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Olimpinės žaidynės
Pasibaigė pasaulinio masto įvykis, kurio ignoruoti 

negalėjo net visai ta sritimi nesidomintys. Televizijoje, ra
dijuje, spaudoje ir internete skleidžiamos žinios apie šį 
septyniolikos dienų renginį Australijoje nustelbė beveik 
visa kita, kas vyko pasaulyje. Ir tikrai olimpinės žaidynės 
yra nepaprastas reiškinys, peržengiantis paprasto sporta
vimo ribas ir vertas daugiau negu atmestinio dėmesio

N
UO senovės laikų olimpiada buvo ir yra nuostabi 
proga tautoms iškelti savo vėliavas pasauliui, sa
vo sporto žymūnus, pasiaukojusius atletiškų įgū
džių tobulinimui. Įvykis taip pat suteikia progą suvesti ge

rų geriausius, pajusti patriotizmą, parodyti toleranciją ki
tiems, pagerbti kitus ir iš jų pasimokyti. Išsilaikęs tiek me
tų olimpiadų rengimas nėra praradęs nei aktualumo, nei 
dėmesio. Jam vadovauja Tarptautinis olimpinis komite
tas. Nuo 1968 iki 1980 metų boikotai, terorizmas, protes
tai ir neveiksmingas vadovavimas buvo apgadinęs žai
dynių gerą vardą, jų finansinė būklė buvo pavojingai silp
na. Dabartiniam pirmininkui Juan Antonio Samaranch 
perėmus komiteto vadovavimą, buvo sukurtas naujas bū
das užtikrinti sportininkų finansavimą, kuris dar ir šian
dien sėkmingai veikia. Stambieji mecenatai ir rėmėjai 
1976 m. tegalėjo sukaupti $7 mln. olimpinėms žaidynėms, 
o pagal dabartinę programą, kuri leidžia mecenatėms 
bendrovėms olimpinių žaidynių vardu skelbti savo prekes 
ketverių metų laikotarpiui, surinkta $550 mln. Dalyvau
jančios bendrovės aprūpina sportininkus maistu, nakvy
nėmis, technika ir net susisiekimu. Šiemet atletų susirin
ko daugiau kaip 11,100 iš 200 valstybių. Vyko 300 varžy
bų - 27 daugiau negu 1996 m. Atlantoje, JAV-se, o mote
rims varžybų buvo 21 daugiau, negu paskutinėse žai
dynėse.

T
EIGIAMAS ženklas, kad plečiasi žaidynių priei
namumas ir apimtis, nes jų principas yra kilnus ir 
naudingas. Sveika sportuoti, siekti aukščiau ir ste
bėti kitus taip darant, nors ir ne visada už pastangas lai

mimi medaliai. Įdomu taip pat matyti, kad žaidynes sek
dami Šiaurės Amerikos jaunuoliai aiškiai domisi ir Lietu
vos dalyvavimu bei pasisekimu. Sportas yra jiems svarbi 
sritis, ir taip pat gali būti jungtis su senelių tauta. Tačiau 
liūdna pamoka jiems, kaip ir visiems, jog praktikoje pats 
didžiausias dėmesys nėra skiriamas VISIEMS sportinin
kams, kaip olimpinis komitetas tvirtina. Kiekvienam lie
tuviui buvo didelis nusivylimas, kad Lietuvos dalyviai ir 
šiose žaidynėse nepateko į didžiųjų televizijos kanalų ro
domas atidarymo iškilmės. Tas pats latviams ir kitiems, 
kurių nerodė, nors visi ėjo ir džiaugėsi galėdami daly
vauti. Visų kraštų sportininkų eisenos rodymas protar
piais buvo nutrauktas dėl komercinių reklamų. Tokiu bū
du visoje Šiaurės Amerikoje per NBC (JAV-se) ir CBC 
(Kanadoje - nei prancūziškose nei angliškose laidose) 
niekas nematė Lietuvos sportininkų, įžygiuojančių su sa
vo trispalve. Australijos 7-oji stotis rodė atidarymą ištisai, 
nepraleisdama nė vienos tautos. JAV-se per porą dienų 
šiuo klausimu buvo suorganizuotas masinis protestų rašy
mas NBC vadovybei elektroniniu paštu. Tą patį reikia da
ryti ir Kanadoje, visiems pakartotinai rašyti laiškus 
“cbc.ca” interneto adresu. Tai yra šių laikų galingas įran
kis, kuriuo daug kas gali naudotis. Lengva skelbti tautų 
lygybę sporto ar bet kurioje srityje, tačiau šūkiai yra nebe- 
įtikinantys ir neteisingi, jeigu vieni dalyviai lieka “lygesni” 
už kitus. RSJ

KANADOS ĮVYKIAI________

Pabrangusios naftos krizė
Nevalytos naftos kainos pa

saulinėje rinkoje smarkiai paki
lo net ir po to kai OPEC (naftą 
eksportuojančių valstybių orga
nizacija) pažadėjo padidinti 
produkciją. Dėl to pakilo ben
zino, dyzelinių degalų bei alie
jaus kainos visame pasaulyje, 
taip pat ir Kanadoje. Suirutės ir 
protestai, ypač sunkiųjų sunkve
žimių vairuotojų, nepadėjo nu
žeminti kainų. Naftos gaminių 
prekybininkai gudriai sugebėjo 
atkreipti visų dėmesį, kad dide
lę dalį kainos sudaro mokesčiai. 
O federacinės ir provincinės 
valdžios atsisakė sumažinti mo
kesčius, iš pradžių teigdamos, 
kad tai ne jų jurisdikcija, o vė
liau, kad “nėra garantijos, kad 
sumažinus mokesčius kainos 
nepasiliks tokios pačios”. At
seit, bendrovės pakels kainas. 
Lėktuvų susisiekimo bendrovės 
išsprendė tą klausimą uždeda
mos visiems skrydžiams “kuro 
viršmokestį”, kurį aišku sumoka 
keliautojai. Sunkvežimių vai
ruotojai Ontario provincijoje, 
pagrasinę kelių blokada, išside
rėjo pažadą, kad bendrovės, ku
rių prekes jie vežioja, sumokės 
už pabrangusius degalus. Na
mų, apšildomų alyva, savinin
kams, ypač neturtingose paat- 
lantės provincijose žadama tie
sioginiai grąžinti dalį pinigų 
metų pabaigoje.

Automobilių vairuotojai, skai
čiumi gausiausi, bet kol kas 
menkiausiai organizuoti, benzi
no kainų pakilimą tegali boiko
tuoti sėsdami ant dviračių arba 
keliaudami pėsčiomis. Tiesa, 
kad apie 39% benzino kainos 
bent Ontario provincijoje yra 
mokesčiai. Tačiau lai tik dalis 
bendro vaizdo: nuo 1998 metų 
iki dabar mokesčiai už litrą ben
zino pasiliko beveik tame pačia
me lygyje, 29 centai (vien tik 
GST šiek tiek kaitaliojasi su lit
ro kaina). Tuo tarpu “nemokes- 
tinė dalis” per tuos dvejus me
tus pakilo daugiau negu dvigu
bai, nuo 22 iki 46 centų (litro 
bendra kaina nuo 51 iki 75 cen
tų). Nevalytos naftos kaina (pa
kilusi per tą laiką 30%) toje su
moje yra mažiau negu 25%. To
dėl versti visą kaltę mokes
čiams, kaip naftos valymo bend
rovės stengiasi daryti, nėra visai 
tikslu.

Lloyd Axworthy, Kanados 
užsienio reikalų ministeris, pa
skelbė nutaręs pasitraukti iš fe
deracinės politikos akiračio. Šis 
60 metų liberalas prieš 21 me
tus buvo išrinktas atstovauti 
vienai iš Vinipego (Manitoba) 
rinkimų apygardų ir išsilaikė 
Otavos parlamente iki šiol. 
Prieš rinkimus jis buvo universi
teto profesorius. Pasitraukęs iš

(Nukelta į 6-tą psl.)

Pasaulio lietuvių bendruomenės X-ojo seimo uždarymo metu giedamas Lietuvos himnas. Iš kairės: PLB 
Garbės teismo pirm. Eugenijus Čuplinskas (Kanada), PLB valdybos nariai - Laima Žliobienė ir Horstas 
Žibąs (JAV), dr. Vytis Viliūnas (Rusija), Milda Lenkauskienė ir Regina Kučienė (JAV), Danutė ČornĮj 
(Ukraina), Algis Rugienius ir pirmininkas Vytautas Kamantas (JAV) Nuotr. A. Žižiūno

Tautos santarvės siekiant
Iš Lietuvos ambasadoriaus dr. V. A. DAMBRAVOS paskaitos, “Atverkime duris teisingumui”, 

skaitytos Lietuvos katalikų mokslo akademijos suvažiavime Klaipėdoje 2000.VI.28
Mūsų tauta tebėra padalyta 

į dvi dalis: vienoje pusėje, atro
dytų, liko engėjai ir tautą ištiku
sių nelaimių kaltininkai, kitoje - 
daug pažemintų ir nuskriaustųjų 
- sovietinio komunizmo aukos. 
Vienus ir kitus skiria iki šiol 
nenugriauta ir dar vis negriauna
ma “Berlyno” siena. Kyla klau
simas: kur yra tas milžinas, kuris 
pradės valstybę ir tautą sunie
kinusią sieną trupinti?

Buvę komunistų partijos 
nariai be reikalo daro išvadą, 
kad juos liečianti praeitis yra 
užmiršta. Ciniška galvoti, jog 
seni greitai išmirs, o jauniems 
nelemtoji praeitis nerūpės. Žiū
rėdamas iš perspektyvos drįs
čiau tvirtinti, kad toks perdėtas 
ekskomunistų optimizmas yra 
nepagrįstas. Nekaltųjų žaizdos 
taip greit negyja. Ir mūsų atveju 
kalba apie bet kokį sugyvenimą 
ar dialogą eina tiktai per teisin
gumą. Teisingumas visuomet 
aršus kaltam, nes ir nusikaltėlis 
dedasi nekaltu savo akyse.

Man rodos, jog pirmiausia 
buvę sovietinės santvarkos va
dai ar jų palikuonys Lietuvoje 
turėjo pasmerkti sovietų įvykdy
tus genocidinius nusikaltimus 
prieš lietuvių tautą. Tai padaryti 
buvo būtina ir yra būtina. Riba 
tarp gėrio ir blogio savaime ne- 
išsitrins. Nenusiplaus rankų ir 
tie individai, kurie beveik su pa
sigardžiavimu ir šiandien kalbė
dami apie dvidešimt su viršum 
tarnybos metų sovietinėms ins
titucijoms, kurioms dirbo infil
truodami ir šnipinėdami, lyg tai 
būtų kažkas normalu ir dora, 
sako: dabar padirbėsiu Lietuvai. 
“Dvidešimties metų karjera ne 
tik paženklina žmogų, bet ir 
dažnai jį iš esmės pakeičia”, - 
tvirtina politologas Girnius. 
Žvelgdamas buvusio engėjo vai
kaičiui į akis, kalėjime ar Sibire 

Prieš Pasaulio lietuvių seimo pradžią Vilniuje buvo pašventinta 
Bendruomenės vėliava ir iškelta ant aukšto stiebo Nuotr. St. Daliaus

kentėjęs lietuvis gerai prisime
na, ką darė jo tėvas ir kaip el
gėsi senelis.

Kada okupuotoje valstybėje 
sovietų valdžiai paklusęs lietu
vis, kuriam buvo patikėti teisin
gumo reikalai, pasmerkė pirmą 
Lietuvos gyventoją, iš anksto 
žinodamas, kad jis yra nekaltas, 
- buvo įskelta pirmoji kibirkštis 
sovietinei praga-c mašinai, nu
siaubusiai mūsų kraštą. Užteko 
tos pirmos kibirkšties, ir visa ėjo 
inercijos keliu. Komunistai už
miršo, kad neteisingų įstatymų 
vykdymas jų neišteisina. Užmir
šo, kad teisingumas yra moralinis 
imperatyvas, ir visi jam turi 
paklusti. Jei ne, gyvensime džiung
lių įstatymais. Ar ne taip ir buvo?

Kriminaliniai nacių nusikal
tėliai veltui teisinosi Niurnberge 
esą nekalti, nes jie tiktai sąži
ningai vykdė įstatymus, kad ir 
priešingus pagrindiniams teisin
gumo principams. Jie buvo rasti 
kaltais ir nuteisti.

Jeigu tuos nusikaltimus Lie
tuvoje būtų vykdę išsigimėliai, 
sadistai ar kokie pabaisos, tai 
būtų toks pat nenormalumas, 
kaip koks žemės drebėjimas, ir 
daugiau nieko. Blogiausia, kad į 
brolių lietuvių naikinimo proce
są įsitraukė normalūs, išmoks
linti ir net aukščiau tarnybiškai 
prasimušę asmenys.

Kauno arkivyskupas metro
politas Sigitas Tamkevičius tei
singai pažymi: “Bažnyčia per 
visą nepriklausomybės laikotar
pį kvietė žmones į krikščionišką 
santarvę ir atlaidumą, tačiau šis 
pakvietimas visada buvo susijęs 
su pakvietimu į atgailą. Deja, 
kai kurie žmonės nori ne įvyk
dyto blogio (nuodėmės) atleidi
mo, kuris pasiekiamas per at
gailą, bet kalčių atleidimo (aš 
gal sakyčiau patogaus kalčių už
miršimo) be atgailos. Šventasis 

Raštas niekada nededa lygybės 
ženklo tarp Kaino ir Abelio, 
tarp išdaviko Judo ir savo nuo
dėmes apgailėjusio apaštalo 
Petro, tarp Barabo ir šalia Kris
taus nukryžiuoto bei savąsias 
kaltes išpažįstančio plėšiko”.

Kalbėdamas taikliai ir 
tiksliai apie “antikristinę santar
vę”, arkivyskupas Tamkevičius 
baigia: “Neduok Dieve, kad ka
da nors lietuvio sąmonėje būtų 
ištrinta riba tarp pasiaukojimo 
ir išdavystės, tarp didvyriškumo 
ir nusikaltimo, nes tada būtų 
parašytas mirties nuosprendis 
dvasiniam tautos prisikėlimui. 
Todėl šiandien reikia sveikinti 
kiekvieną, kuris turi krikščioniš
kosios drąsos blogį ir gėrį pava
dinti tikraisiais vardais”.

Apgailestaudami turime su
tikti su juo, kad “netikros san
tarvės siekimas yra amoralus sa
vo esme, nes tarnauja tautos 
moralės pagrindams griauti”.

Ne vienas galėtų man saky
ti: jūs dirbote Lietuvai, atsto
vaudamas net trims preziden
tams. Ar jums ką blogo padarė 
ta vadinamoji “kairiųjų” admi
nistracija? Turėčiau atsakyti, 
kad ne. Jutau turįs pasitikėjimą, 
laisvas rankas Lietuvai atsto
vauti ir jos interesams ginti. 
Man apynasris nebuvo uždėtas. 
Užsienio reikalų ministerijos 
gretose pastebėjau, kad ne vie
name iš kolegų vyksta vidinis 
persiorientavimo procesas, nau
jas praeities vertinimas, šį kartą 
kritiškas. Jie suprato, jog jų pa
sirinktasis ankstyvesnis kelias ir 
prie jų gerų norų tautai daugiau 
kenkė, negu padėjo. Turbūt dėl to 
ir Lietuvos atkūrimo deklaracija 
buvo vienbalsiai priimta. Visi ją 
pasirašiusieji yra verti pagarbos.

Tačiau reikalas eina ne apie 
dabartinę laikyseną, o apie 
ankstyvesnį sovietų kriminalinės 
sistemos pateisinimą, kuriai ko
munistų partijos narys buvo pa
jungtas. Jis leido terioti mūsų 
kraštą, griauti ūkį, niekinti Die
vą ir lietuvių tautą, naikinti ne
kaltuosius jo pritarimu ar jo tyla 
dėl komunistų partijai žinomų 
motyvų, o pirmais sovietų oku
pacijos dešimtmečiais ir be mo
tyvų, pagal sovietinį principą: 
“kas buvo niekas - bus viskuo”.

Vien savo priklausymu 
kom. partijai jie “ex oficio” tapo 
jos vergais ir automatiškai tau
tos kenkėjais. Jie vykdė įstaty
mus ir įsakymus, kurie labai 
grubiai pažeidė pagrindines 
žmogaus teises ir laisves, o jas 
pasaulio jurisprudencija jau se
niai buvo pripažinusi privalo
mais visiems.

Jei atkūrus nepriklausomy
bę būčiau veikęs partinėje poli
tikoje, aš, vadinamas dešinysis, 
būčiau daręs viską, kad buvę ar

(Nukelta į 3-čią psl.)

Sutartis su Suomija
Rugsėjo 11 d. buvo pasira

šyta Suomijos ir Lietuvos socia
linės apsaugos sutartis, Lietuvos 
socialinės apsaugos ir darbo mi- 
nisterės Irenos Degutienės ofi
cialaus vizito Suomijoje metu. 
Sutartyje numatyta plėtoti abie
jų šalių bendradarbiavimą so
cialinės apsaugos srityje stojant 
į Europos sąjungą (ES), užtik
rinti socialinę apsaugą žmo
nėms, kurie iš vienos valstybės 
išvyksta gyventi ar dirbti į kitą 
valstybę. Suomija yra pirma ES 
valstybė, su kuria pasirašoma 
tokia sutartis. Suomija sociali
nės apsaugos sutartis jau ir su
dariusi su Latvija ir Estija.

Pasirašyta sutartis tvarkys 
ligos ir motinystės pašalpų, pen
sijų, žalos atlyginimo dėl nelai
mingų atsitikimų darbe ir profe
sinių susirgimų, bedarbio pašal
pų, išmokų šeimoms skyrimą ir 
mokėjimą. Sutartis pašalina bet ko
kią diskriminaciją, nes abiejų šalių 
piliečiai turės vienodas teises.

Lankėsi seimo nariai
Kaip praneša ELTA/LGT- 

IC, rugsėjo 11 d. Lietuvoje lan
kėsi Austrijos valstybinės tary
bos delegacija, vadovaujama ta
rybos prezidento Heinz Fischer. 
Lietuvos seimo rūmuose buvo 
atidaryta paroda “Austrijos par
lamentas”, kuri yra viena iš cik
lo “Europos šalių parlamentai 
Lietuvos Seime” parodų. Ją su
rengė Austrijos respublikos par
lamentas, Austrijos ambasada 
Lietuvoje ir Lietuvos seimas.

H. Fischer susitiko su Lie
tuvos seimo pirmininku Vytautu 
Landsbergiu, ministeriu pirmi
ninku Andriumi Kubiliumi, 
buvusiu prezidentu Algirdu 
Brazausku, užsienio reikalų mi
nisteriu Algirdu Saudargu bei 
Vilniaus meru Rolandu Paksu.

Susirinko ES derybininkai
ELTOS/LGTIC žiniomis, 

rugsėjo 12-13 d.d. Vilniuje susi
rinko Europos sąjungos šalių 
kandidačių vyriausieji derybi
ninkai ir aukšto rango pareigū
nai, atsakingi už derybas su Eu
ropos sąjunga (ES). Tai buvo 
pirmas susitikimas po to, kai 
1998 m. derybas pradėjusių še
šių valstybių kandidačių skaičius 
padidėjo dar šešiomis šalimis, 
tarp jų ir Lietuva.

Susitikime dalyvavo Bulga
rijos, Čekijos, Estijos, Kipro, 
Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Maltos, Rumunijos, Slovakijos, 
Slovėnijos ir Vengrijos derybi
ninkai bei delegacija iš Turkijos, 
kuri turi ES kandidatės statusą, 
bet nedalyvauja derybose. Taip 
pat atvyko Europos komisijos 
plėtros generalinio direktoriato 
vadovas Eneko Landaburu ir 
delegacija iš šiuo metu ES pir
mininkaujančios Prancūzijos. 
Buvo aptarti ES institucijų re
formos klausimai bei ryšių stra
tegija.

Kanados pareigūno vizitas
Kanados gynybos ministeris 

Arthur Eggleton lankėsi Lietu
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Lietuvos kariuomenė yra stipriausia Baltijos šalyse
Rengiama Lietuvos karių enciklopedija

Retas prisimena tuos karius, kurių artimųjų jau nėra
Plaukiant laivu Amazonės upe

Upėje išsidėstę ant inkarų pritvirtintos gazolino stotys
Niekad nebegirdėsime virtuozinio smuiko

Neįmanoma įsivaizduoti R. Katiliaus kitokio - jam visko arba nieko

voje rugsėjo 10-12 d.d. Jis susi
tiko su Krašto apsaugos mi
nisteriu Česlovu Stankevičiumi 
ir Lietuvos kariuomenės vadu 
brigados generolu Jonu Kron- 
kaičiu.

Kaip praneša BNS/LGTIC, 
susitikimuose buvo kalbėta apie 
Kanados paramą Lietuvai ruo
šiantis narystei Šiaurės Atlanto 
sąjungoje (ŠAS-NATO). Kana
da padeda Lietuvai rengti per
sonalą, organizuoja gynybos iš
teklių valdymo, logistikos, takti
kos, karių ir civilių santykių bei 
kitokius kursus, organizuoja tai
kos palaikymo pajėgų karininkų 
kursus. Susitikimuose buvo pa
reikšta, kad Kanada remia ŠAS 
plėtrą ir Lietuvos priėmimą į šią 
organizaciją. Svečias taip pat 
pripažino, jog ŠAS plėtra pri
klausys ne tik nuo konkrečių 
kandidačių pasirengimo, bet ir 
nuo ŠAS politinio apsisprendi
mo, o taip pat nuo to, kad kai 
kurios narės gali būti jautrios 
Rusijos reakcijai į ŠAS plėtrą.

Baigėsi ambasadorių 
kadencijos

Rugsėjo 12 d. Lietuvos pre
zidentas Valdas Adamkus atsi
sveikino su darbą Lietuvoje bai
giančia Lenkijos ambasadore 
Eufemija Teichmann. Jai buvo 
padėkota už darbą, pareikšta, 
jog abi vlastybės pasiekė konk
rečių rezultatų plėtojant bend
radarbiavimą prekybos investi
cijų, gynybos ir kitose srityse. 
Ambasadorė pažymėjo, kad 
svarbu skatinti bei plėtoti abiejų 
kraštų jaunimo ryšius.

Kaip skelbia ELTA/LGT- 
IC, tą pačią dieną V. Adamkus 
susitiko su kadenciją baigusiu 
Prancūzijos ambasadoriumi 
Lietuvoje Michel Touraine, pa
dėkojo jam už kultūros bei švie
timo srityse sustiprintus ryšius. 
Išvykstantis ambasadorius pažy
mėjo, jog jo kadencijos metu 
Lietuva pasiekė nemažą pažan
gą jungiantis į Europos sąjungą.

Geras TVF įvertinimas
Tarptautinio valiutos fondo 

(TVF) misija rugsėjo 12 d. pa
baigė poros savaičių darbą Vil
niuje, rašo BNS/LGTIC. Mark 
Horton, TVF atstovas Lietuvoje 
teigė, jog reikia tęsti pradėtas 
reformas, nepaisant artėjančių 
seimo rinkimų ir būsimos nau
jos vyriausybės sudarymo. TVF 
atstovai pažymėjo nemažą Lie
tuvos pažangą vykdant numaty
tą ekonominę politiką, džiau
gėsi teigiamu bendradarbiavimu 
su Lietuvos valdžios atstovais. 
Jie tvirtino, kad šie metai Lie
tuvai buvo sunkūs, o ateinantys 
2001-ieji bus persilaužiumo me
tai. TVF Lietuvoje numato 
3.4% bendro vidaus produkto 
augimą.

