenyrus, kurie 
vežami į įvairius Europos kraštus.

Lietuvių, latvių ir estų šiuo
laikinio meno-tapybos ir skulptū
rų paroda buvo atidaryta š.m. 
sausio 25 d. Valstybinio meno 
klube, Niujorke. Dalyvauja 40 
menininkų su 67 darbais. Iš Niu
jorko paroda keliaus į Vašingto
ną, Čikagą, Hiustoną ir Los An
geles. Kaip rašo ELTA (2000.1. 
27), lietuvius autorius šiai paro
dai pateikė Šiuolaikinio meno 
centras, “Arkos” galerija, Daili
ninkų sąjunga ir Vilniaus dailės 
akademija - iš viso 15 menininkų. 
Visuomenei susipažinti su paro
dos dalyviais padeda gražiai Suo
mijoje išleistas katalogas. Parodą 
surengė JAV Baltijos fondas.

Lietuvos menininkai bei Mu
zikos akademijos profesoriai, 
kaip skelbia ELTA (2000.1.27), 
kreipiasi į valdžios institucijas, 
prašydami atidžiai išnagrinėti 
naująjį Visuomenės informavimo 
įstatymą. Jokių žurnalistinės eti
kos matmenų nepripažįstanti kai 
kuri žiniasklaida jau kuris laikas 
kėlė rimtą susirūpinimą intelek
tualų, dvasininkų bei normalių 
šeimų tarpe. Menininkus kreiptis 
į valdžios institucijas pastaruoju 
metu itin paskatino bulvarinio 
laikraščio “Vakaro žinios” rašinys 
apie legendinį Lietuvos tenorą 
(Virgilijų Noreiką), vadinamą gė- 
jumi. Pastarasis esąs vienas iš 
spausdinamo ciklo apie Lietuvos 
žymūnus, įtariamus turint homo
seksualinių polinkių. Menininkai 
kreipimesi rašo, kad “didysis 
šmeižto žinovas - Don Bazilio iš 
Rosini operos ‘Sevilijos kirpėjas’ 
atgimęs Lietuvoje, nes šmeižtui 
suteiktos neribotos galimybės. 
Minėtas laikraštis jokios atsako
mybės nejaučiąs, telefonu primi
nėja gandus ir ‘paslaptis’, drabs- 
tosi purvais, laikraščio tiražas ky
la stulbinančiu greičiu, o storas 
kapšas žurnalistams garantuotas”.

Toronto veikėjos su Lietuvos prezidento žmona A Adamkiene Toronto 
Lietuvių Namuose, kur jos labdaros fondui buvo sutelkta nemaža suma 
dolerių. Iš kairės: A Adamkienė, V. Steponienė, R. Žilinskienė

A t siųs ta paminėti
METMENYS, 1999, 77. Kūry

ba ir analizė. Redaguoja Violeta 
Kelertienė ir Rimvydas Šilbajoris. 
Aministracija: Marija Paškevičienė, 
306 55- Place, Downers Grove, IL 
60516, USA. Pavienio nr. kaina - 
$8, prenumerata metams (du nu
meriai) - $15.

NAUJASIS ŽIDINYS - AIDAI, 
1999 m. lapkritis-gruodis, 11/12. 
Religijos, kultūros ir visuomenės 
gyvenimo mėnraštis. Vyr. redakto
rius - Saulius Drazdauskas. Adre
sas Lietuvoje: Universiteto g. 4, 
Vilnius 20001, Amerikoje: Rev. L. 
Andriekus, OFM, Franciscan Mo
nastery, PO Box 980, Kennebunk
port, Maine 04046, USA Prenu
meratos kaina - 44 JAV doleriai.

Solisto Vaclovo Verikaičio 
mirties dešimtųjų metinių minėji
mas buvo surengtas š.m. sausio 
14 d. Vilniaus rotušėje. ELTA 
pažymi, kad velionis dar prieš ka
rą dainavo operos chore ir kartu 
mokėsi muzikos. Kanadoje dirbo 
vargonininku Toronto Prisikėli
mo parapijos šventovėje, dalyva
vo Kanados operos pastatymuose, 
organizavo išeivijos lietuvių cho
rus, ansamblius, propagavo lietu
vių kompozitorių kūrinius.

Europos informacųos centre, 
Belgijoje, pradedami rodyti Lie
tuvos didžiųjų kunigaikščių privi
legijų originalai - dvidešimt senų
jų pergamentų, priklausančių 
Martyno Mažvydo bibliotekai, į 
kurią jie, kaip ELTA (2000.1.20) 
rašo, greitai negrįš. Po parodos 
Belgijos Antverpene, Kovo 11-to
sios proga, jie bus rodomi Austri
jos Vienoje, balandžio mėn. jie 
keliaus į Čekiją. Prieš dvejus me
tus visa tai jau buvo rodoma JAV, 
Kanadoje ir Suomijoje.

Fotomenininko Algimanto Ži- 
žiūno darbų paroda buvo atidary
ta š.m. sausio mėn. Lietuvos foto
menininkų sąjungos fotografijos 
galerijoje, Vilniuje. Parodoje, pa
vadintoje “Veidai ir mintys”, bu
vo išstatyta apie 80 Lietuvos vei
kėjų portretų. A. Žižiūnas šiuo 
pavadinimu fotoportretų ciklą jau 
kūrė nuo 1977 metų. Turinį suda
rė įvairių profesijų, tautybių ar 
įsitikinimų žmonės. Vienas iš to 
ciklo dalyvių - rašytojas Mykolas 
Sluckis A. Žižiūno darbus įverti
na sakydamas, kad jie atskleidžia 
minties ir jausmo pasaulį. Kaip 
“Lietuvos aidas” (2000.1.14) rašo, 
fotografijų rinkinį sudaro apie 
1500 lakštų su autografais. Rinki
nys pradėtas poeto Eduardo Mie
želaičio portretu. Pats A. Žižiū
nas sako, kad šiais laikais daryti 
fotoportretus yra gana sudėtinga, 
nes asmenybės esančios nuvertintos.

Chackelis Lemchenas, žymu
sis Lietuvos kalbininkas-žodynin- 
kas, buvo parodytas dokumenti
nėje juostoje “Skalvijos” kino 
centre š.m. sausio 27 d. Spektaklį 
rengė Lietuvos žydų bendruome
nė ir Lietuvos žydų kultūros klu
bas. Filmą sukūrė australų reži
sierius R. Freedman, pavadinda
mas jį “Uncle Chatzkel” (Dėdė 
Chackelis). Kaip rašo ELTA 
(2000.1.27), pastarojo biografijoje 
atsispindi XX šimt. politiniai įvy
kiai Rusijoje ir Lietuvoje. Ch. Le
mchenas gimė 1904 m. Papilėje, 
Akmenės raj., baigė Vytauto Di
džiojo universitetą Kaune, moky
tojavo Ukmergės, Kauno, Šiaulių 
gimnazijose. Žydų žudynių metu 
prarado tėvus ir vaikus, pats ken
tėjo Dachau koncentracijos sto
vykloje. Po karo dirbo “Minties” 
ir “Mokslo” leidyklų redakto
riumi. Į lietuvių kalbą išvertė ir 
redagavo “Tarptautinių žodžių 
žodyną”, išleido studiją “Lietuvių 
kalbos įtaka Lietuvos žydų tar
mei”. Kalbininkas mirė Vilniuje, 
sulaukęs gilios senatvės. Snk.

Jurgis Usinavičius, IŠSKRI
DUSIOS BITĖS. Rezistencinio po
būdžio autobiografinis romanas. 
Dailininkas - Rimantas Dichavi- 
čius. Tai autoriaus ir R. Dichavi- 
čiaus bendro likimo autentiškas 
vaizdavimas. Leidykla “Žiedas” 
(Centrinis paštas ab.d.126, Vilnius 
2000, Lithuania). Tiražas - 5000 
egz. Vilnius, 1995 m., 307 psl.