Misijos nariai pabrėžė, kad 
Lietuva 2001 m. turės vykdyti 
labai aiškią iždo politiką, išreiš
kė susirūpinimą nuolatiniu 
“Sodros” padėties blogėjimu 
bei gilėjančiomis savivaldybių 
finansinėmis problemoms. RSJ
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Vokietijos vyriausybė palanki Lietuvai
Iš pokalbio su Lietuvos ambasadoriumi Vokietijai prof, habil. 

dr. VAIDIEVUČIU GERALAVIČIUMI

SPAUDOS BALSAI

Alkani lenkų vaikai Lietuvoje?
Keista humanitarinės pagalbos reklama

KAZYS BARONAS, Vokietija
Gerbiamasis ambasadoriau, 

pradėkime nuo biografinių žinių.
- Gimiau 1952.VIII.13 Pa

kruojyje. 1975 m. su pagyrimu 
baigiau Vilniaus universiteto 
Ekonominės kibernetikos spe
cialybę ir iki 1996 m. dirbau 
Mokslų akademijos Matemati
kos ir Ekonomikos institutuose, 
Vilniaus Gedimino technikos 
universitete. Matematikos moks
lų habilituotas daktaras, profe
sorius. 1990-1992 m. buvau 
Humbolto stipendininkas Bo
nos universitete, po to - šio uni
versiteto vizituojantis profeso
rius. Nuo 1996 m. iki paskyrimo 
ambasadoriumi - Lietuvos ban
ko Ekonominių tyrimų centro 
vadovas.

- Ar tai Jūsų pirmoji diplo
matinė tarnyba užsienyje?

-Taip.
- Kada buvote paskirtas am

basadorium Vokietijoje, kada 
įteikėte skiriamuosius raštus Vo
kietijos prezidentui?

- Paskirtas ambasadoriumi 
2000.1.13. Skiriamuosius raštus 
įteikiau 2000.III.29.

- Kancl. H. Kohl’io valdymo 
laikotarpyje Užsienio reikalų mi- 
nisteris ėjo Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos valstybių “advokato” pa
reigas. Ar jaučiama Berlyne pasi
keitusi Vokietijos politikos link
mė Baltijos valstybių atžvilgiu?

- Manau, kad Vokietijos 
pozicija Lietuvos atžvilgiu išlie
ka labai palanki, ką nedvipras
miškai įrodo kanclerio G. 
Schroeder vizitas į Lietuvą.

- Lydėjote Vokietijos kancle
rį G. Schroederį į Lietuvą. Kokį 
įspūdį Jums paliko naujas Vokie
tijos kancleris socialdemokratas, 
kokį įspūdį jam padarė Lietuva?

- Kancleris paliko labai ryž
tingo, tvirtai siekiančio savo 
tikslų, aiškiai ir tiksliai kalban
čio žmogaus įspūdį. Pagal kai 
kurių delegacijos narių atsilie
pimus, Lietuva jam patiko ge
riausiai iš visų Baltijos valstybių.

- Kaip galėtumėte apibūdinti 
šiandieninės Lietuvos politinį ir 
ekonominį gyvenimą?

- Politinis gyvenimas labai 
intensyvus ir sunkiai progno
zuojamas, ekonomika, be jokios 
abejonės, atsigauna, tačiau Ru
sijos krizės padarinius jausime 
dar ilgai.

- Didžiausios šiandieninės 
Lietuvos problemos?

- Nedarbas, valstybės finan
sai, nepakankamai ryžtingos 
ūkio reformos, tolerancijos sto
ka, nusikalstamumas.

- Tikrai prisimenate “Balti
jos kelią”, pirmas laisvės dienas, 
mūsų tautos džiaugsmą vėl atkū
rus nepriklausomą Lietuvą. 
Sprendžiant iš laiškų, Lietuvos 

PADĖKA
A+A

VIKTORAS DUMS
mirė 2000 m. rugpjūčio 1 d.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, tą sunkią valandą 
padėjusiems man: kun. J. Liaubai, OFM, karsto nešėjams 
- A. Ruginiui, B. Steponavičiui, J. Raguckui ir J. Webs
ter. Taip pat - A. Žemaičiui už pyragų iškepimą.

Jūsų nuoširdumas šią sunkią man valandą liks 
nepamirštamas- žmona Petrutė

spaudos, šis džiaugsmas gerokai 
atslūgęs. Priežastys?

- Per daug tuomet buvo ti
kėtasi, ir realybė sugriovė dau
gelį iliuzijų.

- ŠAS (NATO), atsižvelgda
ma į Rusiją, iki šiol nepakvietė 
Baltijos valstybių tiesioginiams 
pokalbiams, palikdama jas “lau
kiamajame”. Kaip ilgai teks dar 
laukti “laukiamajame"?

- Mūsų perspektyvos pa
aiškės 2002 m. NATO viršūnių 
susitikime.

- Lietuva, ginkluotom pajė
gom, pirmauja Baltijos valstybių 
tarpe, skirdama beveik 2% savo 
biudžeto. Deja, ŠAS (NATO) 
aukšti pareigūnai kritikuoja mū
sų kariuomenės struktūrą, esą ji 
labai silpna. Ar numatoma suly
ginti Lietuvos kariuomenės gink
luotę su ŠAS (NATO)pajėgom?

- Lietuvos kariuomenė yra 
NATO specialistų nuomone 
stipriausia Baltijos šalyse (1999 
m. jai buvo skirta 1.12% BVP). 
Ji reformuojama pagal NATO 
standartus laikantis Partnerys
tės su NATO sutarties ir priim
tos 10-iai metų kariuomenės 
reformavimo programos.

- Karaliaučiaus sritis labai 
dažnai minima kaip būsimoji, 
ketvirtoji Baltijos valstybė. Ta
čiau tikrovė yra kita: Karaliau
čiaus sritis yra stipri Rusijos ka
riuomenės bazė Vakanf Europo
je, ribojasi su Lietuva. Kodėl del
siama su jos demilitarizacija, 
matant pavojų Baltijos regionui, 
net visai Europai?

- Sėkmingas Lietuvos ir 
Rusijos bendradarbiavimas dėl 
Kaliningrado srities ES Šiaurės 
dimensijos rėmuose bei galimi 
glaudesni Rusijos ir ES santy
kiai turėtų ženkliai prisidėti prie 
šios srities demilitarizavimo.

- Lietuvos abasada veikia 
Berlyne, jos poskyris Bonoje. 
Kaip suderinate darbą, kiek tar
nautojų Berlyne, kiek Bonoje, 
kokias pareigas eina tarnautojai?

- Ambasadoje Berlyne dir
ba 15 žmonių, iš kurių 10 diplo
matų (4 konsuliniame skyriuje), 
o Bonoje - 4 žmonės (3 diplo
matai). Bonoje rūpinamasi ry
šiais tarp Lietuvos ir Vokietijos 
vakarinių žemių įmonių ir orga
nizacijų, o Berlyne vykdoma pa
grindinė politinė ir ekonominė 
ambasados veikla.

- Kaip toli yra pažengusi Lie
tuvos ambasados rūmų statyba, 
kas prie jos dirba - lietuviai ar 
vokiečiai, galutinė kaina. Jūsų 
kolega prof. Z. Namavičius man 
minėjo 6 milj. lt. sumą. Ar kaina 
“pašoko", ar liko ta pati?

- Rūmai dar nepradėti sta
tyti. Prof. Z. Namavičiaus mi
nėta kaina yra žymiai mažesnė 
už tikrąją.

- Ačiū Jums už pokalbį.

Kanados lietuvių veikėjai, dalyvavę PLB seime, pas Lietuvos prezidentą. Iš kairės: Rūta Žilinskienė, Algirdas 
Vaičiūnas, Alma Adamkienė, prezidentas Valdas Adamkus, Stasys Dalius Nuotr. D. G. Barysaitės

Suklastoto šimtmečio problema
ANTANAS MUSTEIKIS
Yra elementari tiesa, kad 

visa, kas įvyko, kas sudaro isto
riją, negalima nuneigti ar pa
keisti, bet aš be jokio gudravi
mo dvidešimtąjį šimtmetį laikau 
suklastotu.

Daug kam gali atrodyti, kad 
čia mano pavartotas žodis yra 
slidus paviršutiniškumo šmaikš
tas; turįs tikslą patraukti skaity
tojų ar klausytojų dėmesį, o su
dėtingi įvykiai gali ir turi būti 
įvairiopai aiškinami, tad nepri
skirtini vienareikšmiškai klasto
tės sąvokai. O iš tikrųjų šio šimt
mečio istorija, tiksliau, jos ver
tinimai, yra ne tik nesąmoninga, 
bet ir sąmoninga klastotė.

Pagrindiniai šio šimtmečio 
reiškiniai yra matuojami gėrio ir 
blogio svertais. Pirmojoje - gė
rio plotmėje sunku nuspręsti, 
kas buvo didžiausi gėrio atsto
vai: mokslininkai, filosofai, teo
logai, valstybininkai, arba kon
krečiai - Mahatma Gandhi, 
Martin Luther King bei kitos 
įžymybės.

Antrojoje - blogio plotmėje 
sprendimą palengvina matema
tika, kuri ir paskutinį žodį taria.

Konkrečios ir vargiai savo 
nuožmumu pralenkiamos sant
varkos rėmėsi komunizmo ir na
cizmo (nacionalsocializmo) ide
ologijomis. Abiejų išreikštos 
viešosios dingstys atrodė kil
nios: žmonijos gerinimas, arba 
tiksliau - gryninimas, “valymas”.

Tuo tikslu komunistai naiki
no vadinamus “liaudies prie
šus”, “išnaudotojus” ir kitus, ne
tikinčius sovietine atžagaria 
naujakalbe. Marksistinės ideo
logijos tarnai bandė prievarta 
pakeisti tariamai atgyvenusią 
Dešimties Dievo Įsakymų religi
ją į “progresyvią” leninizmo - 
stalinizmo “religiją”.

Naciai savo ruožtu “valė” 
žmoniją nuo tariamų blogų ra
sių ir dievino ateities Tūkstant
mečio arijus-vokiečius.

Bet kai kyla klausimas, kuri 
iš šių totalitarinių baisenybių 
yra didesnis blogis, prasideda 
klastotė. Ir tai ryšku ne kur ki
tur, o pačiuose Vakaruose, ku
riems, šalia Anglijos, Prancūzi
jos ir kitų Europos kraštų, pri
klauso ir Kanada su JAV. Pas
tarosios valstybės mums, pabė
gėliams iš sovietinio “rojaus”, 
suteikė globą, už ką mes esame 
dėkingi, bet ne akli. Juk jų de
mokratinė elitinė liberalų dau
guma užgožė tiesų mažumos žo
dį ir suklastojo šimtmetį, laiky
dama nacizmą didesniu blogiu 
už komunizmą. O iš tikrųjų na
cizmas yra atsakingas už dvide-

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais 

A+A
ANGELEI KULNIENEI 

mirus Toronte,
jos vyrui VYTUI ir dukrai RŪTAI reiškiame 

nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdime -
H. G. Tuniaičiai A. A. Dudoniai

A. Pdibaitis

šimt penkis milijonus nekaltų 
aukų, kai komunizmas - už šim
tą milijonų nekaltų aukų.

Suprantu, kad aš pravėriau 
nesandoros skrynią. Visų pirma 
turime prisipažinti ir pripažinti, 
kad niekas nežino tikslių aukų 
skaičių, o tai atveria plačiai pro
gas suinteresuotiems pamaišyti 
kortas ir išvengti galutinės tie
sos šiuo klausimu. Bet tai nekei
čia blogio esmės, nes ir tiksles
ni, mažesni ar didesni, skaičiai 
nesugriaus palyginamosios dvie
jų blogių proporcijos. Čia ne 
nuomonių, o matematikos rei
kalas. Kaip du kart du yra ke
turi, taip apytikris šimtas milijo
nų aukų yra keturis kartus di
desnis blogis už apytikrius dvi
dešimt penkis milijonus aukų.

Aš jokiu būdu nešvelninu 
nacizmo nusikaltimų. Ir tai, kad 
bolševikai ilgesnį laiką (ligi mū
sų dienų) kai kur tęsia tautžu- 
dystę, o naciai tai atliko trum
pesniu laiku, nekeičia esmės. 
Minėtoji liberalų dauguma se
nas ir naujas nacizmo apraiškas 
griežtai smerkia, o apie senas ir 
tebetęsiančias komunizmo nuož
mybes nutyli arba jas švelnina. 
Tokių šališkumų bei klastočių 
yra per akis. Štai ryškesni pavyz
džiai.

Populiariaus amerikiečių 
“Time” savaitraščio cituojami 
autoriai1' stebisi, kaip galima 
neišrinkti Hitlerio kaip šio šimt
mečio “didžiausią poveikį turė
jusio asmens” gėrio ir blogio 
plotmėse. Ir kai Hitleris palygi
namas su Stalinu, prasideda 
klastotė. Esą pirmasis nužudė 
kokį milijoną žydų kūdikių, o 
antrasis žudė “klasinius priešus” 
(class enemies). Tartum “klasi
niai priešai” nebuvo verti gyven
ti. Tartum Stalino ideologija, 
besiremianti K. Marksu, kurio 
vardas nutylimas, nesunaikino 
kelis kartus daugiau “liaudies 
priešų” kūdikių bei vaikų. Su
gestionuojama didesnė Hitlerio 
nei Stalino “poveikio proble
ma”, tik vengiama konkretinti, 
ką tai reiškia. Gal tik Hitlerio 
aukų giminaičiai labiau kentėjo 
ir ilgėjosi demokratijos, o Stali
no aukų giminaičiai nieko nege- 
dėjo(?). Minima Hitlerio “es
mė” (ideologija) - “valstybės 
organizuotas žudymas”, tebesąs 
dar gyvas ir yra “milijonų mirčių 
priežastis”. O iš tikrųjų Hitleris 
sekė savo mokytoju Stalinu, bet 
jo nepralenkė, o “valstybės or
ganizuotas žudymas” tebėra la
biau gyvas ne kur kitur, o tik 
komunistiniuose kraštuose.

Panašiai “USA Today” 
dienraščio “Special Edition Mil
lenium” laida2' pabrėžia nacių 
nužudytus šešis milijonus žydų, 
bet nutyli, kad naciai taip pat 
nužudė du kart daugiau krikš
čionių, o apie kumunistų kelis 
kartus didesnes žudynes ta pro
ga nėra nė žodelio.

Šališkumas išlenda kaip yla 
iš maišo ir dabarty, kai aiškina
mi Vietnamo karo veteranų bei 
to karo priešininkų motyvai ar 
šešiamečio kubiečių vaiko, kurį 
mama atplukdė į JAV, reikalai.

Amerikiečiai slapukai, pa

bėgę į Kanadą, kad išvengtų ka
rinės prievolės, teisinasi, jog ne
norėję skriausti “taikingų” viet
namiečių. Vienas iš dezertyrų 
aiškinasi, esą būtų noriai karia
vęs prieš Hitlerį. Ir įdomiausia, 
kad nei žurnalistas, dabar cituo
damas atviro slapuko žodžius, 
nei redaktorius netaiso subtilios 
klastotės, jog komunistai geres
ni už nacius11

Tos pat rūšies argumentai 
yra išreiškiami ir šešiamečio 
Elian Ganzales atveju: esą jis, 
mamai nuskendus, t.y. paauko
jus savo gyvybę už sūnaus laisvę, 
reikia jungti prie tėvo, kuris gy
vena Kuboje, nes pastaroji jokiu 
būdu nelygintina su nacine vals
tybe. O tai, kad toje totalitari
nėje valstybėje sūnus taps ko
munistiniu robotu ar vergu, li
beraliai daugumai nesvarbu, ir ji 
šia proga kilusį ginčą laiko atgy
venusia “šaltojo karo liekana”.’1

Dvejopi svertai yra nuolat 
vartojami ne tik Amerikoje, bet 
ir Europoje. Sugriuvus blogio 
imperijai, Nikitič Mitrochin, bu
vęs KGB tarnyboje nuo 1948 
m., pabėgo iš Rusijos, tačiau net 
JAV ČIA darbuotojai neskubė
jo jo priimti ir tik Anglijoje jis 
atskleidė anuometinius sovietų 
kolaborantus Vakaruose.

Ir išaiškinta latvių emigran
to komunisto Norwood duktė 
Melita, sovietų agentė nuo 1937 
m., buvusi britų “Non-Ferrous 
Metals Research Association” 
sekretorė, priėjusi prie atomi
nės bombos ruošimo paslapčių, 
tebegyvena Londone. Ji sakosi, 
jos pareiga buvo pagelbėti Rusi
jai, o kaip taikos šalininkė (pa
cifiste) ji galėtų patį Mitrochiną 
nušauti, ir niekas jos netardo. 
Tačiau nacių kariniai nusikaltė
liai - Anton Gekas, Szymon Se- 
rafimowicz ir Andrzej Savoniuk 
buvo nuteisti kalėti ligi gyvos 
galvos.5'

Ir Augusto Pinochet likimas 
Anglijoje pakibo ore. Savo me
tu (1973 m.) jis suruošė pervers
mą prieš Salvatore Allende, 
Maskvos šalininką Čilėje, perse
kiojo komunistus ir įvedė demo
kratiją, bet pastaraisiais metais 
svečiuodamasis Britanijoje buvo 
sulaikytas, grąžintas į Čilę, kad 
ten atsakytų už antikomunistinę 
veiklą.

Dar ryškesnis šališkumas iš
ryškėja Austrijos Laisvės parti
jos vadovo Joerg Haider atžvil
giu, kai jo partijos atstovai, de
mokratiškai išrinkti, buvo pri
imti į vyriausybės koaliciją. Jis 
atsiprašė, kad buvo pagyręs Hit
lerio tvarką, bet jam buvo priki
šamas tariamas totalitarizmas ir 
priešimigrantinė laikysena, nors 
visos Europos Sąjungos valsty
bės turi panašių problemų su 
imigrantais. Ir už tai visoS ES 
narės (keturiolika) ėmė boiko
tuoti Austriją.6' O kad Prancū
zijos vyriausybėje yra komunistų 
ministerių, niekas nepriekaiš
tauja. Tad ar dvidešimt penki 
yra daugiau nei šimtas?

Suprantama, toks šališku
mas negalėjo aplenkti nė baltie- 
čių. Pastaraisiais metais Vakarų 
spaudoje minimi bei kritikuo
jami įtariami nacių kolaborantai 
Konrad Kalejs, Aleksandras 
Lileikis, Antanas Gečas ir kiti, 
bet tik ne komunistai.

Niurnbergo teismas 1945 m. 
viešai pasmerkė nacizmą, o ati
tinkamas komunizmo teismas ir 
po pusšimtmečio metų dar ne
pilnai įvykęs, nes šių metų bir
želio 12-14 d.d. Vilniaus konfe
rencija dar tik vertino nacizmo 
dvynį brolį (komunizmą). Pir
masis tapo nunacintas, o nuso- 
vietinimas retai kur pradėtas.

Toronto lenkų savaitraštis 
“Przeglad Tygodniowy” š.m. 
rugsėjo 15 d. laidoje rašo: “Lie
tuva, mano tėvyne, - deklamuo
ja vaikai, o paskiau pasigirsta 
liūdna muzika ir šūkis: ‘Pinigų 
viskam stinga’. Taip atrodo len
kų humanitarinės akcijos, kuri 
renka pinigus papildomam len
kų vaikų Lietuvos mokyklose 
maitinimui, reklama.

Vargas yra toks pats kaip 
Gudijoje ir Ukrainoje. Kodėl 
kaip tik Lietuva? - vakar klausė 
LHP suorganizuotoje spaudos 
konferencijoje Lietuvos žurna
listė Edita Degutienė. - Jeigu 
Lietuvoje pasirodytų tokia rek
lama apie lietuvių vaikus, gyve
nančius Lenkijoje, kaip jūs pasi- 
justumėte? Mes esame priešingi 
ne pagalbos teikimui, bet tam 
būdui, kuriuo tai buvo padaryta.

Mes ketinome teikti pagal
bą. Nenorėjome apstulbinti var
gu. Reklamoje dalyvavo geriau
siai aprengti vaikai. Norėjome 
juos kuo geriausiai pristatyti - 
aiškino LHP pirmininkė Janina 
Ochojska. Rugpjūčio 29 d. J. 
Ochojska gavo Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamento 
prie LR vyriausybės laišką, ku
riame buvo pagirta LHP veikla”.

Nors pagal statistiką Gudi
joje lenkų yra daugiau negu 
Lietuvoje, o lenkiškų mokyklų 
vos kelios (Lietuvoje jų yra apie 
120), įvairių Lenkijos organiza
cijų dėmesys ir pagalba yra ski
riama Lietuvos, bet ne Gudijos 
lenkams. Ar jie ten gyvenančius 
savo tautiečius nori pamiršti? 
Beje, nors Lietuvoje skurdas ir 
nemažas, bet Gudijoje jis dar 
yra didesnis.

Rūstus Kinijos atstovas

Maskvos dienraštis “Izves
tia” š.m. rugsėjo 9 d. laidoje ra
šo: “Kinijos parlamento vado
vas Li Pen, iš visko sprendžiant, 
labai ant lietuvių supyko, nes ki
taip nebūtų pakeitęs dar prieš 
pusmetį suplanuoto savo lanky
mosi Vilniuje programos į nesą
monę: dviejų valandų pokalbis 
aerodrome su seimo pirmininku 
Vytautu Landsbergiu; štai ir vi
sa vizito programa. Juk pradžio-. 
je buvo kalbama apie dviejų 
dienų viešėjimą Lietuvos sosti
nėje, apsilankymą seime ir Pa
langos Gintaro muziejuje, susi
tikimą su min. pirm. Andriumi 
Kubiliumi ir lietuviais verslinin
kais. Aiškiai pastebimas stam
bus diplomatinis sąmyšis. Ofi

Lituanistas ALGIS UZDILA iš lietuviškojo Punsko, kalbėjęs PLB sei
me apie gimtąją kalbą Nuotr. A. Žižiūno

Kai kurie žmonės, nepatyrę 
totalitarinės priespaudos, buvo 
paveikti raudonojo “rojaus” agi
tacinių skeveldrų ir nesigilino į 
retų pabėgėlių pro geležinę už
dangą patirtį, tad be blogos va
lios iškreiptą tikrovę laikė nor
malia. Bet didelė ar didžioji da
lis liberalių intelektualų, prisi
gėrę sovietinės “lygybės” svajų 
ir vėliau supratę, kad klydę, ne
drįso prisipažinti ir liko ružavi. 
Jiems buvo pravartu didinti na
cizmo blogį, kad pridengtų save 
bei komunistinį blogį, tad pasta
rąjį sąmoningai švelnino bei 
klastojo. Tai rodo ir ypač ameri
kiečiuose įsigalėjęs anti-anti-ko- 
munizmo sąjūdis, prisidengęs 
neutralumo skraiste, nors jo ati
tikmuo iš kitos totalitarinės pu
sės - anti-anti-nacizmo sąjūdis 
net negirdėtas toje visuomenėje.

Klastotę įtvirtinant turėjo 
reikšmės ir tai, kad komunistinė 
Rusija, nors didesnė nusikaltėlė 
už nacistinę Vokietiją, buvo Va
karų sąjungininkė Antrojo pa
saulinio karo metu, kas dirbti
nai švelnino jos blogi

Suklastoto šimtmečio pali
kimas yra didžiulę pasaulinė 
problema, tiesiogiai ar netiesio

cialiai Pekinas vizito programos 
nekomentuoja, tačiau viso to 
priežastį nesunku atspėti; keistu 
būdu Li Pen’o atvykimas į Vil
nių sutapo su antra Tarptauti
nio tribunolo sesija (kaip tik sei
me!), dalyvaujant Vytautui 
Landsbergiui. Vilniaus tribuno
las tai kažkoks simbolinis teis
mo procesas, kur skamba kalti
nimai marksistinių režimų adre
su. Po to išvados yra siuntinėja
mos įvairių kraštų parlamen
tams ir vyriausybėms kartu su 
raginimais priimti įstatymus, ne
palankius kairiųjų idėjų platini
mui. (...)

Yra žinoma, kad Li Pen yra 
ne tik Kinijos parlamento nuo
latinio komiteto pirmininkas, 
bet ir vienas iš valdančiosios Ki
nijos liaudies respublikos komu
nistų partijos vadovų, kurį 
(žmogaus) teisių gynėjai kaltina 
savo piliečių persekiojimu”.