PENSININKAS, 8/99, XV me
tai. Redaktorius - Karolis Milko- 
vaitis. Leidėjas - JAV LB sociali
nių reikalų taryba (2711 W. 71 
Street, Chicago, IL 60629, USA). 
Administratorė - Elena Sirutienė. 
Išeina 8 kartus per metus. Kaina - 
JAV 15 dol. Kanadoje ir kitur - 25 
JAV dol.
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RISIKELIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St.. Toronto. Ontario M6II 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

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

AKTYVAI per 60 milijonų doleriu
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.......
180-364 d. term.Ind......
1 metų term. Indėlius...
2 metų term, indėlius...
3 metų term, indėlius...
4 metų term, indėlius...
5 metų term, indėlius... 
1 metų GlC-mėn.palūk.
1 metų GIG-met. palūk.
2 metų GlC-met. palūk.
3 metų GlC-met. palūk.
4 metų GlC-met. palūk.
5 metų GlC-met. palūk. 
RRSP, RRIFIrOHOSP

“Variable”.......................... 3.50%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind.....5.35%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.....6.00%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind.....6.25%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind.....6.35%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind.....6.60%
Taupomąją sąskaitą Iki...........2.00%
Kasd. pat. taupymo sąsk........ 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

3.25%
4.05%
4.60%
5.25%
5.50%
5.60%
5.85%
4.60%
4.85%
5.50%
5.75%
5.85%
6.10%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų 

■2 metų
3 metų
4 metų
5 metų

7.35%
7.85%
8.05%
8.20%
8.30%

5.95%

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

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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto

z

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 37a%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

Tel. 416 240-0594

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

L U UIS HEIKIGERATIOy 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

llllllllllllllllllllll

1111111111111111111111

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.
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Lietuvos krepšinio žvaigždė Amerikoje
Apie Žydrūną Ilgauską “Sports Illustrated” žurnale

Nors mūsų krepšinio jauna
sis milžinas Žydrūnas Ilgauskas 
šį sezoną NBA lygoje nežaidė 
nė vienų pirmenybinių rungty
nių, tačiau apie jį dažnokai rašo 
amerikiečių spauda, nes jis jau 
pirmaisiais savo žaidimo metais 
šioje lygoje buvo užsirekomen
davęs kaip vienas geriausiųjų 
centro puolėjų. Šis Lietuvos 
krepšininkas su savo 71 milijo
no dolerių sutartimi su Klyvlan- 
do “Cavaliers” klubu yra pats 
riebiausiai atlyginamas lietuvis 
krepšininkas, žaidžiantis bet ku
rioje komandoje pasaulyje.

Apie šį mūsų žaidėją ilgoką 
rašinį išspausdino pagrindinis 
Amerikos sporto žurnalas 
“Sports Illustrated” 2000 m. 
sausio 24 d. laidoje. Ten pasa
kojama apie jo vargus dėl trau
mų ir galimą sugrįžimą į aikšte
lę. Pažymima, jog prieš du sezo
nus jo taškų vidurkis per rung
tynes buvo 13.9, o atkovotų ka
muolių skaičius - 8.8. Jo ateitis 
atrodė labai šviesi, jeigu ne tos 
nelemtos traumos, kurios sekė

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W. 
ir Weston Road)

Aš girdėjau keistą gandą, 
kad ir žuvys žmogų kanda, 
todėl, jei esi žmogus, 
turi būti atsargus...
Eilės ir nuotrauka ROMUALDO KISIELIAUS

KANADOS ĮVYKIAI

VICTOR RUDINSKAS

(Atkelta iš 1-mo psl.),
Britų Kolumbijoje naujųjų 

demokratų partija (NDP) savo 
vadovu išrinko buvusį provinci
jos teisingumo ministerį, 52 me
tų Ujjal Dosanjh, kuris automa
tiškai tapo provincijos premje
ru. Kanados žiniasklaida visur 
pabrėžė, kad tai istorinis įvykis, 
nes pirmą sykį provincijos 
premjeru tapo Indijoje gimęs 
politikas (nors jis geriau angliš
kai kalba, negu Kanadoje gimęs 
min. pirmininkas). U. Dosanjh 
laukia intensyvus darbas suvie
nyti valdančiąją naujųjų demok
ratų partiją ir pasiruošti sekan
tiems provincijos rinkimams, 
kurie turės įvykti prieš sekančių 
metų vasarą.

Kanados futbolo (kojinio) 
rinktinė Aukso taurės pirmeny
bėse netikėtai nugalėjo stiprią 
Meksikos rinktinę rezultatu 2:1. 
Laimėjimas pasiektas viršlaikyje 
ir tuo Kanada pateko į pusbaig- 
mę, kur susitiks su Trinidado ir 
Tabago rinktine. Kanada futbo
lo žinovų buvo rikiuojama į 85

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius 

viena po kitos: pradžioje buvo 
nukentėjusi jo kairė koja, o vė
liau - dešinė.

Čia minimas ir buvęs žymu
sis JAV krepšininkas Bill Wal
ton, kuris dabar dirba televizi
jos pranešėju, turėjęs net 20 ko
jos operacijų. Jis gerai žino, ką 
tai reiškia ir užjaučia mūsiškį. 
Walton duoda Žydrūnui patari
mus: reikia išsiugdyti nepapras
tą kantrybę, bandyti rasti užsi
ėmimą šalia krepšinio. Walto- 
nui tai padaryti pradžioje buvo 
sunku, nors du kartus ir tapo 
NBA čempionu su Portlando ir 
Bostono komandomis. Jis ir da
bar po 14 metų, atsimena nusi
vylimą po paskutinių rungtynių. 
Negalėdamas grįžti j aikštelę, 
Waltonas su tuo sunkiai apsi
prato, ypač manydamas, kad 
nusikalto savo komandai.

Ilgauskas tikisi, kad su juo 
taip neatsitiks. “Aš žaidžiu 
krepšinį nuo 7 metų amžiaus. 
Kai mano karjera baigsis, norė
čiau atsigręžti atgal ir pasakyti, 
jog aš ją turėjau labai puikią, o 

vietą pasaulyje, tuo tarpu Mek
sika stovėjo 10 vietoje.

Naftos produktų kainos vėl 
staiga pakilo visoje Kanadoje. 
Ontario provincijos speciali ko
misija nustatė, kad tai nėra susi
tarimo pasekmė tarp naftos ap
dirbimo bendrovių. Kaltinamos 
OPEC sąjungai priklausančios 
valstybės, kaip Saudi Arabija, 
Kuveitas, Venezuela, kurios su
mažino naftos produkciją ir tuo 
pakėlė naftos kainas pasaulinė
je rinkoje. OPEC nepriklausan
čios valstybės galėtų padidinti 
savo produkciją ir sumažinti 
naftos kainas, bet kažkodėl jos 
dar delsia. Kanados automobi
listų klubas (CAA) iškėlė faktą, 
kad trečdalis naftos produktų 
kainos yra federaciniai ir pro
vinciniai mokesčiai ir atitinka
mos valdžios įstaigos galėtų 
bent laikinai šią kainų krizę su
mažinti. Labiausiai, atrodo, pa
liesti yra paatlantės provincijų 
gyventojai, nes ten daug žmonių 
yra beveik ant neturto ribos, be
darbystė gana didelė, ir daugu
ma namų apšildomi alyva.

Sunkvežimių vairuotojai, 
ypač privačių sunkvežimių savi
ninkai, organizuojasi visoje Ka
nadoje protestuoti prieš aukštas 
dyzelio degalų kainas. Pasirodo, 
kad transporto užsakovai vai
ruotojams moka neatsižvelgda
mi į degalų kainas, o stipri kon
kurencija verčia sunkvežimių 
savininkus priimti siūlomus už
mokesčius. Prieita iki to, kad 
sunkvežimių savininkai nedaug 
uždirba. Šimtai jų užblokavo sa
vo sunkvežimiais Trans-Kanada 
greitkelį paatlantės provincijo-

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 

ne teigti, kad man nebuvo lemta 
viską pasiekti”, - taip amerikie
čių žurnalas cituoja mūsiškį.