“Putin vodka”

Toronto lenkų dienraštis ra
šo, kad “Alita” išleidžia į rinką 
naują degtinės rūšį - “Putin 
vodka”, tačiau pareiškia, kad 
pavadinimas neturi nieko bend
ro su Rusijos prezidentu Vladi
miru Putinu. “Lietuvoje yra 
toks medelis, ir mes nutarėme 
degtinei duoti jo pavadinimą” - 
pareiškė finansų ir administraci
jos “Alitos” direktorius Vilman
tas Pečiūra, siedamas degtinės 
su medeliu “Putinas” pavadini
mu, kuris dažnai pasirodo Lie
tuvos liaudies mene. Pečiūra 
taip pat paaiškino, kad trys ka
rūnos “Putin vodka” etiketėje 
nėra Rusijos valdžios simbolis, 
bet “Alitos” fabriko ženklas. 
Mėlynai-baltai-raudonai naujo 
“Alitos” produkto etiketėje (tos 
trys spalvos yra Rusijos valsty
bės vėliavos spalvos) trys karū
nos pasirodo virš užrašo “Putin 
vodka”. Pagal Pečiūrą mėlyna 
spalva reiškia, kad naują degti
nę reikia gerti šaltą, raudona - 
putino vaisių spalva, o balta - 
jos žiedų, turinčių kulkos formą, 
spalva.

Paklaustas kodėl pavadini
me yra vartojamas slaviškas žo
dis vodka, o ne lietuviška degti
nė, Pečiūra paaiškino, kad ‘vis
kas suderinta su Europos sąjun
gos standartais. Lietuva siekia 
tapti ES nare, o sąjungoje yra 
vartojamas žodis vodka. 40° 
“Putin vodka” žada pasirodyti 
Lietuvos parduotuvėse dar šią 
savaitę”. J. B.

giai maišanti tiesą su melu. Jis 
tęsiasi iš kartos į kartą, sąmo
ningai ar nesąmoningai globoja
mas ružavųjų žiniasklaidos ir 
mokslo darbuotojų. Jie tiesų de
šiniosios pakraipos žodį laiko 
“kraštutiniu”, tad atmestinu. 
Tokia laikysena yra ypatingai 
skaudi tiems, kurie kovojo ne 
tik prieš nacizmą, bet ir prieš 
komunizmą. Jų atspara bei au
kos yra tiesiogiai ar netiesiogiai 
nuvertinamos. Vis dėlto ateity 
dvidešimtojo šimtmečio klasto
tės pripažinimas taps istorine 
tiesa.
"Plg^ Person of the Century, 
“Time”, 1999 m. gruodžio 31 d., 
132-3 p.
2)Plg. “USA Today”, 1999 m. gruo
džio 31 d., 8A p.
31Plg. Gene Warner, Vietman Revi
sited: Part 3, “The Buffalo News”, 
2000 m. gegužės 2 d.
4>Plg. Charles Krauthammer, Elian 
Case a Remnant of Cold War, 
“The Buffalo News”, 2000 m. ba
landžio 17 d.
5)Plg. David Pryce-Jones, In from 
the Cold War, “National Review”, 
1999 m. spalio 11 d., 21-24 p
61Plg. David Pryce Jones, Heil Hai
der? “National Review”, 2000 m. 
kovo 6 d., 26-7 p.
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Rengiama Lietuvos karių enciklopedija
Lietuvos kariuomenės karių nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų 
sąjungos visuotinio susirinkimo kreipimasis į Jungtinių Amerikos Valstijose ir kitose 
užsienio valstybėse gyvenančius 1918-1953 metų Lietuvos kariuomenės karius ir jų artimuosius

Tautos santarvės siekiant

Lietuvos kariuomenės karių, 
nukentėjusių nuo sovietinio ir na
cistinio genocido, artimųjų sąjun
gos (LKKAS) iniciatyva suburtas 
autorių kolektyvas rengia enciklo
pediją “Lietuvos kariuomenės kari
ninkai: 1918-1953”.

Autorių kolektyve greta 
LKKAS narių dirba Lietuvos vals
tybinio muziejaus darbuotojai, Lie
tuvos atsargos karininkų sąjungos 
ir nepriklausomų raštytojų sąjungos 
nariai.

Šios enciklopedijos pirmame 
tome bus pateikta Lietuvos kariuo
menės 1918-1953 metų karininkijos 
istorija ir visų Lietuvos kariuome
nės karininkų, tarnavusių kariuo
menėje 1918-1953 metais, pavar
džių sąvadas. Antrame ir trečiame 
tomuose bus pateiktos karininkų 
biografijos, iliustruotos jų nuotrau
komis.

Išleistą enciklopedijos pirmąjį 
tomą pristatysime visuomenei kar
tu su Lietuvos valstybiniame mu
ziejuje numatoma atidaryti paroda 
“Lietuvos kariuomenės karininkai 
1918-1953”. Kuomet tai įvyks, pri
klausys nuo finansinių galimybių.

Įgyvendinti šiuos planus truk
do ne autorių kolektyvo darbas, ku
ris vykdomas visuomeniniais pa
grindais, bet šiems renginiams rei
kalingų lėšų stoka. Gauti paramą iš 
Lietuvos respublikos biudžeto vil
čių nėra. Todėl kreipiamės į Jungti
nėse Amerikos Valstijose ir kitose 
užsienio valstybėse gyvenančius 
1918-1953 metų Lietuvos karius ir 
jų artimuosius, prašydami šiems 
LKKAS renginiams finansinės pa
ramos.

Detalią informaciją šiuo klau
simu Jūs galite gauti pas LKKAS 
JAV skyriaus pirmininką Joną Va- 
riakojį: 3715 West 68th Street, Chi

cago, Ollinois 60629, USA, telefo
nas (733) 585-8649.

LKKAS visuotinis susirinkimas 
Kaunas, 2000 m. balandžio 8 d.

PRIKELKIME IŠ 
UŽMARŠTIES VISUS 
NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS KARIUS

Visos valstybės turi kiekvie
nam jos piliečiui šventą vietą - 
Nežinomojo kario kapą. Ši vieta 
- susikaupimo ir pagarbos vieta. 
Čia dažnai pamatysi savos vals
tybės piliečius arba užsienio 
svečius, atvykusius pareikšti pa
garbos tiems, kurie paaukojo 
savo valstybei viską, kas kiekvie
nam žmogui yra brangiausia - 
savo gyvybę.

Nežinomojo kario kapas yra 
tik simbolis, kuris įprasmina vi
sus, kurie žuvo už Tėvynės lais
vę ir nepriklausomybę arba bu
dėjo tos laisvės sargyboje. Tai 
simbolis kariui - bebaimiui, my
linčiam Tėvynę ir jos žmones, 
pasiryžusiam visada ginti savo 
tėvų žemę.

Nežinojome kario kapą tu
rime ir mes. Jis - Kauno Karo 
muziejaus sodelyje. Prie pa
minklo ir aukuro niekada nevys
ta gėlės. Tai pagarbos ženklai. 
Dažnas, atėjęs prie šio pamink
lo, prisimena sau artimą Lietu
vos karį. Tačiau retas prisimena 
tuos karius, kurių artimųjų jau 
nėra, kurie nežinia kur ir kada 
palaidoti, kurių palaikai ilsisi 
daugelyje pasaulio valstybių - 
nuo Jungtinių Amerikos Valsti
jų ir Australijos iki atšiauraus 
Sibiro nlatvbiu. Jau beveik ne- 

ninė organizacija Lietuvos ka
riuomenės karių, nukentėjusių 
nuo sovietinio ir nacistinio ge
nocido, artimųjų sąjunga 
(LKKAS). Ši sąjunga, vienijanti 
savo gretose Lietuvos kariuo
menės karių artimuosius, šiuo 
metu jau turi savo skyrius Vil
niuje, Kaune, Kėdainiuose ir 
JAV. Po vieną du LKKAS na
rius galima sutikti beveik kiek
viename Lietuvos mieste.

Mūsų tikslas - kaupti doku
mentinę medžiagą, ją analizuoti 
ir skelbti viską, kas susiję su 
Lietuvos kariuomenės istorija. 
Mes visokeriopai prisidedame 
prie patriotinio Lietuvos ka
riuomenės auklėjimo. Šiuo me
tu vykdome pirmąją, tačiau 
svarbią Lietuvos kariuomenės 
istorijai, savo programą - rašo
me enciklopediją “Lietuvos ka
riuomenės karininkai: 1918- 
1953”. Pirmąjį šios enciklopedi
jos tomą sudarys Lietuvos kari
ninkijos istorija ir visų Lietuvos 
kariuomenės karininkų pavar
džių sąvadas (apie 7000 karinin
kų pavardžių). Antrasis ir tre
čiasis enciklopedijos tomai bus 
skirti karininkų biografijoms, 
iliustruotoms jų nuotraukomis.

Ar reikalingas toks leidi
nys? Šiam projektui pritarė 
daugelis Lietuvos valstybinių 
institucijų, todėl neabejodami 
manome, kad jis reikalingas. 
Tačiau svarbiausia yra tai, kad 
mes, Lietuvos kariuomenės ka
rių palikuonys, privalome su
kurti simbolinį paminklą savo 
seneliams arba tėvams - Lietu
vos kariuomenės karininkams.

Tėvynės sąjungos priėmime Vilniuje po PLB seimo. Iš kairės: min. 
pirm. A. Kubilius, Kanados LB pirm. A. Vaičiūnas, G. Landsbergienė, 
seimo pirm. V. Landsbergis, R. Žilinskienė, seimo kancleris J. Razma, 
J. Čuplinskienė, E. Čuplinskas Nuotr. R. Žilinskienės

Pirmojo tomo Lietuvos ka
rininkijos istorijos dalis jau per
duota redaguoti. Kita dalis bai
giama rašyti. Maketuojamas ir 
redaguojamas Lietuvos kariuo
menės karininkų pavardžių są
vadas. Renkamos antrajam ir 
trečiajam enciklopedijos to
mams karininkų biografijos.

Lietuvos kariuomenės kari
ninkijos istorijoje detaliai apta
riama viskas, kas susiję su kari
ninko karine veikla: kariuome
nės struktūra, karininkų rengi
mas ir kvalifikacijos kėlimas, 
karininkų specialybės ir laips
niai, atestavimas, apdovanoji
mai, karininkų santykiai su kari
nėmis visuomeninėmis organi
zacijomis, karininkijos veikla 
nuo 1918 iki 1953 metų.

Štai tie karininkai, kurie 
įjungti į 1918-1953 metų Lietu
vos kariuomenės karininkų pa-' 
vardžių sąvadą ir po to bus de
taliai anrašvti karininku bioera- 

Karo mokyklos (PLP Karo mo
kyklos) aspirantų skyrių nuo 
1927 m. vasario 17 d. (1-oji as
pirantų laida) iki 1939 m. rugsė
jo 19 d. (14-oji aspirantų laida);

- karininkai, kuriems kari
ninko laipsnis suteiktas už pasi
žymėjimą mūšiuose su Lietuvos 
priešais Nepriklausomybės ko
vose 1919-1920 metais;

- karininkai, kurie eksternu 
baigė Karo mokyklos (PLP Ka
ro mokyklos) kursą;

- sanitarijos, veterinarijos 
arba administracijos specialybių 
karininkai, kuriems karininko 
laipsnis suteiktas pagal Lietuvos 
kariuomenės laipsnių įstatymą;

- karininkai, kurie baigė 
Karo mokyklą (PLP Karo mo-

. kyklą), tačiau karinis karininko 
vardas arba laipsnis suteiktas 
yėliau kariniuose daliniuose;

- užsienio valstybių karinin
kai, savanoriais įstoję į Lietuvos

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
tebesą komunistų partijos nariai 
prisipažintų kaltais, nes vien sa
vo priklausymu prisidėjo prie 
tautos skriaudimo ir naikinimo. 
Juk jie kovojo ne prieš mirtiną 
priešą Sovietų Sąjungą, o prieš 
savo brolius ir savo tautą. Jų 
pareiga siekti dialogo, užleisti 
vadovavimo vietas ištikimoms ir 
patikimoms rankoms, pasitenki
nant eilinio piliečio darbu ir gy
venimu. Jų rolė jau suvaidinta.

Gulagų kaliniai ir kankiniai 
buvo ne tik garbingi mūsų tau
tos sūnūs, bet ir ištikimi Dievo 
vaikai. Jie nenešiojo savo širdy
je keršto, jie yra pasiryžę atleisti 
(daug sunkiau yra užmiršti). Bet 
kaip atleisti tam, kuris atleidi
mo neprašo?

Teisingumas gilėja ir pilnėja 
per gailestingumą. Betgi, kad 
gailestingumas be teisingumo 
niekad nebus tikrasis gailestin
gumas, o tik bandymas raminti 
sąžinę miego milteliais. Teisin
gumas ir gailestingumas eina 
ranka rankon. Tačiau pirmiau
sia turime būti teisingi, o tik 
paskui, kilniaširdžiai.

Galima sutikti, kad netei
singai žiaurias kančias kentėję 
asmenys turėtų atleisti savo bro
liams, kurie klydo, pasirinkdami 
tautos engėjų kelią, sąmoningai 
ar nesąmoningai, gal tik patai
kaudami ir prisitaikydami, ta
čiau anie turi bent norėti ir 
mokėti atsiprašyti. Viešos indi
vidualios išpažinties niekas nei 
neprašo; tokių herojų Lietuvoje 
maža. Nėra lengva pasakyti tie
są. Apie bausmes ar jų šalinimą 
iš viešojo gyvenimo aš iš viso 
nekalbu. Gal ne visi jie buvo 
blogi žmonės, bet tikriausiai jie 
buvo silpni žmonės. Ir jeigu bu
vę kompartijos aktyvistai vėl per 
kitų galvas įžūliai veržiasi į va

dovaujamas vietas, kaip kadaise 
sovietų “rojuje”, - jiems laisva 
ir nepriklausoma valstybė atsa
kingų vietų negali patikėti. Jie 
sąmoningai trina ribą tarp gėrio 
ir blogio.

Atleisti brolių klaidas ir nu
sikaltimus be išlygų kai kam at
rodytų didingas kilnumo pasi
reiškimas. Aklai atleisti kal
tiems reikštų nutraukti, sunai
kinti neapykantos ciklą mūsų 
tarpe. Tačiau atleidimu daroma 
prielaida, kad blogis yra pripa
žintas. Žydai, švęsdami Yom 
Kippur, prašydami Viešpaties 
atleidimo, prisipažįsta kaltais. 
Tai sena biblinė praktika. Nuo 
Popiežiaus ir Japonijos premje
ro, nuo Jungtinių Tautų Kofi 
Annan iki garsaus Khmer Rou
ge skerdiko - visi sako “mea 
culpa ”, prašydami atleidimo.

Žmonijai reikia kaltųjų re
abilitacijos, bet tiktai aukos gali 
reabitituoti. Jokia valstybė ir jo
kia viešoji institucija to padaryti 
negali.

Pietų Afrikos žmogaus tei
sių komisija, vadovaujama Des
mond Tutu, suteikė amnestiją 
tiems, prieš kuriuos buvo įteikti 
skundai, tačiau “Apartheid” au
kos neatleido savo kankinto
jams ir žudikams. Galima būtų 
kalbėti apie atleidimą nuo baus
mės, bet ne nuo kaltės. Žydai 
niekad neatleis Hitleriui. O 
kaip mes Stalinui?

Negalima atleisti tiems, ku
rie savo kaltės nenori matyti ir 
nenori atsiprašyti. Reikalingas 
kaltės išpažinimas, nuoširdus 
apgailestavimas, reikalinga ta 
hebrajų “techouva”, graikų 
“metanoia”, o lietuvių -r “atgai
la”. Reikalingi geri darbai. Nu
sikaltusį turi paliesti Dievo ran
ka: jis turi išgirsti Dievo balsą.

Professionals Inc., 
Realtor

Sales Associate 
1645 Dundas St. W

Mississauga. ON L5C1E3

IRENA RENTELIENE
Pirkimo-pardavimo atstovė

Tel. (905) 270-8840 - įstaigos
(905) 507-6608 - namų

Prašau kreiptis visas namų pirkimo-pardavimo 
klausimais. Miela ir spiningai palam ausiu.

J namų (v«rtinTŽ»r-------

prisimename pavardžių tų, ku
rie 1919-1920 metais mums pa
dovanojo laisvę Nepriklausomy
bės kovose, kurie savo krauju 
pasirašė Klaipėdos krašto grąži
nimą Lietuvai, kurie kovojo ir 
žuvo Lietuvos partizaniniame 
kare, žinodami, kad ta kova 
nors ir beviltiška, bet būtina.

Įamžinti ir įprasminti visų 
Lietuvos kariuomenės karių at
minimui buvo įsteigta visuome-

įdedame savo širdies dalelę, 
niekas nepadarys. Tai darbas ne 
vieno žmogaus jėgomis. Jį gali 
atlikti tik susibūręs vienminčių 
entuziastų būrys, žinantis ir su
prantantis Lietuvos kariuome
nės istorijos kelius. Tokie mes ir 
esame. Dirbame daug ir be jo
kio atlyginimo. Mums talkina 
Lietuvos atsargos karininkų ir 
Nepriklausomų rašytojų sąjun
gų nariai.

fijose:
- karininkai, įstoję savano

riais į kariuomenę iki 1919 m. 
sausio 15 d.;

- karužai, leitenantai arba 
jaunesnieji leitenantai, baigę 
Karo mokyklą (PLP Karo mo
kyklą) nuo 1919 m. liepos 6 d. 
(1-oji laida) iki 1940 m. rugpjū
čio 19 d. (21-oji laida);

- atsargos leitenantai arba 
jaunesnieji leitenantai, baigę

Kariuomenę ir priimti į ją Kraš
to apsaugos ministerijos įsaky
mais;

- karo kapelionai, priimti į 
Lietuvos kariuomenę Krašto 
apsaugos ministerijos įsakymais;

- Lietuvos partizanų dalinių 
vadai, kurie 1918-1940 metais 
neturėjo Lietuvos kariuomenės 
karininko laipsnio ir kuriems jis 
suteiktas Lietuvos respublikos

(Nukelta į 4-tą psl.)

AtA
ANGELEI KULNIENEI

iškeliavus į Amžinos Ramybės namus, atsiskyrimo valan
doje reiškiame nuoširdžią užuojautą mūsų tarybos nariui 
VYTAUTUI KULNIUI, dukrai RŪTAI ir jos šeimai, 
giminėms bei artimiesiems -

Prisikėlimo parapijos taryba

KELIONĖS NUOTYKIAI
Plaukiant laivu Amazonės upe

STASYS DALIUS, Hamiltonas
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Išsitiesę virtine slidinėjom 
taku žemyn prie upėje palikto 
laivelio lydimi moterų ir vaikų. 
Čia po atsisveikinimo ir rankų 
mojavimų atsistūmėm nuo 
kranto.

Beplaukiant atgal visai sute
mo ir pasiekus Amazonę su 
plaukiančia srovėje įvairia me
diena pasidarė pavojinga, nes 
atėjus nakčiai pakilo vėjas ir pa
didėjo bangos. Keletą kartų lai
velis susidūrė su plaukiančiom 
šakom, net motoras buvo susto
jęs, kurį vairuotojas tamsoje tai
sydamas buvo išardęs ir vėl už
vedė. Pamatėm, koks pavojin
gas nakties tamsoje mažu laive
liu plaukimas Amazonės upe. 
Jei motorui sustojus nepavyktų 
užvesti, tektų per naktį pasro
viui plūduriuoti. Gazolinas tan
ke mažėjo iki kritiškos ribos, ir 
visi spaudėm pirštus, kad tik už
tektų kuro iki pasieksime krantą.

Pradėjo pakrantėje matytis 
žiburiai ir vis laukėm gal jau 
mūsiškis Tabaringas pasirodys. 
Tačiau dar reikėjo laukti pu
santros valandos, kol pagaliau 
išvydom Kolumbijos Leticia ir 
Brazilijos miestų žiburius. Lai
mingi pasiekę krantą išsikraus- 
tėm iš laivelio, mėnuliui švie
čiant per debesų properšas.

Išvykos upėmis ir ežerais
“Marcelita” laivas taisomas 

stovi, o mes kitu laivu nuo pat 
ryto išvykstam lankyti kitų vietų. 
Mūsų lagaminai tebestovi ten ir 
nakčiai grįžtame nakvoti į 
“Marcelitą”. Rytmetinis plauki
mas žemyn Amazonės upe už
trunka beveik dvi valandas.

Po ilgoko plaukimo Amazo
nės upe pasirodo ilga pakrantė, 
nusagstyta trobelėmis. Tai dide
lė Benjamin gyvenvietė su dau
gybe namų ir prieplauka, nuo 
kurios aukštyn veda asfaltuota 
gatvė. Išlipę iš laivo praeinam 
pro žuvų turgų, kur sukrautos 
piranhas (plėšrios žuvys su ašt
riais dantimis). Žuvų turgus vi
sada būna iš ryto, nes sugautos 
žuvys karštyje ilgai neišsilaiko.

Šalia kitas pastatas, kuria
me didelis vaisių turgus - bana

nai, apelsinai ir kiti mums nepa
žįstami Amazonės rajono tropi- 
kiniai vaisiai. Praėję sukrautų 
vaisių krūvas einam asfaltuota 
gatve toliau, kur iš abiejų pusių 
krautuvės ir būdelės iki pat šali
gatvio. Čia vaikščiojimas pato
gus - sausa ir nereikia bristi per 
purvą ar vandens balas. Toliau 
paėjus - didelė “Supermarca- 
do” krautuvė. Joje dolerių ne
ima, reikalauja braziliškų pini
gų, kurių mes dar neturime. Be 
pirkinių paliekam krautuvę.

Plačia gatve paėję pasie
kiam didelę naują šventovę. 
Brazilijoje 93% gyventojų yra 
katalikai, ir visuose miestuose 
kur lankėmės matėme tik kata
likų šventoves. Miestelyje visos 
gatvės plačios, asfaltuotos ir gan 
švarios, mažai šiukšlių ar popie
rių mėtosi. Aplinka darė gerą 
įspūdį, kurį gražino ir būriai 
uniformuotų moksleivių, vaikš
čiojančių su knygomis.

Besivaikščioję po Benjamin 
miestelį grįžtam į laivą ir plau
kiam Amazonės upe. Priartėjęs 
prie šoninės nedidelės upės lai
vas sustoja. Mes kraustomės į 
mažą motorinį laivelį išvykai į 
ežerą ir džiunglių upę. Saulė vi
durdienį stipriai kaitina ir jos 
aštrūs spinduliai kelis jau apde
gino. Ne visi sėda į laivelį - pa
silieka laive, nes per karšta 
plaukti į tą ežerą.

Sumažėjusi grupė nesibai- 
dančių karštų saulės spindulių, 
kurie atviram laivelyje visus vie
nodai glosto, plaukiam nedidele 
upe, kol pasiekiam platų ežerą, 
apsuptą džiunglių miško. Susto
jam ežero pakraštyje šalia miš

ko, kur vadovas Daniel aiškina 
apie medžius, augalus bei 
paukščius.

Iš ežero išplaukiam į kitą 
siaurą upę, kur prieš saulę pasi
daro dar karščiau, nes dabar 
pats vidurdienis. Braukiam pra
kaitą ir kenčiam karštį, juk rei
kia praplaukti ir pamatyti 
džiunglių upę. Siaura upė tan
kiai apaugusi mišku, medžių ša
kos nulinkusios toli į vandenį. 
Trumpai sustojame tankių me
džių pavėsyje atsigaivint ir at- 
vėst nuo kaitrios saulės. Po to 
vėl leidžiamės siaura upe toliau. 
Vietomis vaga taip susiaurėja 
užgriozdinta medžių liekano
mis. Laivelis vos gali pralįsti pro 
siaurą tarpeklį.

Upės pakraščiais kyšo ap
semtos krūmų viršūnės. Dideli 
stori medžiai auga upės pakran
tėje, nes kai kurie užauga per 
130 pėdų aukščio. Vadovas Da
niel sakė, kad dėl klampumo ir 
blogo priėjimo niekas jų neban
do nukirsti. Mums stoviniuojant 
ir žvelgiant į milžiniškus me
džius, praplaukia pora vietinių 
motorinių laivelių.