Kai amerikiečių sporto sa
vaitraštyje buvo paskelbtas šis 
rašinys apie Ž.I., dar nebuvo ži
noma liūdna naujiena. Pradėjęs 
intensyviau treniruotis mūsiškis 
vėl pajuto kairės pėdos skaus
mą, kurios kaulo lūžis buvo 
diagnozuotas dar praėjusiais 
metais, bet tada buvo manyta, 
kad kaulas sugis be operacijos. 
Tačiau tokiai minčiai nepasi
tvirtinus, sausio pabaigoje buvo 
nuspręsta Ž.I. koją operuoti 
(panaši operacija buvo atlikta jo 
dešiniajai pėdai 1997 metais). 
Klyvlando klinikose Žydrūno 
kairiosios pėdos kaulas irgi bu
vo sutvirtintas varžtais.

Ž.I. pernai sausio mėnesį 
pasirašęs 6 metų 71 mil. dolerių 
sutartį, NBA pirmenybėse Klyv
lando “Cavaliers” ekipoje sužai
dė tik 5 rungtynes ir tuomet, dėl 
patirtos traumos, negalėjo pasi
rodyti aikštelėje.

Mūsų milžinas NBA naujo
kų biržoje 1996 m. buvo pa
kviestas Klyvlando klubo pir
mame rate. Tačiau jis 1996- 
1997 m. sezoną turėjo praleisti 
dėl dešinės kojos pėdos trau
mos. 1997-1998 m. pasirodė la
bai gerai. Dėl minėtos operaci
jos Ž.I. negalės žaisti ir Lietu
vos krepšinio rinktinėje, kuri 
pasirodys Sidnio olimpijadoje 
šių metų rudenį.

Klyvlando lietuvių sambūris 
“Gija” “Draugo” dienraščio 
sausio 29 d. laidoje įdėjo apmo
kamą skelbimą - linkėjimus 
Žydrūnui Ilgauskui, kur sako
ma: “Mielas Žydrūnai, tu esi 
vienas iš tų, kuriais didžiuoja
mės ir dėl kurio jaudinamės, ar 
tai būtų laimėjimai ar trumpa
laikės nesėkmės. Tavo pergalė 
yra ir mūsų pergalė. Esi jaunas, 
energingas ir stiprus. Pasitikime 
tavo jėgomis, atkaklumu ir 
kantrybe. Sveik, stiprėk, tikimės 
neužilgo tave vėl išvysti krepši
nio aikštelėje”. Prie šių linkėji
mų jungiamės ir mes.

Edvardas Šulaitis

Skautų žinios
• Kaziuko mugė - šį sekma

dienį, kovo 5 d. Prisikėlimo parapi
jos salėse. Mugės atidarymas - 9 v. 
r. Po atidarymo - 9.15 v.r. Mišios. 
Dalyvauja visi skautai-ės. Po Mišių 
eina į mugę, kurioje su savo pavil
jonais dalyvaus visos tunto drau
govės. Veiks teikimo “Romuvos” 
stovyklavietės skyriai, skautininkių- 
kų didžioji loterija ir kitokios staig
menos. Tėvų komitetas su pirm. ps. 
O. Narušiene svečius vaišins lietu
viškais valgiais. Kviečiama ir lau
kiama visa Toronto ir jo apylinkių 
lietuviška visuomenė dalyvauti ir 
paremti lietuvišką skautišką veiklą.

• Jūrinės knygos fondas ruošia 
išleisti Lietuvos jūros skautų vado
vėlį “Burės ir varikliai” 3-čią laidą. 
Knygą redaguoja j.v.s. B. Stundžia. 
Ieškomi šiam sumanymui rėmė
jai. F.M.

se, dar keli šimtai stabdė judėji
mą 401 keliu lėtai važiuodami 
link JAV-Kanados sienos ties 
Windsoru (Ontario). Organi
zuojasi ir Kvebeko vairuotojai. 
Turint omeny, kad apie 90% 
maisto produktų Kanadoje, o 
taip pat 80% importo/eksporto 
su JAV krovinių pristatomi 
sunkvežimiais, ilgai netruks, kol 
prasidės maisto produktų ir ga
mybos dalių stygius visose pro
vincijose.

Vėžio liga sergančiųjų gydy
mas švitinimu Ontario provinci
joje pergyvena krizę. Trūksta 
ne švitinimo aparatūros, bet ją 
aptarnaujančio personalo. Prieš 
kurį laiką, mažinant svaikatos 
tarnybos išlaidas, provincija 
prarado daug švitinimo specia
listų. Pastaruoju metu, vėl iš 
naujo padidinus sveikatos biu
džetą, specialistų pradėta ieško
ti svetur ir jau buvo surasta 117 
specialistų, norinčių dirbti On
tario provincije. Bet iškilo nauja 
krizė: federacinė imigracijos 
ministerija (kuri per 24 valan
das be eilės įsileidžia ledo ritu
lio žaidėjus pastoviam darbui) 
labai lėtai tvarko jų imigracijos 
bylas. Tikimasi, kad atkreipus į 
tai žiniasklaidos dėmesį padėtis 
pagerės. G.K.

• Ar jau parėmei Kanados lietuvių 
kultūros muziejų?

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;
- mortgičius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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

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

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

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

Telefonas: 416 207-9239
Elektroninis paštas: parama@total.net Tlnklalapls: www.parama.net

SuWml
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

e
'jQu&e/n (Žfaa/u-e/ 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.
Skrendantiems vasaros metu su suomių oro linija “FINNAIR” ir 

perkantiems bilietus iki vasario pabaigos, duodu 150 dolerių nuolaidą. 
Galintiems išskristi iki balandžio galo - bilietus parduodu dar žiemos 
kainomis. Skrydžiams gegužės mėnesį ir iki birželio vidurio - galioja 
pavasarinės kainos.

UŽSISAKYKITE DABAR! SKAMBINKITE 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
S£SLJ> 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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PASISAKYMAS IŠ VILNIAUS
Leiskite man Jums nuošir

džiausiai padėkoti už atsiųstą bran
gų, patriotišką, puikia, taisyklinga 
lietuvių kalba leidžiamą “TŽ” 2000. 
1.4. laikraštį, kuriame įdėtas ir ma
no trumpas pasisakymas DAUG 
PRIEŠŲ. Savame krašte man nebū
tų spausdinęs nė vienas laikraštis, 
kadangi čia iš tikrųjų DAUG PRIE
ŠŲ visose mūsų gyvenimo srityse. 
Jiems objektyvi tiesa nepriimtina, 
ypač jei kalbama, rašoma apie 
KGB. Negalite įsivaizduoti, kaip 
aktyviai dirba mūsų priešai ir sten
giasi sudaryti kuo baisesnes situaci
jas nepriklausomoje Lietuvoje. La
bai sunku iškentėti akivaizdžiai vis
ką matant ir suprantant. Deja, yra 
ir savųjų tarpe, nesuvokiančių da
bartinės pavojingos padėties.

Su didžiausiu malonumu skai
tau Jūsų laikraštį, kai man atiduoda 
kanadiečiai, gyvenantys su manimi 
po vienu stogu. Čia daug raudonų
jų. Jūsų laikraštį atiduodu skaityti 
savo bičiuliams, siunčiu sūnui į 
Prancūziją, nes jis ten gyvena ir dir-' 
ba jau 10 metų.

J. Kavaliauskienė, Vilnius

GARLIAVOS INVALIDAS
Nuoširdžiai dėkoju Garliavos 

invalidų draugijos narių vardu už 
išspausdinimą mano rašinio “Ir 
laisvėje netrūksta varguolių” ir už 
atsiųstą man šį laikraštį, kurį buvo 
malonu perskaityti visą; mielai pe
rima vieni iš kitų pasiskaityti.

Vasario 8 d. sulaukėme ir pir
mąjį atsiliepimą - B. Vidugiris iš 
Kanados mano vardu ir adresu at
siuntė Garliavos invalidų draugijai 
60 JAV dolerių čekį. Dėkojame 
gerb. B. Vidugiriui už nuoširdumą 
ir auką. Stengsimės prasmingai pa
naudoti. Primenu mūsų adresus, 
tiems, kurie norėtų pagelbėti Gar
liavos invalidams, kurių yra per 500 
suaugusių žmonių ir 62 vaikai. Pa
vedimus ar čekius siųsti: LID Gar
liavos skyrius, kodas 5996223, va
liutinė sąskaita 5246091. LTB Kau
no raj. skyriuje, banko kodas 
60122, adresas A. Baranausko g. 
19, LT-3028 Kaunas, Lietuva. Apie 
persiuntimus prašau informuoti 
mane adresu: Darbininkų g. 74-1, 
LT-4316 Garliava, Kauno raj., Lie
tuva. Aldona Grikietienė,

LID Garliavos skyriaus pirmininkė

FONDAS “VYTIS”
Siunčiu redakcijai savo auto

biografinę knygą “Išskridusios bi
tės”, kurią išleidau 1995 m. Bėra 
keliolika egzempliorių. Ji įtraukta į 
“Lietuvių kalbos” vadovėlį VI kl. 
Antrosios knygos, tai yra “Akme

lokį sveikinimą gavo “Tėviškės žiburiai” iš Argentinos lietuvių ansamblio 
“Nemunas” Kalėdų ir Naujų metų proga. Pasirašė - pirm. Alfonso Juan 
Markus ir sekr. Sofija T. Kemėšius

TO RON T
Rašytoja Irena Mačiulytė- 

Guilford, praėjusiais metais iš
leidusi romaną “The Embrace” 
(Guernica Press), vasario mė
nesį lankėsi Prince Edward Is
land, Moncton ir Ste. Anne 
universitetuose rytų Kanadoje, 
skaitė ištraukas iš savo knygos. 
Taip pat buvo pakviesta po
kalbiui su CBC. Š. m. rudenį 
Kvebeke ir Prancūzijoje bus iš
leistas jos knygos vertimas 
prancūzų kalba.

“Vilniaus” rūmuose, vasa
rio 16 d. įvyko Vasario 16-tosios 
iškilmingas minėjimas. Prie sta
lų, papuoštų gėlėmis ir tautiš
komis servetėlėmis susėdo 120 
dalyvių. Pensininkų klubo pirm. 
A. Sukauskas pradėjo minėji
mą, pasveikindamas gausiai at
silankiusius, ir paprašė tylos mi
nute pagerbti klubo mirusius 
narius. Paskaitininkas Br. Stun
džia savo kalboje nušvietė mūsų 
tautos praeitį ir dabartį, primin
damas, kad dabar Lietuvoje gy
venimas nėra lengvas, sunkiai 
sekasi atsikratyti sovietinių 
įpročių, kurie skaldo visuome
nę, ir dar atsiranda žmonių, sa
kančių, kad prie sovietų buvo 
geriau.

Choras “Daina”, vadovau

nėjantis angelas”, dar gerokai yra. 
Dabar rašau minėtų knygų tęsinį - 
“Amžių (kartų) dialogą”.

Mano tikroji pavardė - Napa
lys Augulis. Bet, pabėgęs iš trem
ties, klastojau dokumentus ir tapau 
Jurgiu Usinavičiumi. Atgavus Lie
tuvai nepriklausomybę, buvo leista 
atsistatyti tikrąją pavardę. Deja, 
pragyvenus penkiasdešimt metų 
Usinavičiumi, susidaro aibė keblu
mų. Mano tėvas - Alfonsas Augulis 
- amžiams liko tremtyje. Palaidotas 
Tuchačiove (knygose - Tuchas). 
Žemė, kurią dirbome, užleista miš
ku. Trobas, mus išvežus, sugriovė 
stribai. Liko ir gražūs, ir siaubingi 
prisiminimai.

Man likimas susiklostė lyg ir 
palankiai. KGB (saugumas) nesu
sekė. Baigiau Lietuvos žemės ūkio 
akademiją ir daugiau kaip 30 metų 
dirbau “Mūsų sodų” žurnalo redak
cijoje (dabar, dėl ekonominių sun
kumų, šio žurnalo leidimas nu
trauktas). Beliko tik visuomeninė 
veikla. Maloniai prašyčiau išeivijos 
tautiečius paremti mano siekius, 
leidžiant tremties ir rezistencijos 
tema knygas. Būčiau labai dėkingas 
už paramą. Ją siųsti šiuo adresu: 
Tremtinių ir išeivių grįžimo į tėvy
nę fondas “Vytis”.

Jurgis Usinavičius,
Architektų 158-20, LT-2049, 

Vilnius, Lithuania

RUSIJOS HERBAS
“TŽ” š.m. sausio 11 d. laidoje 

J. P. Kedžio straipsnyje apie Jelciną 
buvo parodytas Rusijos Federacijos 
herbas, 1993 m. Rusijos seimo pri
imtas. Jis yra panašus į carų laikų 
Rusijos herbą. Centre tarp erelio 
sparnų parodytas kovotojas ne šuo
liuoja ant žirgo, bet risčia bėga, ar
ba tinksliau pasakius - ristele trep
si. Savo rankoje raitelis laiko ne 
kalaviją, bet ietį. Jis taip pat neturi 
skydo. Jokio panašumo į Lietuvos 
vytį nėra. Sprendžiant iš ant raitelio 
nugaros esančių sparnų tai būtų šv. 
Arkangelas Mykolas. Erelis kairės 
kojos naguose laiko ne ilgą kardą, 
bet skeptrą. J.B., Toronto, Ont.

jamas muz. L. Turūtaitės, žavė
jo klausytojus savo patriotinė
mis dainomis kaip “Nemunė
lis”, “Gimtoji žemė” ir kitomis 
dainomis, sukeliančiomis tėvy
nės meilę ir ilgesį.

Prieš pietus kleb. kun. A. 
Simanavičius, OFM, sukalbėjo 
maldą. Valdybos narė T. Ko- 
belskienė padėkojo Vyt. Biršto
nu! už valgių paruošimą ir po
nioms, prisidėjusioms prie mi
nėjimo surengimo. Minėjimas 
baigtas Tautos himnu.

Pranciška Norušienė

A. a. Juzefos Jonaitienės at
minimui vietoj gėlių “Vaikų 
globos namams” (Šv. Pranciš
kaus “Žiedeliai”) aukojo: $50 - 
P. J. Adomoniai, J. R. Setkaus- 
kai, Lapavičiai, Venskaičių šei
ma, A. Pakarnienė; $40 - Fitz
patrick šeima, M. R. Rekašiai; 
$25 - V. E. Abromavičiai, B. Jo
naitienė, J. Lenkaitis; $20 - V. 
Babeckas, Juozaitienė, J. B. Ba
naičiai, Gataveckai, A. P. Bri- 
dickai, B. Jackos, A. Kasiulytė, 
J. P. Gurkliai, M. Povilaitienė, 
B. J. Danaičiai; $10 - A. Babec- 
kienė, T. Pakšienė, B. Kaspera
vičienė, A. Masionienė, V. E. 
Krikščiūnai, B. Ignatavičienė; 
$5 - B.D.A. Pope. B. Jonaitienė

Iškilmingas pokylis Toronto Lietuvių Namuose lankantis Lietuvos prezidentui VALDUI ADAMKUI (vidury
je). Iš kairės: A. Adamkienė, M. Borusienė, A. Vaičiūnienė, KLB pirm. A Vaičiūnas

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS
Re/max West įstaigoje 

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

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

Nemokamas namų įvertinimas

Toronto Lietuvių Namai
Jų pradžia, paskirtis, veikla, dabartinė būklė ir jų ateitis

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

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

B. STUNDŽIA

Vietinė lietuvių bendruo
menė yra gana gausi, pajėgi 
ekonomiškai, nusiteikusi patrio
tiškai. Sumanių ir lietuvybei lai
ką skyrusių įvairių organizacijų 
vadovų dėka Toronte gyvuoja 
trys parapijos, kapinės, šešta
dieninė mokykla, savaitraštis 
“Tėviškės žiburiai”, Lietuvių 
Namai, “Vilniaus” rūmai ir du 
kredito kooperatyvai, įvairios 
organizacijos.