Plaukiam ta susiaurėjusią 
upe iki medžiais užverstos vie
tos kur negalima pralįsti. Apsi- 
sukam atgal ir pasiekę ežerą, 
kurio gylis apie 20 pėdų, nu
plauktam atgal prie Amazonėje 
stovinčio laivo. Čia pietaujame. 
Baigiant pietauti laivas pajuda 
Amazonės upe ir jos ištakais.

Taip plaukiojom visą dieną 
niekur nesustodami iki 5 v.p.p. 
ir grįžom į “Marcelitą”. Čia 
nakvojam ir gaunam brazilišką 
valgį, kurį pagamina du virėjai. 

Kajutės nors mažos, bet gerai 
vėsinamos. Patarnavimas geras, 
net batus po lankymo indėnų 
kaimų nuvalydavo ir išdžiovin
davo.

Skrendam, užuot plaukę
Laivu kelionė Amazonės 

upe žemyn pasibaigė Brazilijos 
pasienyje Tabatinga. Užuot 
plaukę tolyn skrendam lėktuvu į 
Manaus miestą, esantį už 826 
km, nustoję penkių dienų plau
kimo Amazone. Nusivylimas vi
siems kelionės dalyviams, nes ti
kėjomės įdomių ir nematytų 
vietų lankymo, daugiau indėnų 
kaimų, kuriuos tikėjomės pa
matyti.

Paskutinę naktį permiego- 
jom “Marcelita” laive, kuris jau 
suremontuotas ir motorai kau
kia drebindami laivą, plauks at
gal į Ikvitos, Peru. Paruošti mū
sų lagaminai jau buvo išvežti į 
orauostį. Mes išsikraustom iš 
kajučių, atiduodam raktus. Lai
vo savininkas atsiprašo dėl įvy
kusių laivo gedimų ir pažada 
nemokamą laivo kelionę iš Ikvi- 
to Peru į Brazilijos Manaus rug
pjūčio mėn., jeigu kas iš mūsų 
tuo laiku atvyksime.

Per duobėtą grindinį, auto
busui šokinėjant, atsiduriam 
orauostyje, kur reikia laukti tris 
valandas iki išskridimo. Laukia
moji salė tuščia. Vėliau pradėjo 
rinktis daugiau žmonių, ir kai 
reikėjo kiekvieną lagaminą ati
daryti patikrinimui pasidarė 
kamšalynė, nes vietiniame ora
uostyje nebuvo peršvietimo 
aparato. Tarnautojai kiekvieną 
lagaminą atidarė ir viską vartė, 
tikrino, klausinėjo. Tai užtruko 
ilgai ir vos prieš lėktuvo atskri- 
dimą tikrinimo darbą užbaigė.

Lėktuvas laiku atskrido, bet 
išskristi į Manaus vėlavo, nes 
užtruko, kol viską pakrovė. Mat 
visi darbai atliekami rankomis. 
Pats skrydis užtruko dvi valandas.

Braziliškas miestas
Atvykom į Manaus jau pa

vakare 5.30 vai. Atsiėmę laga
minus sėdom į didelį autobusą, 
kuris nuvežė į “Tropical” vieš
butį. Tai didžiausias ir geriau
sias Manaus viešbutis su tūks
tančiu kambarių ir daugybe 
krautuvių. Prieš vakarienę dar 
perėjom per visas viešbučio 
krautuves, kur vienoje ypač 
daug medžio ir tekstilės dirbi
nių. Vakarienė buvo 8 vai. bufe
to stiliaus su gausiu valgių pasi

rinkimu.
Sekančią dieną reikėjo anks

čiau keltis, nes pusryčiai prasi
deda nuo 6 v.r., o jau 8 vai. tu
rim važiuoti į Manaus uostą 
plaukti laivu Rio Negro upe iki 
Amazonės santakos. Paskirtu 
laiku susėdę i kelis automobi
lius, nes autobuso negavo, va
žiavom per visą Manaus miestą.

Miestas didelis, 1.5 mil. gy
ventojų, išsiplėtęs. Manaus yra 
sostinė Amazonės valstijos Bra
zilijoje. Nors iki Atlanto dar 
1400 mylių, bet yra svarbus lai
vų uostas. Manaus miestas įsi
kūręs Rio Negro (tamsaus van
dens upės) pakrantėje aukščiau 
Amazonės (balto vandens upės) 
santakos. Kai abi upės susijun
gia, jų skirtingų spalvų vandenys 
ilgai plaukia nesusimaišę. Sis 
nuostabus reiškinys vietinių va
dinamas “Jungtuvių vandenys”.

Manaus mieste pirmieji ko
lonistai įsikūrė 1660 m. Tačiau 
gerovės laikotarpis buvo XX š. 

Brazilija. Manaus miesto šventovė ir rūmai

Brazilija. Manaus miesto operos rūmai atidaryti 1896 m.

pradžioje, kai Manaus buvo sos
tinė Amazonės gumos medžių 
eksporto. Gumos medžiai buvo 
į Amazonės rajoną atvežti 1800 
m. ir išsiplėtė duodami dideles 
pajamas. Tačiau po 1910 m. gu
mos medžių plantacijos buvo 
įveistos ir Pietų Azijoje, kur bu
vo pigiau auginami, ir Amazo
nės gumos medžių ekonomija 
krito.

To gumos medžių eksporto 
palikimas yra aiškiai matomas 
mieste. Daugiausia žinomi yra 
operos rūmai, atidaryti 1896 m. 
po dvylikos metų statybos, nes 
visa medžiaga buvo importuota 
iš Europos. Kitos įžymybės - tai 
muitinės pastatas, kurio statybai 
plytos buvo atvežtos iš Anglijos, 
gubernatoriaus rūmai ir kated
ra, pastatyti 1892 m., ir plūdu
riuojantis uostas, įrengtas 1902 
m. Uostas turi plūduriuojančias 
krantines, kurios leidžia laivams 
įplaukti su 33 pėdų vandens pa
kilimo svyravimu.

Juodąja’ upe
Atvykę į Manaus uostą Rio 

Negro pakrantėje sueinam į di
delį laivą ir lipam į viršutinį de
nį. 9 vai. laivas pajuda Rio Neg
ro upe žemyn.

Uoste susigrūdę viens prie 
kito įvairaus dydžio laivai. Lai
vas, kuriame jau sėdime, išma
nevruoja iš kitų laivų apsupimo 
ir pasileidžia upe žemyn, kuri 
yra čia kelių mylių pločio, toje 
vietoje platesnė už Amazonę. 
Upėje išsidėstę ant inkarų pri
tvirtintos gazolino stotys.

Pro šalį plaukia keletas di
delių okeaninių laivų. Iš toli jau 
matosi Amazonės šviesus rusvas 
vanduo. Pasiekiam plačios upės 
žiotis - santaką, kur abi upės 
susitinka ir aiškiai matosi kaip 
plaukia upių vandenys, nesimai- 
šydami lyg linija perskirti. Vie
nas tamsus, kitas šviesus plaukia 
prie vienas kito susiglaudę, lyg 
dar nenorėdami susijungti, bet 
jau vienoje srovėje žemyn į At
lantą. Pietums plaukiame į 
Amazonės vienos salos pakran
tės restoraną, kur gauname žu
vies, ryžių, vaisių. Pavalgę pie
tus tuojau sėdam atgal į laivą, 
kuris parplugdo į Manaus uostą.

Miesto įžymybės
Uoste persikraustom į auto

busą, kuris pirmiausia nuveža į 
upės pakrantėje įsikūrusį turgų 
po stogu. Po to prie garsių Ma
naus operos rūmų, kurį pastatė 
gumos medžių baronai. Apžiū
rime, apvaikščiojam ne tik iš 
lauko, buvom įleisti į vidų pa
matyti parterį, gubernatoriaus ir 
didikų ložes, dailininkų sukur
tus paveikslus bei brangius sie
tynus, atvežtus iš Europos. Rū
mai viduje ir iš lauko gražiai iš
silaikę, nes buvo puikiai restau
ruoti 1990 m.

Paskutinis stabtelėjimas - 
kariuomenės zoologijos sode, 
kur matėme jaguarus, papūgas, 
beždžionę, laukines kates ir 
daug įvairių paukščių. Kodėl šis 
zoologijos sodas išlaikomas ka
riuomenės? Mat kareiviai, sto
vyklaudami ir manevruodami 
Amazonės džiunglėse, gyvūnų 
nešaudė, stengėsi sugauti gyvus 
ir gabeno į šį sodą. Šį zoologijos 
sodą prižiūri ir išlaiko kariuo
menės uniformuoti pareigūnai, 
o prie vartų praleidžia ginkluota 
sargyba. (Bus daugiau)
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® LAISVOJE TĖVfflEJE
ĮRANGA UGNIAGESIAMS
Rugsėjo 13 d. Klaipėdoje 

lankėsi Švedijos Karlskronos 
miesto ugniagesiai, kurie atvežė 
ir perdavė Lietuvos valstybinei 
preišgaisrinei gelbėjimo tarnybai 
(PGT) įrangos, skirtos naftos 
produktų plitimo vandenyje su
stabdymui. Kaip rašo BNS/LGT- 
IC, siuntos vertė - 120,000 litų. 
Tai ne pirmas Švedijos paramos 
pavyzdys. Prieš trejus metus šve
dai atvežė pusės milijono litų ver
tės įrangos cheminių avarijų likvi
davimui ir narų darbams. Klaipė
dos ugniagesiai keturis kartus 
lankėsi Švedijos mokymo centre, 
kur mokėsi dirbti su nauja įranga.

TARĖSI ATSARGOS KARIAI
Rugsėjo 7-10 d.d. Vilniuje vy

ko Baltijos jūros valstybių kariuo
menės atsarginių karių konferen
cija “Baltijos pokalbiai 2000”, ra
šo ELTA/LGTIC. Dalyvavo Da
nijos, Švedijos, Suomijos, Latvijos 
ir Estijos atsargos karių organiza
cijų atstovai bei svečiai iš Pran
cūzijos ir Belgijos. Aptarti bendri 
veiksmai stiprinant taiką ir saugu
mą regione. Lietuvos kariuome
nės atsargos karių sąjunga yra vi
suomeninė nepolitinė organizaci
ja, turinti nepilnateisės ŠAS 
(NATO) valstybių atsargos kari
ninkų sąjungos narės statusą ir 
vienijanti per 400 karinę tarnybą 
atlikusių karių. Jos tikslas - palai
kyti atsargos karių fizinį-psicholo- 
ginį pasirengimą, tobulinti ka
riuomenėje įgytus įgūdžius, pro
paguoti Lietuvos kariuomenę ir 
krašto gynimo idėją, padėti savo 
nariams neatitrūkti nuo kariuo
menės aktualijų. Nariai atlieka 
pratybas kariuomenės šaudyklo
se, rengia apskričių ir respubli
kines sportinio-karinio pasirengi
mo varžybas, tobulinasi įvairiuose 
kursuose, diskutuoja svarbiausio
mis krašto gynybos temomis.

INFORMACIJA INTERNETE

ELTA/LGTIC skelbia, kad 
neseniai pradėjusi veikti firmos 
“Informacijos tinklas” teikiamas 
tinklalapis (interneto “svetainė”) 
rugsėjo antrąją savaitę pradėjo 
rengti www diskusijas (“chats”) 
su politikais, kandidatuojančiais į 
seimą. Projekto vadovas Vaidas 
Repečka pranešė, kad tokiu būdu 
nuomonėmis bei informacija gali 
keistis politikai, rinkėjai ir lobis
tai, pritraukti žinovus, įmonių va
dovus bei asmenis, besidominčius 
politika. “Rinkimų metu bus sie
kiama nešališkai ir veiksmingai 
informuoti Lietuvos visuomenę 
apie politines aktualijas.” Patei
kiamos šalies ir užsienio politikos 
ir verslo naujienų, spaudos bei ki
tų žiniasklaidos priemonių ap-

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

žvalgos, vyks tiesioginiai interne- 
tiniai pokalbiai su Lietuvos politi- 

,kos ir verslo atstovais, diskusijos 
visų skelbiamų naujienų temomis. 
Naujienos www.politika.lt atnau
jinamos nuo 11 v.r. iki 8 v.v. Pasi
baigus rinkimams, tinklalapyje 
bus teikiama informacija apie sei
mo koalicijų ir vyriausybės forma
vimą, valdžios institucijų tarpusa
vio santykius ir pan.

PREZIDENTŪRA TAUPO
BNS/LGTIC praneša, kad 

Lietuvos prezidentūroje panai
kintos sekretoriaus pareigos. Jos 
perduotos trims pareigūnams - 
teisės departamento vadovui A. 
Abramavičiui, kanceliarijos vado
vui A. Meškauskui ir priimamojo 
vedėjai V. Sivilevičienei. Prezi
dentūros sekretoriaus pareigybė 
panaikinta taupant lėšas, pasak 
prezidento patarėjo Dariaus 
Kuolio. Buvęs V. Adamkaus rin
kimų štabo vadovas V. Staniulis 
tapo prezidentūros sekretoriumi, 
bet pasitraukė š.m. rugpjūčio mė
nesį, nutaręs kandidatuoti į seimą.

NUTEISTI KUNIGO ŽUDIKAI
Rugsėjo 11 d. Vilniaus apy

gardos teismas paskelbė nuo
sprendį kunigo Ričardo Mikuta
vičiaus žudikams. Kunigas buvo 
nužudytas 1998 m. liepos 1 d. - 
vakare išviliotas iš namų pirkti 
antikvarinės lovos, apsvaigintas 
eteriu, nuvežtas prie Nemuno, su
vyniotas į tinklą ir nuskandintas. 
Kunigo nužudymo ir jo daugiau 
kaip 5 mln. litų vertės meno rin
kinio vagystės organizatorius, 46 
metų Vladas Beleckas, įkalina
mas iki gyvos galvos ir bausmę tu
rės atlikti kalėjime. Konfiskuoja
mas visas jo turtas, kaip ir kitų 
nusikaltimo vykdytojų - 26 metų 
Ivano Kvaskovo, nuteisto kalėti 
20 metų, 26 metų Artūro Daš- 
kovskio, kuris kalės 19 metų ir 22 
metų amžiaus Valdo Puodžiūno, 
gavusio 13 metų bausmę. BNS/- 
LGTIC praneša, kad kunigo R. 
Mikutavičiaus seseriai Liucijai 
Kolaitienei teismas priteisė dau
giau kaip 2 mln. litų civilinį ieški
nį, o Kauno kolekcininkui Gedi
minui Damalakui - daugiau kaip 
266,000 litų civilinį ieškinį.
PRAMONININKAI REMS CENTRĄ

BNS/LGTIC skelbia, kad 
Pramonininkų konfederacijos ta
rybos posėdyje rugsėjo 19 d. nu
spręsta, jog artėjančiuose seimo 
rinkimuose pramonininkai rems 
Naujosios politikos bloką. Jį su
daro Naujoji, Centro, Liberalų ir 
Moderniųjų krikščionių demo
kratų sąjungos. Konfederacijos 
prezidentas Bronislavas Lubys 
teigė, kad su partijomis nebus su
daromos jokios sutartys, kaip bu
vo 1996 m., kai pramonininkai 
pasirašė memorandumą su kon
servatorių partija. Bus remiamos 
programos, kreipiamasi į rinkė
jus, kad remtų partijas, kurių pro
gramos yra arčiausiai pramoni
ninkų požiūrio į ūkio problemas.

UŽDRAUSTAS IMPORTAS
Kaip praneša BNS/LGTIC, 

nuo rugsėjo 19 d. uždraustas 
arklių ir jų mėsos produktų iš 
Prancūzijos bei galvijų, ožkų ir 
avių bei jų produktų iš Italijos im
portas į Lietuvą. Valstybinės mė
sos ir veterinarijos tarnyba nusta
tė, jog šie gyvuliai nesveiki. Taip 
pat iš Italijai priklausančios Sar- 
dinijos salos uždraudžiamas bet 
kokių gyvūnų, maisto ir žaliavos 
importas. RSJ

Tremtinių vaikaičių mokyklos “Lietuvių Namai” Vilniuje abiturientai įneša į mokslo metų pradžios iškilmę 
iš Sibiro į prosenelių Tėvynę sugrįžusią pirmaklasiokę Nuotr. A. Vaičiūno

Rengiama Lietuvos karių enciklopedija
, (Atkelta iš 2-ro psl.) 

prezidento dekretais arba Lie
tuvos respublikos Krašto apsau
gos ministerijos įsakymais po 
1997 m. gruodžio 2 d. (pirmoji 
laipsnių suteikimo data).

Moraliai mus remia Krašto 
apsaugos ministerija. Ir nors 
šiam projektui pritaria daugelis, 
tačiau jo įgyvendinimui reikalin
gos lėšos. Išleisti šį monumenta
lų leidinį Lietuvos mokslo ir en
ciklopedijų leidybos institute 
kainuotų labai brangiai (dau
giau kaip 1 milijoną litų). Po 
daugiau kaip metus trukusių de
rybų mes šio kelio atsisakėme.

Radome labai palankią ir 
mums priimtiną šio projekto 
įgyvendinimo galimybę. Lietu
vos Valstybinis muziejus sutiko 
parengti savo salėse parodą 
“Lietuvos kariuomenės karinin
kai: 1918-1953” ir, kaip šios pa
rodos katalogą, išleisti pirmąjį 
enciklopedijos tomą. Šio komp
leksinio projekto įgyvendinimui 
reikia 98,000 litų (nors kartu ir 
rengiama paroda, bet tai apie 
10 kartų pigiau nei tai kainuotų 
išleisti enciklopediją Lietuvos 
mokslo ir enciklopedijų institu
te). Reikia dar kartą pabrėžti, 
kad autorių kolektyvas dirba be 
honoraro.

Šiam projektui reikalingų 
lėšų dalį gali skirti Lietuvos 
valstybinis muziejus (LM), kitą 
dalį LKKAS. Tačiau LVM fi
nansinės galimybės yra ribotos,

nes Respublikos biudžetas mu
ziejams skiria tik skurdžias lė
šas. Savo ruošu LKKAS gali šį 
projektą paremti tik nario mo
kesčio, kuris yra taip pat mažas, 
lėšomis.

Todėl mes kreipėmės į Lie
tuvių fondą (2000 m. kovo 14 
d.), kad šiam projektui mums 
pagal galimybes paskirtų 18,000 
JAV dolerių (72,000 Lt). Tačiau 
Lietuvių fondas nutarė paremti 
svarbesnius projektus. Po tokio 
sprendimo mes atsidūrėme ak
lavietėje.

Ačiū LKKAS nariams, gy
venantiems JAV, ir Lietuvos 
kariuomenės karininkų, pasi
traukusių iš Lietuvos į Vakarus 
1940-1944 metais, artimiesiems, 
kurie jau parėmė enciklopedijos 
“Lietuvos kariuomenės karinin
kai: 1918-1953” leidybą. Štai jie: 
Jūratė ir Jonas Variakojai - 160 
JAV dolerių, Zuzana Juškevi
čienė, Elzė Diminskienė, Jolan
ta Mikūnas, Malvina ir Giedris 
Klivečka, Aušrelė T. Sakalas, 
Gražina Musteikis, Sigita Jonai- 
tytė-Aušrotienė, Juzė Ivašaus- 
kienė, Alė Baleišytė-Keželienė, 
Birutė ir Vytenis Nenortai, Ire
na ir Jonas Vilgailiai, Ona Jaku- 
lienė, Valerija ir Petras Jaude- 
giai, Ona Kartanienė, LDK Bi
rutės draugijos Čikagos centri
nis skyrius - po 100 JAV dole
rių, Raimundas Paškus, Kazys 
Tallat-Kelpša, Marija ir Jūratė 
Abromaitis-Sakalas - po 50

Kanados lietuvių bendruomenės atstovai, dalyvavę PLB seime Vilniuje 
prie seimo rūmų Nuotr. R. Žilinskienės

veik iriame

JAV dolerių, Algirdas Rutkaus
kas - 35 JAV doleriai, Rima 
Gudaitienė ir jos trys seserys - 
120 JAV dolerių, Vytautas ir 
Elena Namikai, Lila ir Regi
mantas Pažemėnas, Algis Matu- 
lionis-Marlell, Janina Mačiulie
nė, Gintra Narienė, Kazys Ma
tonis - po 25 JAV dolerius, Al
dona Skleriūtė-Raulinaitis, Ed
mundas Vengianskas, Regina 
Žardinskienė, Jadvyga Jokubai- 
tienė - po 20 JAV dolerių, Sofi
ja Klevienė - 10 JAV dolerių.

Tačiau paaukotos šiam lei
diniui lėšos tai tik dalis to, kas 
būtina šiam projektui įgyven
dinti. Už jau sukauptas lėšas 
mes pajėgsime tik redaguoti ir 
maketuoti pirmąjį enciklopedi
jos tomą.

Parodos organizavimas Lie
tuvos valstybiniame muziejuje ir 
pirmojo enciklopedijos tomo 
pristatymas visuomenei jau nu
keltas iš 2000 m. lapkričio 17 d. 
į 2001 m. vasario 16 d. Mes tiki
mės, kad iki to laiko mus pa
rems visų Lietuvos kariuomenės 
karininkų artimieji, gyvenantys 
išeivijoje.

Kurkime šį monumentalų 
Lietuvos kariuomenės istorijos 
paminklą kartu. Mes turime 
unikalią galimybę pasinaudoti 
visais Lietuvos archyvuose esan
čiais kariuomenės istorijos do
kumentais, juos analizuoti, api
bendrinti ir rašyti karininkijos 
istoriją, tačiau mums trūksta lė
šų. Prašome: padėkite mums, 
kad galėtume prikelti iš užmarš
ties visus Nepriklausomos Lie
tuvos karius.

Stojimo į Lietuvos kariuo
menės karių, nukentėjusių nuo 
sovietinio ir nacistinio genoci
do, artimųjų sąjungą ir paramos 
enciklopedijos “Lietuvos ka
riuomenės karininkai: 1918- 
1953” klausimais galima kreip
tis: Jonas Variakojis, 3715 West 
68th Street, Chicago, Illinois 
60629, telefonas (733) 585-8649 
(Aukas galima siųsti asmeniniu 
čekiu LKKAS vardu); LKKAS, 
P. Vileišio 14-5, Vilnius LT- 
2055, Lietuva, telefonas (3702) 
344134.

LKKAS valdybos nariai:
Vytautas Asevičius, Juozas 

Jankauskas, Eugenijus Jakimavi
čius, Vytautas Jasulaitis, Jonas 
Variakojis, Violeta Zabielskienė, 
Vytautas Zabielskas 
Vilnius, 2000 m. rugpjūčio 14 d.

BPL Import/Export

Lougheed Funeral
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus .

(Esu “Union Gas” /fa. 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

G LIETUVIAI PASAULYJE
Australija

Lietuvių bendruomenės Per- 
tho apylinkės valdyba liepos 16 d. 
surengė Mindaugo karūnacijos ir 
Dariaus ir Girėno skrydžio per At
lantą minėjimą. Kun. P. Pitzen 
šventovėje prieš pamaldas lietuvius 
maloniai nustebino, paminėdamas, 
kad šiandien yra švenčiama Lietu
vos karaliaus Mindaugo karūnacija, 
vienas svarbiausių Lietuvos istori
jos įvykių. Mišioms patarnavo A. 
Malinauskas, skaitinius atliko A. 
Čižeika. Po pamaldų minėjimas vy
ko Lietuvių Namuose. Jis pradėtas 
Tautos himnu. Paskaitą skaitė D. 
Siebertienė, suminėdama Mindau
go laikų svarbiausius įvykius. Apie 
Lietuvos didvyrius Steponą Darių 
ir Stasį Girėną kalbėjo B. Steckis. 
Jų 1933 m. skrydis per Atlantą bu
vusi tų laikų ilgiausia kelionė. Visa 
Lietuva su pasididžiavimu laukė 
lakūnų, atskrendančių į Kauną. Jų 
tragiška mirtis sukrėtė visą tautą. 
Minėjimui vadovavo LB Pertho apy
linkės valdybos pirm. G. Kairienė. 
(“Mūsų pastogė” 2000 m. 34 nr.).

Brazilija
A. a. Henrikas Valavičius, 84 

metų amžiaus, mirė birželio 6 d. 
Sao Paulo mieste. Velionis gimė 
1916 m. birželio 16 d. St. Peters- 
burge, Rusijoje. Mat jo tėvai buvo 
karo pabėgėliai iš Lietuvos. Po ka
ro velionies šeima grįžo į Lietuvą ir 
apsigyveno Dusetų valsčiuje. Čia 
Henrikas baigė pradžios mokyklą, 
o 1934 m. Panevėžio berniukų gim
naziją. Studijavo ir baigė Prekybos 
institutą Klaipėdoje. 1938 m. baigė 
Prezidento Antano Smetonos karo 
mokyklą, gavo jaunesnio leitenanto 
laipsnį ir buvo paleistas į atsargą. 
Iki 1944 m. darbavosi Prekybos 
institute. Prieš antrąjį Sovietų už
plūdimą 1944 m. pasitraukė į Aus
triją. 1947 m. atvyko į Braziliją ir 
apsigyveno Vila Zelina vietovėje, 
Sao Paulo mieste, 1953 m. vedė Ja
niną Laucevičiūtę, susilaukė dviejų 
sūnų ir vienos dukros. Visa Valavi
čių šeima veikliai reiškėsi lietuvių 
visuomeniniame gyvenime. Šeimos 
atžalos - jaunimas šoko tautinius 
šokius, priklausė jaunimo sąjungai. 
H. Valavičius savo šeimai duoną 
pelnė dirbdamas įvairių įmonių 
konsultantu Sao Paulo mieste. Liū
desy paliko žmoną Janiną, dukterį 
Kristiną, sūnus Aleksandrą bei An
drių su šeimomis. (“Mūsų Lietuva” 
2000 m. 6 nr.).
Britanija

Lietuvos ambasadorius Lon
done J. V. Paleckis, kaip rašoma 
“Europos lietuvio” 2000 m. 17 nr., 
buvo prašomas net kelių Lietuvos 
partijų kandidatuoti ir dalyvauti 
seimo rinkimuose, pažadant laimė
jus aukštas pareigas vyriausybėje. 
Tačiau ambasadorius tokių pasiūly
mų atsisakė. Mat jam pavyko už
megzti ryšius su dabartiniu Britani
jos ministeriu pirmininku Tčny 
Blair. Jis tuos ryšius Lietuvos nau
dai nori puoselėti ir toliau. Minėta-

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

me leidiny dar primenama, kad 
praeity Lietuvos diplomatams nela
bai sekėsi palaikyti ryšius su Brita
nijos kairiaisiais.

Lenkija
Lietuvos ir Lenkijos premjerai 

Andrius Kubilius ir Jerzy Buzek 
liepos 20 d. susitiko Vygriuose ap
tarti abiejų kraštų elektros linijų 
sujungimo planus bei dujotiekio 
tiesimo iš Norvegijos klausimą. Kai 
dar veikia Ignalinos atominė elek
trinė, Lietuva turi elektros energi
jos perteklių ir gali jos dalį ekspor
tuoti. Uždarius Ignaliną, būklė pa
sikeistų. Tačiau pasak Lietuvos 
ūkio viccministerio V. Juknevi
čiaus, yra ne tiek svarbu, į kurią 
pusę tekės elektros energija, bet 
svarbiausia, kad Lietuva būtų ener
gijos atžvilgiu sujungta su Europa. 
Dėl tiesimo dujotiekio iš Norvegi
jos Lenkijos ir Lietuvos vyriausybės 
norėtų, kad tas dujotiekis būtų 
nutiestas per Lenkiją, Lietuvą ir 
Latviją į Estiją. Tokį planą galvoja
ma įvykdyti per 4-rius metus.

Tame susitikime žiniasklaidai 
daugiau rūpėjo tautinių mažumų 
klausimai. Abu premjerai spaudai 
pareiškė, kad jie kalbėjosi dėl lenkų 
ir lietuvių mažumų abiejuose kraš
tuose. Lenkijos premjeras norėtų, 
kad Lietuvoje būtų galima steigti 
lenkiškas klases esant ir mažam 
vaikų skaičiui. Lietuvos premjerui 
svarbu Lietuvių bendruomenė Len
kijoje bei lietuviško švietimo gali
mybės. Lietuviai baiminasi, kad 
Seinijoje, vykdant naują švietimo 
reformą Lenkijoje, bus uždarytos 
lietuvių mokyklos kaimuose. Į tokį 
būkštavimą Lenkijos premjeras Bu
zek atsakė, kad “Lenkijos vyriausy
bė darys viską, kad lietuvių švieti
mas Lenkijoje nebūtų likviduotas”. 
Tačiau į kai kuriuos konkrečius 
klausimus premjeras negalėjo atsa
kyti. (“Aušra” 2000 m. 14 nr.).
Karaliaučiaus kraštas

Tilžėje pašventinta Kristaus 
Prisikėlimo šventovė. Iškilmės vyko 
rugpjūčio 20 d., šventinimo apeigas 
atliko arkiv. T. Kondrusevičius 
(Kondrusevič), apaštalinis adminis
tratorius europinės Rusijos katali
kams. Taipgi iškilmėse dalyvavo 
lietuvių išeivijai vysk. P. Baltakis, 
OFM, Telšių vysk. A. Vaičius, sei
mo pirmininkas V. Landsbergis, 
Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamento direktorius ir kitų Lietu
vos institucijų, visuomeninių orga
nizacijų vadovai, Pasaulio lietuvių 
bendruomenės seimo, vykusio Vil
niuje, delegatai, Karaliaučiaus sri
ties pareigūnai. 1851 m. Tilžėje bu
vo pastatyta neogotikinio stiliaus 
šventovė. 1940 m. Tilžė buvo deka
natas ir parapijai priklausė 2,300 
katalikų. Per II Pasaulinį karą 
šventovė labai nukentėjo, o 1983 
m. susprogdinta ir likęs tik bokštas. 
Karaliaučiaus Šv. Šeimos parapijos 
klebonas A. Gauronskas labai rūpi
nosi, kad šventovė Tilžėje būtų at
statyta. Jo sumanymui pritarė ir 
Lietuvos vyriausybė, kartu skirda
ma statybai dalį lėšų. 1992 m. para
pija atgavo sklypą, o 1993 m. pa
šventintas Kristaus Prisikėlimo 
šventovės kertinis akmuo. 1997 m. 
Tilžės katalikų parapijos klebonu 
paskirtas kun. A. Eidintas. Prie jo 
ir užbaigta šventovės statyba. Pla
nus paruošė architektai G. Junevi
čius ir St. Juška. Statybai vadovavo 
Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamentas, o darbus įvykdė statybi
ninkai iš Marijampolės ir Šiaulių. 
Prie šventovės baigiami įrengti 
bendruomenės namai, kurie tar
naus dvasiniams ir kultūriniams lie
tuvių poreikiams. ~ J. Andr,

TERESĘ ENSKAITIENĘ
81 GIMTADIENIO PROGA

SIUNTINIAI!
LIETUVĄ ir LENKIJĄ

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

VAIKAIČIAI:
Rimas Trumpickas, Loreta Dauginienė, 

Petras Trumpickas, Kristina Žukauskienė, Julija 
Enskaitytė, Virginija Enskaitytė, Emilija Enskaitytė, 

Vanessa Enskaitytė, Benjaminas Enskaitis.
PROVAIKAIČIAI:

Alicija Dauginytė, Andriukas Dauginis.

$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. I 8M 2W7

((TAT K" A” LIETUVIŲ KREDITO
A /YL/IV/Y kooperatyvas
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125

BAIDYS
BALTIC EXPEDITING

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, M.D., D.CH.

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦
Prieš atvažiuodami ar norėdami daugiau 

informaciins nrašom skambinti
Genei Kairienei (905) 643-3334

PRIIMU SIUNTINIUS:
TREČIADIENIAIS 4-6 v.v., KETVIRTADIENIAIS 10 v.r-1 v.p.p.

Petras Šturmas (Toronto raj.) (905) 271-8781
Algis Trumpickas (Vasagos raj.) (705) 429-2156 
Bernardas Mačys (905) 632-4558

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
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♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
X ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176
X HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
X HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944
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Member Broker, 67 First Street 
Collingwood, Ontario L9Y 1A2

Parduodant, perkant 
ar lik dėl informacijos
apie namus, vasarna- ** lĮgaS
mius, ūkius, žemes •*“
Wasagos, Staynerio ir ’ j®
Collingwoodo a py- Krak ^^£9 
Imkese kreipkitės į

Angelę Šalvaitytę, B.A.,
pirkimo Ir pardavimo atstovę.

Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. 705-445-8500
Namų tel 705-429-6428

Elektroninis paštas, salvaiti@lynx.org 
Tinklavietė: www.fourseasonproperties.com

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIU

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.

MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 2.50% Asmenines nuo............ 7.80%
santaupas........................... .... 2.75% nekiln. turto 1 m............7.80%
kasd. pal. taupymo sąsk.... .... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius................ ....4.10% • Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius..............
1 m. term, indėlius..............

.... 4.25%

.... 5.25%
apmokėjimai.

2 m. term, indėlius.............. .... 5.45% • Narių santaupos
3 m. term, indėlius.............. .... 5.60% apdraustos TALKOS
4 m. term, indėlius.............. .... 5.75% atsargos kapitalu
5 m. term, indėlius.............. ....5.80%
RRSP ir RRIF 3 mil. dol. ir Kanados
(Variable)............................. .... 2.50% valdžios iki $100,000.00
1 m. ind................................. .... 5.25% sumos draudimu
2 m. ind................................. .... 5.55%
3 m. ind................................. .... 5.85%
4 m. ind................................ .... 6.05%
5 m. ind................................. .... 6.30%

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

TINKLALAPIS: www.talka.net
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Nedidelė, bet vertinga knyga 
Onos Tijūnėlienės straipsnių rinkinys - “Šviesos keliu”

ALĖ RŪTA

Ona Tijūnėlienė pedagogi
nėm temom yra parašiusi 
straipsnių ir knygų. Jos vardas 
žinomas daug plačiau, negu 
Klaipėdos universitete, kur ji 
dirba.

Į užjūrį pateko jos nedidelė 
knyga, kurioje mokslininkė ir 
pedagogė aptaria reikšmingus 
darbus kelių didžiųjų humanistų 
pedagogų, rašytojų, filosofų, 
siekusių ir įtaigojusių kitiems 
amžinąsias vertybes.

Ši rimta knygelė svarbi da
barties Lietuvoje, nes ir temos, 
ir jos čia minimi autoriai buvo 
ignoruojami tautos nelaisvės 
metais. O. Tijūnėlienė šioje dai
liai išleistoje knygelėje lengvu, 
jaunam akademiniam skaityto
jui patraukliu stiliumi analizuo
ja ir išvadomis susistemina šių 
autorių šviečiančią literatūrą, jų 
auklėjamąją reikšmę: vyskupo 
Motiejaus Valančiaus, tautos 
auklėtojo Prano Dovydaičio, ar
kivyskupo Mečislovo Reinio, 
kun. Stasio Ylos, rašytojos Ma
rijos Pečkauskaitės; o gale kny
gos - prancūzų filosofo - peda
gogo Jacques Maritain (1882- 
1973) mintys.

O. Tijūnėlienė primena, 
kad Žemaičių vyskupas Motie
jus Valančius buvo XIX amž. 
Vienas didžiausių istorikų, švie- 
tėjų-moralistų, be to, budrus 
kovotojas su rusais dėl lietuviš
kos spaudos ir Lietuvos laisvės. 
Paminėta ir grožinė vyskupo li
teratūra - didaktinė.

Pranas Dovydaitis, didysis 
ateitininkas, buvo ir tautos švie

Žymusis dirigentas
EGIDIJUS MAŽINTAS
Muz. prof. Rimas Geniušas 

šiemet švenčia savo amžiaus 80- 
metį. Baigęs Kauno konserva- 
torioje fortepijono studijas, diri
gavimo mokėsi dirigavimo M. 
Bukšos klasėje. Po to keletą 
metų tobulinosi Sankt Peterbur
ge. Šiandien R. Geniušas yra 
laukiamas svečias TV muzikinė
se laidose.

Per 50 metų yra daug 
dirigavęs ir turbūt dirigavo visus 
lietuviškus “Traviatos” pastaty
mus, pradedant su sol. I. Ylie- 
ne, E. Čiudakova ir baigiant da
bartinėmis jaunosiomis Violeto- 
mis Valery, kurias įžymusis diri
gentas ruošia Lietuvos Muzikos 
akademijos operinio meistriš
kumo katedroje, jai daugelį 
metų sėkmingai vadovavęs.

Labai gaila, kad į jubilieji
nių metų G. Verdi operos “Tra
viata” pastatymą pavasarį į Či
kagą jo nepakvietė. Tuo Čika
gos lietuvių opera būtų pa
gerbusi “Traviatos” ir dirigento 
R. Geniušo 80-asias metines.

Nuo 1942 m. R. Geniušas 
dirbo operos teatre koncert
meisteriu, o nuo 1945 - dirigen
tu. Prie vyriausiojo dirigento 
pulto jis praleido tris dešimtme
čius. Iš žymesnių jo diriguotų 
spektaklių paminėtini J. Juze
liūno baletas “Ant marių kran
to”, V. Klovos opera “Duktė”,

PLB atstovas Lietuvoje GABRIELIUS ŽEMKALNIS tarp meninės programos atlikėjų susipažinimo vakare
Vilniuje Nuotr. D. Garbaliauskienės

Atsiųsta
Antanas Gasperaitis, DREVĖ

JE DIEVULIS BUDI. Eilėraščiai. 
Techninis redaktorius - Stasys 
Maskoliūnas. Iliustruota dail. Pra
no Gasparonio darbų reprodukci
jomis. Leido ir spausdino UAB 
“Utenos Indra” (Maironio g. 12, 
LT-4910 Utena). Tiražas - 350 egz. 
2000 m., 128 psl.

METMENYS. Redaguoja Vio
leta Kelertienė, Rimvydas Šilbajo
ris. Techninė redaktorė Henrieta 
Vepštienė. Administratorė - Hen
rieta Vepštienė (306 55^ Place, 
Downers Grove, IL 60516, USA). 
Prenumerata metams (du nume
riai) -15 JAV dol.

Ji knygoje

Mečislovas 
psichologi-

tėjas, sąjūdžio už krikščioniškąjį 
auklėjimą iniciatorius, taip pat 
spaudos darbuotojas, pedago- 
gas-mokslininkas. Kaip jaunimo 
globėjas ir auklėtojas minimas 
ir kun. Stasys Yla (1908-1986); 
knygoje “Moderni mergaitė” - 
švietimas moralės srityje.

Dar platesne prasme groži
nės literatūros bei asmeninės 
veiklos srityje pasitarnavo Lie
tuvai rašytoja ir pedagogė Ma
rija Pečkauskaitė. 
plačiai panagrinėta.

Arkivyskupas 
Reinys, auklėtojas 
niais pagrindais, ypač globojęs 
jaunimą. Autorė plačiai apžvel
gia jo gyvenimą, auklėjimo me
todus ir jo reikšmę pedagogi
koje.

Knyga užbaigiama nagrinė
jimu prancūzų žymaus filosofo 
ir pedagogo, tomistinės filosofi
jos atstovo ir neoromantinės pe
dagogikos kūrėjo Jacques Mari
tain (1882-1973) įtaką lietuvių 
švietimui. Jam profesoriaujant 
Paryžiaus katalikų institute ir 
vėliau - Princetono bei Kolum
bijos universitetuose Ameriko
je, jo skelbiamos idėjos buvo 
prieinamos kai kuriems lietu
viams - filosofui dr. Juozui Gir
niui, rašytojui Antanui Vaičiu
laičiui ir kitiems. Sutrumpintas 
knygos turinys gale - anglų ir 
vokiečių kalbomis.

Ona Tijūnėlienė, ŠVIESOS KE
LIU. Straipsnių rinkinys. Klai
pėdos universiteto leidinys. 
Adresas: H. Manto 64, 5808 
Klaipėda. Viršelis - Algio Kli- 
ševičiaus. 2000 m., Klaipėda.

Dirigentas muz. RIMAS GENIUŠAS

S. Prokofjevo “Meilė trims 
apelsinams”, G. Verdi “Don 
Karlo”, V. Laurušo “Paklydę 
paukščiai”.

Gimė Rimas mokytojo I. 
Geniušo šeimoje Petrapilyje 
1920 m. rugpjūčio 28 d. Žmona 
Irena žinoma grafikė. Abu R. I. 
Geniušų sūnūs pasuko tėvo, o 
ne mamos dailininkės pėdomis. 
Vyriausias Petras - gabus pia- 
nistas-virtuozas, Julius - Kauno 
muzikinio teatro vyr. dirigentas. 
O tėvas dar vis kviečiamas diri
guoti, dažniausiai “Traviatai”, 
su kuria menininką sieja įdo
miausi prisiminimai. Ir kiekvie
ną kartą jis jaudinasi, kaip ir 
prieš 55-erius metus. R. Geniu
šas dar kupinas jėgų ir kūrybi
nių sumanymų.

paminėti
Antanas Gasperaitis, SUŠIL

DYK, ŽIDINY, MANE. Poezija, 
Iliustracijos Ilonos Keršulytės. Iš
leido individuali R. Kundroto įmo
nė (Erfurto 48-18, Vilnius 2043), 
Tiražas - 150 egz. Vilnius, 1996 m., 
102 psl.

PASAULIO LIETUVIS, 2000 
m. rugpjūtis 8, Pasaulio lietuvių 
bendruomenės X seimo leidinys. 
Redaktoriai - Vytautas Kamantas, 
Aušra Veličkaitė. Prenumerata 
metams: JAV - 25 dol., kituose 
kraštuose - 30 JAV dol. Oro paštu 
- 50 JAV dol. Adresas: “Pasaulio 
lietuvis”, 14911 127th street, Le
mont, IL 60439-7417, USA.

Lietuvininkų aikštė Klaipėdoje. Jos centre - Martyno Mažvydo paminklas Nuotr. I. Meiklejohn

Niekad nebegirdėsime virtuozinio smuiko
Netekome nuostabaus smuikininko a.a. RAIMUNDO KATILIAUS, pasižymėjusio 

ypatingu talentu, mirusio koncerto metu vokiečių scenoje
DANGUOLĖ BALTRUŠYTĖ-

SHER, Torontas
Š.m. balandžio 4 d. Vokieti

joje muzikos festivalių miestely
je Bad Kisingene, grodamas sa
vo šeštąjį gastrolių koncertą su 
pianistu Leonidu Dorfman, 
smuikininkas R. Katilius mirė 
scenoje. Menininką, begrojantį 
Ravelio sonatos trečiąją dalį, iš
tiko širdies smūgis.

Pianistas L. Dorfman, dar 
neatsigavęs nuo patirto sukrėti
mo, pokalbyje laikraščiui “Res
publika” pasakojo savo paskuti
nes su garsiuoju virtuozu patir
tas minutes. “Tą vakarą sugro
jus Gryg’o sonatą, salė prapliu
po tokiais aplodismentais, kad 
dabar jie man atrodo tarsi iš ki
to pasaulio. Po koncerto patys 
vokiečiai pastebėjo, kad tai bu
vo ypatingos ovacijos. Pradėjo
me Ravelio sonatą. Sugrojome 
pirmą dalį, dabar man atrodo, 
kad per antroje dalyje skamban
tį bliuzą laikas tarsi pradėjo eiti 
lėčiau. Trečia dalis ‘Amžinasis 
judėjimas’ - nepaprastai sunki 
fiziškai. Teliko perversti vieną 
puslapį iki kūrinio pabaigos ir 
matau, kaip nuo pulto pradeda 
kristi Raimundo gaidos. Tarsi 
sulėtintame filme grodamas vie
ną pasažą jis susmuko ant kelių 
ir pargriuvo. Man atrodo, kad 
dešine ranka smičiumi jis dar 
padarė tokį gestą į viršų, tarsi 
palydėdamas savo sielą į Dangų”.

Dabar, kai jau muziko ne
bėra gyvųjų tarpe, buvę kolegos, 
draugai, kompozitoriai, įžymūs 
spaudos kritikai, artimieji - visi 
gyvena prisiminimais meninin
ko vienur ar kitur pasakytais 
lemtingais žodžiais apie save 
patį, jo kartais buvusį sarkastiš
ką humorą, požiūrį į muziką, jos 
atlikimą žiūrovams. Daug kas 
dabar pripažįsta, kad pats R. 
Katilius turbūt jautė mirtį, daž
nai apie ją juokaudavo. Pagirtas 
vieno koncerto metu L. Dorf- 
man’o dėl naujo koncertinio 
smokingo, nusijuokė: “Bus kuo 
palaidoti”.

RAINIŲ TRAGEDIJA 1941 m. 
birželio 24-25 d. Redaktorė - Rima' 
Dulkinienė, viršelio dailininkas - 
Alfonsas Žvilius. Išleido Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras (Didžioji g. 17-1, 
Vilnius 2001). Vilnius. 2000 m., 96 psl.

LIETUVOS VYSKUPAI KAN
KINIAI SOVIETINIAME TEIS
ME. Sudarė ir parengė Arūnas 
Streikus. Redakcinė kolegija: vysk, 
dr. Jonas Boruta, SJ, dr. Antanė 
Kučinskaitė, habil. dr. Vacys Mi
lius. Redaktorės - J. Kardelytė, L. 
Sidarienė. Lietuvos istorijos šalti
niai V tomas. Leidėjas - Lietuvių 
katalikų mokslo akademija (A. 
Jakšto 9, Vilnius). Tiražas - 500 
egz. Vilnius, 2000 m., 784 psl.

Velionies gyvenimas buvo 
nelengvas, pilnas įtampos: gau
si, įvairi jo koncertų programa 
reikalavo nežmoniškų fizinių jė
gų. Jo atsidavimą muziko karje
rai liudija daugybė laimėtų kon
kursų ir apdovanojimų.

Muziko kelią R. Katilius 
pradėjo M. K. Čiurlionio menų 
gimnazijoje, vėliau studijas tęsė 
Lietuvos muzikos akademijoje 
bei Maskvos konservatorijoje. 
1972 m. jis pirmas iš lietuvių 
smuikininkų gavo tarptautinio 
Helsinkio konkurso laureato 
diplomą. Tais pačiais metais bu
vo iškovoti laurai ir Montrealio 
konkurse. Po kurio laiko - pir
mosios premijos tarptautiniuose 
Bratislavos ir Belgrado konkur
suose. 1975 m. staiga mirus pro
fesoriui A. Livontui (taip pat 
scenoje - Lietuvos filharmonijo
je), R. Katilius perėmė jo vado
vautą smuiko klasę tuometinėje 
Lietuvos konservatorijoje. Joje 
išugdė daug talentų - solistų, 
ansamblių, orkestrų artistų, pe
dagogų, sėkmingai ir dabar dir
bančių net tik Lietuvoje, bet ir 
užsienyje.

Buvę prof. R. Katiliaus mo
kiniai pasakoja, kad iš šalies tos 
pamokos atrodė audringos - jis 
labai širsdavo, jeigu jausdavo, 
kad mokinys dirba tik “puse ko
jos”, ir visą laiką kėlė reikalavi
mus, viršijančius studento gali
mybes. Kad pasiektum maksi
malų rezultatą, turėjai šokti per 
dar aukštesnę kartelę. Jaudinosi 
jis per studentų koncertus ar eg
zaminus, atrodė net daugiau už 
pačius mokinius. Neįmanoma 
būtų įsivaizduoti R. Katiliaus 
kitokio - jam reikėdavo visko 
arba nieko.

Į jo klasę veržėsi tie, kurie iš 
tikrųjų norėjo išmokti smuikuo
ti. R. Katiliaus dukra Raimon
da, M. K. Čiurlionio menų gim
nazijos aštuntokė, irgi sekė tėvo 
pėdomis. Profesorius pats mokė 
ją smuikuoti, pastaruoju metu 
jau dažnai koncertuodamas su 
ja. Šios bendros akimirkos tėvui 
ir dukteriai tapdavo atpildu už 
nemiegotas naktis bei įtampas. 
Taigi suprantama, koks baisus ir 
skaudus smūgis buvo netikėta 
tėvo mirtis, pakirtusi mergaitės 
sveikatą ir sužlugdžius daugelį 
bendrų ateities painų bei sva
jonių.

Tris dešimtmečius R. Kati
lius kūrė savo spalvingą biogra
fiją, stebindamas atsidavimu 
profesijai, meninių interesų įvai
rove ir fenomenaliu darbštumu.

Nuo pirmojo reikšmingo sa
vo pasirodymo 1970-aisiais Tau
ragėje su Filharmonijos simfo
niniu orkestru, diriguojamu 
Margaritos Dvarionaitės, R. 
Katilius surengė apie du tūks
tančius koncertų Lietuvos mies
tuose ir miesteliuose, daugybėje 
užsienio šalių.

Koncerto sezonų puošmena 
buvo tapę jo ir pianistų Petro 
Geniušo, Amerikoje gyvenan
čios Goldos Weinberg-Tatz, 
Vokietijoje dirbančio Leonido 
Dorfman bei kitų kamerinių an
samblių, kuriuose griežė R. Ka
tilius, pasirodydamai. R. Kati
liaus ir G. Weinberg-Tatz dueto 
pasirodymą Toronte turėjome 
progos išgirsti 1997 m. kovo mė
nesį Prisikėlimo parapijos salė
je. Visi prisimename, koks pui
kus ir neužmirštamas tai buvo 
koncertas.

Dueto koncertus lydėjo di-
dėlė sėkmė ir puikus kritikų 
įvertinimas. Beveik visur šie du 
muzikai buvo kviečiami pakar-

A.a. RAIMUNDAS KATILIUS

lotiniems koncertams. 1999 m. 
birželio mėnesį Vilniaus muzi
kinio festivalio metu “Lietuvos 
ryto” recenzija R. Katilių ir 
Goldą Tatz taip apibūdino: “Du 
muzikai - bendros mintys, vie
nas alsavimas. Jų grojimas žavė
jo publiką muzikos niuansų per
teikimu, surastu tinkamu garso 
atspalviu. Iš geografiškai tolimų 
kraštų suėję draugėn du meni
ninkai muzikavo tarsi džiaugda
miesi vienas kitu, ‘maudydamie- 
si’ niuansuose, ansamblyje, tem
puose. Klausantis šių dviejų 
muzikų scenoje, jautėsi, kad R. 
Katilius pagaliau surado partne
rę pianistę, ieškančią muzikoje 
tų pačių vertybių kaip jis pats”. 
Atstumai jiems neegzistavo - iš
skyrė tik mirtis.

Paskutinį kartą abu muzikai 
pasikalbėjo vienas su kitu prieš 
R. Katiliaus gastroles Vokietijo
je. Neužilgo po to - balandžio 
viduryje smuikininko laukė 
dviejų savaičių gastrolės Ameri
koje su pianiste Goldą Wein- 
berg-Tatz; birželio mėnesį abu 
menininkai turėjo dalyvauti Si. 
Peterburgo muzikos festivalyje, 
o spalio mėnesį 21 d., 2000-jų 
koncertas turėjo įvykti Arkell 
galerijoje Kanadoje. Deja, Gol
dai Tatz tenka groti vienai, o 
gautų honorarų dalį perduoti R. 
Katiliaus šeimai paremti.

Netekimo skausmas gilus 
daugelio mūsų širdyse. Lietuvos 
kultūra patyrė vieną skaudžiau
sių per pastaruosius dešimtme
čius netekčių. Ankstyvas feno
menalaus smuikininko ir peda
gogo Raimundo Katiliaus išėji
mas apstulbino ir sukrėtė jo be- 
kompromisinio gyvenimo liudi
ninkus.

R. Katilius palaidotas Vil
niuje, Antakalnio kapinėse.

Kauno tautinio meno grupė “Šilkas” prie Vilniaus universiteto vartų.
Jis atliko pramoginę programą PLB seimo susipažinimo vakare

Nuotr. D. Garbaliauskienės
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□ KIJETMĖJE VEIKLOJE
M. K. Čiurlionio 125-tosioms 

gimimo metinėms paminėti Lie
tuvos dailininkų sąjungos “Kauno 
galerijoje” š.m. rugsėjo 8 d. buvo 
atidaryta aštuonių menininkų pa
roda, veikusi iki rugsėjo 20 d. Pa
rodą sudarė tapybos ir grafikos 
technika atlikti paveikslai ir viena 
skulptūra. Kai kurių dailininkų 
darbai buvo kurti Čiurlionio mėgs
tama tema “Pasaka”. Šie Čiur
lionio sekėjai, susibūrę į draugiją, 
organizuoja kūrybines stovyklas 
(viena tokia vyko š.m. rugpjūčio 
mėn. Palangoje), įvairias išvykas. 
Kaip ELTA pažymi, 1997 m. jų 
grupė buvo nuvykusi į Lenkijos 
miestelį Pustelniką, kur “Raudo
no dvaro” ligoninėje Čiurlionis 
praleido paskutines savo gyveni
mo dienas. M. K. Čiurlionio 
draugija įkurta 1987 m. Kaune. 
Jai priklauso dailininkai, muzikai, 
aktoriai bei Čiurlionio giminės. 
Prieš keletą metų buvo įsteigtas ir 
Jaunųjų čiurlioniečių klubas, ku
riam priklauso įvairių mokyklų 
moksleiviai ir studentai. Aukščiau 
paminėtoje parodoje su savo dar
bais dalyvavo dr-jos nariai-rės: J. 
Budriūnaitė, A. Juškevičiūtė, G. 
P. Janonis, V. Umbrasas, E. Mi
kalauskis, V. Daniliauskaitė, E. 
Rakauskaitė ir M. Mildažytė-Ku- 
likauskienė.

Klaipėdos universitete šiuos 
mokslo metus pradėjo daugiau 
kaip 6,000 studentų, iš kurių net 
2,000 pirmakursių. Universiteto 
rektorius Stasys Vaitekūnas spau
dos konferencijoje š.m. rugpjūčio 
30 d. pareiškė, kad į valstybės 
mokamas vietas priimti 1,252 stu
dentai. Kaip ELTA skelbia, studi
jų prorektorius V. Laurėnas sakė, 
kad tarp stojančių šiemet popu
liariausia tapo dabar jau įsteigta 
žurnalistikos katedra. Į vieną žur
nalistikos specialybės vietą norą 
stoti pareiškė daugiau kaip trylika 
kandidatų. Pagal populiarumą 
antroj vietoj liko socialinio darbo 
studijos. Universitete yra 761 ma
gistrantas, o neakivaizdžiai studi
juoja 1,800 studentų.

Barboros Radvilaitės karū
navimo 450 metų sukaktį minint, 
Demokratiškumo ugdymo kolegi
ja, Vilniaus pedagoginio universi
teto socialinės pedagogikos ka
tedra ir Lietuvos valstybinė 
UNESCO komisija rengia pieši
nių konkursą, kuriame dalyvauti 
kviečia visas dailės studijas, mo
kyklų dailės būrelius bei pavie
nius piešėjus. Su nuostatais gali
ma susipažinti Pedagoginiame 
un-te ir UNESCO komisijoje. 
Piešinių laukiama iki 2001 m. ba
landžio 15 d. Kaip ELTA rašo, 
kvietime nurodoma, kad Lietuvos 
didžioji kunigaikštienė ir Lenki
jos karalienė Barbora Radvilaitė, 
Žygimanto Augusto antroji žmo
na, buvo vainikuota 1550 m. 
gruodžio 7 d. Krokuvoje, kur ne
trukus mirė, jos valia parvežta į 
Lietuvą ir palaidota Vilniaus ka
tedros požemiuose.

Dvi knygos apie lietuvių išeiviją
Dvidešimtojo amžiaus eigo

je Lietuva neteko daug savo ga
biausių sūnų ir dukterų. Di
džiausias egzodas įvyko Antra
jam pasauliniam karui baigian
tis. Būtų labai svarbu tą egzodą 
smulkiai aprašyti. Kaunietis 
Vidmantas Valiušaitis surinko 
ir redagavo daug medžiagos 
šiam tikslui. 2000-ais metais jis 
paskelbė dvi knygas, vieną apie 
Juozą Brazaitį, kitą apie Vytau
tą Antaną Dambravą.

Juozas Ambrazavičius-Bra- 
zaitis 1941 metais ėjo Laikino
sios vyriausybės ministerio pir
mininko pareigas, pasitraukė iš 
Lietuvos į Vokietiją, paskui 
emigravo į Ameriką. Brazaitis

Jūra Končiūtė, “The Wash
ington Post” bendradarbė, visuo
meninių temų redaktoriaus padė
jėja, daug rašo praktiškomis, vie
šųjų įvykių bei muzikos temomis. 
Š.m. rugsėjo 7 d. laidoje ji skelbia 
“Online Guides” - interneto sve
taines besidomintiems kambarių 
dekoravimu bei sienų išmušalais 
(tapetais). Keletas jų - www.wall- 
paperguide.com; www.waverly. 
com; www.indg.com

Dvidešimt septintųjų olimpi
nių žaidynių, vykstančių Sydney 
mieste, Australijoje, atminimui 
Lietuvos paštas š.m. rugsėjo 2 d. 
išleido dail. Kosto Katkaus sukur
tus pašto ženklus, kurių nominali 
vertė 1 Lt ir 3 Lt. Tiražas - kiek
vieno pusė milijono litų. Tų ženk
lų pasirodymo dieną Vilniaus 
centriniame pašte buvo antspau
duojama pašto korespondencija. 
ELTA pažymi, kad ženklai 
spausdinti Budapešto (Vengrija) 
valstybinėje spaustuvėje.

IVečiąjame tarptautiniame 
muzikos festivalyje “Music 
World 2000” Italijos Fivicano 
mieste dalyvavo apie 1,800 muzi
kantų iš 36 valstybių. Klasikinės 
gitaros grupėje varžėsi 16 an
samblių, atlikę įvairių laikotarpių 
kūrinius. Geriausiu pripažintas 
lietuvio Algimanto Pauliukevi
čiaus ir lenko Wojciech Popielarz 
duetas “Con Stagione”. Kaip 
ELTA pažymi, šis gitarų duetas 
groja jau porą metų, koncertavęs 
Vokietijoje, Čekijoje ir kt. Svečio 
teisėmis duetas pakviestas daly
vauti ir kitų metų muzikos fes
tivalyje.

“Lietuvių poteriai” - tai nau
ja prof. Zigmo Zinkevičiaus pa
ruošta mokslo studija - knyga, 
kurios sutiktuvės įvyko “Katalikų 
pasaulio” knygyne š.m. rugsėjo 8 
d. Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos pirmininkas vysk. J. Bo
ruta, SJ, pareiškė, kad knygoje 
aptariama daug aktualių proble
mų teologams, istorikams bei kal
bininkams. Anot kitų kalbėtojų, 
autorius gilinasi į istorijos ir kal
bos sritis. Teigiama, kad per žeg- 
nonę ir poterius lietuvių kalba 
buvo įteisinta kasdieniniame gy
venime. Kaip ELTA rašo, auto
rius dėl ligos knygos sutiktuvėse 
negalėjo dalyvauti.

Lietuvoje pradėjo veikti pir
moji interneto knygų svetainė, 
kurioje jau galima rasti apie 
10,000 knygų pavadinimų, gauti 
žinių apie knygų leidyklas bei 
knygynus Lietuvoje ir užsienyje. 
Svetainė paremta prancūzų ir 
estų knygų svetainių pavyzdžiu. 
Svetainės lankytojai gali keistis 
informacija, susisiekti su leidyklo
mis, knygynais, rasti straipsnių 
apie knygų leidybą ir kt. Yra 
atskiri puslapiai profesionalams ir 
mėgėjams. Kaip ELTA praneša, 
svetainės sutiktuvės įvyko š.m. 
rugsėjo 5 d. Lietuvos rašytojų są
jungoje. Svetainės adresas: http:// 
www.knygos.prantel.lt Snk

mirė 1974 metais Niujorke. Kny
goje skelbiami keturi straipsniai 
apie tą “ugninį stulpą”, taip pat 
180 jo laiškų. Laiškų tekstai yra 
kruopščiai komentuojami.

Vytautas Antanas Dambra- 
va gimė 1920 metais. 1941 me
tais tėvai, trys broliai ir sesuo 
sovietinio režimo buvo ištremti 
iš Lietuvos į Sibirą. Dambrava 
įsigijo daktaro laipsnį po karo 
Austrijoje, dirbo “Amerikos 
balso” tarnyboje, paskui perėjo 
į diplomatinę JAV tarnybą. Da
bar jis yra Lietuvos respublikos 
nepaprastasis ir įgaliotasis am
basadorius Ispanijos karalystė
je. Knyga pateikia įvairybę 
straipsnių apie Dambravą. Vid
mantas Valiušaitis dedikuoja 
knygą “Šviesiam Tėvo Vinco 
Valiušaičio (1922-1980) atmini
mui”. Apie savo tėvo tragišką li
kimą trumpai rašo knygos suda
rytojas savo pratarmėje. Abi 
knygos gausiai iliustruotos.

UGNINIS STULPAS. 25 metai 
be Juozo Brazaičio. Laiškai. 
Dokumentai. Liudijimai. Suda
rytojas ir redaktorius Vidman
tas Valiušaitis. Kaunas, 2000. 
“Į Laisvę” fondo Lietuvos filia
las. 581 psl.
ŠIRDIS - LIETUVA. Vytautas 
Antanas Dambrava diplomati
nėje tarnyboje. Sudarytojas ir 
redaktorius Vidmantas Valiu
šaitis. Kaunas 2000. “Į Laisvę” 
fondo Lietuvos filialas. 445 psl.

Alfred Bammersberger, 
Katholische Universitaet, •

Eichstaett, Vokietija

i

http://www.wall-paperguide.com
http://www.waverly
http://www.indg.com
http://www.knygos.prantel.lt
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pRISIKELIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 

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

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

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

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term. Ind...................... 4.20%
180-364 d. term.ind..................... 4.70%
1 metų term, indėlius...............4.85%
2 metų term. Indėlius...............5.10%
3 metų term. Indėlius...............5.15%
4 metų term. Indėlius...............5.20%
5 metų term. Indėlius................ 5.30%
1 metų GlC-mėn.palūk...............4.60%
1 metų GlC-met. palūk...............5.10%
2 metų GlC-met. palūk...............5.35%
3 metų GlC-met. palūk...............5.40%
4 metų GlC-met. palūk...............5.65%
5 metų GlC-met. palūk...............5.70%
RRSP, RRIFIrOHOSP

“Variable"............................... 3.80%
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd.... 5.10% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd.... 5.35% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.... 5.40% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd.... 5.65% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd.... 5.70% 
Taupomąją sąskaitą iki........... 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

Asmenines paskolas 
nuo...................8.50%

Sutarties paskolas 
nuo...................8.50%

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.......................7.70%
2 metų.......................7.75%
3 metų.......................7.85%
4 metų.......................7.95%
5 metų.......................8.00%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų.............6.75%

Duodame komercinius 
mortglčlus Iki $750,000.

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

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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 37a%

♦ Toronto Real 
Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W.
ir Weston Road)

LEDAS REFRIGEIIATIOA 
AIR CONDITIONING & HEATING 

Taisau ir į vedu
• 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, 

kambinti 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 

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

llllllllllllllllllllll 
LePAGE 
ii iiiiiiimn linini

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

CREDIT HEIGHTS - CREDIT WOODLANDS 
(Mississauga). 6 kamb. “bungallow” stiliaus namas ramioje 
išlenktoje gatvėje su gražiai apsodintu kiemu (61x124 pė
dų) bei darželiu; netoli Erindale kolegijos, Erindale parko ir 
Erindale “GO” stoties; 2 židiniai; dvigubas garažas; už
baigtas rūsys; 10 minučių iki Lietuvos kankinių šventovės. 
Prašo $279,900.

SKAMBINKITE

TEODORUI STANULIUI,
RE/MAX WEST REALTY Inc.,

416 769-1616, namų 416-231-4937

VIRGILIJUS ALEKNA, 28 m. disko metikas, parvežęs Lietuvai aukso me
dalį, laimėtų XXVII-toje Pasaulinėje olimpiadoje Sydney mieste, Aust
ralijoje. Laimėtojas diską nusviedė 69.30 m, nugalėdamas savo varžovus 
L. Riedel’į (68.50) iš Vokietijos ir Fr. Kruger’į (68.19) iš Pietų Afrikos
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DAINA GUDZINEVIČIUTĖ, lai
mėjusi aukso medalį skrendan
čių lėkštelių šaudymo varžybose, 
XXVII-toje Pasaulinėje olimpia
doje Sydney mieste, Australijoje

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 118 milijonų dolerių

O l i m
APŽVALGA: Lietuvos atletai 

labai gerai pasirodė Sydney olimpi
nėse žaidynėse ir laimėjo daugiau
sia medalių iš visų Lietuvos dalyva
vimų olimpinėse žaidynėse (išsky
rus dalyvavimus po Sovietų Sąjun
gos vėliava). Lietuva pagal visose 
vasaros olimpiadose iškovotus me
dalius pasaulyje užima 54-tąją vie
tą, o galutinėje Sydney olimpinių 
žaidynių lentelėje Lietuva užėmė 
33-ąją vietą.

LAIMĖTI MEDALIAI: Auk
so - Daina Gudzinevičiūtė lėkščių 
šaudyme ir Virgilijus Alekna disko 
metime. Bronzos - Birutė Sakickie- 
nė ir Kristina Poplavskaja dviviečių 
valčių irklavime, Diana Žiliūtė 
plento grupinėse lenktynėse dvira
čiais ir Lietuvos krepšinio rinktinė.

KREPŠINIS: “Ne visos svajo
nės išsipildo ir ne visi košmarai yra 
tikri” - rašo “Chicago Tribune”! 
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė 
buvo labai arti ribos tapti pirmąja 
komanda pasaulyje. Ji tikrai sudre
bino JAV “Svajonių komandą” ir 
tik paskutinėse minutėse nepavy
kus įmesti trijų baudų ir paskutinė
se sekundėse Šarūnui Jesikevičiui 
nepavykus įmesti tritaškio, ameri
kiečiai laimėjo rungtynes 85:83. Vi
si sporto komentatoriai ir laikraš
čiai gyrė gerą, kietą lietuvių gynybą 
ir gerą komandinį žaidimą. Lietu-

p i a d a
viai panaudojo zoninę gynybą, pro 
kurią NBA žaidėjai sunkiai prasi
veržė, nes NBA lygoje zoninis gyni
mas yra nepriimtinas. Baigmėje dėl 
trečios ir ketvirtos vietos lietuviai 
lengvai nugalėjo Australijos krepši
ninkus 89:71 ir laimėjo bronzos 
medalį.

KITI ŽYMESNI REZULTA
TAI: Penkiakovė - Andriejus Zad- 
neprovskis 5-8 vieta. Iš jo buvo ti
kėtasi medalio, bet jis sakė, kad dėl 
ilgo laukimo ligi rungties jis nervi
nosi ir negalėjo gerai miegoti, o tas 
atsiliepė į rezultatą. Vienviete bai
dare Alvydas Duonela iškopė į 
baigmę ir užbaigė septintas. Dvira
čių atskiros pradinės lenktynėse 
(31.2 km), Diana Žiliūtė - 9 vieta, 
Ėdita Pučinskaitė - 10 vieta. Bokse 
- Ivanas Stapovičius iškopė ligi ket- 
virtbaigmės, bet pusbaigmės neįs
tengė pasiekti. Graikų-romėnų im
tynėse - Mindaugas Ezerskis už
ėmė aštuntąją vietą. Moterų 400 m 
bėgime Žana Minina pasiekė ket- 
virtbaigmę. Lietuvos olimpinės va
dovas Algirdas Raslanas sako, kad 
mūsiškių nesėkmės buvo daugiau 
psichologinės, ne fizinės ir jei mūsų 
atletai būtų pasiekę savo asmeni
nius rekordus arba buvę arti jų, 
mes būtume laimėję dar daugiau 
medalių. V.P.

Kanados įvykiai
(Atkęlta iš 1-mo psl.) 

politikos, jis vėl grįš į akademinį 
pasaulį, nes jau turi Britų Ko
lumbijos universiteto pasiūlymą 
užimti rektoriaus kėdę to uni
versiteto Liu vardo Pasaulinių 
klausimų studijų centre. Būda
mas užsienio reikalų ministeriu 
jis mėgino įvesti reformų Jung
tinių tautų Saugumo taryboje 
(ypač kai Kanada jai pirminin
kavo) ir buvo vienas iš svarbiau
sių iniciatorių organizuojant an- 
tipersonalinių minų gamybos ir 
naudojimo draudimo sutartį, 
kurią 1997 metais pasirašė 89 
valstybės. Ministeriu kabinete 
žada likti, kol min. pirmininkas 
jį pertvarkys šių metų rudenį.

Sveikatos reikalų svarstyti 
rugsėjo vidury susirinkę provin
cijų premjerai su min. pirminin
ku susitarė, kad federacinė val
džia išdalins papildomus $23.4 
bilijonus provincijų sveikatos 
tarnyboms per sekančius pen
kerius metus. Tie pinigai bus 
paskirstyti taip: $21.1 bilijonas 
įvesti į provincijų bendras svei
katos ir socialines programas, 
$1 bilijonas per ateinančius dve
jus metus įsigyjimui diagnosti
kos bei kitokios stambesnės me
diciniškos aparatūros; $0.5 bili
jono sutvarkymui bei patobuli
nimui kompiuterinės technolo
gijos ligoninėse ir klinikose; 
$0.8 bilijono per ateinančius 
ketverius metus patobulinimui 
pacientų aptarnavimo gydytojų 
kabinetuose. Kai kurie premje
rai kritikavo šį susitarimą - esą 
Otavos liberalai tais pinigais 
dar neatstatys sveikatos tarny
bos lygio, kurį jie patys buvo 
smarkiai apkarpę. O iš kitų ži- 
niasklaidos pranešimų atrodo, 
kad ne vien pinigų trūksta: med. 
slaugių bei įvairių specialistų 
trūkumus pašalinti reikės ne
mažai laiko. Pvz. Ontario pro-

vincijoje vėžiu sergančiųjų gydy
mas švitinimu atsilikęs net 7 
mėnesiais ne dėl aparatūros, 
bet dėl ją aptarnaujančių spe
cialistų trūkumo.

Roy Romanow, Saskatche
wan premjeras, rugsėjo 25 die
ną pasitraukė iš pareigų. Naujų
jų demokratų partijos politikas 
buvo veiklus provincinėje politi
koje net 29 metus. Spaudos kon
ferencijoje pasitraukimo proga 
jis nepasakė savo tolimesnių 
planų, nors žiniasklaidoje spė
liojama, kad jis kandidatuos li
beralų partijos bilietu į federa
cinį parlamentą.

St. Helen portugalų Romos 
katalikų šventovė Toronte 
(Dundas West gatvėje) šiemet 
švęs savo 125 metų gyvavimo 
sukaktį. Parapija aptarnauja 
apie 3,000 portugalų bendruo
menės šeimų. Šventovė, kuri 
švenčių metų būna gausiai iliu
minuota ir išpuošta, yra po St. 
Michael’s katedros antra didu
mu Toronte: talpina 950 žmonių.

Toronto policija 10 dienų 
patruliavo lėto judėjimo zonas 
prie mokyklų. Per tą laiką išda
lino 9,800 baudų vairuotojams, 
dviratininkams ir pėstiesiems už 
judėjimo taisyklių pažeidimus. 
Daugiausia baudų, tai yra 5,514, 
gavo viršijantys nustatytą grei
tį vairuotojai, o 126 buvo baus
ti už saugumo diržų nevartoji
mą. G.K.

“Aušros” žinios
- Sveikiname Lietuvos atletus, 

dalyvavusius Sydney olimpiadoje, 
ypač tuos, kurie iškovojo 2 aukso 
bei 3 bronzos medalius.

- Naujojo žiemos sezono ati
darymas įvyko spalio 1 d. Mišiomis 
Prisikėlimo šventovėje. Registracija 
prasidėjo po Mišių. Registruojami 
vaikai nuo 4-19 metų amžiaus. Spa
lio 3 d. vyko specialios treniruotės 
patikrinti jaunųjų sportininkų pajė
gumui. Daugiau informacijos teikia 
Rūta Jaglowitz 622-9919 arba Lar
ry Hirst 905-279-7386.

“FASKAS-ŠALF ASS-50”
Šiuo pavadinimu baigiama 

spaudai ruošti knyga, apimanti 50- 
ties metų lietuvių sportinę veiklą 
pokario Vokietijoje ir Šiaurės 
Amerikoje iki šių dienų. Anksčiau 
spaudoje esame rašę apie mūsų už
mojį išleisti tokios paskirties knygą. 
Šiandien jau sėkmingai judame 
prie jos pasirodymo datos.

FASKAS, Fizinio auklėjimo ir 
sporto Komitetas, įsisteigęs 1947 
metais Vakarų Vokietijoje, koordi
navo tuometinę lietuvių sporto klu
bų veiklą. Prasidėjus emigracijai, 
šis komitetas persikėlęs į Ameriką 
tęsė darbą čia, vadovaudamas iš 
naujo besikuriantiems sporto klu
bams JAV-se bei Kanadoje. Laikui 
bėgant ir gyvenimo sąlygoms kei
čiantis, komiteto vardas 1965 m. 
buvo pakeistas į ŠALFASS - Šiau
rės Amerikos Lietuvių Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto Sąjungą. Šios orga
nizacijos apimtyje šiandien jau net 
ketvirtosios kartos jaunimas yra tel
kiamas sportinėn veiklon.

Ilgų darbo metų raidoje sporti
nė veikla lietuviškuose klubuose 
buvo gana sėkminga. Pasiekta lai
mėjimų ir tarptautinėje plotmėje, 
individualiai ir komandinėse varžy
bose. O svarbiausia, kad lietuvių 
jaunimas auga ir sportuoja savoje 
aplinkoje, gerbdamas tautinius pa
pročius bei tradicijas.

Prisiminti šios patirties eigą ir 
yra užrašomi veiklos tarpsniai kny
goje, kurią skaitys ir ateinančios 
kartos. Nekalbant apie savanoriš
kas pastangas visa tai atlikti, susi
duriama su nemažomis išlaidomis. 
ŠALFASS-gos centro valdyba kvie
čia lietuviškojo sporto rėmėjus, 
gerbėjus bei prijaučiančius prisidėti 
nors ir kuklia parama. Asmeninius 
čekius ar kita patogesne forma, pi
nigines perlaidas prašom siųsti 
centro valdybos iždininkui Linui 
Balaišiui, 35 Treadgold Cr., Toron
to, Ontario, M3A 2X1, Canada, 
Arba: Parama Lithuanian Credit 
Union, 1573 Bloor Str. W., Toron
to, Ontario, M6P 1A6, Canada, 
ŠALFASS sąskaita.

Dėkingi visiems -
ŠALFASS-gos centro valdyba

MOKAME
3.65% už 30-89 d. term. Indėlius 
4.20% už 90-179 d. term. Indėlius 
4.70% už 180-364 d. term. Indėlius 
4.85% už 1 m. term. Indėlius 
5.10% už 2 m. term. Indėlius 
5.15% už 3 m. term. Indėlius 
5.20% už 4 m. term. Indėlius 
5.30% už 5 m. term, indėlius 
4.60% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.10% už 1 m. GIC Invest, pažym.
5.35% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
5.40% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.65% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
5.60% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
3.80% už RRSP & RRIF Ind. (var.rate) 
5.10% už RRSP & RRIF 1 m. term. Ind.
5.35% už RRSP & RRIF 2 m. term. ind. 
5.40% už RRSP & RRIF 3 m. term. Ind. 
5.65% už RRSP & RRIF 4 m. term. ind. 
5.60% už RRSP & RRIF 5 m. term. ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk.
5.50% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.50% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo...............................8.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų........................7.70%
2 metų........................7.75%
3 metų........................7.85%
4 metų........................7.95%
5 metų........................8.00%

- su keičiamu 
nuošimčiu...................6.75%

DUODAME
• asmenines paskolas 

Iki $250,000
• mortglčlus Iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Une of Credit)
• komercinius mortglčlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER'S CHEQUES)

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

APLANKYDAMI MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.net
Elektroninis paštas: parama@total.net

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETUVĄ IR KITUR 

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8 Telefonas: 416 207-9239

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

WALTER V. DAUGINIS
INSURANCE - DRAUDIMAS

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

SuttciL
GROUP

ANTANAS 
GENYS

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

ALGIS 
MEDELIS

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

a

♦ nauji namai ir remontai
♦ pilni projektai ir statyba
♦ projektai pagal užsakymą

“SERVICES 4 U”
STATOME ir REMONTUOJAME 
įstaigas arba gyvenamus namus

* priestatai, pamatai |
* virtuvės, prausyklos
* rūsių užbaigimas

* elektros darbai
Skambinti JONUI ARŠTIKAIČIUI į

Tel.: (416) 879-8221 (nešiojamas)
Pager (416) 331-4218

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

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

TEIRAUKITĖS APIE GERIAUSIAS SEZONO KAINAS

Iki spalio galo Medeliai atostogauja. Su skubiais kelionių 
užsakymais prašyčiau kreiptis į bendradarbę Lidiją (angliškai) 

telefonu 416 531-8110. Mano klijentams duodama nuolaida.

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

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

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

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

i

http://www.parama.net
mailto:parama@total.net


AtA 
VLADUI TARVYDUI 

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiu jo žmonai ALDONAI, 
dukrai IRENAI ir sūnui ROBERTUI -

A. Jagėlienė

AtA
VLADUI TARVYDUI 

mirus,
užjaučiame jo dukrą dr. IRENĄ bei sūnų RO
BERTĄ su šeima ir kartu liūdime -

A. S. Ceponių šeima

Tarptautinės teniso varžybos Lie
tuvos prezidento taurei laimėti įvy
ko Vilniuje š.m. rugpjūčio 19 d. 
Šią taurę gavo nugalėtojas RO
LANDAS MURAŠKA

Vilniuje įvykusiose XI Tarptautinėse teniso varžybose rugpjūčio 19 d. 
jų laimėtojui Rolandui Muraškai pergalės taurę įteikia Lietuvos 
prezidentas V. Adamkus. Laimėtojas taip pat gavo 1300 dol iš prizų 
fondo Nuotr. L Meiklejohn
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juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

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

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

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

AtA
JULIJAI DIDŽBALIENEI 

baigusiai žemišką kelionę,
jos vyrui ZIGMUI, dukrai DONNAI, sūnui EDUAR
DUI bei jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą 
netekus žmonos, mamos ir močiutės.

Liūdime kartu -
Londono lietuvių choras “Pašvaistė”

Bražinskų laisvės žodis
Praėjus 30 metų po proveržio iš sovietinės vergijos į laisvąjį pasaulį

AtA
SOFIJAI VAIČAITIENEI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame dukrą DANUTĘ, sūnų 
RIMĄ ir vaikaitį ARĄ -

E. Šarauskienė, sūnus Alius su šeima, 
Winnipeg, Man.

Partizanų motinos
KAZYS BLAŽEVIČIUS. 

karys savanoris
Sudiev, sudiev, tu mano motinėle, 
Sudiev, sudiev gal amžinai.
Ar dar aš čia kada sugrįšiu-r 
Nei aš, nei tu dar nežinai.

(Tremtinė Julija Popicraitė-Savičicnė)

Partizanų motinos! Neišma
tuojama jų auka ir kančia, eili
niam žmogui netgi sunkiai suvo
kiama. Partizanų motinos išken
tėjo tai, ko neįmanoma iškęsti; 
jos išgyveno tai, ko neįmanoma 
išgyventi; padarė tai, ko neįma
noma padaryti.

“Tauro” apygardos partiza
nų ir tremties muziejuje partiza
nų motinų skyriuje skaitome pa
vardes motinų, kurios ant Tėvy
nės laisvės aukuro paaukojo 
visa ką turėjo brangiausio: Ona 
Juodienė - šešis sūnus, Alek
sandra Paulauskienė - keturis, 
Magdalena Popierienė - penkis, 
Pranskaitienė - keturis, Kazi
miera Vasiliauskienė - šešis, 
Ona Lukšienė - tris, Pinkvartienė
- du, Ilgūnienė - du. Natalija 
Balčiūtė - paskutinio “Žalgirio” 
rinktinės žuvusio partizano mo
tina.

Knygoje “Trečioji vėliavos 
spalva” pateiktas įspūdingas 
2490 “Tauro” apygardos parti
zanų sąrašas. Jis sudarytas re
miantis pokario kovų dalyvių, jų 
artimųjų atsiminimais bei išliku
siais KGB archyvų dokumentais.

Štai ištrauka iš to sąrašo apie 
žuvusius partizanus Popieras:

Andrius-N aktinis iš Dam- 
braukos k. 1927 - 1946.IX.20, 
Antanas-Žilvitis iš Dambraukos 
k. 1929 - 1948.VI.7 Nendriškė- 
se, Bronius-Meška iš Dambrau
kos k. 1932 - 1952.1.31 Varna- 
būdės miške, Jonas-Šalmas iš 
Dambraukos k. 1923 - 1947. 
VII.31 Raišupyje, Kazimieras- 

z Gegužis iš Dambraukos k. 1931
- 1952.1.31 Varnabūdės miške.

Gausi Popierų šeima - 9 
broliai ir 3 seserys - gyveno ne
toli Marijampolės, Dambraukos 
kaime. Anksti mirė šeimos gal
va. Gausios šeimos išlaikymo 
rūpesčiai užgulė mamą - Mag
daleną.

1944 m. į okupantų kariuo
menę pateko sūnus Klemensas; 
sunkiai sužeistas grizo namo.

1946 m. vasario 18 d. Mag
dalena su trimis mažamečiais 
vaikais - Salomėja, Justinu ir 
Petru ištremiama į Sibirą. Vyres
nieji pasislėpė. Tremtyje vaikai 

buvo ištinę nuo ba . Išgelbėjo 
dukters Viktorijos siuntinukai.

Pirmas žuvo Andrius. Jam

buvo 19. Palaidotas Šumkų ka
pinėse. Antras žuvo Jonas. Gu
lėjo pamestas Sasnavoje. 1948 
m. kovo mėn. suimta septynio
likmetė Julija. Žmogžudžių 
kankinta MGB rūsyje, Vytauto 
gatvėje prie miesto parko. Tre
čias žuvo Antanas. Gulėjo pa
mestas KGB kieme.

Viktorija ištremiama į Kras
nojarską. Trečią kartą suima
mas Klemensas, partizanų ryši
ninkas. Ištremiamas į Vorkutos 
lagerius. Klemensas grįžta į Tė
vynę, bet tuoj miršta. Palaidotas 
Marijampolės kapinėse.

Galop tą pačią dieną žūna 
broliai Kazys ir Bronius. Jie bu
vo pamesti Marijampolės turga
vietėje.

Kokios stiprios dvasios bu
vo Magdalena Popierienė, ant 
Tėvynės Laisvės aukuro paau
kojusi penkis didvyrius ir išken- 
t ėjusi baisius išbandymus!

Magdalena tremtyje išbuvo 
10 metų. Ji privalėjo viską iškęs
ti, nes troško grįžti į Tėvynę, 
kur nežinia kur šventojoje Lie
tuvos žemelėje išmėtyti guli jos 
didvyriai.

Šiandien toji didvyriška mo
tina ilsisi Marijampolės kapinė
se. Jai pavyko - Ji išvengė Sibi
ro amžinojo įšalo.

“Ežero vilnys kalba: ‘Viskas 
praeis, viskas praeis’. Mes visi 
lietuviai, tikime, kad vergovės 
retežiai nutrūko, kils naujam 
gyvenimui Lietuva, vėl skambės 
lietuviška daina, sugrįš tremti
niai, atsivers kalėjimų durys, vi
sas kraštas prisipildys džiaugs
mo... bet niekas nepaguos tos 
kaimietės motinos, kuri bran
giausią savo turtą - sūnų pa
aukojo Tėvynei”, - 1947 m. va
sarą, prieš savo mirtį, savo die
noraštyje rašė “Tauro” apygar
dos partizanų kapelionas kun. 
Justinas Lelešius.

Tokių ne tik kad nepaguos
tų, bet ir suimtų, tardytų, kan
kintų, tremtų ir žuvusių motinų 
Lietuvoje buvo daug tūkstančių. 
Amžina joms šlovė!
Kai sūnų išleidai į laisvės kovas 
Ir ašarą nubraukei tyliai, 
Pašvaistė ties pamiške plėtės rausva, 
Ir nešė kulkosvaidžius vyrai. (...)

Ir niekas nesakė ne žodžio tada, 
Tik šautuvų tūtos blizgėjo, 
Tada takeliu į didvyrių kapus 
Pavargus senute atėjo.

Ji tarė vienam partizanui jaunam:
- Palaukite, turit dar laiko 
Aš oriu pažvelgt į akis čia vienam, 
Kur buvo tikra naiio vaikas. ( .)

Iš “Sušaudytų dainų”

Mūsų žygio trisdešimtmečio 
sukakties proga mes, tėvas ir sū
nus Pranas ir Algirdas Bražins
kai, pirmiausia norime padėkoti 
Dievui, Vakarų pasaulio lietu
viams, Turkijai, Italijai, Vene
zuela! ir Amerikai už pagalbą 
bei apsaugą nuo sovietinio 
KGB keršto. Mūsų išlikimas per 
šiuos mirtinų pavojų ir sunkių 
išbandymų kupinus tris dešimt
mečius liudija Dievo apsaugą ir 
malonę.

1970 m. spalio 15 d. mes, du 
lietuviai, tėvas ir sūnus Pranas ir 
Algirdas Bražinskai, prasiveržė- 
me pro sovietinių okupantų ge
ležinę uždangą, pirmą kartą is
torijoje sėkmingai nukreipdami 
sovietų lėktuvą iš sovietų pa
vergtų tautų kalėjimo į laisvąjį 
pasaulį. Tas įvykis sukrėtė so
vietų blogio imperiją, pagarsino 
Lietuvos laisvės bylą plačiame 
pasaulyje, mobilizavo Vakarų 
pasaulio lietuvius, įkvėpė ir pa
skatino Kudirkos, Simokaičio, 
Kalantos, “Kronikos”, disidentų 
ir pagaliau Sąjūdžio žygius.

Šiuo metu Amerikoje (ir 
Lietuvoje) yra rodomas Ameri
kos nepriklausomybės kovų is
torinis filmas “Patriotas”, kuris 
aiškiai tvirtina, kad ir Amerikos 
laisvė nebuvo iškovota be nega
tyvių pasekmių ir atsitiktinių 
aukų. Iš to filmo ir Amerikos 
istorijos knygų galima matyti 
daug paralelių tarp Amerikos ir 
Lietuvos kovų už nepriklauso
mybę, Lietuvos partizanų kovų 
ir mūsų prasiveržimo pro geleži
nę uždangą iš sovietų pavergtų 
tautų kalėjimo į laisvę. Visi tie 
atvejai, deja, neapsiėjo be nega
tyvių pasekmių ir atsitiktinių 
aukų. Skirtumas tik tas, kad 
amerikiečiai gerbia ir giria savo 
patriotinius didvyrius, o lietu
viai kol kas savuosius vis dar 
dažnai niekina ir peikia. Lietu
viams būtinai reikia nugalėti sa
vo menkavertiškumo komplek
są ir pradėti tikrai didžiuotis sa
vimi ir savo kovotojais.

Mūsų motyvacija 1970 m. 
spalio 15 d. buvo idealistinė ir 
patriotinė. Tos dienos išvakarė
se Batumio viešbutyje mes pa
kėlėme mineralinio vandens 
taures UŽ LAISVĄ, NEPRI-,

KLAUSOMĄ LIETUVĄ, UŽ 
LAISVĘ, DRĄSĄ IR PERGA
LĘ. Su savimi mes turėjome 
“Nemuno” ir “Sparnų” žurna
lus, kurie skelbė Dariaus ir Gi
rėno nuotraukas bei testamen
tą: “LIETUVIŲ TAUTA LAU
KIA IŠ SAVO SUNŲ DRĄ
SESNIŲ ŽYGIŲ!” Mes jautė
mės Dariaus ir Girėno bei 
Lietuvos partizanų įkvėpti. 1970 
m. spalio 14 d. vakare dar kartą 
perskaitę Dariaus ir Girėno tes
tamentą, mes tyliai sau dainavo
me lietuvių partizanų dainas, 
tarp kurių buvo ir šie įsidėmė
tini posmai: “Man jau vardą pa
skyrė bandito, priešai mano sude
gino namus, man vien šautuvas 
draugas beliko, miškas mano 
gimtieji namai”. 1970 m. spalio 
15 d. ryte aš, Algirdas Bražins
kas, atmintinai pakartojau Vy
tauto Mačernio posmus: “Būk, 
gyvenime, man neteisingas, būk 
versmė patyrimų karčių ir sunkių 
pralaimėjimų ringas, iš kurio 
grįžčiau pilnas žaizdų, bet būk di
delis ir vienkartinis!”

Norėčiau paminėti kelis 
svarbius faktus, susijusius su 
mūsų istorija.

Neseniai Amerikoje anglų 
kalba išleistoje Christopher An
drew ir Vasili Mitrochin KGB 
archyvų knygoje “The Sword 
and the Shield” (“Kardas ir sky
das”) 382 puslapyje rašoma apie 
KGB specialią operaciją “Inti- 
kam”, pagal kurią KGB buvo 
nusamdžiusi Haddado vadovau-

jamus palestiniečių teroristus 
mus nužudyti Turkijoje.

1984 m. Los Angeles olim
pinių žaidynių organizaciniam 
komitetui vadovavęs Peter Ue
berroth savo atsiminimų kny
goje rašo, kad sovietai atsisakė 
dalyvauti toje olimpiadoje, tarp 
kitų dalykų minėdami ir dviejų 
lietuvių politinių pabėgėlių Bra
žinskų keliamą “grėsmę” sovie
tų komandai Los Angeles.

Sovietų spaudimas Ameri
kai išduoti mus tęsėsi iki pat So
vietų Sąjungos žlugimo. Šovietų 
vadovas Gorbačiovas 1987-1989 
m. savo oficialių vizitų metu 
Amerikoje viešai reikalavo iš
duoti mus. Taigi tik sovietų im
perijos žlugimas laidavo mūsų 
galutinę laisvę ir saugumą.

Šiuo metu aš, Algirdas Bra
žinskas, rašau autobiografinę 
dokumentinę knygą “BRA
ŽINSKŲ PENKI SKRYDŽIAI 
Į LAISVĘ”. Pirmas skrydis - iš 
Šovietijos į Turkiją, antras - iš 
Turkijos į Venezuelą, trečias - 
iš Venezuelos į Ameriką, ketvir
tas - į laisvę Amerikoje, o penk
tas - į intelektualinę dvasinę 
laisvę.

Visus turinčius su Bražins
kų odisėja susijusių dokumentų, 
nuotraukų, iškarpų, atsiminimų 
ar komertarų, kurie galėtų būti 
naudingi mūsų autobiografinei 
dokumentinei knygai, prašau 
siųsti šiuo adresu: Algirdas Bra
žinskas, P. O. Box 491363, Los 
Angeles, CA 90049, USA.

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.£)ip. 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

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc..o.l.s.

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

TEL: (416) 237-1893 
FAX: (416) 237-0426
E-mail: tom.senkus@sympatico.ca

Įvairios žinios
Protėviai - “Forefathers” 

yra naujas leidinys, redaguoja
mas anglų kalba, spausdinamas 
Lietuvoje, kurį leidžia Pasauli
nė lietuvių genealogijos drau
gija - “Lithuanian Global Ge
nealogical Society”. Draugiją 
1999 m. pradžioje įsteigė inter
netu ryšius palaikančių asmenų 
grupė, bendromis pastangomis 
sukūrusi tinklalapį www.lithua- 
niangenealogy.org. Draugija 
jungia 190 narių iš įvairių že
mynų, kurie domisi savo lietu
viškomis šaknimis. Pirmininkas 
yra Robert Zane, gyvenantis 
Pensilvanijoje, JAV, leidinio

redaktorius - William M. Hof
fman iš Ilinojaus valstijos. Vi
dutinio formato (tabloid) 12 
puslapių laikraštėlio prenume
rata - 20 JAV dol. Kanadoje, 
15 JAV dol. Amerikoje. (Siųsti 
čekį arba pašto perlaidą 
LGGS, iždininkei Karen Vin
cent, P.O. Box 109, Redondo 
Beach CA 90277. Redakcija 
mielai priima klausimus, pasi
sakymus bei straipsnius genea
logijos srityje, padeda išversti 
laiškus ar dokumentus, atrasti 
vardų ir pavardžių paaiškini
mus. Laikraštyje aprašomi įvai
rūs genealogijos klausimai, nu
rodomi archyvai, sąrašai, reli
ginių bendruomenių šaltiniai 
bei knygos, kuriais pasinaudo
jant galima atsekti savo šeimos 
medį. Redaktoriaus elektroni
nio pašto adresas: WFHof- 
fman@prodigy.net. Inf.

str a Travel_______
& Services Inc.

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:

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

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

* Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas *

Tel: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

MARGUTIS
PYSANKA- V.I.M. Ine.

4134 Dundas St. West, 
Toronto, ON, M8X 1X3 

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

SIUNTINIAI Į BALTIJOS
lYlBgACirfl ..—_ ,—« _ * „—„

INTERNATIONAL (Šalia "Paramos” kredito kooperatyvo skyriaus)
❖ siunčiame siuntinius lėktuvu ar laivu 

pinigų pervedimas (money transfer)
❖ pristatymo patarnavimai (courier service)
❖ maisto siuntiniai
❖ jokių svorio apribojimų
❖ nemokamas siuntinių paėmimas iš jūsų namų
❖ kiekvienas siuntinys yra pristatomas į adresato 

namus ir patvirtinimas gavėjo nuotrauka
MŪSŲ KAINOS VISADA ŽEMESNĖS UŽ KITŲ

Teiraukitės mūsų įstaigoje tel. 416 237-1435 arba pas agentus:
TORONTE: 'Via Baltica" 416-767-6210

HAMILTONE: Beatas Brasas Import-Export 905-518-1867, 905-545-8868

Reguliarus maršrutai siuntiniams jura 
ir lėktuvu tiesiai į Vilnių.

Greitas ir garantuotas 
siuntų pristatymas Lietuvoje.

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

Tel: (416) 233-4601

*Galioja kai kurie apribojimai

mailto:tom.senkus@sympatico.ca
http://www.lithua-niangenealogy.org
mailto:WFHof-fman@prodigy.net
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Anapilio žinios

- Mūsų parapija įsigijo naują 
autobusėlį, kad galėtų saugiai ve
žioti parapijiečius.

- Spalio 1 d. Toronto skautų 
“Rambyno” ir “Šatrijos” tuntai iš
kilmingai su savo vėliavomis daly
vavo Lietuvos kankinių šventovėje
9.30 v.r. Mišiose, po kurių Anapilio 
salėje vyko sueiga pradedant žie
mos sezono veiklą.

- Diak. Vytautas Staškevičius 
rugsėjo 30 d. išskrido Romon baigti 
savo studijų. Linkime jam Dievo 
palaimos ir sėkmės!

- Pirmosios Komunijos pasi
ruošimui vaikučiai jau registruoja
mi sekmadieniais zakristijoje, o 
šiokiadieniais - klebonijoje tel. 905 
277-1270.

- Spalio 6 yra pirmasis mėnesio 
penktadienis. Tą dieną 7 v.v. bus 
Mišios, o po Mišių - Šventoji valan
da prie išstatyto Švenčiausiojo.

- Šv. Mykolo katedroje spalio 
8, sekmadienį, 12 vai. bus Santuo
kos pagerbimo Mišios, kurias atna
šaus kard. A. Ambrožič. Kviečiami 
dalyvauti visi naujas poras Santuo
kos sakramentui ruošusieji ir tie, 
kurie šiais metais švenčia savo san
tuokinio gyvenimo 25 m. arba 50 
m. sukaktis.

- Rudeninė kapinių lankymo 
diena bus lapkričio 5, sekmadienį. 
Mišios - Lietuvos kankinių švento
vėje 3 v.p.p. Autoaikštėje bei kapi
nėse tvarką prižiūrės Toronto VI. 
Pūtvio kuopos šauliai. Mokyklinis 
autobusas kapinių lankymo pamal
doms važiuos nuo Islington pože
minių traukinių stoties Anapilin
2.30 v.p.p., o nuo Anapilio atgal 
išvažiuos 5.30 v.p.p. Anapilio auto- 
busėlis tą sekmadienio rytą važiuos 
įprasta sekmadienio tvarka.

- Mišios spalio 8, sekmadienį:
9.30 v.r. už a.a. Mamertą Girčį (XX 
mirties metinės); 11 v.r. už parapi
ją; Vasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje 3 v.p.p. už Bridickų šeimos 
mirusius; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje, spalio 7, šeštadienį: 3 
v.p.p. už a.a. Rožę ir Stasį Augus- 
tinavičius.

Išganytojo parapijos žinios
- Pamaldos vyksta kiekvieną 

sekmadienį 9.45 v. ryto.
- Šių metų tradicinė moterų 

draugijos rengiama “Padėkos šven
tės” puota įvyks spalio 15 d. po 
pamaldų, 12 v.p.p., Lietuvių Namų 
patalpose. Bilietus platina A. Lan- 
gienė tel. 416 233-0511. Pietūs su 
vynu $18. Labai atsiprašome, kad 
ketvirtadalyje bilietų atspausdinta 
klaidinga puotos pradžia.

- Galima įsigyti 1998 m. Lietu
voje išleistą knygą, M. Liuterio bio
grafiją - “Čia aš stoviu”, parašytą 
Ronald H. Baintono, kuris buvo 
Yale univ. profesorius ir tapo vienu 
žymiausiu reformacijos istorijos ir 
teologijos žinovu JAV. Knygos kai
na $23. Platina V. Norvaišienė tel. 
416 447-4128.

- Pamaldose buvo prisimintas 
a.a. Bronius Bleizgys, kuris š.m. 
rugsėjo 30 d. staiga mirė Druski
ninkuose, Lietuvoje, sulaukęs 72 m. 
amžiaus. Palaidotas spalio 2 Leipa
lingyje. Velionis paliko liūdinčius 
Lietuvoje žmoną Valę, sūnų Gin
tautą, dukrą Vitaliją ir 6 vaikaičius. 
Toronte liūdi brolienė Uršulė 
Bleizgienė ir dukterėčia Rūta Ži
linskienė su šeima.

Muziejaus-archyvo žinios
- Maloniai kviečiame visus ap

lankyti jungtinės Čikagos lietuvių 
tapybos ir grafikos parodą kuri mu
ziejuje vyks iki spalio 30 d. Susipa
žinkite su naujosios išeivijos kūry
ba! Informacija: tel. 905 566-8755.

- Muziejaus išlaidoms padeng
ti aukojo: Juozas irJūratė Venckai, 
R. Metiliauskas, J. Varanavičius, V. 
ir M. Kryžanauskai, G. ir A. Va
liūnai, Teresė Šlenienė, P. ir B. Sap- 
liai, L. Valevičienė, E. Makauskienė, 
T ir P. Pargauskai, ir daugelis kitų, 
neužrašiusių savo pavardžių.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui aukojo: $100 - 
E. Bersėnienė, V. Jasinevičienė.

GAILESTINGOJI SESUO nori pa- 
dirbėti šeimoje, prižiūrėti vaikus, pa
globoti senelius, slaugyti ligonius, 
pagelbėti namų ruošoje. Skambinti 
tel. 905 389-8179.
----------------------------------------- -

LORNE PARK MUZIKOS 
MOKYKLA

įsikūrusi 1996 m. Mississaugoje

PRIIMA NAUJUS STUDENTUS Į

Pianino • Dainavimo
• Gitaros • Teorijos • 

Vaikučių 3-6 m. amžiaus 
. muzikos klases$ '-------------

• Dėl platesnės informacijos 
prašome skambinti

DEIMANTEI GRIGUTIENEI
tel. (D.) 905-278-3309

(N) 905-848-9628
v _________________ /

Prisikėlimo parapijos žinios
- Padėkos dieną yra gera pro

ga prisiminti tuos, kuriems trūksta 
duonos, kurie yra alkani. Prisikėli
mo parapija jau septyneri metai kas 
mėnesį pasiunčia $2,500, žmonių 
tam tikslui suaukotų pinigų Kauno 
“Caritas” ir Vilniaus “Betanijos” 
sriubos virtuvėms. Šiuo metu alka
nų iždas yra sumažėjęs. Užjauski
me ir toliau alkanus.

- Šį pirmą mėnesio penktadie
nį, spalio 6, parapijos šventovėj 7 
v.v. vyks Šv. valanda ir Mišios. Se
neliai ir ligoniai lankomi namuose 
ir prieglaudose iš anksto susitarus 
su kunigais. Pirmą mėnesio šešta
dienį, spalio 7, Gyvojo rožinio 
draugijos nariai 10.30 v.r. renkasi 
rožinio kalbėjimui ir Mišiom.

- “Atgaivink” programos mal
dos sekcija kviečia visus šį penkta
dienį, spalio 6,6 v.v. į maldos vakarą.

- Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
šventė yra spalio 4 d. Trečiojo ordi
no nariai nukelia tą šventę į spalio 
8, ateinantį sekmadienį. Jie organi
zuotai dalyvaus 10.15 v.r. Mišiose, 
pavaišins visus Mišių dalyvius kava 
ir parodų salėje rodys tik ką gautą 
iš Lietuvos dokumentinį filmą apie 
Lietuvos pranciškonus.

- Rugsėjo 28 d. palaidota a.a. 
Zigmą Sokolovienė, 97 m. Paliko 
sūnų Jurgį su šeima; rugsėjo 30 d. 
palaidotas a.a. Raimondas Karas, 
53 m. Paliko žmoną Gigą ir dukras 
Liną, Audrą ir Aleksandrą. Port
land, OR mirė a.a. dr. Juozas Vai
na, 54 m., Veronikos Balaišienės 
sūnėnas.

- Vartotų daiktų ir drabužių iš
pardavimas vyks penktadienį ir šeš
tadienį, spalio 27-28 d.d. Daiktus 
prašom atvežti į salę tą savaitę bet 
kada. Labai yra reikalinga darbo 
jėga, ypač šeštadienį. Kviečiame ir 
jaunesnius tą dieną ateiti į pagalbą.

- Persikeliant į naujas patalpas 
parapija švęs padėkos savaitgalį, 
kuris vyks spalio 14-15 d.d. Šešta
dienį - parapijos tradicinė vakarie
nė su menine programa, kurią at
liks Čikagos “Dainavos” ansamblio 
oktetas. Sekmadienį - iškilmingos 
padėkos Mišios, parapijos veiklos 
nuotraukų paroda, cepelinų vaišės, 
užsiėmimai jaunimui ir t.t. Visi 
kviečiami dalyvauti.

- Mišios sekmadienį, spalio 8: 
8.15 v.r. už a.a. Aleksą Gečą; 9.15 
v.r. už a.a. Joną Vitkūną ir jo šei
mos mirusius; 10.15 v.r. už a.a. Ra
mutę Grigonienę (3-čios metinės), 
už a.a. Stasį Kuzmą, už a.a. Stasį 
Juknevičių; 11.30 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius.

Maironio mokyklos žinios
- Nebus pamokų Padėkos sa

vaitgalio šeštadienį, spalio 7.
- Sėkmingai prasidėjo lituanis

tiniai kursai įžanginiu posėdžiu 
rugsėjo 30 d. su kursų vedėja Nijole 
Benotiene. Dalyvavo gausus būrys 
moksleivių ir tėvų.

- Praeitą šeštadienį, rugsėjo 30, 
susikaupimo valandėlę vedė kun. 
Edis Putrimas, brolis Petras, OFM 
ir kun. Juozapas Žukauskas, OFM.

- Dėkojame Aušrai Katkienei,
kuri paaukojo 40 dol. mokyklos rei
kalams. Živilė

Lietuvių Namų žinios
- Spalio 1 d. svetainėje pietavo 

238 asmenys. Svečių knygoje pasi
rašė - dr. A. Vinkus, Vilniaus uni
versiteto Santariškių ligoninės di
rektorius, R. Sobestijanskis - Vil
niaus universiteto mokslo darbuo
tojas, V. Kalibatas - Kauno Medi
cinos universiteto direktoriaus pa
vaduotojas, B. Strickaitė iš Vil
niaus, J. Franckevičienė ir J. Franc- 
kevičiūtė.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

jo: a.a. A. Kulnienės atminimui - 
R. A. Ulbos $20 ($75), K. Damba- 
raitė-Janowicz - $20 ($120); a.a. P. 
Deveikytės-Mikučionienės ir A. 
Deveikio atminimui aukojo: A. 
Žvirblys $25 ($450), D. M. Kušlikis 
- $50. Slaugos namų vajaus komi
tetas dėkoja visiems aukotojams už 
nuoširdų dosnumą ir paramą Slau
gos namams. Slaugos namams au
kos priimamos Toronto ir Hamilto
no kredito kooperatyvuose arba 
siųsti adresu: Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St.W„ Toronto, ON M6P 1A6. No
rint gauti daugiau informacijos 
Slaugos namų reikalu prašom skai
dyti interneto puslapyje, kurio adre
sas: http://www.planeteer.ca/~litn/

Lietuvos vaikučių savait
raščiui “Kregždutė” $50 aukojo 
P. O. Vėžauskai.

Vilniaus radijas užsieniui 
dėkoja už pastabas apie pablo
gėjusi laidų girdimumą. Šiomis 
dienomis trumposios bangos 
blogai girdisi beveik visam pa
sauly. Techninės tarnybos sako, 
kad girdimumas pablogėjo dėl 
tam tikrų oro sąlygų. Nuo š.m. 
spalio 29 d. bus vartojamas nau
jas dažnis. Tikimasi, kad mag
netinė audra praeis. A. S.

MONTREALIO AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 50 METŲ SUKAKTIS. 1. Iškilmingos Mišios - vysk. P. Baltakis, 
kun. P. Mališka, kun. J. Aranauskas, SJ. 2. Procesija prieš Mišias. 3. Pamaldų dalyviai šventovėje. 4. Chorvedys L. 
Džintaradze. 5. Kantata “Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva”; solistai - J. Vaškas, A. Keblys, S. Žiemelytė, G. 
Čapkauskienė. 6. Parapijos choras Nuotrs. A. J. Mickaus ir T. Mickienės

Toronto lietuvių fondo tary
ba posėdžiavo rugsėjo 25 d. To
ronto Lietuvių Namuose. Daly
vavo KLB pirm. A. Vaičiūnas, 
Lietuvių fondo valdybos pirm.
A. Nausėdas ir KLF tarybos pir
mininkė Gražina Ignaitytė, va
dovavusi posėdžiui. Buvo ap
žvelgta praeitų metų veikla bei 
nustatytos veiklos gairės. Iždi
ninkas ir investicijų darbuotojai 
pateikė savo apyskaitas. Šiuo 
metu jau yra sukaupta daugiau 
kaip 3 milijonai kapitalo. Svars
tyti gauto pelno skirstymo šal
pai metodai. Lietuvos studen
tams šiemet bus skiriama apie 
28,000 ir Kanados studentams 
apie 80,000 dolerių. Numatoma 
skatinti lietuvius, kad savo tes
tamentuose nepamirštų Kana
dos lietuvių fondo. Taryba pasi
ruošusi energingai ir toliau 
dirbti. S. Pr.

Suvalkų krašto lietuvių iš
eivių sambūris Toronte gyvai 
reiškiasi visuomeninėje veikloje. 
Kai lankėsi Toronte Punsko 
tautinių šokių grupė “Jotva”, da
lyvavusi Tautinių šokių šventė
je, sambūriečiai ją globojo ir su
rengė jos koncertus Anapilyje ir 
kitur. Rugpjūčio mėnesį sambū
riečiai surengė savo narių vasa
ros stovyklą “Romuvos” stovyk
lavietėje. Stovykla truko visą sa
vaitę ir susilaukė gausių dalyvių. 
Rugsėjo 30 d. sambūriečiai su
rengė susitikimą Anapilyje su 
atitinkama programa. Šeštą vai. 
vakaro dalyvavo Mišiose Lietu
vos kankinių šventovėje už mi
rusius savo artimuosius; Šv. Jo
no lietuvių kapinėse, kryžių kal
voje, pastatydino kryžių, pa
gerbdami savo mirusius. Susiti
kimą baigė vakarone ir sunešti
nėmis vaišėmis. Pažymėtina ir 
tai, kad sambūriečiai dalyvauja 
ir bendrinėje organizacijų ir pa
rapijų veikloje. Inf.

A. a. Magdalenos Pakulie- 
nės atminimui “Giant Steps” 
mokyklai Toronte (School and 
Therapy Centre for Children 
with Autism) aukojo: $100 - G.
H. Lapai, R. Piečaitienė, G. A. 
Piečaičiai; $75 - M. D. Piečai- 
čiai; $50 - S. J. Naruševičiai, A.
B. Niedvarai, A. S. Staškevičiai, 
G. R. Paulioniai, dr. V. Pavila- 
nis, R. P. Kūrai, V. T. Valinskai, 
P. J. Iacampo, B. Wells, KLB 
Montrealio apyl. v-ba, E. Lapas 
ir V. Sabienė, K. L. Piečaičiai; 
$35 - R. Žukauskienė; $30 - L 
J. Meiklejohn, M. Barteškienė, 
dr. L Maziliauskienė, R. Valins
kienė; $25 - D. B. Staškevičiai, 
M. H. Žižiai, I. Ross, G. B. Pa
kuliai, J. A. Barysos, A. L. Staš
kevičiai, dr. R. A. Kličiai, M. 
Jonelienė; $20 - E. H. Stepai- 
čiai, A. Bumbulis, D. V. Dar
giai, V. Balsienė, A. dr. J. Sun- 
gailos, L dr. P. Lukoševičiai, A. 
J. Kuncaičiai, R. J. Karasiejai, J. 
Kuraitė-Lasienė, M. Vasiliaus
kienė, N. V. Liačai, G. Montvi
lienė, V. F. Mockai, A. A. Vai
čiūnai, dr. B. dr. Č. Joniai, J. A. 
Empakeriai, A. M. Pranevičiai,
R. M. Rusinai, B. J. Lukoševi
čiai, A. S. Baršauskai, R. A. Jo
naičiai, A. K. Ratavičiai, J. Ro- 
vas, J. Kalinkevičius, A. V. Paš- 
kai, H. Z. Lapinai, E. Juodko- 
jienė; $10 - O. Juodišienė, T. 
Zaleskienė, L Kairienė, M. Po- 
vilaitienė, J. Vingelienė, D. Ba- 
ziliauskienė, I. L. Baziliauskai,
S. Pranskevičius, S. Aušrotienė; 
$5 - T. Kobclskienė, M. Dir- 
meitienė, S. Dargis; velionės 
šeima $1,000. Laidotuvių metu 
aukas surinko M. Povilaitienė ir
I. Kairienė. Likusį aukotojų sąra
šą parūpino “Giant Steps” mo
kykla, tiesioginiai gavusi aukas.
IŠNUOMOJU didelį kambarį ir 
virtuvę. Privatus įėjimas. Skam
binti tel. 416 769-6659.

I I•J Maloniai kviečiame visus, jaunus ir senus, buvusius ir
dabartinius parapijiečius, parapijos rėmėjus, visus, 

kuriems Prisikėlimo parapija brangi - dalyvauti
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS PADĖKOS ŠVENTĖJE

2000 m. spalio mėnesio 14-15 d.d.
Ruošiantis persikelti į naujas patalpas, pasidžiaukime 

ir padėkokime už parapijos nueitą kelią!

Šeštadienį, spalio 14 - PARAPIJOS METINĖ VAKARIENĖ
5 v. v. - kokteiliai
6 v.v. - meninę programą atliks "Dainavos" ansamblio

vyrų oktetas, vadovaujamas D. Polikaičio
7.15 v.v. - vakarienė

Sekmadienį, spalio 15 d.:
10.15 v.r. iškilmingos padėkos Mišios.
Po Mišių - parapijos veiklos nuotraukų paroda, (nuąz 

•n "cepelinų" vaišės; užsiėmimai vaikams. r-

LIETUVIŲ SLAUGOS NAMŲ VAJAUS KOMITETAS 
KVIEČIA VISUS DALYVAUTI

EITYN ĖS E/WALKATO N 
spalio 21d., 10 v.r.

Nuo Lietuvių Namų, 1573 Bloor St. W. / Slaugos namus 3060 
Bloor St. W. ir atgal. Norintieji dalyvauti eitynėse turi pasiimti ėjiko ir 
rėmėjų lapus Lietuvių Namuose, tel. 416 532-3311. Ėjikai, nužygiavę 
maršrutą, bus pavaišinti alumi ir sumuštiniais LN “Lokyje". Visas 
pelnas skiriamas Slaugos namų statybai.

PADĖKA
Prieš porą metų buvome Kanados lietuvių bendruo

menės krašto valdybos pakviesti vadovauti XI Lietuvių tau
tinių šokių šventės organizavimui. Dėkojame valdybai už 
kvietimą, už pasitikėjimą ir visokeriopą paramą vykdant šj 
milžinišką projektą. Darbas buvo didelis ir nelengvas ir tik 
daugelio padėjėjų dėka galėjome jį atlikti. Ačiū visiems ko
miteto nariams, paaukojusiems ilgas valandas viską bepla- 
nuojant ir dideliam būriui talkininkų, įsijungusių į darbą 
paskutinėmis dienomis prieš šventę. Visi buvote reikalingi ir 
jūsų darbas neįkainojamas. Ačiū Ritai ir Juozui Karasiejams 
bei jų talkininkams, sutikusiems paruošti šventės programą ir 
ją įgyvendinti. Jų įdėto darbo ir kūrybingumo vaisius buvo 
įdomi bei originali programa, sužavėjusi žiūrovus savo origi
nalumu ir puikiu atlikimu. Ačiū ir Lietuvių tautodailės insti
tuto Toronto skyriui už įspūdingą parodą.

Darbo pradžiai labai reikalingas lėšas suteikė KLB 
valdyba ir JAV-ių "Lithuanian Folk Dance Festivals, Inc.". 
Tautiečių dosnus atsiliepimas j mūsų prašymus aukų Kana
doje ir JAV nustebino rengėjus, o ir didelė lietuviškų kredito 
kooperatyvų parama taipgi paskatino vykdyti užsibrėžtą dar
bą. Dėkojame spaudai už nuolatinį informacijos teikimą sa
vo puslapiuose, o ypatingai "Tėviškės žiburiams" už pasko
lintas patalpas būstinei. Ačiū garbės svečiams už sveikini
mus, linkėjimus ir dalyvavimą šventėje, šokėjams, suvažia
vusiems iš įvairių pasaulio kampų ir žiūrovams bei visiems 
gausiai susirinkusiems j visus renginius. Jūsų dalyvavimas 
buvo mūsų darbo atpildas!

Ramūnė Saka/aitė-Jonaitienė ir Vincas Piečaitis,
Xt L TŠŠ rengimo k-to pirmininkai

A.a. Julijai Didžbalienei 
mirus, užjausdami jos vyrą Zig
mą, dukrą Donną, sūnų Eduar
dą bei jų šeimas, Erika ir Vincas 
Sakai, “Tėviškės žiburiams” au
kojo $30.

Lietuvos šaulių sąjungos 
autobusėlio vajui aukojo: $200 
- P. Krilavįčius; $100 - P. Z. 
Jonikai, V. L Pečiuliai, K. Juzu
mas; $50 - K. A. Pajaujai, M. 
Pranevičius; $30 - K. B. Pečiu-
liai. Iš St. Catharines atsiuntė 
$100 - J. Labuckienė; $50 - P. 
Baronas. V.P.

SKUBIAI reikalinga auklė dviem 
vaikam, kuri gyventų kartu (Mis
sissaugoje) 6 dienas. Atlyginimas 
$250 savaitei. Skambinti bet ku
riuo laiku tel. 905 823-8210 arba 
416 568-0554.

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

Šeštadieninė mokykla nau
jiems mokslo metams renkasi spa
lio 14, šeštadienį, seselių namuose. 
Dėl registracijos ir smulkesnės in
formacijos reikia kreiptis į Astą, 
tel. 695-5376.

Lietuvių tautodailės instituto 
metinis suvažiavimas įvyko 2000 m. 
rugsėjo 23 d. Lino ir Rasos Veselkų 
sodyboje “Rambynas”, Leeds- 
Grenville County, netoli Ganano- 
que, Ont. Iš Montrealio į suvažia
vimą buvo nuvykę instituto bei

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

1475, rue De Sėve, 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

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 
Fondo nr. 119021236RR0001

Paieškojimas
Jolanta Girčytė, pasiekiama 

adresu - Vytauto 25 - 2, 2004 Vil
nius, Lietuva, E-paštas zabe@ta- 
kas.lt, tel. 75-97-02 - ieško Vyš
niausko Petro, Jono iš Tauragės. 
Turėjo du vaikus dukterį ir sūnų. 
Vyšniauskaitė Birutė Girčienė gi
musi 1926 m.

TVARKINGA mergina išsinuomo
tų atskirą vieno kambario butą pi
gesne kaina. Tel. 905 238-0580 Ūla

VTC/STARTEC CANADA 
Skambučiai j Lietuvą ir į kitas ša
lis: Lietuva - 0,49 et, Lenkija - 0,29 
et, Ukraina - 0,29 et. Jokio mėnesi
nio mokesčio ir deposito. Galima 
prisyungti internetą už $9.95 per 
mėnesį; pirmi 3 mėnesiai nemoka
mai. Skambinti tel. 905 624-4230.
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Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

KANADOS LIETUVIŲ MUZIE
JAUS vedėja ieško dviejų retų dr. 
Jono Balio knygų: Dvasios ir žmo
nės - liaudies magija ir medicina ir 
Lietuvių žemdirbystės papročiai ir tikė
jimai. Tai “Lietuvių tautosakos loby
no” 2 ir 10 tomai. Taip pat gal kas 
galėtų paaukoti filmų iš lietuvių kul
tūrinio bei visuomeninio gyvenimo 
DP stovyklose ar Kanadoje 1940- 
1960 m. laikotarpiu. Skambinti tel. 
905 566-8755.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

• ATLIEKAME: staliaus, dažymo, 
elektros, vandentiekio, susikabinusių 
plytų (interlocking), keramikos ply
telių klojimo darbus
• ĮRENGIAME: rūsius, vonias, virtuves
• STATOME: verandas, tvoras
• DENGIAME stogus.

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

tel. (905) 848-9628 
(pager) (416) 609-5108 

Lietuvių jaunimo grupė, dalyvavusi Pasaulio jaunimo dienose Romoje, Toronto oro uoste prie koplyčios
Nuotr. V. Ruslio

Montrealio tautodailės vieneto 
“Vaivorykštė” narės Regina Brikie- 
nė, Birutė Nagienė, Danutė Staške- 
vičienė ir vairuotojas Petras Brikis.

“Rūtos” klubas, pradedant 
spalio 4, trečiadieniu, 1 v.p.p. pas 
seseles rodys vaizdajuostes iš lietu
viško gyvenimo - “Aušros Vartų 
parapijos 50 metų sukaktis”, “PLB 
seimas Vilniuje” ir kt.

Bingo bus ten pat kas antrą 
trečiadienį. B.S.

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 13 metų

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

• Ar jau parėmei Kanados lietuvių 
kultūros muziejų?

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

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

http://www.planeteer.ca/%7Elitn/
mailto:zabe@ta-kas.lt