Mažėjant vyresniajai kartai, 
kyla klausimas, kas atsitiks tai 
kartai pasitraukus? Jaunosios 
kartos dauguma nelabai domisi 
vyresniųjų paliekamu paveldu. 
Naujoji ateivių banga sunkiai 
pritampa prie bendruomenės. 
Atrodo, kad su laiku turės vykti 
išeivijoje neišvengiamas pokytis. 
Gal liks kai kurie institucijų lie
tuviški vardai, bet ten jau nebe- 
sigirdės lietuvių kalbos. Pavyz
džių yra, tik reikia nuvykti į di
džiuosius JAV miestus, kur gal 
prieš šimtą metų buvo gyva lie
tuviška veikla.

Esant tokiai būklei, kyla 
Toronto Lietuvių Namų ateities 
klausimas. Asmenys, kurie rūpi
nosi LN įsigijimu, norėjo kad 
tie namai būtų daugelio organi
zacijų suėjimo vieta, bet tų jų 
troškimų vėlesnieji LN valdyto
jai, atrodo, nevisada paisė, ir tik 
kelios organizacijos ten rado 
prieglobstį. Pradžioje, kolei ne
buvo prie šventovių didelių sa
lių, dauguma veiklos reiškėsi 
senuose LN Ossington-Dundas 
gatvių sankryžoje. Ten vykdavo 
visokie minėjimai, organizacijų 
posėdžiai, ruoštasi dainuoti, 
mokytis tautinių šokių.

Atsiradus didesnėms patal
poms kitur, LN lyg ir ištuštėjo. 
Gal dėl to reikėjo keltis į tan
kiau lietuvių gyvenamą Bloor- 
Dundas rajoną. Ten išsiplėtė 
LN būrelių veikla, bet už tat 
mažiau organizacijų jais naudo
josi. Bandyta pritraukti jauni
mą, bet nepavyko.

Nevienas paklaus, kasgi at
sitiko, kad LN netapo pagrindi
nė visakeriopos veiklos vieta? 
Žinoma, LN išlaikymui svarbi 
komercinė veikla, bet ar tai la
bai trukdė lietuviškai veiklai? 
Gal lemiamą įtaką turėjo LN 
valdytojų požiūris į lietuvišku-

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į 

LIETUVĄ ir LENKIJĄ
$1.99 už kilogramą + 

$20 už pristatymą
SKAMBINTI 

905 545-8868 - 
Asta arba Beatas Brasai

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

Hamilton, Ont. L8M 2W7

G?ntuQ>

Best Sellers Ltd. EJ-* JĮĮĮ
Member Broker

4 Robert Speck Parkway Suite 150.
Mississauga Ont. L4Z 1S1

IRENA RENTELIENE
Pirkimo-pardavimo atstovė

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

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

Nwwokalmaa namą fijtružimas 

mą, stoka pakantos, kai kurių 
buvusių ir esamų valdytojų pasi
pūtimas, nesiskaitymas su narių 
pageidavimais. Vienas įtakingas 
valdytojas net suabejojo, ar lie
tuviška veikla LN reikalinga!

Labai nemalonus ir apgailė
tinas buvo nesusipratimas su 
Tėvynės sąjungos Toronto sky
riumi, kada prie įėjimo buvo pa
reikalautas nuomos už salę če
kis, lyg tai vėliau nebūtų atsily
ginta. Dabartinis pirmininkas E. 
Steponas per Kalėdų pobūvį tai 
pavadino nedovanotina klaida. 
Pradėjus atvykti naujiems atei
viams iš Lietuvos, jiems duota 
suprasti, kad LN jie nelabai pa
geidaujami, todėl dabar mažai 
jų atsilanko.

LN veikia keli būreliai ku
rie stengiasi viską pagyvinti, bet 
dažnai susiduria su valdytojų 
biurokratiškumu ir nenoru išeiti 
už komercinės veiklos ribų ir 
priimti naujoves.

Lietuvos prezidento V. 
Adamkaus lankymosi proga 
Bendruomenė sudarė kelis ko
mitetus, į kuriuos įėjo ir LN at
stovai. Jie surengė šaunų pokylį, 
kuris labdarai Lietuvoje sutelkė 
apie 40,000 dolerių. Tik deja, 
apie tą pokylį viešai beveik ne
buvo užsiminta, gal dėl buvusių

Renginių kalendorius
PRISIKĖLIMO PARAPIJOJE: kovo 4 d. Prisikėlimo parapijos va

karienė; kovo 5 d . Kaziuko mugė; kovo 7 d. Mažosios Lietuvos “Šiupinys”; 
kovo 11d. Lietuvos nepriklausomybės atstatymo minėjimas; balandžio 9 d. 
Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo metinis susirinkimas; gegužės 7 
d. Pirmoji Komunija; gegužės 9 d. Dalios Viskontienės ir Danguolės Radt
kes koncertas; gegužės 26 d. Maironio mokyklos užbaigimas; birželio 11d. 
“Aušros” sporto klubo pokylis.

ANAPILYJE: balandžio 29 d. “Tėviškės žiburių” spaudos vakaras; 
gegužės 14 d. Motinos dienos pietūs; gegužės 28 d. kapinių lankymo diena.

LIETUVIŲ NAMUOSE: kovo 4 d. “Tauro” klubo balius; kovo 5 d. 
“Dainos” choro koncertas; kovo 26 d. Lietuvių Namų metinis susirinkimas; 
balandžio 16 d. metinis “Paramos” susirinkimas; balandžio 30 d. Velykų 
pietūs; gegužės 6 d. Kanados lietuvių fondo metinis susirinkimas; gegužės 
14 d. Motinos dienos minėjimas; gegužės 28 d. “Aitvaro” spektaklis.

VILNIAUS RŪMUOSE: kovo 29 d. metinis pensininkų klubo susi
rinkimas; balandžio 23 d. Velykų pietūs; gegužės 13 d. Motinos dienos mi
nėjimas; liepos 12 d. gegužinė High park’e.

KITUR: balandžio 2 d. Trijų chorų koncertas University of Toron
to MacMillan teatre; birželio 30 - liepos 2 d. XI lietuvių tautinių šokių 
šventė Regal Constellation viešbutyje Toronte, Hershey Centre Mississau- 
8°je- KLB Toronto apylinkės valdyba

* Keliones į Lietuvą * Keliones į šiltus kraštus * Draudą *
* Bilietus atvykstantiems iŠ Lietuvos (pristatymas i namus per vieną parą) *

* Dokumentų vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą *
* Dideles nuolaidas dažnai keliaujantiems *

* Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas *

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

XI Lietuvių tautinių šokių šventėje š.m. liepos 2 d. Hershey Centre, 
Mississaugoje ruošiasi dalyvauti Toronto gintarietės: (kairėje) INDRĖ 
SAKUTĖ, AUDRA PUZERYTĖ, AURELIJA KARASIEJŪTĖ

WALTER V. DAUGINIS
IV*I IS VX<- BRAI BUIA

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

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

(šiaurinėj pusėj Queensway; prieš Sherway Gardens)
Tel. 416 622-5305 arba 1-800-463-5305

Faksas 416 620-7584

valdytojų padarytų klaidų.
Kita problema užgulė ant 

LN pečių - tai slaugos namai. 
Pradėjus rūpintis slaugos namų
statyba, sumanymą rėmė visi 
Toronto lietuviai, praktiškai vi
sos organizacijos ir institucijos, 
bet per aštuonerius metus vis 
negaunant leidimų, visas rūpes
tis liko LN ir vienam asmeniui. 
Nariams pareiškus nepasitenki
nimą dėl statymo slaugos namų 
virš požeminio traukinio bėgių 
buvo pakeista statybos vieta.

LN statybos komiteto pir
mininko R. Juodžio dėka per 
trumpą laiką buvo gauti leidi
mai, ir LN valdybos primininkas 
E. Steponas pareiškė, kad staty
ba turėtų prasidėti šį pavasarį.

Per 10 metų vieni slaugos 
namų nebesulaukė, kiti nusivy
lė, bet dabar tikisi, kad pažadai 
bus ištesėti ir neatsisako toliau 
duoti dabar vedamam aukų va
jui papildomus įnašus. Nejau
čiama, kad po ilgo delsimo, tą 
vajų remtų visas lietuvių telki
nys Toronte ir kitose vietovėse, 
nes praktiškai slaugos namų du
rys bus atviros visiems Kanados 
lietuviams.

Dabartinis pirmininkas, at
rodo, stengiasi veiklą išjudinti, 
bet jam sunkiai einasi paveikti 
kai kuriuos sustabarėjusius biu
rokratus, kuriems LN ateitis 
mažai rūpi, bet nėra kam juos 
pakeisti.

DENTAL CARE
Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

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

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

stra Travel
& Services Inc.

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:

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

Siuntiniai laivu ir lėktuvu
TIESIOG į VILNIŲ

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

Pristatymo kaina $15 už siuntinį

Tel. (416) 233-4601
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TORONTO e MONTREAL
Anapilio žinios

- Vasario 24, ketvirtadienį, pa
laidotas a.a. Albertas Jonelis, 79 m. 
amžiaus, iš Montrealio.

- Vasario 28, pirmadienį, pa
laidotas a.a. Petras Kitra, 80 m. 
amžiaus.

- Kovo 3 yra pirmasis mėnesio 
penktadienis. Tą dieną 7 v.v. bus 
Mišios, o po Mišių - Šventoji valan
da prie išstatyto Švenčiausiojo.

- Sutvirtinimo sakramento pa
siruošimui pamokos vyksta sekma
dieniais po 9.30 v.r. Mišių kleboni
jos posėdžių kambaryje. Pamokas 
veda Gediminas Kurpis.

- Mūsų klierikas Vytautas 
Staškevičius bus šventinamas dija- 
konu Romoje gegužės 25 d. §v. 
Pauliaus bazilikoje.

- Jau gauta kovo-balandžio 
mėnesių “Žodis tarp mūsų” knyge
lės laida. Ją platina sekmadieniais 
A. Augaitienė parapijos salėje.

- Anapilio knygyne galima įsi
gyti velykinių sveikinimo kortelių.

- Mišios kovo 5, sekmadienį: 
9.30 v.r. už a.a. Aleksą Vaičeliūną; 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 3 v.p.p. už Ig
natavičių mirusius; Delhi Šv. Kazi
miero šventovėje, kovo 4, šeštadie
nį: 3 v.p.p. už a.a. Emiliją Vinda- 
šienę.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, kovo 5, 11.15 

v.r. pamaldos su šv. Komunija.
- Sveikiname naują visuoti

nio metinio susirinkimo išrinktą 
tarybos narį Augustą Povilaitį.

- Praeitą sekmadienį buvo 
paminėtos a.a. Agutės (Račiū
naitės) Šmitienės mirties me
tinės. Agutė gimė 1903 m. lie
pos 20 d. Dauglaukio kaime, 
Tauragės apsk. ir mirė 1999 m. 
vasario 27 d., sulaukusi 95 m. 
amžiaus. Paliko liūdinčius: Čika
goje brolio dukterį Benitą Ka- 
siulienę; seserų vaikus - Vandą 
Kasiulienę, Kasparą Vaišvilą, 
Andrių Vaišvilą ir Idą Jonušai- 
tienę bei kitus gimines Lietuvo
je ir Vokietijoje.

Maironio mokyklos žinios
- Dėmesio 8-jo skyriaus ir Li

tuanistinių kursų tėveliams. Šį šeš
tadienį, kovo 4, 9.15 v.r. - posėdis 
mokykloje, dėl mokslo metų užbai
gimo bei pažymėjimų įteikimo.

- Nebus pamokų kovo 11 ir 18 
d. d.

- Lituanistiniai kursai paminė
jo Vasario 16-tąją, kurioje dalyvavo 
Lietuvos ambasadorius Kanadai 
Rimantas Šidlauskas, lydimas Lie
tuvos garbės konsulo Hario Lapo ir 
KLB valdybos pirm. Alg. Vaičiūno. 
Ambasadorius įdomiai paaiškino 
mokiniams apie ambasados reikš
mę ir darbą bei dabartinę Lietuvą.

- Balandžio 15 d. įvyks “Inter
national Languages Symposium” 
Dom Bosco mokykloje, kur, moky
tojos Nijolės Benotienės globojami, 
dalyvaus ir Lituanistinių kursų 
moksleiviai.

- Kovo 4 d. Linas Zubrickas, 
“Paramos” kredito kooperatyvo ve
dėjas, atvyks į mokyklą ir aplankys 
klases, kuriose dar nebuvo. Z.S.

Muziejaus-archyvo žinios
- Lietuvos muitinės mokykloje 

Vilniuje kuriasi Lietuvos muitinės 
muziejus. Jo vedėjas labai prašo 
Lietuvos muitinės bei pasienio poli
cijos nuotraukų, suvenyrų, doku
mentų, eksponatų, prisiminimų. 
Jeigu kas nors iš skaitytojų galėtų 
padėti, prašom skambinti dr. Ma
žeikaitei tel. 905-566-8455 ir palikti 
įrašą.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - A. Žilinskienė.

Anykščiuose leidžiamam vai
kučių savaitraščiui “Kregždutė” 
aukojo: $100 - V. Ottienė; $50 - 
J. Miškinis (a.a. Alfonso Skrebū- 
no XX mirties metinių proga).

Prezidento Valdo Adamkaus skirtą Lietuvos savanorio medalį Vasario 16- 
tosios minėjime Anapilio salėje, vasario 20 d. MEČISLOVUI PRANEVI
ČIUI teikia Lietuvos ambasadorius Kanadai RIMANTAS ŠIDLAUSKAS, jį 
prisega iškilmės pranešėja VIKA ROSS Nuotr. K Baliūnaitės

Prisikėlimo parapijos žinios
- Šis penktadienis yra mėnesio 

pirmasis. Ligoniai ir seneliai lanko
mi prieglaudose ir namuose iš 
anksto susitarus. Šventovėje 7 v.v. 
vyksta Šv. valanda ir Mišios.

- Pirmąjį mėnesio šeštadienį 
Gyvojo rožinio draugijos nariai 
renkasi 10.30 v.r. Rožinio kalbėji
mui ir Mišiom.

- “Atgaivink” programos daly
viai šį penktadienį nuo 7 iki 8 v.v. 
yra kviečiami dalyvauti maldos vigi
lijoje parapijos šventovėje. Šios 
programos ketvirtas ciklas, kurio 
bendra tema yra “Mokinystė”, pra
sidės su kovo 5 d. savaite, o pirmos 
savaitės tema yra “Kvietimas būti 
mokiniu”.

- Tikinčiosios Lietuvos diena 
švenčiama visose lietuviškose para
pijose sekmadienį, kovo 5 d. Ta 
proga bus daroma speciali rinklia
va, kuriai skirti vokeliai bus švento
vės prieangyje. Kanados lietuvių 
katalikų centras, pasibaigus kovo 
mėnesio rinkliavai, paskirstys gau
tas aukas įvairiems Lietuvos Ben
drijos reikalams.

- Pakrikštyti: Matthew-Stanley 
ir Peter-Comelius, Lindos ir Stan
ley Miniotų dvynukai bei Linas- 
Mykolas, Juditos (Melnykaitės) ir 
Mindaugo Gabrių sūnus.

- Lietuvoje mirė Alfonso Juo
zapavičiaus sesuo a.a. Ona Žadei- 
kienė ir Vytauto Gudaičio brolis 
a.a. Jonas; Montrealyje mirė dr. 
Raimundo Zabieliausko močiutė 
a.a. Ona Sitkauskienė.

- Šį šeštadienį, 5.30 v.p.p. pa
rapijos salėje vyksta parapijos per
sikėlimo vajaus komiteto rengia
mas pokylis ir tylios varžytinės (si
lent auction). Visi kviečiami daly
vauti ir tuo prisidėti prie parapijos 
persikėlimo vajaus, kuriam, prasi
dėjus statybai, lėšos yra labai reika
lingos.

- Kun. E. Putrimas išlydėjo gru
pę lietuvių maldininkų iš Kanados, 
kurie kartu su Lietuvos tikinčiaisiais, 
dalyvaus jubiliejinių metų šventėje 
Romoj kovo 3-5 d.d. Kelionę or
ganizavo Kanados lietuvių kunigų 
vienybė ir Kanados lietuvių katalikų 
centras. Grupė sugrįš kovo 6 d.

- Parapijos vaikų vasaros sto
vyklos vyks lietuviškai kalbantiems 
nuo liepos 9 d. iki 22 d., lietuvių kil
mės, tik angliškai kalbantiems - 
nuo liepos 23 d. iki rugpjūčio 5 d. 
Norintys tapti vadovais, turi paduo
ti prašymus raštu Linai Kuliavienei 
iki balandžio 2 d.

- Mišios sekmadienį, kovo 5:
8.15 v.r. už a.a. Juozą Šarapnicką;
9.15 v.r. už Šelmių šeimos mirusius;
10.15 v.r. už a.a. Vladą Kulmaticką, 
už a.a. kun. Ričardą Mikutavičių ir 
už Ješinskų bei Stulginskų šeimų 
mirusius; 11.30 v.r. už gyvus ir mi
rusius parapijiečius.

A.a. Nijolės Šostakaitės 10 
metų mirties sukakčiai paminėti 
tėvai Petronėlė ir Mykolas Šos- 
takai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $50.

A. a. Stasio Vaškio atminimui 
pagerbti Sofija Vaškienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $25.

A. a. Alfonso Skrebūno 20- 
jų metų mirties prisiminimui 
Juozas Miškinis aukojo $50 
“Tėviškės žiburiams” ir $50 
“Kregždutei”, Anykščių vaikų 
laikraštėliui.

A. a. Veronikai Mikelėnie- 
nei mirus, užjausdami dukras 
Marytę McLaughlin, Aldoną 
Archer ir sūnų dr. Algį Mikelė
ną, sergantiems vaikučiams ir 
tremtiniams “Kovai su vėžio li
ga” Lietuvoje aukojo $20 - B. J. 
Akelaičiai, B. P. Ceponkai, H. 
H. Fratnik, A. L Jurcevičiai, 
kun. K. Kaknevičius, V. Kakne
vičius, J. Z. Klevinai, A. S. Pet
raičiai, K. Starkutienė, A. L. D. 
Vanagai. Aukas perdavė Z. 
Klevinienė. M.P.

Dalis publikos Vasario 16-sios iškilmėje Anapilio salėje Toronte-Mississaugoje. Pirmoje eilėje - lietuvių ir 
kitataučių pareigūnai Nuotr. K. Baliūnaitės

50 metų veiklos sukaktis
Š.m. kovo 25, šeštadienį, 4 v.p.p., Jaunimo centro salėje, Hamiltone

Vakaro programoje: M. Enekeno ir B. Kolijo 3 veiksmų komedija
“PIRMAS SKAMBUTIS”, rež. Danutė Kudabaitė; 6.30 v.v. - IŠKILMINGA 
VAKARIENĖ. Sveikinimai, aukuriečių pagerbimas, prisiminimas praeities darbų.

Bilietų kaina - $25. Rengėjai “Aukuras”

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio popietėje, vasa

rio 27, dalyvavo 180 svečių. Svečių 
knygoje pasirašė Daniel Biondi iš 
Italijos, Magi Tabagari ir Vato Kat- 
cibala iš Gruzijos, Gediminas Vidi- 
giris iš Vilniaus. Pranešimą padarė 
LN valdybos narys H. Sukauskas.

- Sekantis LN valdybos posė
dis įvyks š.m. kovo 16 d, 7 v.v.

- A. a. Jurgis Strazdas savo 
testamentu Slaugos namų statybai 
buvo palikęs $1,715.28, (iš viso 
$56,431.61). LN valdybos nariai 
statybai aukojo: E. Pamataitis $50 
(145), L. Pocienė $50 (285), J. Sli- 
vinskas $50 (2,150), T. Stanulis $50 
(2,015), E. Steponas $50 (245), P. 
Sturmas $50 (450), H. Sukauskas 
$50 (440). Dėl susidariusių rimtų 
šeimyninių aplinkybių V. Kulnys 
atsistatydino iš Slaugos namų va
jaus komiteto pirmininko pareigų. 
Jo pareigas toliau eis LN vicepirmi
ninkas T. Stanulis. Slaugos namų 
vajaus komitetas dėkoja visiems au
kotojams. Adresų pakeitimus ar 
pastebėtas sąraše klaidas, prašoma 
pranešti LN raštinei tel. 416 532- 
3311. Slaugos namams aukos pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, ON, M6P 1A6.

- Š. m. vasario 27 d. LN visuo
meninės veiklos komiteto posėdyje 
nutarta - pavardes paaukojusių 
$5,000 ar daugiau Slaugos namų 
statybai, įrašyti atmintinėje lentelė
je. Visais Slaugos namų lėšų telki
mo klausimais bei patarimais skam
binti T. Stanuliui tel. 416 231-4937 
arba darbo tel. 416 769-1616.

- Toronto Lietuvių Namų ir 
Labdaros fondo narių metinis vi
suotinis susirinkimas įvyks 2000 m. 
kovo 26, sekmadienį, Karaliaus 
Mindaugo menėje. Registracija - 1 
v.p.p., susirinkimo pradžia - 2 v.p.p.

- Toronto Lietuvių Namų švie
timo fondas “Labdara” skiria sti
pendijas lietuvių kilmės jaunimui, 
studijuojančiam aukštojo mokslo 
institucijose. Dėl smulkesnės infor
macijos kreiptis į LN raštinę darbo 
valandomis tel. 416 532-3311. Pra
šymus dėl stipendijų pristatyti iki 
2000 m. kovo 17 d.

- Vytauto Didžiojo menėje 
š.m. kovo 4 d. vyks Medžiotojų ir 
žūklautojų klubo “Tauras” metinis 
balius. Žvėrienos vakarienė su vynu 
ir turtinga loterija. Programoje - 
vyrų choras “Aras”, šokiams gros 
V. Pavilionis.

- Š.m. balandžio 13 - 14 d.d. 
LN moterų būrelis rengia drabužių 
išpardavimą “Bazarą”. Daiktus pra
šoma atnešti į Lietuvių Namus iki 
balandžio 10 d. Išpardavimas vyks 
LN salėje “B”. Gautas pelnas bus 
skiriamas Slaugos namų statybos 
fondui paremti. Dėl platesnės in
formacijos prašoma kreiptis į LN 
raštinę tel. 416 532-3311.

- Lietuvių Namai ir LN mote
rų būrelis rengia velykinius pietus 
š.m. balandžio 30 d. Karaliaus Min
daugo menėje. Bus įdomi progra
ma, o taip pat Velykų bobutė su 
dovanėlėmis vaikučiams. Pelnas 
skiriamas Slaugos namų statybai.

Paieškojimas
Ieškomi Stanton Dubinicko gi

minės. Atvykę iš Klaipėdos, apsigy
veno Mount Carmel, Pensilvanijo
je, tada Čikagoje, vėliau Toronte. 
Jis turėjo tris brolius (Jurgi, Juozą 
ir Antaną), seserį Mariją Šepaus- 
kienę; buvo vedęs Maryanna Ši- 
mauskaitę; mirė 1915 m. gegužės 
mėn. Turintys žinių prašomi kreiptis 
į jo vaikaitę (dukros dukrą), Mary 
Ellen Vaznelis, 175 Amherst St., New 
Britain, Connecticut, 06053 USA.

Pianistės ILONOS BERESNEVIČIENĖS ir 
smuikininko AČIO BANKO koncertas

“fiomantiška sjzrsznada”
š.m. kovo 5, sekmadienį, 2.30 v.p.p.

Humbercrest United Church (16 Baby Point Rd.)
■ DĖL INFORMACIJOS SKAMBINTI TEL. 416 536-6033

Koncertas yra dalis “Music at Humbercrest” serijos
Įėjimas - $12 ir $15 Rengėjai “CALYX” grupė

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

x įvyks 2000 m. kovo 5, sekmadienį, 3 v.p.p. x 
x Toronto Lietuvių Mamų didžiojoje salėje, 1573 Bloor st. w. x 
x ------------------------------ s
K Bilietai gaunami prie įėjimo - $10 asmeniui.

x Visus kviečiame atsilankyti x 
X x X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

-  . T 
“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. 
. 416 763-4013, 905 279-8226 J

Aukos Kanados lietuvių 
fondui. Adolfo Mitalo, Algirdo 
Mitalo, P. Radzevičiaus atminimui 
po $50 aukojo D. Radzevičienė. 
Leono Pilipavičiaus atminimui 
$500 aukojo brolis dr. Juozas ir 
Bronė Pilipavičiai. Testamentiniai 
palikimai: Bronius Mackevičius 
$100, Jurgis Strazdas $3,430.56 ir 
M. Juodviršis $20,732.52. Po $500 
aukojo Vida White ir Rima Dorn- 
feld-Bumbulytės. Po $100 - S. Ur- 
bantas, S. Kliorikaitis, G. Ločerytė; 
$50 - D. Radzevičienė. $225,000 
aukojo Antanas Tamošaitis - remti 
tautodailę Lietuvoje.

A. a. Antano Vasiliausko, 
mirusio prieš 10 metų mylimo 
tėvelio ir senelio šviesiam atmi
nimui pagerbti, G. J. Abromai
čių šeima paaukojo tremtinių 
vaikaičių mokyklai “Lietuvių 
namai” Vilniuje $100. A.S.

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.

r 1AM0GH1A- Knygų rišykla
fal “SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Ores., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel. (905) 625-2412

Kanados lietuvių bendruo
menės krašto valdyba dėkinga 
KLB Wasagos apylinkės auko
tojams už aukas Vasario 16-tos- 
ios proga. Aukojo: $100 - Wasa
gos moterų būrelis, B. Ignatavi
čienė, M. V. Vaitkus; $50 - A. 
Kanapka, A. Pakarnienė, C. L. 
Javas, K. Beržanskis, A. Vitkie
nė, V. E. Abromavičius, E. 
Ažubalienė, M. Laurinavičienė; 
$40 - T. A. Sekonis; $30 - M. 
Juozaitienė, E. Tribinevičienė; 
$20 - M. Bernotienė, A. Trinkū
nas, E. V. Krikščiūnas, M. No- 
reikienė, B. Kasperavičienė, A. 
Masionienė, V. Kryžanauskas, 
V. Liesunaitis, S. Valickis; $10 - 
V. Tikuišis, Rakauskas, J. Gela
žius, R. Dūda, C. Pakštas, B. 
Jacka.

KLB žinios
Nuo vasario 21 d. KLB rašti

nės darbo valandos: pirmadieniais 
ir antradieniais - 9 v.r. iki 5.30 
v.p.p.; ketvirtadieniais - 9 v.r. iki 1 
v-P-P-_________________________
METINĖ “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
prenumerata oro paštu - 140 dol. 
visuose pasaulio kraštuose, įskai
tant ir Lietuvą.

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.

Arūnui Staškevičiui, KLB 
Montrealio apylinkės valdybos pir
mininkui, paskirta 1999-2000 metų 
kultūrinininko-visuomenininko pre
mija. Tai yra įvertinimas jo ilga
mečio darbo ir pasiaukojimo Ka
nados lietuvių bendruomenės veik
loje. Premija buvo įteikta asmeniš
kai 2000 m. vasario 20 d. per Vasa
rio 16-sios minėjimą, ruoštą KLB 
Toronto apylinkės valdybos Missis- 
saugoje, Ont., kur Arūnas dalyavo 
su savo žmona. Raštą įteikė KLB 
krašto valdybos pirm. Algirdas Vai
čiūnas, o nuolatinio mecenato Pri
sikėlimo parapijos kredito koope
ratyvo vardu pirm. dr. Česlovas 
Jonys - čekį.

Pirmajai Komunijai seselės 
ruošia penkiolika vaikučių - du lie
tuvių kalba ir trylika - anglų. Pir

KLB valdyba 1999-2000 metų kultūrininko-visuomeninko premiją paskyrė 
ARUNUI STAŠKEVIČIUI, ilgamečiam KLB Montrealio spylinkės val
dybos primininkui. Nuotraukoje - paskyrimo raštą Vasario 16-tosios minė
jime Anapilio salėje, vasario 20 d. skaito KLB valdybos pirm. ALGIRDAS 
VAIČIŪNAS, dr. ČESLOVAS JONYS (kairėje), premijos mecenato Prisi
kėlimo parapijos kredito kooperatyvo valdybos pirmininkas, pasirengęs 
įteikti čekį Nuotr. K. Baliūnaitės

IT Ą O Montrealio lietuvių 
Į j j /"iO kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

DĖKOJAME už pasitikėjimą pavedant 
mūsų įstaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUS

Esame apdraudę 75% Montrealyje gyvenančių lietuvių.
KVIEČIAME VISUS KITUS APSIDRAUSTI.
Dėl kainų ir mokėjimų išsiaiškinę sutarsime.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Tel. (514) 722-3545 Fax:(514)722-3546

1573 Bloor St West, Toronto, Ont M6P 1A6

KLF kapitalas daugiau kaip 3,0 milijonai - tai Kanados lietu
vių įnašas! Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100,000) 
skirstomas lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei 
jaunimo organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų 
prieglaudoms, tremtinių reikalams, jaunimui).

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

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

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

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.

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). 

mosios Komunijos iškilmės numa
tomos gegužės mėnesį.

Montrealio žvejotojų-medžio- 
tojų Įdubas “Nida” šaukia metinį 
susirinimą 2000 m. kovo 19 d. tuoj 
po pamaldų Aušros Vartų parapi
jos salėje.

A.a. Albertas Jonelis, 79 m. 
amžiaus, mirė 2000 m. vasario 20 d. 
Po gedulinių pamaldų Aušros Var
tų šventovėje vasario 23 d. jo kūnas 
išvežtas į Šv. Jono lietuvių kapines 
Mississaugaoje, Ont., kur sekančią 
dieną, po pamaldų Lietuvių kan
kinių šventovėje, palaidotas. Liūdi 
žmona, dvi dukterys, sūnus, trys 
vaikaičiai, bičiuliai, o Lietuvoje 
brolis, dvi seserys ir kiti giminės. 
A.a. Albertas ilgus metus vadovavo 
Aušros Vartų parapijos komitetui 
ir rinkdavo aukas Vasario 16-osios 
gimnazijai Vokietijoje. B.S.

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 13 metų

ęjv/mer-

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE


