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Nauji vardai - seni vargai
Per penkiasdešimt metų okupacinis komunistų 

režimas Lietuvoje išmokė žmones tylėti, klausyti ir laukti 
nurodymų. Tuo pagrįstos ir visos totalitarinės sistemos, 
nes tik drausmingą ir gąsdinamą minią įmanoma šiaip 
taip suvaldyti.

G
ORBAČIOVO “perestroikos” išjudintas sąstin
gis ėmė taip greitai byrėti, kad iš galingos sovieti
nės imperijos kone per naktį beliko trupiniai. 
Respublikos, net ir su savo komunistiniais vadais, ypač 

tos, kurios tikrai buvo okupuotos ir pavergtos, kaip Lietu
va, Latvija ir Estija, pagaliau išdrįso nusisukti nuo Mask
vos ir tarti savo žodį. Šių staigių permainų įvykiai įsispau
dė išsilaisvinančių tautų istorijon didingais, didvyriškais 
bei šventais ženklais. Vargu ar dėl šitokių drąsių ir gar
bingų posūkių bus kada nors kitokių nuomonių. Staigme
nos, įvykiai ir jų raida neatsakytų klausimų nepaliko. Kas 
kita - tas tylusis, drausmingas, klausyti ir tarnauti išmoky
tas žmogus, praktiškai beveik nepasikeitęs nei su jokia 
“perestroika”, nei su išsilaisvinimu. Kas įdiegta - įdiegta. 
Tai garas, kuris lengviau prilimpa nei išgaruoja. Kad būtų 
kitaip - reikia laiko. Tai visi jau patyrė ir mato - kritikai 
nusiramino, pesimistai užsimerkė. O gyvenimas rieda 
kaip niekur nieko. Atšventėme neseniai nepriklausomy
bės dešimtmetį, dairėmės pokyčių, ne vienas tarėme, kad 
reikia naujų vadovų, reikia savam kraštui sąžiningai dirbti 
pasiruošusių tarnautojų, guodėmės, kad dar tik nepri
klausomybės pradžia, kad per greitai norime reformų, 
kad viską apversti aukštyn kojom neįmanoma, o gal ir ne
reikalinga. Kai kas dar ir šiandien sunkiai įsivaizduoja 
Lietuvą kaip valstybę. Vis arčiau širdies respublika su 
kažkokiu užnugariu, vis aiškiau suprantami vienokie ar 
kitokie globėjai, kad patys galėtume ir toliau be didelio 
rūpesčio dainuoti ir šokti.

P
ER daugelį okupacijos metų sovietinis žmogus bet
gi išmoko ne vien tik tylėti, klausyti, laukti, bet ir 
“kombinuoti”. Garsusis “blatas” buvo tapęs kone 
išminties simboliu, o Vilniaus Gariūnai dar ir dabar dau

geliui trykšta kaip nepakeičiama įvairiausių ir laisvų gėry
bių versmė. Pasigirsta balsų, kad jei ekonominė būklė 
Lietuvoje vidutiniokams pagerėtų, keistųsi ir žmogus. Bet 
tai būklei praktiškai nesikeičiant, senosios “kombinaci
jos” pateisinamos, gyvos ir veiksmingos su visais kyšinin
kavimais, susidraugavimais, susigiminiavimais. Jos kaip 
“tradicija” ne tik toliau tęsiasi, bet kaskart ir stiprėja, nes 
šiandien žmogus laisvas, gyvena demokratijos siekiančio
je šalyje, kur visokiems “blatams” dar palankesnės sąly
gos - nebėra seklių, žiaurių tardymų, griežtų bausmių ir 
trėmimų. Kartais susidaro įspūdis, kad to įprasto gyveni
mo būdo, tos turgaviete atsiduodančios tvarkos jokie at
sakingi pareigūnai nepasiruošę keisti. Juk viso šito atsisa
kius, gali tekti pradėti kai ką ir prarasti, statyti sau pa
čiam kliūtis, kurios siaurintų asmeninę naudą. Gerai ap
mokami, nepajudinamai įsitvirtinę, privilegijuoti, premi
juojami, visaip liaupsinami vadovai ar tarnautojai negi 
norėtų kirsti šaką, ant kurios sėdi. Kas gi ir tikėtųsi tokio 
nežmoniško dalyko? O kad apačioje pilna alkanų ir sušą- 
lusių žvirbliukų - kas kam darbo. Lygybės laikai jau pasi
baigę. Dabar demokratija. Sovietmečiu visą tą blizgantį 
elitą buvom įpratę vadinti nomenklatūra. Tuo pačiu var
du, kad ir tuos pačius žmonės šiandien vadinti kažkaip 
nebepatogu, nes atrodys, kad ir nepriklausomybės nėra. 
Vis dėlto norėtųsi tikėti, kad palengva bręsta ir kažkas 
naujo, kitoniško. Po kiekvienų seimo rinkimų, taigi ir po 
pastarųjų, blyksteli naujos viltys - gal jau pradėsime stip
rinti savo valstybę sąžiningu darbu ir gilesniu tiesos pa
jautimu. Tik patys keisdamiesi gerąja linkme galėsime ir 
gyvenimą pakeisti. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI

Kalėdų senelis jau čia!
Toronto University gatve 

sekmadienį, lapkričio 19, vyko 
tradicinis Kalėdų senelio para
das, skelbiantis pradžią (bent 
komercinę) džiugaus kalėdinio 
laikotarpio. Gatvės pakraščiai 
buvo “apklijuoti” vaikais, jau
nuoliais ir daugeliu atvejų jų pa
siaukojusiais tėvais ir globėjais, 
kai gatve pėstute žingsniavo 
įvairiais spalvingais kostiumais 
pasipuošę parado dalyviai, gro
dami maršus žygiavo orkestrai. 
Tarp jų įsiterpę lėtai važiavo 
prabangiai papuošti įvairiaspal
viais gyvūnėliais ir kitokiomis 
struktūromis dvidešimt šeši ve
žimai (floats), kuriuos gal derė
tų lietuviškai pavadinti “gyvai
siais paveikslais”, su juos parė
musių bendrovių pavadinimais. 
O pačiam parado gale važiavo 
pats gražiausias ir visų jaunųjų 
žiūrovų labiausiai laukiamas 
Kalėdų senelis rogėse, kurias 
tempė būrys elnių su raudonno- 
siu Rudolfu priešakyje. Šis me
tinis paradas, šiemet jau devy- 
niasdešimtpenktasis, pritraukė 
kaip ir visuomet tūkstančius 
žiūrovų, o ir oras pasitaikė ge
ras - nors ir šaltokas, bet 
giedras.

Kpt. Maryse Carmichael, 
29 metų amžiaus lakūnė iš Kve
beko miesto, tapo pirmąja mo- 
terimi-pilote populiarioje Kana
dos karinių pajėgų akrobatinio 
skraidymo Snowbirds grupėje. 
Džiūgaudama savo laimėjimu ji 
teigė, kad “jaunimas, ypač mer
ginos, dabar gali pasiekti ko tik 
trokšta, net ir tose srityse, kur 
jų anksčiau nebūta”. Snowbirds 
grupės vadovas pristatė kpt. 
Carmichael kaip “nuostabią pi
lotę”, ir “mes visi džiaugiamės 
turėdami savo tarpe nuostabius 
asmenis”, - tęsė kpt. Eric Poot- 
mans. Jinai bus viena iš devynių 
pagrindinių grupės lakūnų. Kpt. 
Carmichael jaunystėje buvo oro 
kadetuose, būdama 16 metų jau 
turėjo leidimą sklandyti, o su
laukusi 19 metų jau skraidė 
lengvais propeleriniais Cessna 
lėktuvais. Po pagrindinio apmo
kymo karo aviacijos Moose Jaw 
bazėje, ji šešerius metus pralei
do skraidymo instruktore. Vė
liausia jos tarnybos vieta buvo 
Otavoje, kur ji pilotavo min. 
pirmininko lėktuvą. Pirmas jos 
pasirodymas su Snowbirds buvo 
lapkričio 26 Kalgaryje Grey Cup 
futbolo rungtynių metu. (Nkl. į 6 psl.)

“Tauro” apygardos “Žalgirio” rinktinės “Keleivio” būrio partizanai. Stovi iš kairės: Vytautas Žemaitis - 
Šermukšnis, Juozas Kaminskas - Rolandas, Vytautas Šulskis - Laisvūnas, Rinkus - Siaubas. Priklaupę iš 
kairės: Žukauskas - Cezaris, Leonardas Vizgirda - Keleivis - būrio vadas, Algirdas Akombakas - Špicas. L. 
Vizgirda perėmė šias pareigas žuvus jo broliui Antanui, o žuvus Leonardui, perėmė jaunesnysis brolis 
Vytautas. Visi žuvo išduoti. Nuotrauka daryta apie 1948 metus.

“DAUGEL KRITO SUNŲ...”
1957 m. lapkričio 29 d. Vilniuje buvo sušaudytas paskutinis visos Lietuvos partizanų 

vadas LLKS vyriausiasis gynybos pajėgų vadas partizanų generolas
ADOLFAS RAMANAUSKAS-VANAGAS

KAZYS BLAŽEVIČIUS, 
Kaunas

Bene pati vertigiausia knyga 
apie lietuvių tautos laisvės ko
vas antrosios bolševikinės oku
pacijos metais yra Adolfo Ra
manausko-Vanago autobiogra
finė knyga “Daugel krito sū
nų...” Šios knygos pirmoji laida 
pasirodė 1991 m. (21,000 egz.), 
antroji - 1992 (23,000 egz.). 
Abu tiražai buvo greitai išpirkti.
1999 m. pasirodė trečioji papil
dyta laida.

Tarptautiniame visuomeni
niame tribunole komunizmo 
ideologijai ir nusikaltimams pa
smerkti, kuris vyko Vilniuje
2000 m. birželio 12-14 d.d., kal
bėjo daug įvairių tautų liudyto
jų, nukentėjusių nuo komuniz
mo. Jų tarpe buvo ir paskutinio
jo visos Lietuvos partizanų vado 
Adolfo Ramanausko-Vanago 
dukra Auksė. Ji sakė: “Aš esu 
Auksė Ramanauskaitė-Sko- 
kauskienė, partizano, Lietuvos 
laisvės kovos sąjūdžio tarybos 
prezidiumo pirmininko pirmojo 
pavaduotojo, LLKS vyriausiojo 
gynybos pajėgų vado generolo 
Adolfo Ramanausko-Vanago 
dukra. (...) Abu mano tėvai bu
vo pedagogai. Buvo patenkinti 
savo pasirinkta profesija, tikėjo 

Taip atrodė nepriklausomos Lietuvos kareivis ulonas 1933-34 metais

Dievu, laisvu žmogumi, laisva 
tauta. Užėjus sovietinei okupa
cijai, priešinosi primetamai ver
gijai, terorui.

Nuo 1945 metų jie, partiza
nai, išėjo kovoti už Lietuvos ne
priklausomybę. Tddėl mes visi, 
visa mano giminė, patekome į 
tą žmonių kategoriją, kuri buvo 
persekiojama, gaudoma, tre
miama, kankinama, žudoma.

Aš gimiau 1948 m., ir nuo 
pirmos savo gyvenimo dienos 
iki tėvų suėmimo (1956 m. spa
lio 12 d., K.B.), visus aštuone
rius metus gyvenau nelaisvėje 
(nelegaliai), slapstoma bunke
riuose, sandėliuose, palėpėse. 
Dažnai trūko ne tik duonos, bet 
ir oro”.

Tokių žmonių kaip Auksė 
Lietuvoje buvo daug. Jų likimai 
- siaubingai skaudi tautos auka 
ant Tėvynės laisvės aukuro.

Įvadą (54 psl.) knygos 
“Daugel krito sūnų...” trečiai 
laidai parašė istorikas Algis Ka
šėta. Jo karta jau nedainavo 
partizanų dainų ir beveik nieko 
nežinojo apie neseniai vykusias 
žūtbūtines kovas. Tik Atgimimo 
metais istorikas susipažino su 
KGB archyvuose buvusiomis 
patriotų bylomis, jų tarpe ir su 
Adolfo Ramanausko bylomis. 
Įvade istorikas rašo: “Partizano 

kelias nelaidavo fizinio kūno gy
vasties, bet buvo laisvo žmogaus 
apsisprendimo aktas, parodan
tis brandžią pilietinę poziciją, 
įgalinantis rasti gyvenimo pras
mę laisvės kovose”.

Tos gyvenimo prasmės ieš
kojo tūkstančiai Lietuvos pa
triotų... Istorikas pripažįsta, 
kad esame labai skolingi parti
zanų vadui, nes apie jį dar nepa
rašyta rimta monografija.

Tarpukario Lietuvos tauti
nės mokyklos auklėtinis, idealis
tas, karininkas Adolfas Rama
nauskas, Alytaus mokytojų se
minarijos dėstytojas, 1945 m. 
balandį laisva valia, pareigos 
Tėvynei vedamas pasitraukė iš 
legalaus gyvenimo ir įsiliejo į 
partizanų gretas. Jau vyko parti
zaninis karas, organizavosi par
tizanų būriai, buvo reikalingi 
vadai.

Pirmą partizanavimo dieną 
A. Ramanauskas buvo išrinktas 
Nemunaičio apylinkės partiza
nų būrio vadu, vasarą tapo dzū
kų grupės Merkinės bataliono 
vadu, 1946 m. - Merkio rinkti
nės vadu, 1947 m. išrinktas Dai
navos apygardos vadu, 1948 m. 
- Pietų Lietuvos srities partiza
nų vadu.

1949 m. vasario 2-22 d.d. A. 
Ramanauskas dalyvavo, Prisikė
limo apygardoje vykusiame vi
sos Lietuvos vyriausiųjų partiza
nų vadų suvažiavime, kur buvo 
įsteigtas Lietuvos laisvės kovų 
sąjūdis. A. Ramanauską šis su
važiavimas patvirtino Pietų Lie
tuvos partizanų vadu ir LLKS 
tarybos prezidiumo pirmininko 
Jono Žemaičio-Vytauto pir
muoju pavaduotoju. 1949 m. ru
denį jis buvo paskirtas LLKS vy
riausiųjų gynybos pajėgų vadu, 
jam suteiktas partizanų pulki
ninko, vėliau - generolo laips
nis. A. Ramanauskas yra LLKS 
tarybos 1949 m. vasario 16 d. 
deklaracijos signataras.

1956 m. spalio 12 d. A. Ra
manauską su žmona Birute iš
davė KGB samdinys, slapyvar
džiu Žinomas. Tos pačios die
nos popietę KGB pastate Vil
niuje A. Ramanauskas buvo sa
distiškai kankinamas. 1957 m. 
lapkričio 29 d. partizanų vadas 
Vilniuje buvo sušaudytas. Pa
laidojimo vieta nežinoma.

Dzūkijos partizanų organi
zatorius pik. Itn. Juozas Vitkus- 
Kazimieraitis 1945 m. gegužės 
mėn. išleistame pirmajame 
Dzūkų grupės štabo įsakyme 
nurodė: “Kuopų ir batalionų va
dai veda operacijų ir veiksmų 
dienoraštį, kuriame kiek galima 
suglaustai, bet pakankamai pil
nai ir teisingai aprašomi visi 

(Nukelta į 2-rą psl.)

Atsistatydino pirmininkas
Krikščionių demokratų par

tijos pirmininkas dr. Z. Zenke
vičius paskelbė gana ilgą pareiš
kimą, kuriame išdėstė atsistaty
dinimo motyvus iš kr. demokra
tų partijos pirmininko pareigų. 
Sakosi tapęs pirmininku, nes 
norėjęs tą partiją suvienyti. De
ja, tai nepavyko - ji suskilo ir 
pralaimėjo rinkimus į seimą. 
Pagrindinė pralaimėjimo prie
žastis - nenoras jungtis su patrio
tinėmis jėgomis ir sudaryti bend
rą frontą. Minėtame pareiškime 
pasisako ir prieš kr. demokratų 
partijos jungimąsi su K. Bobelio 
vadovaujama kr. demokratų są
junga, nes tai esąs pagrindinės 
partijos prijungimas prie jos at
plaišos. Jungtinei partijai vado
vausiąs K. Bobelis, kurio ligšio
linė veikla nebuvusi patikima. 
Šiuo pareiškimu dr. Z. Zinkevi
čius užbaigia nesėkmingą politi
nę veiklą (yra buvęs švietimo ir 
mokslo ministeriu) ir grįžta į 
mokslinę veiklą, kuri Lietuvai 
galinti būti net svarbesnė už po
litinę.

Lankėsi pasienio pareigūnai
Lapkričio 7-9 d.d. Lietuvoje 

lankėsi Suomijos sienų apsau
gos tarnybos vado pavaduotojas 
kontradmirolas Jaakko Smolan- 
der su delegacija. Su Lietuvos 
vyriausiuoju pasienio policijos 
komisaru Algimantu Songaila 
buvo pasikeista informacija ir 
aptarta 2001 m. bendradarbiavi
mo programa. Svečiai susipaži
no su penkių pasienio policijos 
rinktinių darbu ir saugomais 
sienos ruožais, taip pat doku
mentų kontrole tarptautiniame 
Vilniaus oro uoste. Klaipėdoje 
supažindinti su jūros sienos ap
saugos organizavimu, taip pat 
Pakrančių apsaugos laivų sky
riumi.

Suomijos sienų apsaugos 
tarnyba teikia didžiausią para
mą Lietuvos pasienio policijai 
organizuojant sienų apsaugą ir 
dokumentų kontrolę pagal Eu
ropos sąjungos reikalavimus. 
Spalio 26 d. baigėsi bendras 
Lietuvos pasienio ir Suomijos 
sienų apsaugos tarnybos “dvy
nių” projektas, pagal kurį buvo 
keistasi specialistais, informaci
ja, organizuoti įvairūs mokymai 
Lietuvos pareigūnams Lietuvoje 
ir Suomijoje. Gruodžio 1 d. pra
dedamas bendras Lietuvos ir 
Suomijos vidaus reikalų minis
terijų “dvynių” projektas, kuria
me taip pat dalyvaus ir pasienio 
policija, praneša BNS/LGTIC.

Padaryta pažanga
Tarptautinės aplinkos ap

saugos organizacijos “HEL- 
COM” atstovai spalio 27 d. susi
tiko su prezidentu Valdu 
Adamkumi, rašo ELTA/LG- 
TIC. Jie supažindino prezidentą 
su išvadomis apie Baltijos regio
ną, kuriame yra 132 objektai, 
savo tarša keliantys ypatingą pa
vojų aplinkai. Lietuvai iš jų pri
klauso mažiau kaip dešimtada
lis - 16 tokių vietų. Aplinkos 
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apsaugos specialistai pasidžiau
gė, kad sprendžiant aplinkai pa
vojingų objektų problemas Lie
tuvoje padaryta didelė pažanga.

Lietuvoje pavojų keliančių 
vietovių sąraše yra Alytaus 
miestas, Grigiškių popieriaus 
fabrikas, Jonavos “Achema”, 
Kauno miestas, Kėdainių “Lifo- 
sa”, Klaipėdos kartono fabrikas, 
Klaipėdos miestas, Kuršių ma
rios, Marijampolės miestas, 
“Mažeikių nafta”, Palangos 
miestas, Panevėžio miestas, Pa
nevėžio spirito fabrikas, Vil
niaus miestas. Dėl pesticido 
vartojimo taip pat “karštuoju 
tašku” laikomas Lietuvos žemės 
ūkis.

Lankėsi G. Sorosas
Lietuvoje spalio 25-26 d. 

Atviros Lietuvos fondo veiklos 
10-mečio renginiuose dalyvavo 
George Soros, pasaulinio garso 
finansininkas ir filantropas, pa
žangios visuomenės ir demokra
tijos kūrimą remiančių fondų 
steigėjas. Susitikimuose su fon
do atstovais buvo aptartos toles
nės jo veiklos kryptys, progra
mos ir planai. Nuo ALF įsteigi
mo 1990 m., įvairiems Lietuvos 
piliečių ir institucijų projektams 
įgyvendinti G. Soros skyrė be
veik 168 milijonus litų. Šiuo me
tu Soroso fondai veikia 31 Vi
durio ir Rytų Europos, buvusios 
Sovietų Sąjungos, Azijos ir Pie
tų Afrikos šalyse, praneša 
BNS/LGTIC. Jis susitiko su 
Lietuvos prezidentu Valdu 
Adamkumi bei seimo pirminin
ku Artūru Paulausku. Buvo ap
tarti politiniai pokyčiai, įsijungi
mas į Europos sąjungą ir ŠAS 
(NATO) bei santykiai su kaimy
ninėmis valstybėmis.

EK ataskaita
ELTOS/LGTIC žiniomis, 

Europos komisija lapkričio 8 d. 
paskelbė metines ataskaitas 
apie visų valstybių-kandidačių 
pasirengimą narystei Europos 
sąjungoje. Lietuvos pažanga 
įvertinta palankiausiai iš visų 
ankstesnių ataskaitų, bet ir at
kreiptas dėmesys į trūkumus.

Pažymėta, jog Lietuva ati
tinka politinius narystės reikala
vimus, padaryta reikšminga pa
žanga ekonomikos reformos sri
tyje. Teigiamai įvertinta energe
tikos sektoriaus pertvarkymas, 
liberalizavimo reforma, įmonių 
ir bankų privatizacijos procesai. 
Reikšmingu žingsniu laikomas 
civilinio ir baudžiamojo kodek
so priėmimas, valstybės valdy
mo ir biudžeto sudarymo refor
mos.

Kritikos susilaukta dėl lėtų 
bankroto procedūrų, papildo
mos pažangos laukiama žemės 
ūkio, mokesčių, regioninės poli
tikos ir finansinės kontrolės sri
tyje, pabrėžta kai kurių sričių 
administracinių pajėgumų trū
kumas. Pabrėžtas būtinumas su
stiprinti atitinkamas institucijas 
kovojančias su korupcija, užtik
rinti geresnį jų veiklos suderi
nimą. RSJ
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SPAUDOS BALSAI

Pokalbis su Landsbergiu

Jaunimo sielovados seminare 
Vokietijoje š.m. rugsėjo 25-29 d.d. 
dalyvavo 14 asmenų grupė iš Lie
tuvos - kunigai, seminaristai ir 
jaunimo centrų darbuotojai. Al
tenberge jaunimo namuose jie 
klausėsi apie jaunimo sielovadą. 
Pasak dalyvių, buvo įdomu ir nau
dinga susipažinti su jau vykdo
mais projektais, palyginti su tuo, 
kas daroma Lietuvoje. Paaiškėjo, 
jaunimo sielovados būklė Vokie
tijoje yra panaši į Lietuvos, tačiau 
vokiečiai jau vadovaujasi nauja 
Wuerzburgo sinodo nutarimu, Va
tikano II susirinkimo dokumentais 
ir apaštališkuoju popiežiaus paragi
nimu “Evangelii nuntiandi”.

Vilniaus universitete prasidė
jo konferncija “Religinis jausmas 
ir jaunimas”, paskatinta italų ku
nigo Luigi Giussani knygos “Re
ligijos jausmas”, sulaukusios pla
taus atsiliepimo įvairiuose sluoks
niuose pasaulyje. Konferencijoje 
pranešimus skaitė kun. Ambrogio 
Pisano iš Italijos ir Vilniaus arki
vyskupijos Jaunimo centro vado
vė Birutė Švedaitė. Nagrinėta re
ligijos ir religiškumo vieta mūsų 
kultūroje. Anot svečio kunigo, 
skaudžiausia nelaimė žmogui - tai 
praraja tarp tikėjimo ir gyvenimo. 
B. Švedaitė dalyvius supažindino 
su Jaunimo centro veikla. Apie 
religinio jausmo sklaidą kalbėjo 
kun. dr. A. Zygas, panagrinėjo 
proto santykį su dvasia. Prabudi
mas galįs mumyse pasireikšti pri
imant Dievą kaip Tiesą, kaip 
Meilę, Didįjį Grožį ir Visumą. 
Konferencijos tikslas buvo at
kreipti tikinčiųjų ir netikinčiųjų 
dėmesį į religiškumo apraiškas 
kasdienybėje.

Kun. Arvydas Ramonas 
popiežiškajame Laterano univer
sitete apgynė daktaro disertaciją 
geriausiu pažymiu - “summa eum 
Įaudė”. Jis iš Telšių vyskupijos 
studijuoti į Romą atvyko 1991 m. 
Po kelių metų baigė teologijos li
cenciato studijas, o per pastaruo
sius dvejus metus parašė darbą 
daktaro laipsniui gauti. Disertaci

“DAUGEL KRITO SUNŲ...”
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

partizaniniai veiksmai. Dieno
raščių tikslas: palikti teisingą 
kovų dėl laisvės vaizdą, kaip 
medžiagą istorijai, ir pagelbėti 
vėliau surasti tuos tyliuosius 
mažai kam žinomus didvyrius.”

Vadovaudamasis J. Vitkaus 
įsakymu, A. Ramanauskas nuo
1945 m. rugsėjo 27 d. pradėjo 
kruopščiai vesti savo vadovauja
mos rinktinės partizanų kroni
kos knygą, kurią baigė rašyti
1946 m. gruodžio 31d. Šia kro
nika A. Ramanauskas rėmėsi, 
rašydamas atsiminimų knygą. 
Šalia kronikos, atsiminimams 
buvo panaudoti A. Ramanaus
ko išsaugoti įvairūs ginkluoto 
pogrindžio dokumentai, kurie 
buvo saugomi pas asmenis, ku
riais partizanų vadas pasitikėjo.

A. Ramanauskas savo atsi
minimus pradėjo rašyti 1950 m. 
Jie apima 1945 m. pavasario -
1947 m. pabaigos laikotarpį ir 
suskirstyti į tris dalis - pagal 
metus. Pirmąją ir antrąją dalis 
jis baigė rašyti 1952 m., o trečią
ją - 1956-taisiais. 1957 m. tra
giškai nutrūkęs A. Ramanausko 
gyvenimas neleido jam užbaigti 
aprašyti visą nueitų kovų kelią.

Knygą “Daugel krito sū
nų...” A. Ramanauskas dedika
vo dukrai Auksei. Jis rašė: “Šią 
dalį trumpai užrašytų savo prisi
minimų iš laisvės kovos laiko
tarpio skiriu savo mažytei duk
relei Auksutei, kuri šiandien 

jos tema - “Eschatologija ir apo- 
kaliptika Sergejaus Bulgakovo 
darbuose”. S. Bulgakovas gimė 
1871 m. Rusijoje, mirė 1944 m. 
Paryžiuje. Jis pradžioje domėjosi 
komunizmu ir buvo vienas iš šios 
ideologijos pasekėjų, paskui susi
domėjo religijos filosofija, tapo 
ortodoksų dvasininku ir dogminės 
teologijos dėstytoju Paryžiuje Šv. 
Sergejaus institute. Bulgakovas 
yra žinomas savo garsiuoju roma
nu “Meistras ir Margarita”, ta
čiau jo pagrindiniai darbai yra 
teologiniai veikalai keliuose to
muose - “Mažoji trilogija” ir “Di
džioji trilogija”. Šiuos veikalus ir 
nagrinėjo savo disertacijoje kun. 
Ramonas.

Kauno jėzuitų gimnazijoje 
š.m. spalio 18-19 d.d. vyko valan
dėlės prieš narkotikus, kurias ve
dė klasių auklėtojai. Moksleiviai 
su atstovu iš policijos aptarinėjo 
neigiamuosius gyveninio reiški
nius, susipažino su žalingomis 
problemomis.' Valandėles suren
gė gimnazijos kapelionas kun. V. 
Sadauskas, SJ, remiant gimnazi
jos vadovybei bei socialinių reika
lų darbuotojams.

Viena seniausių Lietuvos mo
kyklų - Vilniaus jėzuitų gimnazija 
minėjo 430 įsteigimo ir 5-ąsias at- 
steigimo metines. Šv. Mišias Vil
niaus Šv. Kazimiero šventovėje 
aukojo arkivyskupas Audrys Bač- 
kis. Lietuvos ir Latvijos jėzuitų 
provincijolas kun. Antanas Sau- 
laitis skaitė pranešimą “Gyvoji 
gimnazijos tradicija”. Vėliau gim
nazijoje vykusio renginio metu, 
kuriame dalyvavo gimnazijos va
dovai, dvasininkai, svečiai iš Lie
tuvos ir užsienio, moksleiviai ir jų 
tėvai, buvo apžvelgta 400 metų 
gimnazijos istorija. 1995 m. at- 
steigtoje gimnazijoje mokosi 481 
moksleivis. Trys gimnazistai me
tams išvykę mokytis į Vokietiją ir 
Škotiją. Gimnazijoje dirba 53 pe
dagogai. Jau išleistos 4 gimnazis
tų laidos. Dauguma gimnaziją 
baigusių abiturientų studijuoja 
aukštosiose mokyklose.

alksta, vargsta, okupanto stro
piai ieškoma ir žiauriai budelio 
rankos atplėšta nuo tėvelio ir 
mamytės širdžių (...) 1952 m. 
vasario 16 d.”.

Knygoje A. Ramanauskas 
rašo: “Aš esu kalbėjęs su dauge
liu partizanų bei jų vadais, ir 
mūsų bendras pageidavimas bu
vo tas, kad tauta, kai Lietuva at
gaus laisvę, kiekviename mies
telyje toje vietoje, kuri buvo 
skirta partizanų lavonų niekini
mui, būtų pastatytas kryžius ir 
paminklas, kuriame būtų para
šyti tokie žodžiai, kokių partiza
nai nusipelnė”.

Tautos garbei, A. Rama
nausko ir kitų Tėvynės gynėjų 
pageidavimai vykdomi: pamink
lai partizanams statomi visoje 
Lietuvoje, juose įvardijami did
vyriai, laisva valia pasirinkę ne
mirtingąją mirtį vietoje vergo 
gyvenimo. Spausdinamas “Lais
vės kovų archyvas”, kuriame 
bandoma atkurti laisvės kovų is
toriją, išleista nemažai kapitali
nių veikalų, daug memuarinių 
knygų, skirtų laisvės kovotojų 
žygdarbiams atminti. A. Rama
nauskui pastatyti gražesnį pa
minklą, nei jis pats sau pasista
tė, vargu ar įmanoma.

A. Ramanauskas knygoje 
“Daugel krito sūnų”... nebando 
aprašomiems įvykiams suteikti 
heroizmo aureolės, joje talen
tingai atkurta partizaninių kovų 
rūsti didybė ir tų kovų gili 
prasmė.

Rugsėjo 2 dieną po vienu Kauno tiltu aukštyn ratais praskrido Lietuvos lakūnas akrobatas JURGIS 
KAIRYS. Buvo atvažiavęs pasaulio lenktynininkas Niko Hahencnas. Tai buvo nuostabus, kraują stingdantis 
reginys. Pirmą kartą pasaulyje atliktas užmojis. Žiūrėjo 100,000 žmonių

Tėvynės ir išeivijos lietuvių sąveika m
Šis klausimas čia gvildenamas pasinaudojant “Į Laisvę” fondo sambūrio veikla

VIDMANTAS VAL1UŠAITIS, 
Kaunas

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Ar iš tų minčių mes negalė
tume formuluoti šiandienos “Į 
Laisvę” fondo uždavinių ir veik
los programų? Įsidėmėtina, kad 
mūsų pirmtakai, diskutavę prie 
Worthsee prieš pusę šimtmečio, 
nesijautė iš Europos užkampio 
išvaryti provincialai. Net ir 
tremties sąlygomis jie mąstė 
globaliai, lietuviškuosius reika
lus matydami drauge su bend
resnėmis problemomis, jaudinu
siomis Europos žmogų. “Nuta
rėme, - rašė Maceina, - buvusių 
(Vytauto Didžiojo universiteto) 
Teologijos-filosofijos (fakulte
to) dėstytojų vardu parašyti laiš
ką Vakarų krikščionijai. Jis tu
rėtų būti kokio 100 p. ir at
skleisti mūsų nusistatymą ko
munistinio pavojaus atžvilgiu, 
sykiu parodant tas iliuzijas bei 
negalias, kurios paralyžiuoja 
Vakarų dvasią kovoje su komu
nizmu. Tai turėtų būti ne tiek 
politinis, kiek kultūrinis bei reli
ginis laiškas. Konkrečiai: aš mė
ginsiu parašyti jo projektą, o 
paskui išsiuntinėsiu jį pataisoms 
ir papildams Tau, Zenonui 
(Ivinskiui), Jonui (Griniui), Su
žiedėliui, Vaičiulaičiui (gal ir 
Girniui, nors jis Teologijos-filo
sofijos fakultete nebuvo). Pas
kui jį išversdinsime vokiškai ir 
prancūziškai. Man vaidenasi 
toks šio laiško pavadinimas: 
“Artinasi vakaras. Lietuvių inte
lektualų laiškas Vakarų krikš
čionijai”. Pavadinimas iš Luko 
evangelijos, kur Emaus kelyje 
mokiniai kviečia pasilikti Kristų 
su jais, nes “artinasi vakaras”. 
Kaip Tau, Juozai, šis sumany
mas atrodo?”, - klausė Maceina 
tąsyk Juozą Brazaitį.

1960 rugpjūčio 2-ąją Juozas 
Brazaitis dalijosi savo mintimis 
su VII Europos lietuviškųjų stu
dijų savaitės Bernriede, Bavari
joje, dalyviais:

“Clevelando konferencijoje 
sakiau, kad tremties laikotarpy
je didžiausi filosofiniai vadai yra 
daktaras Antanas (Maceina) ir 
Amerikos kontinente daktaras 
Juozas (Girnius), bet atėjo jau 
čia išaugę jų verti papėdininkai: 
Europoje daktaras Kajetonas 
(Čeginskas) ir Amerikoje dak
taras Vytautas (Vardys). Jie da
vė idėjų, (...) davė ir konkrečių 
planų. Tačiau kitas klausimas - 
kiek jų idėjos yra pažįstamos, 
kiek jos pasisavintos. Net rinkti
niuose žmonėse. Grūdas, aukso 
grūdas, beriamas į erškėčiuotą, 
akmeningą dirvą. Ir neišdygsta”.

“To priežastis, man rodos, 
ne tik ta, kad ta dirva erškėčiuo
ta ir akmeninga - masė nenori 
jokios idėjos. Priežastis ir ta, 
kad mums trūksta reikalo su
pratimo, noro, jėgos - tas jų pa
bertas idėjas populiarinti, karto
ti ir kartoti vis nauju padažu, 
kad pagaliau žmonės pastebėtų 
ir paverstų savo bent lėkšto gal
vojimo dalimi. Reikia idėjas lai
kyti ne užvožtas po puodu, o 
nešti jas į rinką ir reklaminėm 
šviesom nužerti. Tik tokiu būdu 
ir komunistai pajėgia sudaryti 
masėje įsitikinimus. (...) Mano 
noras būtų kuklus - ne masę lai
mėti idėjom, bet išlaikyti rinkti
nių žmonių branduolį; žmonių, 

A+A
ZENONUI RAČIŪNUI 

mirus,
nuliūdime likusią žmoną CATHERINE, sūnų JONA-
THAN2 dukrą ANNE, tėvus - POVILĄ ir ELENĄ 
RAČIŪNUS nuoširdžiai užjaučiame -

Regina Beržinienė ir vaikai su šeimomis

kurie turėtų aiškų supratimą, 
pasiryžimą. Jų pasirodymas te
gul toje masėje duos toną”.

Ar tai ne gairės “Į Laisvę” 
fondo misijai, kurias nubrėžė 
didieji ateitininkai - lietuviškojo 
ir krikščioniškojo gyvenimo 
“ugniniai stulpai”? Ateitininkų 
kongresas akivaizdžiai parodė, 
kad Lietuvoje esama sveiko ir 
pozityvaus prado. “Į Laisvę” 
fondo uždavinys, mano nuomo
ne, kaip tik ir būtų rasti būdų 
nelaikyti tų vertingų idėjų, Bra
zaičio žodžiais, “pavožtų po 
puodu”.

Dėl to prieš dvejus metus 
Druskininkuose aš ir siūliau 
pertvarkyti “Į Laisvę” fondą 
taip, kad jis geriausiai atitiktų 
šiandienos poreikius ir efekty
viausiai išnaudotų mūsų paly
ginti ribotus žmogiškuosius ir 
medžiaginius išteklius: sufor
muoti tris atskiras mūsų veiki
mo grandies šakas: finansinę, 
tyrimo ir studijų bei visuomeni
nę. Finansinė turėtų laiduoti 
žurnalo “Į Laisvę” leidimo bei 
tyrimo ir studijų biuro progra
mų finansavimą, taip pat suda
ryti tam tikrą ūkinį užnugarį vi
suomeninio veikimo šakai. Fon
das ir turėtų tapti tikru fondu, 
kaip jis ir buvo sumanytas stei
gėjų 1960-aisiais Čikagoje, ir 
Lietuvoje pradėti veikti pagal 
fondų įstatymą, kaip finansinė, 
o ne visuomeninė organizacija. 
Tuo tarpu visuomeninė atšaka 
galėtų reikštis jau veikiančios 
struktūros pagrindu, besitel
kiančio aplink žurnalą “Į Lais
vę”. Panašiai, kaip anoje Lietu
voje buvo organizuojami “Nau
josios romuvos” bičiulių klubai.

Ką gi galėtų veikti tas tyri
mų ir studijų biuras arba cent
ras? Visų pirma - atidengti ir 
pristatyti idėjas, kurios galėtų 
duoti reikšmingų gairių šiandie
nos Lietuvos visuomenei. Pasi
žiūrėkime, kokias intelektuali
nes pajėgas mes turime (Bro
nius Makauskas, Kęstutis 
Skrupskelis, Antanas Tyla, o 
kiek puikaus akademinio jauni
mo), bet jų neišnaudojame dar
bams, kurių niekas kitas be mū
sų neatliks. Prisiminkime vien 
nuotykius, susijusius su Laikino
sios vyriausybės dokumentų 
rinkiniu, kai tokiam atsakingam 
darbui buvo pakviestas abejoti
nos reputacijos istorikas, kurio 
darbo rezultatais vis tiek nebu
vo galima pasinaudoti. Koks pa
klydimas ir kokia migla yra už
klojusi mūsų istorinę sąmonę, 
jei prof. Kęstučiui Skrupskeliui 
“Dienovidžio” ar “Naujojo židi
nio” skiltyse reikia įrodinėti, 
kad Juozas Brazaitis, Antanas 
Maceina, Zenonas Ivinskis ir ki
ti “36-ųjų metų generacijos” in
telektualai nebuvo... fašistai ir 
nacių simpatikai...

Bet antra vertus, ką gi šian
dienos Lietuvos žmogui reiškia 
sąvokos “36 metų generacija”, 
“XX amžiaus”, “Židinys”, nau- 
jaromuvių deklaracija? Juk jis 
net nėra matęs dienraščio “XX 
amžiaus”, nekalbant jau, kad 
nieko iš viso to nėra skaitęs. O 
“Į Laisvę”? Kas ką apie ją gir
dėjo, matė, skaitė Lietuvoje? 
Gal šiek tiek - vyresnioji karta. 
Iš savo patyrimo žurnalistinėje 
aplinkoje galiu pasakyti, kad 
99% žurnalistų ir žurnalistikos 

studentų, su kuriais man teko 
susidurti, apie tai nebuvo girdė
ję ir nieko nėra skaitę. Kai kurie 
mano amžiaus žurnalistai mig
lotai dar prisimena, jog sovietų 
laikais “Gimtasis kraštas” kažką 
apie jį yra rašęs, kaip apie neva 
“fašistų” laikraštį...

Kokia šiurpi likimo ironija: 
žmonės, kurie sukūrė tobuliau
siai išvystytą demokratinės vi
suomenės projektą, labai pana
šų į tą, pagal kurį šiandien orga
nizuojama Europos sąjungos 
valstybių sąrangą, kurie už tai 
nacių ir bolševikų atitinkamu 
metu buvo gaudomi, šaudomi, 
kariami ir kalinami, šiandien tu
ri būti ginami nuo absurdiškų 
kaltinimų simpatijomis fašiz
mui. Būdinga, kad tuos kalini
mus dažnai siunčia tie, kuriems 
prievartos ir nelaisvės metai su
darė sąlygas iškilti ir praturtėti, 
nepriklausomai nuo to, kurioje 
Atlanto pusėje tie dabartiniai 
kaltintojai anuomet reiškėsi.

Tai viena iš priežasčių, ko
dėl politikai vis dar nesiryžta 
pripažinti 1941 m. birželio suki
limo ir Laikinosios vyriausybės 
įnašo į mūsų laisvės kovą. Iš tie
sų, žmonės, įskaitant politikus, 
paprasčiausiai neturi informaci
jos. Tokie elementarūs darbai - 
surinkti į vieną ar porą tomų su
kilėlių ir rezistentų straipsnius 
bei liudijimus apie birželio suki
limą, parengti šios tematikos 
smulkią bibliografiją - turėjo 
būti kadai jau atlikti. Net “Į 
Laisvę” žurnalo rodyklės neturi
me. Prof. Stasys Šalkauskis yra 
pabrėžęs, kad knygos be turinio, 
jau vien dėl šios priežasties ne
nusipelno būti skaitomos. Pa
mėginkime pasakyti ką apie su
kilimą yra rašęs Maceina, Ivins
kis, Brazaitis. Turėsime susirasti 
biblioteką, kuri turi pilną “Į 
Laisvę” komplektą (Kaune to
kių būtų gal viena arba dvi, o 
Molėtuose, tikriausiai, to nė ne
sužinotume), ir kantriai, pusla
pis po puslapio - versti kiekvie
ną numerį. O šiandien mes turi
me ne centrinės bibliotekos se
nienų saugykloje pirštą seilinda
mi puslapius skaičiuoti, bet 
kiekviename knygyne rasti pa
dėtą kompaktinį diską su pilna 
dokumentacija, argumentacija 
ir rinktinėmis publikacijomis 
apie tą įvykį.

Štai tik greitosiomis, punk
tyrais nužymėtas milžiniško dar
bo baras, kuris galėtų būti tokio 
demokratijos studijų biuro ari
mų dalis. Čia darbo tiek, kad 
jeigu mes galime sutelkti de
šimt žmonių dirbti pilnu laiku, 
tai ir visi dešimt turės darbo 
daugeliui metų į priekį. Jeigu 
nepavyktų dešimt, o rastume 
galimybių penkiems, trims ar 
dviems - angažuokime juos. Jei 
negalim dviejų, o galim bent 
vieną - organizuokim būdą su
daryti sąlygas dirbti bent tam 
vienam, ir jis šį tą padarys. Bet 
jeigu mes negalim ar nenorim 
nė to vieno - tai būkim realistai.

Nenoriu užbaigti savo pra
nešimo tokia gaida, kurią, paty
ręs daug gyvenimo smūgių, savo 
amžiaus dienas pabaigė Juozas 
Brazaitis. Aš vis dar tikiu, kad 
šiandien sąlygos tiek išeivijoje, 
tiek Lietuvoje yra kitokios negu 
tada, kai J. Brazaitis rašė An
tanui Maceinai į Vokietiją: 
“Nežinau, ką judu su Jonu (Gri
nium) galvojate, kokią ten revo
liuciją planuojate. Tik jeigu joje 
įkalkuliuojate kokias organizuo
tąsias Amerikos katalikų jėgas, 
tai neeikvokit energijos. Tokios 
čia nėra. Buvo organizacijų, bu
vo pinigų, buvo veikimo praei
ty... Bet tarp visų planų nukal- 
kit planą, kaip patys turit kuo il
giausiai išsilaikyti be jokių 
Abraomo afidevitų šiame Dievo 
sukurtame, bet velniui išnuo
motame gyvenime”. (Pabaiga)

Paryžiaus rusų savaitraštis 
“Ruskaja Mysl” š.m. lapkričio 1 
d. laidoje išspausdino savo ko
respondento pokalbį su prof. V. 
Landsbergiu. Įžangoje laikraštis 
rašo: “Lietuvos seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis yra 
vienas žymiausių Europos poli
tikų. Jo nepalenkiamas pasiryži
mas išvesti Lietuvą iš Sovietų 
imperijos davė pradžią milžiniš
kos sąjunginės valstybės likvida
vimui. Lietuvių bendruomenėje 
Landsbergio kaipo politiko ir 
analitiko autoritetas yra, kaip ir 
anksčiau, didelis nors jo partija 
spalio 8-tos dienos rinkimus ir 
pralaimėjo”.

Paklaustas, ar yra galima 
kokia nors Rusijos agresija 
prieš Lietuvą Landsbergis atsa
kė: “Šiandien agresija turi daug 
reiškimosi būdų: ligi 1991 metų 
pradžios karinės agresijos kartu 
buvo vedama ekonominė ir pro
pagandinė agresija. Negaliu ne
pabrėžti, kad vedamas, tame 
tarpe ir iš Maskvos, propagan
dinis karas prieš Baltijos kraštus 
spaudoje ir aukštų pareigūnų 
pasisakymuose - stiprėja. Pasi
rodo provokacijos, siekiančios 
iššaukti lietuvių reakciją, o po 
to prikišti jiems nacionalizmą. 
Tai vyksta nuo ‘Sąjūdžio’ laikų, 
nors tada dar tai nebuvo ištobu
linta, ir mums greit pavykdavo 
šias provokacijas neutralizuoti. 
Mus primityviai vadindavo na
cionalistais ir fašistas, o mes su 
žmonėmis žmoniškai kalbėda
vome, ir jie matė kas sako tiesą.

O dabar, gal bendro visuo
menės nuovargio fone, gali atsi
tikti, kaip ir kitose Vidurio Eu
ropos valstybėse, pradedant 
Austrija ir Vokietija. Galima 
sudaryti būrelį radikalų, pamo
kyti juos išeiti į gatves su savo 
propaganda, svastikomis ir tada 
pirštų parodyti: ‘Žiūrėkite, štai 
lietuviai, pas juos jau naciz
mas...’ ”

Lietuvos lenkų ginčas
Toronto lenkų dienraštis 

“Gazeta” š.m. lapkričio 10-12 d. 
laidoje rašo: “Antradienį (XI.7) 
Lenkijos konsulate Vilniuje įvy
ko (Lenkų bendrijos) pirminin
ko Štelmachowski’o ir Lietuvos 
lenkų organizacijų atstovų pasi
tarimas dėl įsikūrimo Lenkų na
muose, kurių statyba prieš mė
nesį pasibaigė. (...) Antradienio 
pasitarimas vis dėlto neišspren
dė Vilniaus Lenkų namų nuosa
vybės klausimo. Dar prieš mė
nesį Lenkų bendrija manė, kad 
dėl milžiniškų statybos išlaidų 
(apie šeši milijonai dolerių), ku
rias padengė Lenkija, ir taip pat 
dėl tarpusavio Lietuvos lenkų 
sąjungoje ginčų (pavasarį įvyko 
LLS-gos skilimas ir dabar yra 
dvi valdybos bei du pirminin
kai), Lenkų namai truėtų likti 
Lenkijos valstybės iždo nuosa
vybe”.

Lenkija nepadengė visų iš
laidų. Dalį, nors ir mažą, įnešė 
Lietuvos piliečiai lenkai.

Vengia Šiaurės Atlanto 
sąjungos?

Vokietijos žurnalas “Der 
Spiegei” š.m. spalio^ 16 d. lai
doje rašo: “Narystė ŠAS, matyt, 
nėra didesnę pirmenybę turintis 
tikslas Lietuvos užsienio ir sau

AtA
JULIJA DIDŽBALIENĖ

1927.V.9 - 2000.IX.14
Į amžinąjį gyvenimą prieš mus išėjusios Julijos šeima 

reiškiame nuoširdžiausią padėką visiems Ją palydėjusiems ir 
pasidalinusiems mūsų žemiškąja, iki vėl susitinkant anapus, 
netektimi, - visiems Jums, parodžiusiems nepaprastą rūpestį 
ir paramą mums šios netekties dienomis.

Dėkojame kun. K. Kaknevičiui už maldas ir atna
šautą šv. Mišių auką, Londono lietuvių chorui “Pašvaistė”, 
muz. Andriui Petrašiūnui, jn. Choro giesmių skambesio 
grožis ir jo jausmas dar ir šiandien mus giliai jaudina. Didi 
padėka solistei Mirgai Bendoraitienei, Gražinai ir Edmun
dui Petrauskams, giedojusiems duetu. Visų Jūsų pastangos 
palydint Juliją tokiais gražiais sąskambiais šiuo skausmingų 
jausmų laiku mus verčia didžiuotis Jumis ir dėkoti.

Dėkojame už daugybę Juliją primenančių puikių gė
lių, už šiltus prisiminimų ir užuojautų žodžius tarusiems 
viešai ir asmeniškai šermenyse, laidotuvių metu ir palai- 
dotuviniame priėmime.

Ačiū visiems dosniai paruoštu maistu prisiminu
siems mus, kartu su atvykusiais iš toli mūsų giminėmis, tuo 
suteikusiems mums žymią pagalbą ir paguodą. Didi padėka 
giminėms, draugams ir artimiesiems iš toli ir arti už užuo
jautas, už šv. Mišių ir visas velionę prisimenančias aukas ir 
maldas. Mus užliejo Jūsų nuoširdumas ir meilė.

Šią nelauktai staigią netektį Jūs pakeitėte į džiaugs
mingą nepaprastos ir neužmirštamos moters gyvenimo at- 
šventimą. Vienintelį skausmą iš jos pajutom tik jos ne
tekdami.

Zigmas Didžbalis,
duktė Danutė, Conrad, Matthew ir Lauren Tierney, 

sūnus Eduardas, Patricia, Adam, Crysta, Peter ir Paul Balis

gumo politikoje. Po spalio 8 d. 
seimo rinkimų laimėjusių parti
jų politikai, jų tarpe ir numato
mas min. pirmininkas, 44 metų 
Rolandas Paksas, nors pasisakė 
už politikos tęstinumą, bet tuo 
pačiu metu dėl ekonominių 
priežasčių suabejojo dėl daug 
kainuojančių ŠAS ginklavimosi 
planų. Lietuva šiuo metu nega
lėtų patenkinti Sąjungos reika
lavimo, kad kiekvienas ŠAS na
rys turėtų paskirti 2% bendro 
vidaus produkto gynybos reika
lams. Tai gresia Baltijos respub
likai būti išskirtai iš politinės 
gynimosi sąjungos kartu su Lat
vija ir Estija. Nuo 1991 metų at
siskyrimo nuo Sov. Sąjungos ir 
nepriklausomybės pradžios trys 
mažos valstybės dėl savo kaimy
no, iš kurio galima sulaukti neti
kėtumų, reikalavo greito pri
ėmimo į ŠAS. Nepaisant Mask
vos kategoriško šio reikalavimo 
atmetimo, jos santykiai su Lie
tuva aiškiai pagerėjo. Prie to 
dar prisidėjo nepertraukiamas 
rusų tautinės mažumos įpilieti
nimas. Tuo tarpu Estijos ir Lat
vijos valstybių vadovai dar lau
kia oficialaus susitkimo su Vla
dimiru Putinu. Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus vėlų 
rudenį priims Kremliaus pa
kvietimą. Vilnius kaip tik yra 
suinteresuotas gerais santykiais 
su Maskva ir stengiasi neduoti jo
kio preteksto naujam rusų įgulos 
Kaliningrade (anksčiau Konigs- 
berg) apginklavimui. Tuo pačiu 
metu didėja viltis, kad Kalinin
gradas bus plačiau atidarytas 
ūkio reikalams. Jau dabar Lie
tuva ten tiekia 75% visų savo in
vesticijų”.

Lietuvos politikos tikslai
Toronto lenkų dienraštis 

“Gazeta” š.m. lapkričio 14 d. 
laidoje rašo: “Pareiškiame labai 
aiškiai, kad tęsime Lietuvos už
sienio politiką. Mūsų pagrindi
nis tikslas yra ES ir SAS(NA- 
TO), geri santykiai su visais kai
mynais. Stengsimės pagyvinti 
dialogą su Rusija - pasakė pir
madienį Lietuvos užs. r. minis- 
teris Varšuvoje po susitikimo su 
prezidentu A. Kwasniewski’u. 
Jo manymu Lietuva visada 
stengsis, atsižvelgdama į visas 
sąlygas, pragmatiškai kalbėti su 
Gudija. ‘Pasistengsime, kad kuo 
daugiausiai gudų lankytųsi Lie
tuvoje’ - pridūrė Lietuvos užsie
nio reikalų ministeris”.

Norint įstoti į ŠAS, reikia 
stengtis įvykdyti jos pageidavi
mus. Krašto gynybos biudžeto 
mažinimas prie greitesnio įstoji
mo į ŠAS neprisidės. J.B.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P1A5 

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

mailto:tevzib@pathcom.com


Lietuvis - popiežiaus mokytojas
Prelatas Stasys Žilys, apie kurį sako Jonas Paulius II: “Štai mano profesorius”
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Baigia naikinti jūros laivyną
PREL. ANTANAS RUBŠYS, 

Manhattan College
Prel. Žilio, gyvenančio Ro

moje, dvasinį veidą atskleidžia jo 
sukurtas eilėraštis “Obeliskas”:
Stovėjau aš prie obelisko 
Ir apmąsčiau jo amžių seną. 
Kaip aš, taip jis, netekęs visko, 
Kaip aš, taip jis tremty gyvena.
Abu mes žvelgiam į tolybę, 
Gimtos šalies dangaus ištroškę. 
Man ateitis dar saule žiba, 
O jam į veidą dulkes bloškia... 
Širdies gelmėj nešu aš viltį 
Ir sau, ir broliams, jis - tik kūną 
Sunkaus akmens bronzos karūną.

“Ecco, ii mio professore!” - 
taip sveikina su tėvišku šypsniu 
prel. Stasį Žilį popiežius Jonas 
Paulius II. Mat prelatas - po
piežiaus lietuvių kalbos mokyto
jas ir jo kalbų bei homilijų ver
tėjas į lietuvių kalbą. Be to, 
1993 m. jis lydėjo Joną Paulių 
kelionėje į Lietuvą ir Baltijos 
kraštus.

Prelatas Žilys, žemaitis iš 
Kanados, gyvena Romoje ir da
lijasi savimi - ir žodžiu, ir dar
bu, ir raštu - su Popiežinės Lie
tuvių Šv. Kazimiero kolegijos 
studentais bei platesne Amžino
jo miesto lietuviškąja, itališkąja 
ir kanadietiškąja visuomene. 
Anot prel. Algimanto Bartkaus, 
kolegijos rektoriaus, “visuomet 
visiems paslaugus. Visuomet 
kantrus. Visuomet kruopštus”. 
Rektorius priduria: “Kolegijoje 
jis gyvena labai kukliai”.
t S. m. rugsėjo 24 d., prelatas 

Žilys įžengė į 77-uosius savo gy
venimo metus. Sau būdingu 
šmaikščiu žodžiu jis rašo: “77. 
Žodis galingai veikia žmones. 
Bet ir skaičius, sudarytas iš žo
džio ir ženklo, mįslingas!... 
Daug? Mažai? Ne tai svarbu. 
Svarbiau būti žmogumi, kuris 
tikrai gyvena”.

Prel. STASYS ŽILYS, STD

PREZIDENTAS ANTANAS SMETONA

Paskutinės nepriklausomybės dienos
(Tęsinys iš 47 nr.)

Pasikalbėjimas su įgal. min. 
Škirpa ir su delegacija

Mandagusis karininkas pa
siūlė mums kiek pamiegoti, kol 
ateis iš Berlyno atsakymas. Nu
vedė mudu su pulk. Žukaičiu 
šiokin tokin viešbutin (geresnio 
nėra Eitkūnuose) kiek toliau 
nuo stoties. Mums parodytame 
kambaryje aš atsiguliau lovon, o 
pik. Žukaitis ant kanapos. Nors 
labai norėjome miego, nes ke
lias naktis iš eilės nemiegoję, ta
čiau negalėjome užmigti, o tik 
vartėmės, košėm prisirūkę ir 
snaudėme. Rodos, niekuomet 
gyvenime nėra buvę tiek liūd
nas, kaip dabar. Šit mes pabėgė
liai, palikę savo kraštą, taip 
sparčiai žengusį vis didesnėn ge- 
rovėn! Dabar jį apspito grobo- 
nys, galžūdos... Ir ką iš jo pada
rys? Ar grįšime kada ir kokį jį 
rasime? O ir mūsų pačių likimas 
baisi mįslė. Kuo veršimės, kuo 
gyvensime?... Dar blogiau gal 
tiems, kurie paliko. Išnaikins, iš
žudys mūsų priaugusią visuome
nę, suvedžios, sugadins mūsų 
jaunimą. Taip kamuojamiems 
sunkiai užmigti.

Jau išaušus, apie 4 vai. pasi
beldė į duris karininkas ir pra
nešė, jog delegacija iš Kauno 
norinti matyti Prezidentą ir su 
juo kalbėti. Ar priimsiąs? Suti
kau. Vadinasi, jos neišvengiau. 
Tik čia jau kita kalba, čia nebus 
taip, kaip ant tilto. Pik. Žukaitis 
pasakė, kad tegu delegacija pa
laukia. Dabar Prezidentas turi 
bent kiek pasilsėti.

Truputį lukterėjus, gal už 
15 minučių, vėl praneša karinin

Būti žmogumi, kuris tikrai 
gyvena

Prelato Žilio gimtinė - Dar- 
galių kaimas - spalvinga vieta. 
Ižnės pakrantės, Šventupis, Ka- 
pukalnis, Dyvyčio ežeras su eg
lėmis pasipuošusiu kalnu kai
mynystėje. Žvyruotas kelias į 
Tūbines ir takas į Šiauduvos 
pradžios mokyklą per lapuočių 
mišką su aibe sparnuotų gyven
tojų palengvėle platino jauno 
berniuko akiračius. Gimtinės 
aplinka - spalvos ir garsai - tur
tino jauno poeto kūrybą Šilalės 
gimnazijoje. Karo metai, žmo
gaus nežmoniškumas žmogui, 
tomis dienomis kėlė klausimą: 
“Kodėl?” Šis skaudus klausi
mas, stebint neteisybę ir smurtą, 
atrodo, giliai palietė jauną poe
tą. Vėliau, eilėraštyje Prie obe
lisko jis sakys sau:
Man rūpi kelt kitus ir kilti, 
O jis tik saugo mintį šaltą 
Savy ženklus žmogaus iškaltus.

Sakoma, kad kelionė kuria 
žmogų. Prelatą Žilį kūrė kelio
nė į Telšių seminariją (1943), 
kelionė į Wilibald’o kunigų se
minariją Eichštete (Vokietija, 
1944-1945), kelionė į Gregoria- 
num’o universitetą Romoje 
(Italija, 1946-1949). Tarsi ab- 
raomukas, jis tapo žmogumi 
kelionėje, ryždamasis kurti save 
dėl tarnystės žmogui.

1948 m. gruodžio 18 d. Ro
moje buvo įšventintas kunigu 
Telšių vyskupijai. Tuometinis 
kolegijos rektorius, prel. L. Tu- 
laba jauną kunigą Stasį apibūdi
na: “(Romoje) ... pradėjau jį 
arčiau pažinti ir vis daugiau ver
tinti. Studijavo teologiją Grego- 
rianum’o universitete. Pasirodė 
turįs meninių gabumų: tapybo
je, skulptūroje ir poezijoje”.

Tapęs žmogumi ir kunigu, 
Žilys nerimo ir toliau. Nuotykis 
su Dievu kelionėje į Kristaus 
kunigystę, atrodo, skatino jauną 
kunigą dalytis Dievo svetingu
mu su žmogumi plačiajame pa
saulyje. Vėl kelionėje! Kana
doje, Amos vyskupijoje (Kve
beko provincija), dirbo vyskupo 
sekretoriumi ir vicekancleriu 
(1951-1957).

Nuotykis su Dievu, dalijan
tis Dievo svetingumu su žmonė
mis Amos vyskupijoje, padarė jį 
mielą svetingoje Kanadoje. Bet 
noras būti naudingu savo tau
tiečiams akino grįžti į Romą ir 
atsidėti platesnėms teologijos 
studijoms. Vėl kelionėje! 1959 
m. Gregorianum’o universitete 
apgynė disertaciją ir įgijo teolo
gijos daktaro laipsnį. Žmogus, 

kas, jog iš Berlyno įgal. min. 
Škirpa norįs kalbėti su Prezi
dentu. Išlindęs iš lovos, apsime
tęs apsiaustu, skubinu kitan 
kambarin į telefoną. Min. Škir
pa kalbėjo lietuviškai. Jis tikino 
mane grįžti Kaunan. Man paaiš
kinus, jog su min. pirmininku ir 
Ministrų Tarybos žinia taip da
rau, kaip buvo sutarta, min. 
Škirpa atsakė, jog teisės atžvil
giu mano ne visa tvarkoje palik
ta, jog, rodos, trūksta parašo kai 
po kuriais dokumentais. Aš, 
esą, nepasirašęs Min. Tarybos 
posėdžio protokolo. Išsiaiškino
me ir tą dalyką. Pridūriau: jei 
tikrai būtų reikalinga man kur 
pasirašyti, kaip įstatymai reika
lauja, tegu Kaunas atsiunčia 
tekstą, o aš jau žinosiu, kur rei
kia ar kur nereikia pasirašyti. 
Min. pirmininką raštu įgaliojau 
eiti Prezidento pareigas, kaip 
Konstitucija reikalauja, taigi jis 
dabar mane Lietuvoje atstoja. 
Vadinasi, visa tvarkoje. Ar kits 
kitą, aš su min. Škirpa, telefonu 
visai susipratome, negaliu tvir
tinti. Gal kai kur būsiu ir pakly
dęs, jo mintis perduodamas.

Pasikalbėjus pamaniau, ar 
nebus reikalingas mano parašas 
tiems Maskvos reikalavimams, 
su kuriais nesutikau? Tegu juos 
pasirašo tie, kurie sutiko, jei tu
ri drąsos.

Apie 6 vai. įsiprašė mudvie
jų su pik. Žukaičiu viešbučio 
kambarin delegacija: min. Gal
vanauskas, gen. Talat-Kelpša ir 
juodu lydėjusis baro viršininkas 
Žemaitis. Pasisakė atvykę pra
šyti manęs, kad grįžčiau Kau
nan. Pradėjus man dėstyti argu

tapęs kunigu, dabar tapo daug 
žadančiu teologu.

Buvimas su kitais ir dėl kitų

Roma - Amžinasis miestas 
- vieta, kur Stasys, - vadinamas 
ir Stasiumi, - buvo su kitais ir 
dėl kitų žmogumi, kunigu, poe
tu, Vatikano darbuotoju, auklė
toju, rašytoju, mąstytoju, tapy
toju... 1959-1962 Popiežinės Sv. 
Kazimiero lietuvių kolegijos 
studijų prefektas, o nuo 1963 iki 
šiol - kolegijos dvasios tėvas. 
Per trisdešimt metų - nuo 1962- 
1992, būdamas kolegijos dvasios 
tėvu, jis dirbo Vatikano tar
nyboje, Rytų kongregacijoje, ar
chyvaru.

Tik 1992 m., atvykus iš 
Lietuvos pirmajam 20 klierikų 
būriui, jis pasitraukė iš Rytų 
kongregacijos pareigų, kad ga
lėtų pilnai atsidėti dvasios tėvo 
užduočiai kolegijoje. Prelatas 
Bartkus šitaip apibūdina jį kaip 
dvasios tėvą: “(Prelatas) yra lai
komas tikru autoritetu kaip 
dvasios tėvas ir kaip lietuvių 
kalbos žinovas... jis niekad nėra 
kartojęs savo konferencijos...” 
Paklaustas apie dvasios tėvo pa
reigas, ar neapsunkina bendra
vimo su jaunimu kartų proble
ma, ar nėra sunku suprasti atvy
kusius iš kitos aplinkos, augu
sius kitoje santvarkoje žmones, 
prelatas Žilys garsiai mąsto:

“Dvasios tėvas nesibrauna į 
auklėtinio dvasią. Kiekvienas 
ieško savo kelio; jei kas nori, 
kad padėčiau, mielai padedu, 
ieškome abu, bet visuomet jis 
pats yra savo pasirinkimo vieš
pats, ir Šventoji Dvasia, kurią 
esame gavę. Ji nėra nebylė, 
kiekvieną mūsų įkvėpia ir veda į 
gilesnį Kristaus ir Evangelijos 
pažinimą. Kažin ar yra kartų 
problema? Nauja žolė visai na
tūraliai prasikala ir auga pro 
pernykštę žolę, kuriai lemta ati
duoti tai, kas geriausia ir - pra
nykti, tik ne į nebūtį, bet į ge
resnį gyvenimą. Bet kol žmogus 
esi gyvas, džiaugiesi kiekvienu 
nauju daigu, nauju žiedu, nauju 
derliumi.”

Vienas iš prelato auklėtinių 
savo dvasios tėvą šitaip apibūdi
na: “Prelatas S. Žilys dirba nesi
gailėdamas savo jėgų, visa, ką 
gali, stengiasi perduoti mums. 
Mūsų dvasios tėvas yra labai 
kuklus žmogus ir niekam nepa
sakoja apie save. (...) nors ir iš
tremtas iš Tėvynės, gyvenimo 
audrų ir vėjų blaškomas jaunas 
klierikas (Žilys), atvykęs į Ro
mą, nenuleido rankų, o ėmėsi 
darbo ir studijų. Niekas dabar 

mentaciją, jog nieko negalėčiau 
padėti prieš Maskvos bolševikų 
antplūdį, įėjo kambarin mano 
sūnus, jau perėjęs, pasirodo, per 
tiltą, ir kreipėsi į mane, jog ne
verta esą kalbėti su 'žmonėmis, 
nenorėjusiais jo ir kitų (manų
jų) išleisti per sieną. Iš Kybartų 
neleidę nė automobilių, nė mū
sų daiktų pervežti. Ir kai paga
liau buvęs leista, tai vis dėlto su
laikę mūsų daiktus. Tik gerieji 
žmonės padėję juos surinkti ir 
atgabenti Eitkūnuosin. Šauliai 
šiaip ir taip žeminę Prezidentą, 
o jų vadas, pik. Saladžius, šalia 
stovėdamas, tylėjęs.

Liūdna buvo klausytis tokio 
pasakojimo. Jokios pagarbos 
Prezidentui nebelikę Kybartuo
se! Tai jau bolševikiškai...

Sustabdžiau sūnų, kad to
liau nebekarščiuotų, ir vėl kal
bėjausi su delegacija. Aiškinau 
jai, jog klysta tie, kurie tikis, 
Maskvos valdovai skaitysiąs! su 
Lietuvos Prezidentu. Delegacija 
mėgino mane tikinti, esą, mano 
sugrįžimas nuramintų, bet ne
trukus jie įsitikintų, jog Prezi
dentas bejėgis prieš Maskvos 
smurtą. Bolševikai verste jį vers
tų rašytis po aktais, naikinan
čiais Lietuvos nepriklausomybę, 
ir daryti kitus žygius, priešingus 
Konstitucijai.

Paklaustas, kaip dabar Kau
ne, p. Galvanauskas atsakė, jog 
gyvenimas ten esąs visai norma
lus. Jam pritarė ir gen. Kelpša. 
Aš paabejojau, ar tikrai taip yra. 
Pabrėžtinai priminiau delegaci
jai, jog darau taip, kaip buvo su
tarta su Ministrų Taryba. Man 
sunku suprasti, kas tą sutarimą

“Beržo” slėptuvė. Čia žuvo laisvės kovotojas JULIJONAS BUTĖNAS, 
atskraidintas iš Vakarų. Viršuje - užmaskuotas įėjimas į partizanų 
bunkerį Nuotr. V. Pačkausko

tiksliai negali pasakyti, kiek var
gų, bėdų, nelaimių ir negandų 
teko iškentėti šiam tauriam ku
nigui. Tačiau jis išliko tvirtas ir 
nepalaužtas. Gerbiamas prela
tas turi labai gerai išlavintą ran
ką tapybai”.

1969 m. popiežius Paulius 
VI suteikė kunigui Žiliui mon
sinjoro titulą; 1984 m. popiežius 
Jonas Paulius II pakėlė monsin
jorą Žilį į prelatus, o 1992 m., 
įvertindamas jo darbus, suteikė 
jam retą Apaštalinio protonota- 
ro titulą.

1998 m. vasarą Vilniaus ka
tedroje arkivyskupo metropoli
to dr. Audrio J. Bačkio kviečia
mas prelatas Žilys prasmingai 
atšventė savo kunigystės 50 me
tų jubiliejų, o 1998 m. gruodžio 
18 d. Romoje, Popiežinėje Šv. 
Kazimiero kolegijoje, kunigys
tės 50 metų sukaktis buvo pa
minėta padėkos Mišiomis kartu 
su kolegijos bendruomene. Ju
biliejaus šventimas Vilniaus ka
tedroje buvo Prelatui ir pirmo1- 
sios Mišios su savo namiškiais.

Mūzų numylėtinis
Būdamas teologas, prelatas 

Žilys patraukliai dalijasi savo 
teologinėmis įžvalgomis į tikėji
mo turinį. Tai liudija du svarūs 
veikalai: Gyvenimo šaltiniai ir 
Gyvoji liturgija, išleisti po Vati

galėjo pakeisti: aš buvau už tai, 
kad ginklu priešimtumės smur
tui, bet savo nusistatymą nega
lėjau įvykdyti, dėl to man nieko 
kito neliko, kaip pasišalinti iš 
Lietuvos. Taigi negaliu grįžti 
Kaunan...

Mačiau, jog tie žmonės, 
ypatingai gen. Kelpša, negalėjo 
suprasti, kodėl aš taip labai už
sispyręs. Mat, kaip žinome, min. 
Galvanauskas nebuvo, nedaly
vavo Ministrų Tarybos birželio 
15 d. posėdyje, tai gal ir dėlto 
nesivaizdino, jog Prezidentui 
pasingam nedera likti Lietuvo
je, kada jai kertamas mirštamas 
smūgis. Kažkas pasirodė neaiš
ku, per mano dialogą su delega
cija. Man pasirodė, jog ji buvo 
atsiųsta, kai kam smarkiai spus
telėjus min. pirmininką. Baigda
mas jai pasakiau, jog negrįšiu 
Kaunan. Labai nusiminę vis trys 
atsisveikinę išėjo. Man buvo jų 
gaila, kad nesupranta susidariu
sios Lietuvos būklės.

Beje, dar va kas įdomu. Pa
kilus eiti iš kambario gen. Kelp
šai, ir min. Galvanauskui, pa
klausiau baro viršininką Žemai
tį, kodėl prieš vakarienę Kybar
tuose sakė tegu visi, kurie nori, 
eina per sieną, o paskum ją už
darė? Iš kur tokia staigi atmai
na? Uždarė sieną dargi Prezi
dentui, turinčiam vizuotą pasą? 
Apsidairęs aplinkui, lyg bijoda
mas, kad jo žodžių kas neužgirs
tų, susijaudinęs atsakė: Ir aš 
pats nežinau, iš kur. Pirma man 
buvo pasakyta leisti per sieną 
visus, o šit vėlai vakare įsakyta 
nieko neleisti. Man buvo pagra
syta galva atsakysiąs, jei to ant
rojo įsakymo nepaklausysiąs. 
Taigi atleiskite!

Ir vėl ta pati delegacija prą- 
šosi į mane tarp 8-9 vai. Sutikau 
priimti. Dabar kalbėjomės jau 

kano II susirinkimo. Recenzijos 
jo veikalus laikė pirmosiomis 
kregždėmis sakramentų ir litur
gijos teologijoje lietuvių kalba.

Kalba apie Dievo artumo 
ženklus jo veikaluose yra grakšti 
ir patraukli - prakalbinanti 
skaitytoją. Gaila, kad jų tiražas 
buvo ribotas. Derėtų mūsų kuk
lųjį teologą raginti, kad pasida
lytų su Tėvynės tikinčiaisiais ir 
aibe kitų savo teologinių kalbų, 
homilijų, maldų ir straipsnių, vis 
dar laikomų turtingame aruode.

Būdamas poetas - žmonijos 
kunigas gimimu, prelatas Žilys, 
tiesa, spausdino savo poeziją iš
eivijos spaudoje. Tačiau tai la
šelis to, kas sukurta. Vėl norisi 
raginti prelatą, kad dalytųsi sa
vo įžvalga į tiesą-grožį-gėrį ir į 
žmogaus nerimą, išreikštą poe
zija. Poeto sukurtos maldos - 
gausios. Daugeliui būtų naudin
ga, jeigu atsirastų prelato Žilio 
Maldynas.

Būdamas tapytojas - Dievo 
kunigas su molbertu, jis piešia, 
tapo, kada tik turi laiko. Ypač 
atostogų metu pamėgtose Alpė
se, prelatas eina į gamtą nešinas 
spalvų dėžute, “medžioja” vaiz
dą, kurį norėtų nupiešti. “Kana
doje esu palikęs daug paveikslų 
ir škicų, viskas - pas privačius 
asmenis, - sako prelatas, -

(Nukelta į 4-tą pslj

restorane, kur manieji, atvykę iš 
Kybartų, dalinosi savo įspū
džiais, gautais jau man perbri
dus per upelį Prūsosin. Susėdus 
prie staliuko, delegacija vėl mė
gina, beveik tais pačiais žo
džiais, perkalbėti mane, kad 
grįžčiau Kaunan.

Ta pati ir mano argumenta
cija, kad man nėra ko grįžti. Pri
dūriau esąs tiek suvargęs, tiek 
daug naktų nemiegojęs, kad esu 
visai paliegęs, beveik ligonis. 
Keturiolikti metai nesu turėjęs 
atostogų. Esu būtinai reikalin
gas poilsio. Tačiau nesilsėčiau, 
jei galėčiau toje didžioje Lietu
vos nelaimėje ką padėti. Reikia 
manim tikėti kuo esu pasakęs, 
jog mano buvimas Lietuvoje da
bar jai daugiau pakenktų, ne
kaip padėtų. Juk mane leisgyvį 
naudotų negarbingiems daly
kams. Užuot pasidavę išgąsčiui, 
verčiau sujuskite, paskelbkite, 
kodėl Prezidentas išvyko atosto
gų. Dirbkite, kol galima, o kai 
nebegalima, tai žinote patys, kas 
jums reikia daryti.

Kelpša vis dėlto, lyg prisi
spyręs, lyg širdį geltas, dar sykį 
manęs paklausė, ar aš grįšiąs ar 
negrįšiąs. Atsakiau: Ne! Matyti, 
jokie mano argumentai jo nepa
veikė.

Galvanauskas man priminė, 
jog kalbama apie naujo Prezi
dento pastatymą, jei negrįščiau. 
Atsakiau: Ligi esamasis nėra at
sisakęs (o jis nėra atsisakęs, tai 
žino ir Min. Taryba), tol naujo 
statymas būtų priešingas mūsų 
Konstitucijai. Taip ir baigėsi 
veltui Kauno delegacijos ryžtas 
persivežti Prezidentą.

Palanki mums žinia iš Berlyno
Sielojomės, nerimome, šiaip 

ir taip spėliodami, laukėme ži
nios, ar bus mums leista gyventi

B. STUNDŽIA

Nepaisant didelės dalies vi
suomenės priešinimosi, jūrinin
kų ir mokslo darbuotojų įrodi
nėjimų, buvo skubama dar prieš 
seimo rinkimus parduoti Lietu
vos jūrų laivininkystės, sutrum
pintai LISCO (Lithuanian Ship
ping Company) valdinę bendro
vę, turinčią 35 laivus, jų tarpe 4 
keltus. Keltai pastoviai plaukio
ja į Švedijos ir Vokietijos uostus.

Klaipėdos jūreivystės insti
tutas, kartu su Jūrininkų sąjun
ga Lietuvoje ir užsienyje, paren
gė jūrinių problemų ir laivyno 
sampratą (koncepciją), kurią 
vyriausybė, gal ir seimas, turėjo 
prieš laivyno pardavimą svarsty
ti, taip pat ir siūlymą parduoti 
tik 49% akcijų, - nebuvo atsi
žvelgta. Naujai vyriausybei ir 
prezidentui suabejojus dėl par
davimo skubotumo ir skaidru
mo, Valstybės turto fondo val
dytojas, matyt, pasijuto kaip ka
tinas į miltus pridaręs ir iš pa
reigų pasitraukė. Kažin, ar pre
zidentas savo abejonių anksčiau 
nepareiškė (sutartis nuo jo buvo 
slepiama).

Seime buvo pareikšta, kad 
ir patys pardavimo vykdytojai 
abejojo šio sandėrio naudingu
mu valstybei. Sandėryje buvo 
pamintos smulkių akcininkų tei
sės, todėl jų susivienijimas keti
na buvusį Valstybės turto fondo 
valdytoją S. Vaitkevičių pa
traukti į teismą.

Keisčiausia, kad pardavėjas, 
t.y. fondas, skelbė, kad LISCO 
dirba su nuostoliu, kai tuo tarpu 
bendrovė nėra praskolinta, kas
met į valstybės iždą įneša milijo
nus litų mokesčių, pastoviai iš
moka atlyginimus ir, pirkdama 
ar statydama kitus laivus, visą 
laiką atnaujina savo laivyną. 
Kur girdėta, kad pardavėjas 
peiktų savo prekę!

Nors pardavimui buvo pa
skelbtos varžytynės, bet buvo 
derėtasi tik su vienu pirkėju. S. 
Vaitkevičius skubėjo reikalauti, 
kad pirkėjas B. B. Bredo B.V. 
(norvegų ir Izraelio verslinin
kai) tuoj pat perrašytų 10 nau
jausių laivų į Maršalio salų re
gistrą ir iškeltų jų vėliavas.

Spėjama, kad pirkėjai netu
ri pakankamai savo kapitalo, to
dėl 10 laivų užstatys bankai, 
gaus paskolą ir pabaigs Valsty
bės turto fondui mokėti.

Pagal fondo taisykles, par
davėjas turėtų gerai ištirti pirkė
jų finansinį pajėgumą, ir tik ta
da su jais derėtis. Fondo vado-

Vokietijoje. Jau taip gal apie 12 
vai. karininkas paprašė mus vie- 
nan kambarin ir surašė iš mūsų 
žinias, kurios esti reikalingos 
pasams. Kurie turėjo pasus, iš 
tų jie buvo jo paimti ir mums 
pranešta, jog sprendimą, kas 
mums lemta, pasakysiąs jo virši
ninkas. Kiek palaukus viršinin
kas, Doktor Greefe, pranešė, 
jog mums leista palikti Vokieje. 
O dabar, pridūrė, prašau be pa
lydovo vieni nevaikščiokite 
oran. Beje, surašius iš mūsų ži
nias, valdininkas fotografas pa
prašė iš manęs ir gen. Musteikio 
leidimą atvaizdams nuimti. Ži
noma, linkterėję galvomis, suti
kome. Fotografavo mudu paski
rai ir šalimais sėdinčius. Paklau
sus, beg ne spaudai fotografijos, 
valdininkas atsakė: Ne, tik atsi
minti!
Karaliaučiun

Kas toliau? Važiuoti Kara
liaučiun. Jau geriausiame vieš
butyje tenai mums vieta numa
tyta. Džiaugėmės, jog teigiamai 
išspręstas taip sunkiai mus var
ginęs klausimas. Doktor Greefe 
pakvietė mus iš restorano sto
tim Ten esą galim gauti geres
nių pietų. Pavalgę leidžiamės 
kelionėn. Visiems paruošti au
tomobiliai, ir tik pulk. Mustei- 
kiui buvo skirta vykti traukiniu 
su mūsų bagažu. Traukinys išei
siąs apie pavakarį. Kai automo
biliai buvo paduoti ir kai sėdo
me važiuoti, vėl mus fotografa
vo ar filmavo. Važiuojam! Mus 
lydi du karininku ir pats Doktor 
Greefe. Lygūs, puikūs, meksfal- 
tuoti, nedulką, Rytų Prūsų ke
liai, greitai rieda mašinos Kara
liaučiaus linkui. Mus gaivina 
gražių, gerai įdirbtų derlingų 
laukų reginiai. Siūbuoja, linguo
ja bebręstą rugiai, banguoja 
kviečiai ir bežaliuojąs vasarojus. 

vai turėjo pasimokyti parduoda
mi taip pat pelningai veikiančią 
Klaipėdos transporto laivyno 
valdinę bendrovę, turinčią 17 
laivų, daugiausia šaldytuvus ir 
tankerius. Bendrovė buvo par
duota (iš dalies padovanota) už 
80 milijonų JAV dolerių, bet 
pirkėjas vis atidėliojo galutinio 
įmokėjimo laiką ir, nepajėgęs 
surinkti pakankamai pinigų, 
nuo sandėrio atsisakė.

LISCO sutartis vis dėlto bu
vo pasirašyta naujojo seimo pir
mojo posėdžio išvakarėse, dar 
nepaskelbus naujos vyriausybės 
sudėties. Prezidentas paprašė 
atitinkamas žinybas išaiškinti 
pardavimo sąlygas, aplinkybes ir 
skaidrumą. Atrodo, kad Lietu
va, turėdama pajūrį ir savo uos
tą, neketina būti jūrinė valstybė. 
Tai patvirtina ta aplinkybė, kad 
atgavus nepriklausomybę, buvo 
sunaikintas per 200 laivų turin
tis laivynas. Ir tai vyko nesiprie
šinant G. Vagnoriaus ir A. Šle
ževičiaus vyriausybėms, nors 
valstybei padaryta šimtai milijo
nų litų žalos. Vėliau, vėl G. 
Vagnoriui valdant, pradėta 
ruoštis parduoti Lietuvos jūrų 
laivininkystės ir Klaipėdos tran
sporto laivyno bendroves. A. 
Kubiliaus vyriausybė laivyno 
naikinimo darbą užbaigė.

Laivyno privatizavimas yra 
skirtingas nuo kitų objektų - 
“Mažeikių naftos”, “Telekomo” 
ar panašių įmonių. Jų iš Lietu
vos neišgabens, o laivai išplau
kę, nuleis tautinę vėliavą, pakels 
kokios nors salos, pakeis įgulą 
filipiniečiais ar jūreiviais iš In
donezijos ir į Klaipėdą negrįš. 
Valstybė neteks mokesčių ir 
praras darbovietes.

Demokratinėje visuomenė
je valdžios dažnai, bet ne visa
da, įsiklauso į žmonių balsus, 
nors posakis sako, kad žmonių 
balsas - tai Dievo balsas. Nau
jos vyriausybės vadovas R. Fak
sas pažadėjo skaitytis su visuo
menės nuomone, bet ar vėliau 
nepamirš to pažado?

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5161

Fax: 415 763-5097
Prašau kreiptisvisais namų 
pirkimo pardavimo reikalais. 

Patarnauju lietuvių visuomenei 13 metų

Tokia kelionė būtų poilsis, kad 
ne Lietuvos sielvartas. Priešaki
niam automobiliui, kuriuo va
žiavo karininkai, atsitiko avari
ja: padanga sprogo. Sugaišome 
15-20 minučių, kol buvo patai
syta. Šit jau ir Karaliaučius ir 
mums skirtasis viešbutis. Kelio
nė truko 2 vai. su viršum.

Sustojus viešbutyje ir kiek 
apsitvarkęs, Doktor Greefe 
mums pareiškė, jog mūsų laisvė 
“verlaufig eingeschrankt”. Mes 
galį matytis tik su gen. Konsulu 
Dimša, o su bet kuo kitu ne. Ir 
miestan tegalį išeiti su palydo
vu, su “Verbindungsoffizier”. 
Nevalia ir laiškų rašyti, negut su 
kontrolės žinia. Žinia, ne namie 
esame, ne Kaune. Bet ir Kaune, 
kažin kaip dabar yra. Gal ir ten 
Ministrai be palydovų nevaikš
čioja.
Iš Karaliaučiaus į Mozūrų 
ežerus

Paklausti, Doktor Greefe, 
kur verčiau norėtume gyventi, 
mieste ar kaime, pasisakėme už, 
kaimą. Taigi, išbuvę Karaliau
čiuje dvi dieni, nakvoję dvi nak
tį, birželio 18 d. tarp 3-4 vai. 
(antradienį) automobiliais, va
žiuojame Mozūrų Ežerų linkui. 
Pradžioje lygūs ir derlingi, to
liau kalvuoti, smėlingi, bet tvar
kingai įdirbti laukai. Vis dideli 
ūkiai; mažų namatyti. Važiavo
me apie 2 valandi ir apie 6 vai. 
atsidūrėme Šventaičio (Schwen- 
zait) kurorte: Gasteheim Jager- 
hohe, ar 4 klm nuo Angerburgo 
miesto. Tylūs liūdni gyvename, 
sielodamies savo tėvynės bui
timi.

Šventaičio ežero krantas
Liepos 1-25 d.d., 11 ir 17 pslp. 

pataisyta ir užbraukta pagal pa
taisymus originale. Nuorašas tikras 
- pas^tep. Žukaitis. 1940.VIII.8.

Nuorašas padarytas Berlyne
1940.VIII.21.
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® LAISVOJE 1 f /YAl JI ® LIETUVIAI PASAULYJE
BENDRADARBIAUS POLICIJA

Lapkričio 10 d. Taline trijų 
Baltijos valstybių policijų vadovai 
pasirašė bendradarbiavimo pro
tokolą, kuriame numatytas keiti
masis informacija, bendrų pro
gramų bei veiklos planavimas ir 
pasirengimas kovojant su tarp
tautiniu nusikalstamumu. Kaip 
praneša BNS/LGTIC, šiemet Lie
tuvos seimui priėmus Policijos 
veiklos įstatymą, Lietuvos polici
jos savarankiškumas buvo galuti
nai įteisintas, ir tai sudarė prielai
das parengti daug konkretesnių 
trijų valstybių policijos pajėgų 
bendradarbiavimo protokolą. Jo 
projektas buvo aptartas š.m. rug
sėjo mėnesį Taline. Nuo 1995 m. 
Baltijos kraštai pradėjo derinti 
bendrus veiksmus visose vidaus 
reikalų sistemos veiklos srityse.

SOCIALDEMOKRATŲ RĖMĖJAI
Kaip praneša BNS/LGTIC, 

Vyriausiajai rinkimų komisijai iki 
lapkričio 9 d. buvo pateiktos ga
lutinės partijų politinio vajaus fi
nansavimo ataskaitos. Jos rodo, 
kad keturios partijos - Lietuvos 
demokratinė darbo partija LDDP), 
Lietuvos socialdemokratų partija 
(LSDP), Naujosios demokratijos 
partija ir Lietuvos rusų sąjunga - 
buvo sudariusios Algirdo Bra
zausko socialdemokratinę frakci
ją “Veikime kartu”. Po rinkimų 
trys iš jų sudarė 48 narių Social
demokratinę koalicijos frakciją, o 
3 Naujosios demokratijos partijos 
nariai sudarė frakciją su keturiais 
Valstiečių partijos nariais. Šių 
partijų didžiausias rinkiminio va
jaus rėmėjas buvo bendrovė 
“Vaizga”, kuri priklauso Rusijos 
naftos bendrovės “LUKoil” duk
terinės bendrovės “LUKoil-Balti- 
ja” vadovo žmonai. Mažeikiuose 
įsikūrusi didmeninė naftos pro
duktais besiverčianti bendrovė 
“Vaizga” iš viso Algirdo Brazaus
ko socialdemokratinei koalicijai 
skyrė 360,000 litų. Naftos bendro
vė “Geonafta” taip pat skyrė 93, 
000 litų LDDP vajui. Koalicija iš 
viso vajui buvo surinkusi 775,000 
litų.

ATVYKO-IŠVYKO
Lietuvos statistikos departa

mento duomenimis, 1999 m. į 
Lietuvą atvyko 1916 žmonių, išvy
ko - 914, iš jų į NVS šalis - 520, į 
kitas - 394; 2000 m. sausio-rug
pjūčio mėnesiais atvyko - 1079, 
išvyko 1331, iš jų į NVS šalis - 
769, į kitas -562.

IŠAUGO NUSIKALSTAMUMAS

BNS/LGTIC skelbia, kad 
Lietuvoje per 10 mėnesių nusi
kalstamumas išaugo 6%, palygi
nus su tuo pačiu laikotarpiu pra
eitais metais. Nuo sausio iki lap
kričio policijos įstaigos užregist
ravo 67,411 nusikaltimų. Padau-

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus .

(Esu “Union Gas” 
atstovas) 3*^

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

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

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

GRYBEL1N1AI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACUŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ 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

gėjo tyčinių nužudymų ir pasikė
sinimų nužudyti, tyčinių sunkių 
kūno sužalojimų, vagysčių, plėši
mų. Automobilių vagystės, viena 
opiausių problemų Lietuvoje, pa
daugėjo nuo pernykščių 3,198 iki 
4,198 šiemet, tačiau pagerėjo jų 
išaiškinamumas. Policijos parei
gūnų skaičius sumažėjo 1,248 po
zicijomis, buvo sumažintas poli
cijos finansavimas. Vis dėlto kri
minalinių nusikaltimų išaiškinta 
0.4% daugiau negu pernai, į teis
mą perduota daugiau kaip tūks
tantis daugiau bylų negu pernai.

BANDĖ SUSIDEGINTI
Vilniuje, Daukanto aikštėje 

prie prezidentūros lapkričio 3 d. 
bandė susideginti tauragiškis Sta
sys Andreikėnas, rašo BNS/ 
LGTIC. Prie juosmens prisitvirti
nęs indus su degalais, jis apšlaks
tė grindinį benzinu, apipylė ir 
grasino padegti priėjusį policinin
ką. Jį sulaikė policija. S. Andrei
kėnas, AB “Tauragės tauras” dar
buotojas, badavo prie prezidentū
ros rugpjūčio pabaigoje, protes
tuodamas, kad bendrovė jam nu- 
sumokėjusi 5000 litų atlyginimo. 
Tada prezidentūros tarnautojas 
žadėjo tartis su bendrove, bet ši 
nemokėjo, ir darbininkas todėl 
jautėsi apgautas, ryžosi degintis. 
Jis dabar priverstinai tiriamas 
Vilniaus psichiatrijos ligoninėje.

INVESTICIJOS Į SVEIKATĄ
Lapkričio 2 d. Sveikatos ap

saugos viceministerė Rima Vait
kienė su Utenos apskrities virši
ninku Rimantu Dijoku pasirašė 
Lietuvos sveikatos projekto įgy
vendinimo sutartį, rašo BNS/ 
LGTIC. Pagal joje numatomą 
programą, Utenos apskrityje pla
nuojama atlikti darbų už 17.5 
mln. litų. Bus remontuojami arba 
steigiami šeimos gydytojų kabine
tai, atliekamas Utenos, Visagino 
ir Molėtų ligoninių remontas, 
perkama 10 greitosios pagalbos 
automobilių. Spalio mėnesį buvo 
pasirašyta panaši sutartis su Aly
taus apskritimi. Bendra Lietuvos 
sveikatos projekto vertė yra 136 
mln. litų. Lietuvos vyriausybė ski
ria 27% šios sumos, 62.1% yra 
Pasaulio banko paskola, 7% - 
Švedijos vyriausybės negrąžintina 
paskola, 2.5% finansuoja PHA
RE programa, 1.3% lėšų bus gau
ta iš kitų šaltinių.

ŽMOGŽUDYSTĖS PANEVĖŽYJE
Kaip praneša ELTA/LGTIC, 

lapkričio 6 d. rytą Panevėžyje prie 
sodų bendrijos namelio buvo rasti 
nušauti Panevėžio apygardos vy
riausiojo prokuroro pavaduotoja 
Vida Kazlauskaitė ir Pasvalio po
licijos komisariato inspektorius 
Sergejus Piskunovas. Jo kūnas 
rastas šalia automobilio, jos - au
tomobilio viduje. Generalinio 
prokuroro Kazio Pėdnyčios įsaky
mu sudaryta operatyvinė tyrimo 
grupė, kuriai vadovauja Organi
zuotų nusikaltimų ir korupcijos 
tyrimo skyriaus vyriausiasis pro
kuroras Algimantas Kliunka. Pa
reigūnų nužudymas siejamas su 
jų tarnybine veikla. Lapkričio 8 d. 
seimui pasiūlyta sudaryti laikiną 
kontrolės komisiją įvertinti Pane
vėžio teisėsaugos būklę. RSJ

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į 

LIETUVĄ ir LENKIJĄ
$1.99 už kilogramą + 

$20 už pristatymą
SKAMBINTI 

905 545-8868 - 
Asta arba Beatas Brasai

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

Hamilton, Ont. L8M 2W7

Lietuviai, atvykę Kanadon po II Pasaulinio karo ir įsikūrę Sudburio mieste. Jie turėjo lietuviškas pamaldas 
Kristaus Karaliaus šventovės salėje, kur p.p. Rakščių lėšomis buvo įrengtas altorius. A. a. Sofija Rakštienė 
mirė 1999 m. gruodžio 21 d., a.a. Stasys Rakštys — 1996 m. Nuotraukos pirmos eilės viduryje - kun. A. Sabas, 
jo dešinėje Sofija Rakštienė, jo kairėje - Laima Rakštytė-Kriaučiūnienė. Nuotrauka daryta 1950 metais

iAinatn e
ONĄ ir VLADĄ KEZIUS 

Ancaster/Hamilton, Ontario

š.m. gruodžio 2 d. 
švenčiančius 

vedybinio gyvenimo 
50-ties metų 

sukaktį!
JŪSŲ VAIKAI ir 

VAIKAIČIAI
Kviečiame aplankyti ta proga sukurtą 

tinklalapį http://members.home.net/kezys

Winnipeg, Manitoba
A.a. PREL. JUSTINO BERTA- 

ŠIAUS, ilgamečio Šv. Kazimiero 
lietuvių šventovės klebono ir jos 
statytojo, mirties metinių paminėji
mas įvyko sekmadienį, spalio 29 
mūsų mėnesinių pamadų metu Šv. 
Dvasios lenkų koplyčioje. Prieš pa
maldas grupė lietuvių nuvyko į Vi
sų Šventųjų kapines, kur prie prela
to kapo padėjo gėlių, sukalbėjo 
maldas ir sugiedojo giesmę. Pa
maldas atnašavo ir šiai dienai pri
taikytą pamokslą pasakė Šv. Dva
sios parapijos klebonas kun. A. De
gutis, OMI. Jis šiltais žodžiais atsi
liepė apie prel. J. Bertašiaus pasi
aukojimą lietuviams Vinipege. Prel. 
J. Bertašiaus portretą gražiai pa
rengė E. Fedaras.

KLB VINIPEGO APYLINKĖS 
METINIS SUSIRINKIMAS įvyko 
sekmadienį, spalio 29 po pamaldų 
Šv. Dvasios šventovės mažoje salė
je. Dalyvavo daugiau kaip 40 žmo
nių. Valdybos pirm. J. Grabys pra
dėjo susirinkimą perskaitydamas 
darbotvarkę ir pakviesdamas V. 
Rutkauską sekretoriauti, o E. Fe- 
darą perskaityti praeitų metų susi
rinkimo protokolą, kur buvo priim
tas be pataisų. Po to pirmininkas 
supažindino su trimis viešniomis iš 
Lietuvos, studijuojančiomis Vinipe- 
go universitetuose ir perskaitė veik
los ataskaitą, pasiųstą KLB krašto 
tarybos suvažiavimui, įvykusiame 
Hamiltone. Taip pat perskaitė laiš
ką gautą iš Lietuvių slaugos namų 
valdybos Toronte. Valdybos na
riams davus ataskaitas iš savo sričių

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

i Lougheed Funeral 
Home

į Žmonės, kurie atjaučia kitus

I Sudbury Ontario

KAIRYS
BALTIC EXPEDITING

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦ 
Prieš atvažiuodami ar norėdami daugiau 

informaciios 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 Trumplckas (Vasagos raj.) (705) 429-2156 
Bernardas Mačys (905) 632-4558

veiklos praeitais metais, valdyba at
sistatydino, bet dalyviams prašant 
sutiko likti šiose pareigose ateinan
čius metus. Po susirinkimo kun. A. 
Degučiui sukalbėjus maldą, daly
viai vaišinosi valdybos ir talkininkų 
paruoštais bei pačių suneštais ska
nėstais.

Kun. A. Degutis padėkojo su
sirinkusiems už gausų dalyvavimą 
pamaldose ir paminėjo, kad nauja
sis Vinipego arkivyskupas Wiesber- 
geris teiravosi, kaip laikosi lietuviai. 
Lietuviams bus proga susitikti su 
naujuoju arkivyskupu gruodžio 2 d. 
“Knights of Kolumbus” parapijos 
salėje rengiamame pokylyje ir kun. 
Chris Palchy, OMI, 25 metų kuni
gystės minėjime, kuriame dalyvauti 
yra kviečiami ir lietuviai. Kun. A. 
Degutis pranešė, kad nepriklausan
tiems parapijai yra paruošti nauji 
aukų vokeliai, kuriuos reikia vartoti 
norint gauti aukų pakvitavimus. Šv. 
Kalėdų pamaldos bus aukojamos 
pirmą šv. Kalėdų dieną, 3 vai. po 
pietų šventovės koplyčioje, į kurias 
lietuviai yra kviečiami gausiai atsi
lankyti.

KLB VINIPEGO APYLINKĖS 
NAUJOS VALDYBOS SUDĖTIS: 
pirmininkas - J. Grabys, vicepirm.
- A. Eimantas, iždininkai - B. Gra- 
bienė ir E. Bugailiškis, sekretorė - 
V. Daubaraitė, nariai .- D. Januš- 
kaitė, A. Kozycinienė, V. Rutkaus
kas ir E. Šarauskienė. Revizijos ko
misijoje - E. Fedaras, A. Lingė ir J. 
Timmermanas.

A.a IRENA AUGUSTA NAU- 
JOKIENĖ 69 m. amžiaus, mirė 
2000 m. birželio 19 d. Po gedulinių 
Mišių Šv. Petro liuteronų švento
vėje palaidota Brookside kapinėse. 
Lūdi vyras Emilis, dukros Rita ir 
Ruby, sūnus Ričardas, vaikaičiai ir 
kiti giminės.

A.a. LEONAS BARTNIKAS, 
97 m. amžiaus, mirė š.m. rugsėjo 11 
d. Gedulines pamaldas Šv. Dvasios 
šventovėje atnašavo kun. A. Degu
tis, OMI. Palaidotas “Assumption” 
kapinų mauzoliejuje. Liūdi dukros
- Ona ir Birutė, sūnūs - Kasey, 
Viktoras, Albertas ir Jonas su šei
momis.

A.a. PETRAS ZIMINSKAS 
mirė š.m. rugsėjo 22 d. vos dvi die
nas prieš 90-ąjį gimtadienį. Gimė 
Ratnyčioje, Druskininkų valse. Bu
vo vienas iš Šv. Kazimiero švento
vės statytojų ir nuolatinis jos rėmė
jas bei veiklus dalyvis. Gedulines 
Mišias Šv. Dvasios šventovėje atna
šavo kun. A. Degutis, OMI. Palai
dotas “Assumption” kapinių mau
zoliejuje. Liūdi žmona Ona ir duk
tė Nijolė su šeima. EKK

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

Lietuvis...
(Atkelta iš 3-čio psl.)

Amos mieste, man iš ten išvy
kus, buvo surengta parodėlė. 
Taip pat ir Toronte, čia jau iš 
Romos buvo atvežti paveikslai, 
kurie ten ir liko. (...) Niekada 
nedariau jokių paveikslų sąrašų, 
todėl nežinau, kiek jų esu nu
piešęs...”

Prelatas Žilys mėgo piešti 
nuo vaikystės. Pradžios mokyk
loje ir gimnazijoje nupiešdavo 
draugams ir draugėms. Beje, jis 
buvo visų - draugų ir draugių - 
mėgstamas. Baigęs teologiją, 
įstojo į Meno akademiją Romo
je. Bet pastebėjo, kad kunigui 
bus nepatogu čia mokytis. Tuo
met susirado vieną dailininką 
maestro, buvusį akademijos pro
fesorių Karolį D’Aloisio da 
Vasto ir pas jį mokėsi piešimo ir 
tapybos. Tačiau save laiko sa
vamoksliu.

Prelatas Stasys Žilys, žmo- 
gus-kunigas-poetas apie save 
kalba eilėraštyje Molinis indas:

Esu molinis indas, 
Kadaise nulipdytas, 
Bet tik dabar degu aš.

Mane kančia nuvalo, 
Apskaldo skausmo kūjis 
Ant kasdienos priekalo.

Gal tik dar vieno reiktų: 
Kad man mirtis užpiltų 
Skaidrios emalės miltų.

Kad būtų gražios šukės, ' 
Jei kas po šimto amžių 
Jas Kapų kalne rankios.

Hamilton, Ont.
“PAGALBAI LIETUVOS VAI

KAMS” vietoj kalėdinių atvirukų 
su nuoširdžiausiais linkėjimais au
kojo: $50 F. A. Povilauskai; $40 E. 
K. Gudinskai; $30 A. Volungienė; 
$25 M. A. Pusdešriai; $20 E. Gra
jauskienė, F. Venskevičienė.

Šv. Kalėdų proga norime nuo
širdžiai padėkoti visiems aukoto
jams už dosnias aukas, talkinin
kams ir visiems, kurie bet kokiu bū
du prisidedą prie mūsų šalpos dar
bo. Be talkininkų pagalbos šis dar
bas būtų neįmanomas. Sveikiname 
visus su šv. Kalėdomis ir linkime 
sveikų bei laimingų Naujų metų.

Dėkingas - PLV komitetas
A.a. JONUI KAŽUKAUSKUI 

mirus Hamiltone, jo atminimui pa
gerbti KL fondui aukojo: $20 Povi
las Girnius, G. J. Krištolaičiai.

VAIKŲ DIENOS CENTRUI 
aukojo: $100 - A. J. Gedrimai a.a. 
Onutės ir Ramutės Juigutienių atmi
nimui; $20 - L. Stukienė, A. Volun
gienė; $10 - D. Vaitiekūnienė a.a. 
Ramutės Jurgutienės atminimui; $20 
- K. Meškauskienė a.a. Gedimino 
Melnyko atminimui; $15 - J. J. Ka- 
maičiai, A. Gedminienė a.a. Agotos 
Pranckūnienės atminimui; $100 - 
H. Liaukus; $50 - G. Montvilienė; 
$20 - S. Jankauskienė, T. Kareckie- 
nė, A. Gedminienė, P Styra; $10 - 
S. Orvidienė. VDC komitetas

FOUR SEASONS
Kl/zVIBft. REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. 70F 545-8500
Namų tel. 705-^29-6428 

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

JA Valstybės
JAV LB tarybos suvažiavimas 

įvyko rugsėjo 30 ir spalio 1 d.d. 
Hartforde, CT. Jį pradėjo tarybos 
prezidiumo pirm. D. Skučas. Invo- 
kaciją sukalbėjo vysk. P. Baltakis, 
OFM. Tylos minute pagerbti mirę 
LB nariai. Suvažiavimo garbės pre
zidiumą sudarė vysk. P.Baltakis, 
OFM, Lietuvos ambasadorius Va
šingtone St. Sakalauskas, Lietuvos 
ambasadorius Jungtinėse Tautose 
A. Šerkšnys, Tautos fondo tarybos 
vicepirm. J. Valaitis, PLB valdybos 
pirm. V. Kamantas. Lietuvos prezi
dento V. Adamkaus sveikinimą 
skaitė ir pats suvažiavimą sveikino 
ambasadorius St. Sakalauskas. Taip 
pat sveikino Tautos fondo vardu J. 
Valaitis ir PLB valdybos pirm. V. 
Kamantas. Pranešimus padarė JAV 
tarybos prezidiumo pirm. D. Sku
čas, JAV LB krašto valdybos pirm. 
R. Narušienė, vykdomasis valdybos 
vicepirm. dr. V. Bieliauskas, socia
linių reikalų tarybos pirm. B. Jasai
tienė, Kultūros tarybos pirm. M. 
Remienė, Religinių reikalų tarybos 
pirm, sesuo Margarita Bareikaitė, 
Ekonominių reikalų tarybos pirm. 
V. Rasutis, ižd. R. Pliūra, Jaunimo 
sąjungos pirm. A. Čižiūnas, Garbės 
teismo pirm. dr. A. Čepulis, PLB 
valdybos pirm. V. Kamantas. Suva
žiavimui taipogi buvo pateikti kont
rolės komisijos aktai visų krašto 
valdybai priklausiančių iždų. Iš viso 
sutelkta 1,092,097 dol. Šią sumą 
daugiausia sudarė Lietuvai paremti 
fondai.

Šeštadienio vakare (rugsėjo 30 
d.) Hartfordo lietuvių parapijos Švč. 
Trejybės šventovėje Mišias konce- 
lebravo vysk. P. Baltakis, OFM, su 
kun. A. Gurkliu ir parapijos klebo
nu kun. J. Conte. Pamokslą pasakė 
vyskupas. Po pamaldų vyko vaišės, 
kurias suorganizavo LB vietos val
dyba. Programai vadovavo LB apy
linkės valdybos pirm. D. Grajaus
kienė. Meninę programą atliko vy
rų trio, vadovaujamas J. Petkaičio. 
Sambūrio “Berželis” šokėjai pašo
ko tautinių šokių. Sekmadienio po
pietės posėdyje buvo aptarti eina
mieji reikalai, priimtos rezoliucijos. 
Užbaigusi kadenciją krašto valdy
bos pirm. R. Narušienė nuoširdžiai 
padėkojo valdybos nariams už 
bendradarbiavimą, ji taipogi sulau
kė padėkos už dviejų kadencijų ei
tas pirmininkės pareigas. Į naują 
JAV tarybos prezidiumą išrinkti: 
R. Narušienė, B. Vindašienė, G. 
Damašius, Br. Juodelis ir dr. P Ki
sielius. Naujas JAV krašto valdybos 
pirm. - A.Gečys.

Brazilija
Kasmetinėje Brazilijos lietuvių 

laikraščio “Mūsų Lietuva” spaudos 
šventėje, be Sao Paulo lietuvių, 
gausiai dalyvavo ir iš kitų vietovių: 
V. Anastazio, Sto. Andre, S. Ber
nardo, Guarulhos ir Aruja. Mišias 
už spaudos darbuotojus atnašavo 
kun. P. Rukšys. Jis savo pamoksle 
kalbėjo apie Dievo Žodžio ryšį su 
spausdintu žodžiu. Giesmes per pa
maldas atliko parapijos choras. Po 
pamaldų vyko vaišės. Lietuvos ge

“Talkos” lietuvių kredito kooperatyvui 
raštinės darbui, nepilnam laikui (part-time)
reikalingas tarnautojas-ja

Būtina mokėti lietuvių ir anglų kalbas. Dėl sąlygų teirautis: 
“Talka” lietuvių kredito kooperatyvas, 830 Main St. East, 

Hamilton, Ontario L8M 1L6

Tel. 905 544-7125 "Talkos" valdyba

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje., 
įsikūręs nuosavuose namuose -

arp A T A 99 LIETUVIŲ KREDITO
A KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
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santaupas................................... 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk..........2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.......................4.25%
180 dienų indėlius.....................4.25%
1 m. term, indėlius.....................5.25%
2 m. term, indėlius.....................5.45%
3 m. term, indėlius.....................5.60%
4 m. term, indėlius.....................5.75%
5 m. term, indėlius.....................5.80%
RRSP irRRIF
(Variable).....................................2.50%
1 m. ind.........................................5.25%
2 m. ind.........................................5.55%
3 m. ind......................................... 5.80%
4 m. ind.........................................5.95%
5 m. ind.........................................6.05% 
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neralinis garbės konsulas J. Valavi
čius atsiuntė sveikinimą su 1,500 
realų (piniginis vienetas) “Mūsų 
Lietuvai” paremti. Brazilijos lietu
vių bendruomenės vardu sveikino 
jos pirm. V. Tatarūnienė, įteikda
ma laikraščio reikalams 200 realų. 
Pietuose dalyvavo vienuolės pran- 
eiškietės ir spausdinimo mašinai 
pataisyti paaukojo 1000 realų. 
(“Mūsų Lietuva” 7 nr.).

Australija
A.a. Anastazija Mickevičiūtė- 

Reutienė, 97 m. amžiaus, mirė rug
sėjo 24 d. Brisbanėje. Velionė gimė 
1903 m. gegužės 22 d. Kaune. Šei
mą sukūrė su Lietuvos savanoriu 
Sergejumi Reutu. Užaugino ketu
rias dukras ir vieną sūnų. Vyras 
darbavosi geležinkelyje stoties vir
šininku. Velionė priklausė Šaulių 
sąjungai. Mėgo dainuoti ir dalyvavo 
parapijos chore. Karui baigiantis 
1944 m. pasitraukė į Vokietiją ir 
gyveno Hanau pabėgėlių stovyklo
je. Į Australiją Reutų šeima išvyko 
1949 m. ir apsigyveno Brisbanėje. 
Vyras darbavosi lietuvių bendruo
menėje, o ji buvo įsijungusi į chorą. 
Pastaruoju metu gyveno senelių prie
glaudoje, kur užbaigė savo žemišką 
kelionę. (“Mūsų pastogė” 41 nr.)

Karaliaučiaus kraštas
Karaliaučiaus srities lietuvių 

vaikams šią vasarą buvo suruošta 
dviejų pamainų stovykla Kranto 
mieste prie Baltijos jūros. Pirmajai 
pamainai vadovavo lietuvių kalbos 
mokytojos T. Ostapčiuk ir R. Mi
liutė. Čia vaikai mokėsi lietuvių 
kalbos, tautinių šokių ir žaidimų. 
Išlaidas padengė Karaliaučiaus sri
ties socialinės rūpybos fondas. Tą 
paramą gauti padėjo Karaliaučiaus 
srities lietuvių tautinės kultūrinės 
autonomijos pirm. A. Mulionis. 
Antrąją stovyklos pamainą finansa
vo Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugija Čikagoje. Kita stovykla vy
ko Įsruties pilyje, suorganizuota 
Karaliaučiaus srities lietuvių jauni

mo sąjungos ir Įsruties padagoginės 
kolegijos, vadovaujamos A. Bartni- 
ko. Joje dalyvavo jaunimas iš Kara
liaučiaus krašto, Vokietijos ir Lie
tuvos.

Iš Karaliaučiaus krašto lietu
vių vaikai dalyvavo “Atgajos” sto
vykloje Palangoje. Kretingos pran
ciškonai buvo pasikvietę 20 vaikų. 
Juos siuntė Karaliaučiaus lietuvių 
kalbos mokytojų draugija, vadovau
jama Karaliaučiaus 4-tosios viduri
nės mokyklos lietuvių kalbos moky- . 
tojo J. Miliūno. Šios stovyklos vai
kai keliavo į Žemaičių Kalvarijos 
garsiuosius atlaidus, aplankė Tel
šius, Palangą. Stovyklą finansavo 
Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamentas prie Lietuvos valdžios. 
Kitais metais, kaip rašoma “Drau
go” 204 nr., norima Karaliaučiaus 
krašte surengti vaikų stovyklas, ku
riose didesnė pusė vaikų dalyvautų iš 
Lietuvos. Būtų sudaryta veikli lietu
viška stovyklų aplinka. J. Andr.

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?
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nekiln. turto 1 m............ 7.80%

• Nemokami čekių sąskaitų 
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Pasaulinio lygio orkestras
Kamerinis Lietuvos orkestras, vadovaujamas prof. SAULIAUS SONDECKIO, 

atšventęs keturiasdešimtąją sukaktį
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□ KULTfflĖJE VEIKLOJE
GENOVAITĖ GUSTAITĖ,

Vilnius
“Mano lietuviai!” Tokių 

muziko lordo Yehudi Menuhi
no žodžių nusipelnė kamerinis 
Lietuvos orkestras, vadovauja
mas prof. Sauliaus Sondeckio.

Š. m. spalio 30 d. valstybinė
je filharmonijoje orkestras šven
tė savo sukaktį - 40-ąsias meti
nes. Lygiai tą pačią dieną - 1960 
m. spalio 30-ają toje pačioje 
Filharmonijos salėje, anot or
kestro meno vadovo ir vyriau
siojo dirigento S. Sondeckio, 
“tyliais J. S. Bacho preliudo gar
sais kamerinis Lietuvos orkes
tras kukliai pranešė apie savo 
gimimą”.

Kaip prieš 40 metų, vėl 
skambėjo J. S. Bacho preliudas 
h-mol iš “Gerai temperuoto 
klavyro”, beje, styginių orkes
trui perdirbtas S. Sondeckio. 
Programoje buvo atliktas dar F. 
Pulenko (Poulenc) koncertas 
vargonams, styginiams ir timpa
nams g-moll. (Vargonavo kitas 
sukaktuvininkas - Leopoldas 
Digrys, Lietuvos muzikos aka
demijos vargonų klasės profeso
rius, valstybinės premijos lau
reatas, tarptautinių vargoninin
kų konkursų vertinimo komisi
jos narys).

Pirmosios dalies pabaigoje 
skambėjo V. A. Mocarto kon
certas fortepionui ir orkestrui 
nr. 27, B-dur, KV 595. (Pianistė 
Ikuyo Nakamichi - japonų solis
tė, trijų tarptautinių konkursų 
laureatė).

Antrajai koncerto daliai or-

Kamerinis Lietuvos orkestras didžiajame Vilniaus universiteto kieme

Prof. Saulius Sondeckis, kamerinio Lietuvos orkestro vadovas

Lituanistiniai kursai Toronte
Aukštesnieji lituanistiniai 

kursai Toronto lietuvių jauni
mui šiais metais prasidėjo rug
sėjo 30 d. “Our Lady of Peace” 
mokyklos patalpose; baigsis se
kančiais metais gegužės 12 dieną. 
Į kursus užsiregistravo 50 
moksleivių, kurių 11 lanko X-tą 
skyrių, 23 lanko XI skyrių, o še
šiolika mokosi paskutinius metus, 
stengdamiesi baigti gerais pažy
miais ir gauti O.A.C. kreditą.

Kursų programa apima lie
tuvių kalbą ir literatūrą, Lietu
vos istoriją, tautosaką ir religiją. 
Dėsto: Irena Ehlers, Rima De- 
Julio, Nijolė Benotienė ir kun. 
E. Putrimas.

Mokslo metus pradėjome 
tėvų, mokinių ir mokytojų susi
rinkimu, primindami bendrines 
taisykles, programos reikalavi
mus, diskutavome mokslo metų 
praturtinimą išvykomis. Praėju
siais metais kursantams buvo 
suorganizuota išvyka į Otavą, 
kuri labai sėkmingai pavyko. 
Klausimas lieka neišspręstas 
kur važiuosime šiais metais. 
Lietuviškų telkinių vis mažėja, 
vietų, kuo nors susijusių su iš
eivijos lietuvių istorija, beveik 
nebeliko, todėl bet kokie visuo- 

kestras pasirinko L. van Beet- 
hoveno Simfoniją nr. 3, E-dur, 
op. 55 (“Herojiškąją”).

Paskutinei gaidai nuskambė
jus, dirigento mostas akimirkai 
lyg stabtelėjo, sustingo. Tuo tarpu 
salė griaudėjo nuo nepaliaujamų 
plojimų, šūksnių “bravo”.

Kelintą kartą išeina jis - va
dovas - lenkiasi, priima gėles 
(jų jau nebeapglėbia...), sveiki
nimus. Kupina nuoširdžiausio 
jausmo, dėkingumo, pagarbos 
salė atsistoja, o besišypsantys 
orkestrantai suka į užkulisį - jau 
į penktąjį dešimtmetį.

Orkestrą skatino entuziaz
mas, meilė muzikai, ministerio 
J. Banaičio, krikštatėviu vadina
mo prof. B. Dvariono parama. 
Prisimena S. Sondeckis: “Visa
da norėjau būti geru vaikų 
mokytoju”. Noras būti geru mo
kytoju, groti gerą, taurią muzi
ką, ją skleisti ir subūrė M. K. 
Čiurlionio menų gimnazijos 
auklėtinius, jos pedagogus į me
nų gimnazijos orkestrą. Di
džiausio savo laimėjimo jis pa
siekė 1976 m., kai Berlyne, 
Herberto von Karajano jauni
mo orkestrų konkurse, gavo 
aukso medalį, pačius gražiau
sius vertinimo, skatinimo žo
džius. Tuomet didysis muzikos 
pasaulis pamatė, išgirdo orkes
trą, jo vadovą.

Medalis, lyg burtininko laz
delė, atkėlė vartus į Europos, 
Azijos garsiuosius festivalius, 
sales. S. Sondeckis kviečiamas 
diriguoti daugelio šalių (Vokie
tijos, Prancūzijos, Lenkijos, Bel- 

menės pasiūlymai būtų labai 
naudingi lietuvių kalbą bestudi
juojančiam jaunimui.

Trečius metus iš eilės bus 
rengiama tautinių kalbų konfe
rencija balandžio mėnesį. Stu
dentai paruošia meno dirbinių, 
knygų, žemėlapių, tautinių juostų 
ir kitų su Lietuva susijusių dalykų 
parodėlę, pagamina lietuviško 
maisto, dalyvauja meniniame pa
sirodyme. Kursų mokytojai ir 
moksleiviai yra dėkingi KLB 
pirm. A. Vaičiūnui ir ansambliui 
“Gintaras” už aktyvų dalyvavimą 
šios konferencijos programoje.

Prasidėjus mokslo metams, 
kursų moksleiviams buvo pa
skelbtas konkursas geriausios 
pasakos Kalėdų tema rašymo. 
Sugalvojome paskirti pinigines 
premijas kiekvienai klasei už 
tris geriausiai parašytas pasa
kas. Likome labai dėkingi lietu
vių kredito kooperatyvo “Para
ma” valdybos pirmininkui A. 
Šileikai ir valdybai už premijų 
parūpinimą ir sutikimą jas įteik
ti. Laimėtojai bus paskelbti ir 
apdovanojimai bus įteikti Mai
ronio mokyklos Kalėdų eglutės 
metu. Geriausius rašinius mielai 

gijos, Švedijos, Austrijos, Švei
carijos, Taivano) orkestrams. 
Tuo tarpu kameriniam Lietuvos 
orkestrui dirigavo taip pat ne 
viena garsenybė. Antai orkestrą 
pavadinęs “Mano lietuviai” lor
das Y. Menuhinas dirigavo net 
59 kartus! Jis orkestrui bei 
Kauno valstybiniam chorui diri
gavo ir Lisabonoje “Expo 1998” 
atidarymo iškilmėse. (Mūsų 
spauda koncerto svarbos valsty
bei, jos įvaizdžiui nepajautė, ne
pasidžiaugė ir neiškėlė).

Prie orkestro pulto stovėjo 
ir kitos tiek užsienio, tiek mūsų 
įžymybės. Su orkestru grojo di
dieji muzikos pasaulio vargoni
ninkai, pianistai, smuikininkai, 
violončelininkai, pūtikai, daini
ninkai, chorai. Per 40 metų or
kestras aplankė daugiau nei 
keturiasdešimt šalių įvairiuose 
žemynuose, įrašė daugiau kaip 
šimtą plokštelių, kompaktinių 
diskų.

Orkestro programose ne 
kartą pasitaiko žodis “pirmas”. 
Antai 1979 m. jis pirmas iš Lie
tuvos meno kolektyvų grojo žy
miojoje Paryžiaus “Pleyel” salė
je, po dešimties metų (1989) - 
Londono “The Royal Festival 
Hall” salėje, 1991 m. Vilniuje 
atliko A. Šnitkės (Shnitke) 
“Sutartinių” premjerą (kompo
zitorius jas paskyrė sausio įvy
kių atminimui). Dar po metų 
(1992) Švedijoje, dalyvaujant 
autoriui, pirmą kartą nuskam
bėjo A. Part’o “Te Deum”. 
Pirmas jis pagrojęs taip pat K. 
Pendereckio, V. Hilerio, E. 
Denisovo, S. Slonimskio, R. 
Ščedrino kūrinius, nekalbant 
apie mūsų kompozitorių. O 
kiek išradingumo diegiant Lie
tuvoje tradicijas: J. Haydno 
“Atsisveikinimo simfonija” Nau
jųjų metų išvakarėse (nuo 1966 
m.), koncertų Trakų pilies me
nėje (nuo 1967 m.), garsiųjų 
“Nakties serenadų” Palangoje, 
grafo B. Tiškevičiaus rūmų tera
soje (nuo 1971 m.).

Orkestro meninę brandą, 
muzikos perteikimo lygį parodo 
užsienio recenzijos, pavyzdžiui, 
Liuksemburgo (1978), Mičigano 
(1979), Briuselio (1986): S. 
Sondeckio orkestras “pateikė 
labai reto techniško tobulumo, 
retos elegancijos ir reto stiliaus 
subtilumo Divertismento D-dur 
(Mocarto) K 205 versiją”; or
kestras “groja su pasišventimu 
(...) negaliu prisiminti nė vieno, 
kuris galėtų lygintis su kameri
niu Lietuvos orkestru”; “Lietu
vis orkestras - elegancijos, rafi
nuotumo ir santūrumo pavyzdys 
(...) įkvėptas tobulo grožio gar
sas. Tai nepaprasta”.

Užsienio žinovų nuomonė 
kamerinis Lietuvos orkestras 
įeina į geriausių pasaulio kame
rinių orkestrų dešimtuką, kitų 
teigimu - trejetuką.

Pradėjusiam eiti penktojo 
dešimtmečio keliu kameriniam 
Lietuvos orkestrui, jo vadovui 
prof. S. Sondeckiui norisi kuo 
nuoširdžiausiai palinkėti darbo 
ir polėkio, išlikti Olimpe.

spausdins kalėdiniame numery
je savaitraštis “Tėviškės žiburiai”.

Mes, mokytojai, didžiuoja
mės Aukštesniųjų lituanistinių 
kursų jaunimu, jų pastangomis 
tobulinti savo lietuvių kalbą, gi
linti Lietuvos istorijos, tautosa
kos, religijos žinias, džiaugia
mės tėvelių ir visuomenės orga
nizacijų parama. Jaunimas - 
mūsų visų didžiausias turtas ir 
ateitis, todėl ir toliau skatinki
me juos burtis į puikią progra
mą turinčius aukštesniuosius li
tuanistinius kursus. N.B.

LITUANISTICA, nr. 4 (40), 
1999 m., Lietuvos mokslų akademi
jos leidinys, 104 psl. ir viršeliai. Re
dagavo D. Mėlynienė ir R. Lojkai- 
tė. Išleido “Academia”, A. Goštau
to 12, 2600 Vilnius. Tiražas 400 
egz. Kaina sutartinė.

LIETUVIŠKI ELEMENTO
RIAI, didelio albuminio formato 
374 psl. leidinys, kietais viršeliais su 
aplanku. Sudarę A. Rabačiauskaitė 
ir I. Korsakaitė. Redaktorė R. 
Mackevičiūtė. Išleido Kauno “Švie
sa” 2000 m. remiant Lietuvos res
publikos kultūros ministerijai ir 
Lietuvos tūkstantmečio minėjimo 
direkcijai. Didžioji knygos dalis -

M. K. Čiurlionis Karalių pasaka (1909)

Čiurlionio festivalis
lietuviams ir kitataučiams
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Čikagiškio festivalio rengė
jai - Amerikos lietuvių meno 
draugija, kuriai vadovauja pia
nistas Rokas Zubovas. Jis buvo 
ir šio festivalio sumanytojas, su
kvietęs Čikagos lietuvius meni
ninkus bei muzikus iš Lietuvos, 
kad paminėtų savo prosenelio 
125-ąjį gimtadienį.

Tai pirmasis toks festivalis, 
skirtas M. K. Čiurlioniui, į kurio 
programą buvo įjungti ir vaikai, 
dainavę Čiurlionio harmonizuo
tas dainas, skambinę mokyklų 
koncertuose, dalyvavę parodoje, 
ir suaugusieji - “Dainavos” an
samblis, pianistai, Vilniaus sty
ginių kvartetas, dailininkai, pas
kaitininkai, aktoriai - skaitovai. 
Festivalis vyko ne tik lietuvių 
salėse, bet ir amerikiečių.

Festivalis prasidėjo lap
kričio 1 d. Čikagos Kultūros 
centre koncertu, kuris buvo pa
grindinio koncerto, įvykusio 
lapkričio 5 d., variantas, pritai- 
kytas amerikietiškai publikai. 
Salė buvo pilna. M. K. Čiurlio
nio muzikos kūrinius angliškai 
pristatė muzikologas Linas Pau
lauskis, o Čiurlionio poeziją ir 
laiškus angliškai skaitė akt. 
Audrė Budrytė.

Lapkričio 3 Lietuvių dailės 
muziejuje Lemonte įvyko kon
certas naujų lietuvių kompozi
torių, įkvėptų Čiurlionio, premi
juotų kūrinių. Tai Vytauto Bar
kausko “Karalaitės kelionė”, 
Mindaugo Urbaičio “Ramybė”, 
Remigijaus Merkelio “MiKonst”. 
Pristatė muzikologas iš Lietuvos
L. Paulauskis. Atlikėjai - Vil
niaus styginių kvartetas, pianis
tai Sonata ir Rokas Zubovai, 
Gintė Čepinskaitė. Savo poezi
ją, skirtą Čiurlioniui, skaitė poe
tės Julija Švabaitė-Gylienė, Eg
lė Juodvalkė, Daiva Karužaitė ir 
Vilija Vakarytė.

Lapkričio 4 Jaunimo centro 
galerijoje įvyko dailininkų paro
dos atidarymasv ir vaidinimas 
pagal M. K. Čiurlionio ir S. 
Kymantaitės-Čiurlionienės laiš
kus. Dalyvavo Audrė Budrytė ir 
Ričardas Šokas. Paskaitas apie
M. K. Čiurlionį skaitė, dr. 
Audrius Plioplys, muzikologai 
Danutė Liaubienė ir Linas 
Paulauskis.

Lapkričio 5 Jaunimo centro 
didžiojoje salėje įvyko pagrindi
nis šio festivalio koncertas, ap
ėmęs Čiurlionio muziką, dailę ir 
literatūrą. Po trumpų R. Zubo
vo ir koncerto garbės pirminin
kės Jūratės Sakalauskienės žo
džių Audrė Budrytė pradėjo 
programą su ištrauka iš M. K. 
Čiurlionio dienoraščio “Nemu
no šalis”. Toliau sekė maždaug

spalvotos iliustracijos, bibliografinė 
rodyklė, santraukos anglų, vokiečių 
ir rusų kalbomis. Tiražas 1500 egz. 
Spausdino “Spindulys” Gedimino 
g. 10, 3000 Kaunas. Kaina sutar
tinė.

Vilius Bražėnas, NAUJA PA
SAULIO SANTVARKA. Lietuva ir 
pasaulis iš JAV dešinės žiūrint. 
Leidėjas - Lietuvos politinių kali
nių ir tremtinių sąjunga (Laisvės ai. 
39, LT-Kaunas). Tiražas - 1,000 
egz. Leidinys gaunamas pas auto
rių: 200 Evergreen Tr., De Land, 
FL 32724-1200, USA. Kaina su 
persiuntimu - $8.75 JAV.

116 vai. ilgumo muzikinė pro
grama perpinta trumpais Aud
rės Budrytės intarpais iš Čiur
lionio kūrybos.

Girdėjome 4 liaudies dai
nas, harmonizuotas M. K. Čiur
lionio: “Oi, giria, giria”, “Oi, 
lekia, lekia”, “Bėkite, bareliai” 
ir “Kitoj pusėj Nemuno”, kurias 
atliko “Dainavos” choras, diri
guojamas Dariaus Polikaičio.

Penkias variacijas “Oi, giria, 
giria” fortepionu skambino R. 
Zubovas. Vilniaus styginių kvar
tetas atliko styginių kvarteto “C 
minor”. Vilniaus styginių kvar
tetą sudaro Audronė Vainiūnai- 
tė (pirmas smuikas), Artūras Ši- 
lalis (antras smuikas), Girdutis 
Jakaits (altas), Augustinas Vasi
liauskas (violončelė).

Poemą “Jūra” skaitė A. 
Budrytė, o mažų peizažų ciklą 
“Jūra” fortepionu atliko R. 
Zubovas.

Po A. Budrytės paskaitytos 
“Psalmės” sekė M. K. Čiurlio
nio kantata “De Profundis”, su
kurta mišriam chorui ir simfoni
niam orkestrui. Tai buvo M. K. 
Čiurlionio diplominis darbas 
Varšuvos muzikos institute. 
Kantata buvo pritaikyta Vil
niaus styginių kvartetui, atliku
siam styginių instrumentų dalis, 
o likusią ordestro dalį fortepio
nu atliko R. Zubovas. Giedojo 
“Dainavos” ansamblis, diriguo
jamas D. Polikaičio.

Gausiai susirinkusi publika 
buvo lyg užburta ir muzika, ir 
meniškai perteiktais žodžiais, 
nuoširdžiai ir ilgai plojo atli
kėjams, pagerbdama juos atsi
stojimu.

Po šio koncerto dalis atlikė
jų skubėjo į Chicago University 
Fulton Hall, kur turėjo dar 
atlikti jau minėtų naujų kūrinių 
koncertą, grojant Vilniaus stygi
nių kvartetui, Sonatai ir Rokui 
Zubovams. Kūrinius pristatė 
muzikologas Linas Paulauskis.

Festivalio koncertai buvo 
surengti Bostone, Akrone, 
Klyvlande.

Festivalio rengėjai yra dė
kingi festivalio rėmėjams: Lie
tuvių fondui, Lietuvos Kultūros 
ministerijai, visiems aukotojams 
ir organizacijoms, parėmusiems 
Čiurlionio Festivalio renginius.

»»
Kanados lietuvių katalikių moterų drauguos suvažiavime Toronte vyr. “Draugo” redaktorė DANUTĖ 
BINDOKIENĖ (viduryje), buvusi drauguos pirmininkė ANGELIKA SUNGAILIENĖ ir naujoji pirmininkė 
BIRUTĖ BIRETIENĖ

Jaunųjų Lietuvos kompozito
rių kamerinės muzikos koncertas 
įvyko š.m. spalio 18 d. Lietuvos 
muzikos akademijos didžiojoje 
salėje, Vilniuje. Programą sudarė 
trys premjeros - Peteris Due iš 
Danijos pateikė savo šiuolaikinės 
muzikos kūrinį “Nemiga”, Rim
vydas Kisevičius - septyniems ins
trumentams “Ištirps maldoje ne
rimastis” ir Gintaras Sodeika - 
kūrinį styginiam kvartetui. Be jų, 
koncerto dalyviai klausėsi Vaidos 
Striaupaitės ir Ramintos Šerkšny- 
tės kūrinių. Koncertas vyko X- 
tojo šiuolaikinės muzikos festiva
lio “Gaida” rėmuose, kaip ELTA 
rašo, sudarant galimybę pasi
reikšti ir jauniems kompozito
riams.

Vokietįjos Hannoveryje bai
giantis Pasaulinei parodai “Expo 
2000” š.m. spalio mėnesį buvo ro
domi filmai. Lietuvos paviljone 
rodytas režisierių A. Stonio ir A. 
Matelio filmas “Skrydis per Lie
tuvą” buvo pripažintas vienas iš 
geriausių ir įvertintas ketvirtąja 
vieta. Pirmoji vieta teko Liuksem
burgui, antroji Europos sąjungai, 
trečioji - Meksikai. ELTOS pra
nešime pabrėžiama, kad “Skrydis 
per Lietuvą” kainavo 800,000 litų. 
Tai nesanti per aukšta suma, nes 
pvz. Vokietijos paviljono filmai 
kainavę 20 kartų daugiau, o ge
resnio įvertinimo nesusilaukę. 
Gaminant “Skrydį per Lietuvą” 
naudota sudėtinga filmavimo 
technika, išbandyta pirmą kartą 
lietuviško kino istorijoje.

A.a. Regina Mikšytė, literatū
ros istorikė, mirė š.m. lapkričio 5 
d., eidama 78-uosius metus. Bai
gusi Rokiškio gimnaziją, 1942 m. 
pradėjo lituanistikos studijas Vil
niaus universitete, klausė Mykolo 
Biržiškos, Vinco Mykolaičio-Puti
no, Antano Salio, Motiejaus Miš
kinio paskaitų. Tapusi lituaniste, 
kurį laiką mokytojavo Rokiškio 
gimnazijoje, vėliau dirbo Lietuvių 
literatūros institute, tyrinėdama 
tautinio sąjūdžio literatūrą. Buvo 
viena ryškiausių XIX šimt. Lietu
vių literatūros tyrinėtojų, parašė 
daug studijinių straipsnių. Tačiau 
didysis jos darbas buvo poeto vys
kupo Antano Baranausko gyveni- 
tno ir kūrybos tyrinėjimai. Tuo 
klausimu išleisdino knygas “An
tano Baranausko kūryba”, “Anta
nas Baranauskas”, parengė A. 
Baranausko “Raštų” poezijos to
mą. Kaip ELTA pažymi, R. 
Mikšytė sukūrė ryškiausią litera
tūrinį paminklą “Anykščių šile
lio” autoriui. Palaidota lapkričio 
8 d. Rokiškio kapinėse.

Penkių lietuvių išeivių daili
ninkų - Vytauto Ignatavičiaus- 
Igno, Vaclovo Rataiskio-Rato, 
Romo Veselausko-Viesulo, Anas
tazijos Mažeikaitės-Tamošaitienės 
ir Antano Tamošaičio - grafikos 
darbų paroda š.m. spalio 23 d. 
atidaryta Kauno technologijos 
universiteto posėdžių salėje. Iš
statyta trylika paveikslų iš priva
čios S. Jurskytės kolekcijos. Kaip 
ELTA pažymi, R. Viesulo darbus 
yra įsigiję net 33 muziejai bei pa
veikslų rinkėjai. Šią parodą ren
gusi Fausta Paukštienė yra įsi
tikinusi, kad tiksliųjų mokslų pro
fesoriai retai kada užsuka į meno 
galerijas ir jiems trūksta meninio 
išprusimo. Parodėlės jų darbo ap
linkoj ta prasme jiems padė
siančios.

Lietuvos muzikos akademi
jos Fortepijono katedros prof. 
Halina Radvilaitė š.m. spalio 19 
d. surengė akademijos salėje kon
certą, skirtą vokiečių kompozito
riaus Roberto Šumano 190-to
sioms gimimo metinėms paminė
ti. Rengėja - pianistė koncertui 
parinko rečiau atliekamus to 
kompozitoriaus kūrinius. Nuo 
jaunystės skambinanti R. Šumano 
muziką pianistė prisipažino, kad 
tai mėgstamiausias jos kompozi
torius, nors mielai atlieka Fr. 
Šuberto ir W. A. Mozarto kūri
nius. Be to, kaip ELTA pažymi, 
pianistė įsitikinusi, kad R. Šuma
ną mėgsta tiek Lietuvos pianistai, 
tiek ir svečiai iš užsienio.

Vokietįjos vasarvietėje Use- 
dome kasmet yra rengiamas mu
zikos festivalis, skirtas vis kitai 
prie Baltijos jūros esančiai valsty
bei. Šių metų septintasis buvo pa
skirtas Lietuvai. Kaip ELTA pra
neša, festivalio atidarymo kon
certe grojo prof. Sauliaus Son
deckio diriguojamas Lietuvos ka
merinis orkestras; pasirodė ir jau
nas fagotistas studentas Žilvinas 
Smalys. Be Vakarų klasikų, atlik
ta ir M. K. Čiurlionio simfoninė 
poema “Miške”, sugrotos B. Dva
riono variacijos fagotui ir orkest
rui. Pagal festivalio programą 
Čiurlionio kūryba buvo atlikta ir 
evangelikų šventovėje, kur taipgi 
pasirodė violončelininkas D. Ge
ringas ir smuikininkė O. Galvydy- 
tė. Tenai dar koncertavo ir Vil
niaus savivaldybės choras “Jauna 
muzika”. Lietuvių muzika skam
bėjo šešiolikoje koncertų - be 
Čiurlionio, buvo atlikti kai kurie 
J. Gruodžio, E Balsio, Br. Kutavi
čiaus, V. Barkausko, A. Bražins
ko ir kt. kūriniai.

“Lietuviški elementoriai”, to
kiu pavadinimu š.m. antroje pu
sėje pasirodė puošnus 374 psl. 
gražiai įrištas, spalvotomis iliust
racijomis išdailintas leidinys, už
tikrintai papildantis lietuvių švie
timo literatūros istoriją. Knygą 
sudarė Aurelija Rabačiauskaitė ir 
Ingrida Korsakaitė. Išleido lei
dykla “Šviesa” Kaune. Redagavo 
Regina Mackevičiūtė, dailininkė 
Vida Kuraitė. Leidinio turinį su
daro: pratarmė, lietuviškų ele
mentorių raida, specialiųjų mo
kyklų elementoriai, elementoriai 
akliesiems, elementoriai vaikams 
su klausos negalia, elementorių 
kalba, elementorių iliustravimas 
ir apipavidalinimas, lietuviškų 
elementorių bibliografinė rodyk
lė, pabaigos žodis, santraukos 
anglų, vokiečių ir rusų kalbomis, 
pavardžių rodyklė. Leidinyje mi
nimi ir išeivijos pedagogai, ele
mentorių sudarytojai ir leidėjai. 
Rašoma: “Išsamiausius nurody
mus davė ir, manytume, rūpestin
giausiai elementorių parengė An
tanas Rinkūnas (1910-1985)”. Iš
spausdinta pastarojo nuotrauka, 
apžvelgtos jo paruoštos ir reda
guotos “Kregždutės”, spalvotai iš
ryškintos iliustracijų skyriuje. Ap
rašyti ir gerai įvertinti kiti išeivi
jos elementorių autoriai: Ignas 
Malėnas-Malinauskas (1900-1980), 
Elena Akmenskaitė-Ruzgienė, 
Stepas Zobarskas bei Lenkijoje 
gyvenę - Paulė Tamulevičiūtė, 
Juozas Vaina. Snk.
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PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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

AKTYVAI per 60 milijonu dolerių
IMA UŽ:MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind...................... 4.20%
180-364 d. term.lnd.....................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, RRIF ir OHOSP

“Variable"...............................3.80%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.... 5.10% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.... 5.35% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind.... 5.40% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind.... 5.65% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind.... 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%

Nekiln. 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 
mortgičius iki $750,000.

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

Kiti patarnavimai INTERAC~PLUS kOltSlė
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 3'/i%

♦ 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)

LEDA# IlEFIUGEUATIOV 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

11111111 1111111111111 
ROYAL LePAGE 

iiiilininiu i mini

Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti. 
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

VISAIS NEKILNOJAMO TURTO KLAUSIMAIS
- PARDAVIMU AR PIRKIMU - 

sąžiningai patarnausiu.

PIRMIAUSIA PRAŠAU SKAMBINTI

TEODORUI STANULIUI, b.a.
Associate Broker

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

Toronto, Ont. M6P 1A9

ŠALFASS-gos metiniame suvažiavime š.m. lapkričio 18 d. Toronte val
dybos pirm. AUDRIUS ŠILEIKA įteikia garbės nario pažymėjimą žy
miam sportininkui veteranui ANTANUI SUPRONUI Ntr. V. Paulionio

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Vaikų skurdą Kanados par
lamentarai jau 1989 metais, 
tuometinio naujųjų demokratų 
vadovo Ed Broadbent paskatin
ti, pažadėjo išnaikinti per 11 
metų. Tuo metu Kanadoje buvo 
skaičiuojama, kad 936,000 vaikų 
(vienas iš septynių) gyvena 
skurdžiose sąlygose. Nuošim
čiais jų provincijose ir teritorijo
se buvo nevienodai: daugiausia 
buvo Newfoundlande (25.1%), 
o mažiausiai Britų Kolumbijoje 
(14.8%). Bet per tuos 11 metų 
vaikų skurdo problema ne tik 
kad nebuvo išspręsta, bet ji pa
didėjo. Šiais metais jau priskai
čiuojama 1.3 milijono vaikų 
skurde. Vien tik Ontario pro
vincijoje per 11 metų vargingų 
vaikų skaičius pakilo 91%: nuo 
247 iki 471.5 tūkstančių. Taigi, 
dabar beveik vienas iš šešių 
skursta. Tuo tarpu Kanados 
ekonominė padėtis tapo geres
nė negu prieš 11 metų. Cam
paign 2000 sąjūdis, kuris jungia 
85 vaikų skurdu suinteresuotas 
grupes visoje Kanadoje, žada 
raginti federacinę valdžią, kad ji 
stropiau bandytų įgyvendinti sa
vo pažadus toje srityje. Siūloma, 
kad federaciniai fondai vaikų 
skurdo problemai spręsti būtų 
padidinti iki $16 bilijonų per 
ateinančius 5 metus ir būtų su
daryti planai pagerinti jų būklę 
per vargstančių šeimų pajamų 
priedus, socialinį aptarnavimą, 
pigių butų ir naujų darbų pro
gramas.

Karalienės atstovės litera
tūrines premijas šiais metais 
laimėjo: Michael Ondaatje už 
savo novelę Anil’s Ghost, kuri 
jau prieš tai buvo laimėjusi tris 
svarbias literatūrines premijas 
(kanadiečių Giller, amerikiečių 
Kiriyama Pacific Rim ir prancū
zų Prix Medičis)’, Timothy Find
ley už savo dramą Elizabeth 
Rex, praeitą vasarą jau vaidintą 
Stratfordo festivalyje. Už nove
lę prancūzų kalba Un vent se le
ve qui eparpille laimėjo, mont- 
realietis Jean-Marc Dalpe. Pre
mijos taip pat buvo skiriamos 
už poeziją - laimėtojai Don 
McKay (anglų k.) iš Victoria 
(B.C.) ir montrealietis Nor
mand de Bellefeuille (prancūzų 
k.); už prozos veikalus (non-fic- 
tiori) - laimėtojai torontietė Ne
da Mezlekia ir Gerard Bou
chard iš Chicoutimi, Kvebeko. 
Vaikų literatūros premijas lai
mėjo Deborah Ellis iš Dunville, 
Ontario, ir montrealietė Carlot-

te Gingras. Kiekvienas laimėto
jų gavo $15,000 ir specialiai įriš
tą laimėjusią knygą bei pakvieti
mą į jų garbei surengtą iškil
mingą balių Rideau Hali Ota
voje.

Karališkasis Ontario mu
ziejus (ROM) Toronte papildė 
savo rinkinius $104 milijonų 
vertės dovana: Toby ir Joey Ta- 
nenbaum padovanojo muziejui 
savo meno rinkinį, 1,800 skulp
tūrų, keramikos darbų bei bron
zinių ornamentų iš Kinijos ir 
Artimųjų Rytų. Tai rūdiniai, kai 
kurie iš jų datuoti tarp 3000 ir 
500 metų pr. Kr., kuriuos Ta- 
nenbaumai rinko ištisus 20 me
tų, kad padovanotų juos kaip 
padėką Kanadai už prieglaudą. 
Mat J. Tanenbaumo senelis 
Abraham atvyko į Kanadą 1911 
metais iš mažo Lenkijos mieste
lio su $8 kišenėje, atidarė savo 
kuklų “kromelį” ir po trejų me
tų atsikvietė savo žmoną ir tris 
vaikus. Vienas iš jų, Max (Joey 
tėvas) tapo vienu iš didžiausių, 
ir turbūt vienu iš turtingiausių, 
Toronto statybų rangovu. “Mes 
norėjom padovanoti šį rinkinį 
muziejui, kol dar esame sveiki ir 
gyvi”, įteikdami dovaną muzie
jaus direktoriui William Thor
sell užbaigė Toby ir Joey Ta- 
nenbaum: “Tai bus simbolis 
mūsų nuoširdžios padėkos šiai 
žavingai šaliai - Kanadai”.

Ontario cigaretės yra per 
daug pigios, ir provincija turėtų 
pakelti joms mokesčius, teigia 
dr. T. Stephens, vyriausias pro
vincijos tabako gaminių tyrinė
tojas. Pabranginimas sėkmin
giau padėtų atbaidyti jaunuo
lius nuo rūkymo, tuo tarpu ne
mažas kainų skirtumas įvairiose 
provincijose ir pasienio valstijo
se skatina kontrabandą. Ontario 
Kvebeke - $32.58. Tačiau paat- 
lantės provincijose kainos yra 
aukštesnės, nuo $38.32 iki $53. 
30; vakarinėje Kanadoje kainos 
svyruoja tarp $41.03 (Albertoje) 
ir $49.59 (Br. Kolumbijoje). 
JAV pusėje jos irgi brangesnės: 
Tabacco Research įstaiga pa
tiekia kainų palyginimus. Kar
tonas (200 cigarečių) Ontario 
kainuoja $31.68; jos pigios ir 
C$49 Minesotoje, C$60 Niujor
ke, C$55 Maine bei C$49.50 
Vermonte. Rūkymas kasmet 
numarina apie 12,000 žmonių 
bei kainuoja daugiau kaip $1 bi
lijoną sveikatos paslaugoms 
vien tik Ontario provincijoje.

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

Sportas
“Aušros” žinios

Kalėdų eglutė - gruodžio 5, 
6.30 v. vak. Prisikėlimo parapijos 
salėje. Tėvų komiteto ir trenerių 
pagerbimas - gruodžio 8 d., 7 v.vak. 
Po šių įvykių treniruočių iki sausio 
mėnesio pradžios nebus. Įvairiais 
šio klubo klausimais skambinti R. 
Jaglowitz tel. 622-9919 ir L. Hurst 
tel. 905 279-7386.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: LKL varžybų 

lentelė: 1. Vilniaus “Lietuvos ry
tas”, 2. Kauno “Žalgiris”, 3. Vil
niaus “Sakalai”, 4. Klaipėdos 
“Neptūnas”, 5. “Šiauliai”, 6. Aly
taus “Alita”, 7. “Panevėžys”, 8. Ma
rijampolės “Kraitenė”. Lietuvos 
moterų krepšinio rinktinė Vilniuje 
nugalėjo Vokietijos rinktinę 91:79 
ir užsitikrino sau kelią į 2001-ųjų 
rugsėjo mėn. Prancūzijoje vykstan
čias Europos čempionato baigmi
nes rungtynes.

RANKINIS: Slovakijoje vyku
siose tarptautinėse varžybose Lie
tuvos moterų rankinio rinktinė iš
kovojo trečiąją vietą.

SUNKIOJI ATLETIKA: Ja
ponijoje vykusiose jėgos trikovės 
planetos pirmenybėse biržietis 
Žydrūnas Savickas, svorio grupėje 
per 125 kg, pritūpė su 410 kg svorio 
štanga, išspaudė nuo krūtinės 250 
kg ir atkėlė nuo žemės 360 kg, 
bendroje įskaitoje - 1020 kg ir lai
mėjo bronzos medalį.

KIKBOKSAS: Prahoje (Čeki
ja) vykusiame kikbokso čempionate 
klaipėdietė Aurelija Gedvilaitė iš
kovojo aukso ir sidabro medalius.

MUAI TAI: Lietuvos ir Vokie
tijos rinktinių “muai tai” susitikime 
Kaune pranašesni buvo lietuviai, 
laimėję 6:5.

ŠOKIAI: Tarptautinėse sporti
nių šokių federacijos pasaulio var
žybose Vienoje Kauno “Sūkurio” 
atstovai A. Bizokas ir E. Daniute 
buvo treti klasikinių šokių progra
moje.

LTOK: Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto pirmininku naujai 
ketvertų metų kadencijai perrinktas 
dabartinis pirm. Artūras Poviliū
nas. Vicepirmininkais išrinkti Vytas 
Nėnius ir Evaldas Skyrius.

NAUJA Lietuvos sporto istori
jos knyga “Olimpinis sportas, Olim
pijos ir olimpinės žaidynės”, pa
ruošta prof. dr. Stasio Stonkaus, 
neseniai pasiekė skaitytojus. V.P.

F -sAMocniA- Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

2455 Cawthra Rd., Unit 20 POST ™. (905) 281 -9665
1-888-861-7944 

(nemokamas)INTERNATIONAL

❖ siuntinių pristatymas į adresato namus
❖ maisto siuntiniai
« pinigų pervedimas
❖ pristatymo patarnavimai (courier service)
'> komerciniai persiuntimai (commercial shipments)
❖ kelionių patarnavimai

Mes siunčiame siuntinius į 
BALTIJOS VALSTYBES, RUSIJA, UKRAINĄ 

BEI KITAS EUROPOS VALSTYBES
Darbo vai. nuo pirmadienio Iki šeštadienio 9 V.r. - 6 V.V.

WALTER V. DAUGINIS
IVSlHty(E - 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

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 118 milijonų dolerių

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
• mortgičius Iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Une of Credit)
• komercinius mortgičius

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 MŪ8LĮ TINKLALAPĮ: www.parama.net
Elektroninis paštas: parama@total.net

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Plrmad., antrad. Ir trečlad. 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

MasterCard Cirrus

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

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 
-tZz/ MEDELIS

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS1

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

TEIRAUKITĖS APIE GERIAUSIAS SEZONO KAINAS
IKI LAPKRIČIO PABAIGOS A. MEDELIS YRA ATOSTOGOSE.
Tuo metu skubiais kelionių reikalais kreipkitės angliškai į 

bendradarbę Lidiją telefonu 416-531-8110, arba Margaret, tel. 
416-531-4800. Mano klientams bus duodama atitinkama 
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 I RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

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


Lietuviškos atžalos mokslo keliu
Edmundo ir Liusės Dervaičių vaikai - visi lankė pradžios mokyklą 
Fonthill, Ontario bei Notre Dame gimnaziją Welland, Ontario. Baigė 
“Ontario Scholar” pažymėjimu (provincijoje aukščiausiais pažymiais). 
Visi dalyvavo “Canadian Legion” iškalbos konkursuose, mokėsi pianino, 
stovyklavo “Neringos” stovykloje, joje ir vadovais buvo. Tėvai ir seneliai 
linki visiems geriausios sėkmės ir laimingos ateities.

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas suteikia iki 2,500 
dolerių kalėdinę paskolą, kuri bus patvirtinta labai greitai.

Kalėdinės paskolos prašymų blankus galėsite pasiimti mūsų 
bankeliuose nuo spalio 17 dienos. Užpildžius galite pristatyti 

asmeniškai, atsiųsti paštu arba faksu.

Dėl išsamesnės informacijos skambinkite mums. 
Kad lengviau būtų, galite pasinaudoti mūsų debito kortele.

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

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

Maloniai Jūsų visų laukiame -
VEDĖJA

NORINTIEMT PRADŽIUGINTI 
JAVO ARTIMUO/IUJ 

JVENTINĖMIT DOVANOM IT t

%

$i

DR. KRISTINA DERVAITYTĖ, 
gimusi 1975 m. spalio 15 d., baigė 
gimnaziją 1992 m., buvo abiturientų 
klasės atstovė. Ji 10 metų mokėsi 
pianino ir įsigijo mokytojos laipsnį, 
laimėjo daug premijų “Canadian Le
gion” iškalbos konkursuose. Gavo 
stipendiją McGill universitete, į kurį 
įstojo 1992 m., o 1995 m. į Western 
universiteto (London, Ontario) me
dicinos fakultetą. Įsigijo medicinos 
daktarės laipsnį 2000 m. gegužės 
mėn. Kristina toliau studijuoja obste- 
triką-ginekologiją. Kristina 1999 m. 
rugsėjo mėn. susituokė su širdies chi
rurgu dr. Alex Lee.

<0 SKAITYTOJAI PASISAKO
INŽ. DANIELIUS DERVAITIS, 

gimęs 1976 m. gruodžio 1 d., baigė 
gimnaziją 1993 m., gavo stipendiją 
Guelph universitete. Įstojęs 1993 m. 
į “Co-op” programą “Environmental 
Engineering” srityje, baigė 1999 m. 
inžinieriaus laipsniu. Jis dalyvavo 
“Canadian Legion” iškalbos konkur
suose, pateko į Sault St. Marie mies
te vykusius finalus. Jis dabar dirba 
Scotia-McLeod firmoje Toronte, 
planuoja tęsti studijas M.B.A. - vers
lo administracijos magistro laipsniui.
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Nemokamas namų įvertinimas

it Realty Ine.

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

Juozas (Joseph) NORKUS

AMANDA DERVAITYTĖ, B. Ed„ 
gimusi 1978 m. rugpjūčio 31 d., gim
naziją baigė 1995 m., McGill uni
versitete Montrealyje studijavo švie
timo fakultete, 2000 m. baigė moky
tojos laipsniu - “Bachelor of Edu
cation”. Šiuo metu dirba Toronte 
“Oxford Learning Centre” švietimo 
vedėja. Kitais metais žada mokyto
jauti gimnazijoje Montrealyje, vėliau 
vykti į Lietuvą.

REBEKA DERVAITYTĖ,

SVEIKINANT
Nuoširdžiai sveikinu “Tėviškės 

žiburius” 50 metų jubiliejaus proga. 
Gaunu daug lietuviškos spaudos. 
Nors Jūsų laikraštis ateina gerokai 
pavėluotai, jo niekada neatsisaky
siu. Jį gerbiu dėl teikiamų žinių gi
laus pozityvumo ir lietuvių kalbos 
svarumo.

Su pagarba,
Ambasadorius Algirdas Žemaitis, 

Roma- Vilnius
NETIKSLI INFORMACIJA
“TŽ” 2000 m. 41 nr. išspaus

dintame straipsnyje “Tarp didvyriš
kumo ir niekšybės” įsibrovė netiksli 
skaudinanti informacija apie a.a. J. 
Bacevičių-Baltrušaitį-Vygaudą, esą 
jis buvo NKVD užverbuotas ir iš
davė “Tauro” apygardos vadovybę. 
Ši klaidinanti informacija buvo pa
skelbta “Laisvės kovų archyvo” 
1991 m. 1 nr. ir pakartota minėta
me “TŽ” straipsnyje. Viską ištyrus 
pasirodė, kad Vytautas Bacevičius 
buvo taurus patriotas, enkavedistų

žiauriausiai kankintas ir Tuskulė
nuose nužudytas.

Vytautas Grinius,
Marijampolė

Red. pastaba. Prie šio turinio 
paaiškinimo autorius atsiuntė visą 
dokumentaciją, įrodančią karinin
ko Vytauto Bacevičiaus nekaltumą, 
jo apdovanojimą Vyčio kryžiaus or
dinu (po mirties).

PATAIKAUJA LENKAMS
Mūsų gyvenime kiek daug su

maišties, kiek netikrumo, kad ir su
sivokti negali. Lenkai pakėlė gal
vas, nes jiems pataikaujama kaip 
niekada. Vietoje Vaivos Vėbraitės 
švietimo ministerio pavaduotoju 
paskirs baisų lenką, į apskritį vėl 
lenką. Žodžiu, autonomija planin
gai įgyvendinama.

Susikvietė mus, direktorius, į 
susirinkimą ir pasakė, kad visi mo
kyklos darbuotojai privalo parašyti 
“savo noru” prašymus, kad vieną 
savaitę dirbs be atlyginimo. Ir to 
mes turime patys prašyti. Savo mo-

TORONTO
Prisimenant karius

gimė 1980 m. rugpjūčio 7 d., gimna
ziją baigė 1997 m. buvo mokinių ta
rybos pirmininkė, “Debating Club” 
narė. McGill universitete trečius me
tus ruošiasi bakalauro (B.A.) laips
niui,-po to žada studijuoti teisę.

MIRTIES PRANEŠIMAS
A+A

VYTAUTAS KAZIMIERAS BANELIS, 
gimęs 1926 m. Panevėžyje, staiga mirė š.m. lapkričio 
16 d. New Haven, Connecticut, JAV. Palaidotas 
Ridgefield, Conn. Paliko sūnų Liną su jo žmona 
Joan Andrews, Middletown, Conn., brolį Algimantą 
ir brolienę Nijolę Toronte, sūnėnus su šeimomis - 
Kęstutį Otavoje ir Vaidilą Toronte.

Seimą

MIRTIES PRANEŠIMAS

A+A
LIUBA SVIRPLIENĖ

mirė 2000 m. lapkričio 21 d., sulaukusi 78 m. amžiaus.
Giliame liūdesyje paliko sūnus - Joną su žmona 

Cristy ir Antaną su žmona Violeta bei jos mamą Anta
niną, vaikaičius - Petrą, Rachel, Ryan su žmona Eden ir 
provaikaitę Darrel, Larissą su vyru Cameron ir Saulių.

Palaidota lapkričio 24 d. iš Prisikėlimo šventoves 
Šv. Jono lietuvių kapinėse.

Seimą

Kariuomenės šventės minė
jimas praeitą sekmadienį, lap
kričio 26, pradėtas Lietuvos 
kankinių šventovėje 11 vai. ryto 
Mišiomis, kuriose organizuotai 
su vėliavomis dalyvavo Vlado 
Pūtvio šaulių kuopa ir Lietuvos 
karininkai, šiuo metu atliekan
tys jiems skirtas užduotis Bor
den karo bazėje. Mišias aukojo 
ir pamokslą pasakė Lietuvos ka
riuomenės kapelionas kpt. kun. 
Saulius Kasmauskas.

Antroji minėjimo dalis vyko 
Toronto Lietuvių Namuose 2.30 
vai. p.p. Į Kar. Mindaugo menę 
susirinko apie 300 tautiečių. 
Įnešus vėliavas, sugiedojus Ka
nados himną, tylos minute pa
gerbus žuvusius už Lietuvos 
laisvę, kapelionas kpt. S. Kas
mauskas sukalbėjo invokaciją. 
Įvadinį žodį tarė VI. Pūtvio šau
lių kuopos vadas V. Pečiulis, 
pristatęs Lietuvos karininkus ir 
kitus garbės svečius, kuriems 
šaulės prisegė po gėlę. Po Lie
tuvos gen. garbės konsulo H. 
Lapo ir KLB krašto valdybos 
pirmininko A. Vaičiūno sveiki
nimų pagrindinis minėjimo kal

bėtojas mjr. Antanas Jucius pa
pasakojo apie dabartinės Lietu
vos kariuomenės sudėtį, gink
luotę ir tikslus. Po jo apie savo 
karines tarnybas trumpai kalbė
jo: mjr. S. Ražėnas, mjr. G. Lu
košius. kpt. G. Jundzila, kpt. D. 
Bieliauskas, kpt. Itn. A. Lėkštu
tis, Itn. E. Paulavičius, Itn. G. 
Kuckailis, kapelionas kpt. S. 
Kasmauskas ir pik. G. Dapkevi- 
čius, įteikęs Lietuvos kariuome
nės vado gen. J. Kronkaičio pa
dėkos lakštus šauliams ir šau
lėms, globojantiems Lietuvos 
karininkus, kai tik jie atvyksta į 
Bordeno bazę.

Vėliavas išnešus, meninę 
dalį atliko vyrų choras “Aras”, 
vad. L. Turūtaitės. Akompa
nuojant E. Morkūnienei, choras 
įspūdingai padainavo kariškų 
bei patriotinių dainų ir kaip vi
sada susilaukė gerą įvertinimą 
išreiškiančio dėmesio. Minėji
mas baigtas baigiamuoju KLB 
Toronto apylinkės pirm. D. 
Garbaliauskienės žodžiu ir visų 
sugiedotu Tautos himnu. Minė
jimą rengė KLB Toronto apy
linkės pavedimu Toronto VI. 
Pūtvio šaulių kuopa. S.

kykloje mes kalbėjome, ką daryti. 
Juk yra šeimų, kur abu tėvai yra 
mokytojai, kas maitins vaikus? Vie
ningai nutarėme nepaklusti reikala
vimui ir parašėme tokį laišką, kad 
sutiksime eiti neapmokamų atosto
gų, jeigu: L tokių atostogų eis pre
zidentas ir visa prezidentūra, 2. sei
mo pirmininkas ir visi seimo nariai, 
3. premjeras ir visi vyriausybės na
riai, 4. Vilniaus rajono visi darbuo
tojai (merė, švietimo skyrius ir 1.1.)

Matyt, tai bus tarsi bombos 
sprogimas; ką su manimi darys, ne
žinau. Bet kartu atsisakė ir Mari- 
jampolio, Maišiagalos direktoriai. 
Lenkai pažadėjo parašyti tokius 
prašymus, nes jiems iš Lenkijos ir 
tas dienas apmokės. Nežinau, koks 
bus tolesnis mūsų likimas, bet da
bar taip pasielgėme. Juk kažkam 
reikia kovoti. Yra jaunų mokytojų, 
reikia juos ginti ir mokyti gintis nuo 
savivalės. Mokytoja, Vilnius

.A.a. STEPONO VARANKOS 
ATMINIMUI

Gražų saulėtą rudens sekma
dienį, 2000 m. spalio 15 dieną, Mai
šiagalos bažnyčioje buvo aukoja
mos šv. Mišios už Kanadoje mirusį 
Vilniaus krašto lietuvių sąjungos iš
eivijoje narį, centro valdybos pirmi
ninką, vieną Kanados lietuvių žur
nalistų sąjungos steigėjų Steponą 
Varanką ir kitus, gyvus ir mirusius, 
lietuvių išeivijos draugijų narius.

Šventas Mišias aukojo kunigas 
dekanas Miroslavas Balcevičius. Į 
šv. Mišias susirinko miestelio bend
ruomenė: LDK Algirdo vidurinės 
mokyklos mokiniai, jų tėveliai, mo
kytojai. Per šv. Mišias giedojo mūsų 
mokyklos vienuoliktos ir devintos 
klasės mokinės ir kelios buvusios 
abiturientės.

Bažnyčioje tvyrojo pakili šven
tiška nuotaika. Jautėme pagarbą 
žmonėms, tiek daug laiko ir meilės 
skyrusiems Lietuvai.

Daiva Petrovskaitė,
Maišiagalos LDK Algirdo vidurinės 

mokyklos XI klasės moksleivė

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

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

DENTAL OZNRE
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

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

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, ase, u.b.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060 
Fax 416 236-1809

A+A
ALFONSUI VAIČIŪNUI

mirus Lietuvoje,
jo brolį, KLB krašto valdybos pirmininką, 
ALGIRDĄ VAIČIŪNĄ bei jo šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame -

KLB krašto valdyba

A+A
PRANUI BERNECKUI, 

nepailstančiam, ilgamečiam sportininkui bičiuliui, 
buvusiam sporto klubo “Vytis”, ŠALFASS-gos bei 
Sporto fondo pirmininkui, užbaigus ilgą, vingiuotą 
gyvenimo kelią ir iškeliavus į amžinybę, žmoną 
ELENĄ, dukrą ANDRĖJĄ su šeima bei visus 
artimuosius šią sunkią gyvenimo valandą nuoširdžiai 

užjaučia ir kartu su Jumis liūdi -
Baneliai V. Paulionis

Krašauskai Sondai
Kirkiliai A. Supronas

Nešukaičiai

A+A
PRANUI DEVEIKIUI

mirus Lietuvoje,
jo broliui JONUI reiškiame nuoširdžią užuo
jautą -

Hamiltono DLKAlgirdo šaulių kuopa

A+A
PRANUI BERNECKUI, 

ilgamečiam sporto veikėjui, buvusiam Toronto 
lietuvių sporto klubo “Vytis”, Šiaurės Amerikos 
lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos, Ka
nados lietuvių sporto fondo pirmininkui, iške
liavus į užtarnautą, amžiną poilsį, žmonai 
ELENAI, dukrai ANDRĖJAI su šeima, gimi
nėms bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir kartu su Jumis liūdi -

Kanados lietuvių sporto fondas

Vietoj kalėdinių sveikinimų at
virukais įsirašė į bendrą sveikinimą 
ir paaukojo “Tėviškės žiburiams”:

$80 - Antanas Bumbulis ir 
dukros; $55 - Teklė ir Adolfas Se- 
koniai, Wasaga Beach, Ont.; $50 - 
O.V.A. Skrebūnai, Stasys Paketu- 
ras ir Danutė Raščiuvienė, West 
Lome, Ont., Sofija ir Vytautas Bal
sevičiai, Georgetown, Ont., Gerda 
ir Albinas Tarvydai, S. V. Kneitai, 
Oshawa, Ont.; $40 - Bronius Gra
jauskas, Hamilton, Ont.; $37 - Ma
rija ir Juozas Zažeckai, Cambridge, 
Ont., Sofija ir Juozas Sendžikai, St. 
Catharines, Ont., dr. Aleksas ir 
Aldona Valadkos; $35 - Marija ir 
Jurgis Astrauskai; $30 - Ona ir 
Vladas Keziai, Ancaster, Ont., 
Bronius ir Elena Kišonai, Marija 
Pranaitienė ir Aldona Zarembaitė, 
Ada ir Juozas Buivydai, Ottawa, 
Ont., Alfonsas Marcis ir dukra 
Milda, Juozas ir Marytė Rybiai, 
Elena Bersėnienė, J. K. Dervaičiai 
ir Genovaitė Kudžmaitė, St. 
Catharines, Ont.; $25 - Jonas Ka
raliūnas, St. Catharines, Ont., Zig
mas ir Ona Girdauskai, K. E. Ga- 
pučiai, Bothwell, Ont., G. T. Cipa- 
riai, Rodney, Ont., V. V. Augėnai, 
Jane ir Zenonas Mažonai, A. G. 
Skaisčiai, Grimsby, Ont., Genė ir 
Eugenijus Kuchalskiai; $22 - Elena 
ir Kazys Gudinskai, Hamilton, 
Ont., V. Naruševičius, West Lome, 
Ont.

$20 - Danguolė Radzevičienė, 
Klara ir Kostas Stankai, St. Ca
tharines, Ont., Birutė, Jonas Luk
šiai ir šeima, Tillsonburg, Ont., 
Ona Linčiauskienė, Ona ir Petras 
Polgrimai, St. Catharines, Ont.,-Bi
rutė Abromaitienė ir dukra Angelė, 
Irena Baltakienė ir sūnūs Vitas, Al
gis ir Linas, Bronė ir Aleksas Pa- 
rėščiai, Hamilton, Ont., Zita Didž- 
balienė, Valentinas Poškaitis, Jonas 
Aukštaitis, G. ir B. Trinkų šeima, 
Liudvika Morkūnienė, Eugenija 
Beržaitienė ir šeima, Hamilton, 
Ont., E. P. Žuliai, Albina Augaitie- 
nė ir šeima, Nelė ir Jonas Budriai, 
Albina Rimkienė, Hamilton, Ont., 
Elena ir Vytautas Bilevičiai, Hamil
ton, Ont., Kristina ir Stasys Janavi
čiai, Teresė ir Vladas Slėniai, Vida, 
Feliksas Mockai ir šeima; $17 - 
Danutė ir Bronius Staškevičiai, 
Verdun, Que.; $15 - Kristina Žu
tautienė ir sūnūs; $10 - Juzė Žulie- 
nė, Teofilė Kobelskienė; $7 - Elena 
Vyšniauskienė, Dutton, Ont.

stra 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 (ypatingai žemos kainos 
norintiems pailsėti ir išvykstantiems iki gruodžio 12 d.)* Draudą * Bilietus 
atvykstantiems iš Lietuvos (pristatymas į namus per vieną parą) * Doku
mentų vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą * Dideles nuolaidas 
dažnai keliaujantiems * Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas. 
Dėmesio! Garantuojame kelionės lėktuvu kainą $999 įskaitant mokesčius, 
norintiems skristi į Lietuvą 2001 metais iki gegužės 26 dienos, jeigu įmo
kėsite už bilietus iki 2001 metų sausio 5 dienos. Maršrutas ir lėktuvų bend
rovė jūsų pasirinkimui.

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

MARGUTIS
PYSANKA - V.I.M. Ine.
4134 Dundas St. West, Etobicoke, ON, M8X 1X3

Tfel7~(41 6) 233-4601

Siuntiniai laivu ir lėktuvu
TIESIOG į VILNIŲ

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

★Pristatymo kaina $15 už siuntinį

X
COUPON

OFF
‘Valid only at head office, 4134 Dundas St.W. 

until December 31,1999
OFF ONE COUPON PER PARCEL
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Anapilio žinios

- Lapkričio 19, sekmadienį, 
pakrikštyta Roberto ir Ramonos 
(Baliūnaitės) Grybų dukrelė Vero- 
nika-Sara.

- Gruodžio 1 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną Mi
šios bus vakare 7 valandą, o po Mi
šių - Šventoji valanda prie išstatyto 
Švenčiausiojo.

- Pirmosios Komunijos pasi
ruošimui pamokos vyksta sekma
dieniais po 9.30 v.r. Mišių kleboni
joje. Pamokas veda Janina Dze- 
mionienė, o jai padeda Romas Ole
ka ir Zita Bersėnaitė-Cers.

- Mūsų parapijos KLK moterų 
draugijos skyrius gruodžio 10, sek
madienį švęs tradicinę Marijos Ne
kalto Prasidėjimo šventę ir 11 v.r. 
Lietuvos kankinių šventovėje su 
savo vėliava dalyvaus Mišiose. Po 
Mišių Anapilio parodų salėje bus 
kun. E. Putrimo paskaita, vaišės ir 
loterija.

- Parapijos Jaunų šeimų sek
cija rengia vaikučiams Kalėdinę eg
lutę gruodžio 17, sekmadienį, po 
9.30 v.r. Mišių Anapilio didžiojoje 
salėje.

- Anapilio knygyne galima įsi
gyti punskiečio poeto A. Uzdilos 
knygą “Širdies virpsniai”, lietuviškų 
kalėdinių sveikinimo atvirukų ir 
Kūčių plotkelių.

- Naujojo tūkstantmečio pir
mąją dieną Lietuvos kankinių šven
tovėje švęsime iškilmingai: Mišios 
bus 11 vai. ryto su religiniu koncer
tu bei vaišės parapijos salėje vi
siems parapijiečiams. Tą dieną 9.30 
v.r. Mišių nebus. Autobusėlis va
žiuos įprasta sekmadienio tvarka.

- Naujojo tūkstantmečio suti
kimo pokylis prasidės Anapilio sa
lėje gruodžio 31, sekmadienį, 7 v.v. 
Bilietai jau platinami parapijos sa
lėje. Juos galima taip pat užsisakyti 
pas R. Celejevvską telefonu: 416 
231-8832.

- Lapkričio 25, šeštadienį, Del
hi LB apylinkėje buvo iškilmingai 
atšvęsta Lietuvos kariuomenės 
šventė. Šv. Kazimiero šventovėje 
Mišias aukojo ir pamokslą sakė 
Lietuvos kariuomenės kapelionas 
kun. kpt. Saulius Kasmauskas, o 
pamaldose iškilmingai dalyvavo iš 
Borden karo bazės atvykę Lietuvos 
karininkai ir Toronto VI. Pūtvio 
šaulių kuopos atstovai. Minėjimą 
parapijos salėje pradėjo apylinkės 
pirmininkė T. Pargauskienė, o vedė 
Toronto šaulių vadas V. Pečiulis. 
Po minėjimo vyko vaišės, kurių me
tu buvo paminėta Vytauto ir Ade-' 
lės Čiuprinskų 66 m. santuokinio 
gyvenimo sukaktis ir jiems sugiedo
ta “Ilgiausių metų”.

- Mišios gruodžio 3, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Mykolą Vaišvilą 
ir Jurgį, Uršulę Kuklierius; 11 v.r. 
už parapiją; Vasagos Gerojo Gany
tojo šventovėje 3 v.p.p. už Kanados 
lietuvių fondo mirusius narius; Del
hi Šv. Kazimiero šventovėje gruo
džio 2, šeštadienį, 3 v.p.p. už Rata- 
vičių šeimos mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį sekmadienį, gruodžio 3, I 

Advento pamaldos su Šv. Komuni
ja 9.45 v. ryto. Šį mėnesį Šv. Komu
nija taip pat bus suteikiama Kūčių 
pamaldose.

- Praeitą sekmadienį, lapkričio 
26,’ Mirusiųjų minėjimo pamaldose 
buvo prisiminti amžinybėn iškelia
vę: Liudas Montsvilas, Petras Šer
nas, Erika Šernienė, Marta Levri- 
kaitienė, Juozas Valeška ir Alek
sandra Valeškienė bei jų giminės 
Olga Krygerienė, Martynas Jankus, 
Edvinas Makas Heikis, Elena Jurk- 
šaitytė, Matilda Dagytė-Kuolienė, 
Jurgis Paulikaitis; Mekų, Devenių, 
Žukauskų ir Petrinų šeimos; Kana
dos lietuvių fondo mirusieji nariai.

Muziejaus-archyvo žinios
- Metams baigiantis muziejaus 

lėšos labai nuseko, todėl vėl prašo
me aukų išsaugoti Kanados lietuvių 
istoriją. Muziejaus išlaikymui auko
jo: $100 - dr. V. Kadis, $50 - Irena 
Meiklejohn, M. Pranevičius, P. Vi- 
lutis, A. Štreimikis.

Anapiliui $300 aukojo Ana
pilio moterų būrelis.

Keltuvo vajui aukojo: $65 - 
H. O. Adomoniai; $50 - U. Pa
liulytė.

Kauno arkivyskupijos vai
kų dienos centrams $100 auko
jo P. O Vėžauskai.

“Angeliukų” chorui $100 
aukojo B. Kazlauskaitė (Vinco ir 
Valės Baliūnų 25 m. santuokinio 
gyvenimo sukakties proga).

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $300 - J. V. Margis; 
$100 - J. B. Tamulioniai; $50 - 
L. O. Rimkai; $30 - P. O. Pol- 
grimai.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui aukojo: $1,400 - 
Staškevičių šeima (a.a. Eugeni
jos Staškevičienės XX mirties 
metinių proga); $500 - O. Rau- 
bienė; $50 - U. Paliulytė.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, lapkričio 

26, pamokslus sakė iš Lietuvos at
vykęs pranciškonų provincijolas 
kun. Benediktas Jurčys, OFM.

- “Pasaulio jaunimo diena 2002” 
Toronto arkivyskupo Aloyzo kardi
nolo Ambrozič ganytojinis laiškas 
yra padėtas šventovės prieangyje. 
Dėkojam prel. J. Staškevičiui, kuris 
laišką išvertė į lietuvių kalbą ir juo 
aprūpino šią parapiją.

- Šis penktadienis, gruodžio 1, 
yra mėnesio pirmasis. Šv. valanda ir 
Mišios bus 7 v.v. Išpažinčių klauso
ma prieš Mišias. Kiekvieną mėne
sio penktadienį seneliai ir ligoniai 
yra lankomi namuose ir prieglau
dose iš anksto susitarus. Pirmą mė
nesio šeštadienį Gyvojo rožinio 
draugijos nariai renkasi Rožiniui ir 
Mišioms 10.30 v.r.

- Lapkričio 24 d. palaidota a.a. 
Liuba Svirplienė, 78 m. Paliko sū
nus Joną ir Antaną su šeimomis; 
New Haven, CN, mirė a.a. Vytau
tas Banelis, parapijiečio Algimanto 
Banelio brolis; Timmins, ON, mirė 
parapijietė Valerija Didžiulytė- 
Zentinš, Aldonos Empakerienės 
pusseserė; Lietuvoje mirė a.a. Stasė 
Lukošienė, Stasės Černiauskienės 
mama, P. Lukoševičiaus ir M. Povi- 
laitienės dėdienė, ir a.a. Julija Ruz
gienė, diakono Kazimiero Ambra
zaičio teta.

- Sriubos virtuvėms Lietuvoje 
paremti šį sekmadienį, gruodžio 3, 
parapijos kavinėje bus pardavinėja
ma sriuba, išvirta pagal sriubos val
gyklų receptą. Jaunimo sekcijos na
riai pardavinės sriubą ir rinks au
kas. Gera proga įprasminti Adven
to pradžią.

- Parapijos tarybos susirinki
mas - š.m. gruodžio 6 d., 7 v.v. pa
rodų salėje. Visi tarybos nariai yra 
kviečiami dalyvauti. Ta proga bus 
padaryta nuotrauka.

- KLK moterų dr-jos šios pa
rapijos skyriaus metinė šventė su 
agape įvyks gruodžio 10 d., po 
10.15 v.r. Mišių parapijos parodų 
salėje. Programoje - A. Sungailie- 
nės žodis ir L. Turūtaitės vadovau
jama meninė dalis.

- Parapijos pastatų pirkėjas 
gavo iš OMB - “Ontario Municipal 
Board” leidimą vykdyti savo staty
bos projektą. Užtruks porą mėne
sių gauti leidimą pastatams griauti. 
Sutarta, kad iki kovo 5 d. šie pasta
tai turi būti tušti. Statybos vajaus 
komitetas tęsia vajų. Jau surinkta 
$238,932, dar reikia $1,081,068.

- Mišios sekmadienį, gruodžio 
3: 8.15 v.r. už a.a. Valentiną Mačio- 
nį; 9.15 v.r. už Juozą Mickevičių; 
10.15 v.r. už a.a. Vladą Kobelskį, už 
a.a. Juozą Mačiulį, už a.a. Anelę ir 
Alfonsą Jonuškas; 11.30 v.r. už gy
vus ir mirusius parapijiečius.

Lietuvių Namų žinios
- Lapkričio 26, sekmadienį, 

mūsų svetainėje pietavo 262 asme
nys. Pranešimą padarė ir su svečiais 
supažindino LN moterų būrelio na
rė V. Augėnienė. Svečių knygoje 
pasirašė - J. Pearce iš Toronto, R. 
D. Wolfish iš Otavos, J. Fluxgold iš 
Montrealio, O. Šidlauskienė ir J. 
Juozaitienė iš Hamiltono, p. McCar
thy iš Toronto.

- Lapkričio 24 d. svetainėje 
“Lokys” grojo jaunimo roko grupė 
“Black Lotus”. Pirmasis šios grupės 
pasirodymas praėjo su dideliu pasi
sekimu. Gausiai susirinkę roko mu
zikos gerbėjai galėjo išgirsti įvairių 
kartų roko muzikos klasikos kūrinių.

- Norintys surengti rankdarbių 
išpardavimą LN patalpose prašome 
kreiptis tel. 416 762-5789 arba 416 
762-1497, teirautis Aldonos.

- Gruodžio 17, sekmadienį, 2 
v.p.p. Lietuvių Namuose kun. J. 
Sasnauskas, OFM, skaitys paskaitą 
“Lietuva šiandien ir rytoj”. Paskai
tininkas yra žymus Lietuvos pa
mokslininkas, radijo valandėlės ve
dėjas, knygų autorius, buvęs laisvės 
kovotojas-disidentas. Paskaitoje bus 
paliečiama šiuolaikinė lietuvio 
mąstysena ir galimi ateities planai. 
Bus atsakoma į klausimus.

- Lietuvių Namų priežiūrai 
reikia tarnautojų, kreiptis tel. 416 
532-3311.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

jo: P. Gumbinas - $2,000, P. W. 
Gulbinas - $500 ($600), A. R. 
Tumpos - $100 ($255), A. Aisber
gas - $200 ($500), a.a. V. Kybarto 
atminimui H. Vaitkūnas aukojo - 
$50, savo mamos A. Vaitkevičienės 
garbei - $250 aukojo A. N. Hraj- 
nik, A. Kazilis - $500 ($775), a.a. 
M. Yokubynienės atminimui auko
jo L. Balsienė - $100 ($5,473.70), 
Vasagos moterų būrelis - $300, a.a. 
S. Dargio atminimui LN kultūros 
komisija $50 ($1,100), R. V. Stabas 
-$100 ($140).

- Slaugos namų vajaus komi
tetas dėkoja už paramą. Aukos 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba siųsti 
tiesiog Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, ON, M6P 1A6.

M. K. ČIURLIONIO 125-tojo gimtadienio
MINĖJIMAS
š.m. gruodžio 3, sekmadienį, 2.30 v.p.p.

Toronto Lietuvių Namuose
Programoje: KONCERTAS-PASKAITA

Atlieka: pianistas Juokas
Visi maloniai kviečiami dalyvauti Įėjimas - laisva auka

Rengėjai - KLB Toronto apylinkės valdyba

NAUJOJO TŪKSTANTMEČIO SUTIKIMAS
ANAPILYJE

su orkestru "MAJOR MUSIC"

gruodžio 31, sekmadienį, nuo 7 valandos vakaro
* Šilta vakarienė su vynu 7.30 v.v. (punktualiai)

Šalti užkandžiai po 12 valandos nakties
Nemokamas baras * Šampanas, puikiai išpuošta salė

Stalus rezervuoti sekmadieniais po pamaldų Anapilyje ir 
vakarais pas Reginą Celejevvską tel. 416 231-8832.
Visus dalyvauti maloniai kviečia -

Anapilio parapijos tarybos
administracinė sekcija

*
*

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” ad
ministracija prieškalėdiniu lai
kotarpiu bus atidaryta nuo lap
kričio 12 iki gruodžio 10 d., sek
madieniais, po 9.30 v.r. pamal
dų iki maždaug 1 v.p.p. Bus ga
lima sutvarkyti prenumeratas, 
sumokėti skolas, įteikti kalėdi
nius sveikinimus, užsakyti “TŽ” 
kaip dovaną savo bičiuliams.

Kalėdiniai sveikinimai
Jau planuojamas kalėdinis 

“TŽ” numeris, kuris išeis gruo
džio 12 d. Visa medžiaga, skirta 
šiam numeriui, laukiama vė
liausiai iki gruodžio 1 d. Kalė
dinius sveikinimus kviečiame
siųsti dar prieš šią datą, kad 
spaustuvė galėtų juos laiku pa
ruošti. Yra dvejopi sveikinimai 
- bendras ir atskiri, asmeniniai. 
Į bendrąjį sveikinimą įrašomi vi
si tie, kurie pareiškia tokį norą 
ir atsiunčia auką “TŽ”. Asmeni
niai bei atskirieji sveikinimai yra 
rėminiai. Jų kaina pagal užima
mą plotą. Jais daugiausia nau
dojasi parapijos, organizacijos, 
institucijos ir pavieniai asmenys. 
Sveikinimas per laikraštį šiuo 
metu yra geriausias būdas pa
siekti savo artimuosius ne tik iš
eivijoje, bet ir Lietuvoje. Tuo 
būdu išvengiama atvirukų siun
tinėjimo, kuris pareikalauja 
daug laiko ir išlaidų.

Kanados lietuvių fondui au
kojo: $200 - Ona Skrebūnienė; 
$100 - J. Tamulionis; $2,000 - 
Kredito kooperatyvas “Para
ma”; už mirusius: a.a. J. 
Stalioraitį - B. Stalioraitienė 
$100, a.a. E. Stanevičienę - L. 
Z. Mockus $100. A. a. Juozo 
Šiaučiulio palikimas - $300.

Aukojusiems dėkoja - KLF
A. a. dr. Broniaus Povilai

čio, mirusio prieš 15-ką metų 
šviesiam atminimui pagerbti 
žmona Monika tremtinių vai
kaičių mokyklai “Lietuvių Na
mai” Vilniuje aukojo $50.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių Namai” Vilniuje 
aukojo: $100 - A. Bumbulis, H.
I. Matušaičiai, V. Montvilas; 
$50 - O. Juodišienė.

Irene Jakowich atsiuntė 
$400 auką “Tremtinių grįžimo” 
ir “Partizanų šalpos” fondams 
paremti. “Mūsų visų pareiga pa
dėti komunizmo aukoms” - 
rašo geroji rėmėja. Už tokią di
delę ir nuolatinę paramą nuo
širdžiai dėkoja -
KLK moterų dr-jos centro valdyba

A. a. Zeniui Račiūnui per 
anksti iškeliavus amžinybėn, jo 
šeimą, tėvus Eleną ir Povilą Ra
čiūnus bei visus gimines, skaus
mo valandoje juos užjausdami,
J. K. Dervaičiai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $30.

\\t )\ii;i \i?"
Latvijos nepriklausomybės pa

skelbimo diena (1918 m. lapkričio 
18 d.) buvo paminėta lapkričio 19 
d. Montrealio latvių bendruomenės 
Latvių namuose, Lachine, Que. Su
sirinko apie šimtą įvairaus amžiaus 
dalyvių. Po oficialių kalbų meninę 
programą atliko mišrus choras ir 
vaikučiai. Dalyvavo keturi Latvijos 
karininkai, kurie mokosi prancūzų 
kalbos St. Jean bazėje. Šia proga 
latvius sveikino čekas ir Montrealio 
lietuvių vardu Arūnas Staškevičius, 
dalyvavęs su žmona. Minėjimas 
baigtas vyno ir sūrio vaišėmis.

Marcelė ir Antanas Čepuliai 
šiomis dienomis atšventė 60 vedybi
nio gyvenimo metų sukaktį. Ši šei
ma yra įsitraukusi į lietuvišką gyve
nimą, o Antanas ilgus metus yra 
buvęs Aušros Vartų parapijos ko
miteto pirmininku.

Atvykusi iš Lietuvos ir besista- 
žuojanti Otavoje Krašto apsaugos 
ministerijos svetimų kalbų mokyto
ja Elvira Balevičienė lapkričio pra
džioje lankėsi St. Jean bazėje. Čia 
susitiko su Lietuvos karininkais ir 
susipažino su jų mokymosi pro
grama.

Dar kartą primename, kad 
Aušros Vartų parapijiečių metinis 
visuotinis susirinkimas įvyks gruo
džio 10 d. tuoj po pamaldų parapi
jos salėje. Laukiama gausaus daly
vių skaičiaus.

A.a. Antanas Slapšinskas mi
rė, sulaukęs 80 m. amžiaus. Po ge
dulinių pamaldų Aušros Vartų 
šventovėje lapkričio 15 d. kūnas su
degintas. Pelenai nuvežti į Šv. Jono 
lietuvių kapines, Mississauga, Ont. 
Ten yra palaidota jo pirmoji žmo
na. B.S.

Kviečiame visus, vyresnius ir jaunus, į

KALĖDINIŲ GIESMIŲ BEI 
SKAITYMŲ POPIETĘ

LAUDATE DOMIINUM
(Garbinkit Viešpatį)

2000 m. gruodžio 10, sekmadieni, 3 v.p.p.
Toronto Lietuvių Namų salėje

JUMS KONCERTUOS: lietuvių choras VOLUNGĖ, 
vaikų choras ANGELIUKAI bei BRASS QUINTET 

Bilieto kaina - $10 suaugusiems; $5 vaikams.

Rengia - Toronto lietuvių choras “Volungė”

“Tėviškės žiburių” 50-me- 
čio proga Aldona ir Jonas Kul
kos, Welland, Ont., aukojo $50.

Kristaus karaliaus šventės 
minėjimas, surengtas KLKM 
dr-jos Prisikėlimo parapijos sky
riaus, įvyko tos parapijos didžio
joje salėje praeitą sekmadienį, 
lapkričio 26, 1 vai. p.p. Paskaitą 
“Kristus Karalius” skaitė kun. J. 
Žukauskas, OFM. Meninę dalį 
atliko sol. Jolanta Sližauskaitė, 
padainavusi dainų ir arijų iš 
operų, akompanuojant Ilonai 
Beresnevičienei. Pastaroji ir pa
ti paskambino porą Šopeno kū
rinių. Minėjimas buvo baigtas 
visų dalyvių sugiedotomis gies
mėmis ir pyragų bei kavos vai
šėmis.

Canada World Youth (Ka
nados jaunimas pasaulyje) yra 
nepelno siekianti organizacija, 
teikianti Kanados 17 - 24 m. 
amžiaus jaunimui progų daly
vauti tarptautinėse švietimo pro
gramose. Jaunuoliai/ės, siunčia
mi į įvairius kraštus mainų prin
cipu, turi susimokėti $250 daly
vio mokestį ir apsiima surinkti 
$1,500 aukų, o CWY apmoka 
maisto bei kelionių kainą. No
rintys dalyvauti turi užpildyti 
anketas, gaunamas CWY įstai
gose (Toronte - 404-317 Ade
laide St. W., telefonas 780 596- 
9702, faksas 416 596-9642. 
Tinklalapis www.cwy-jcm.org. 
Iki š.m. gruodžio 1 d. priimami 
prašymai ateinančių metų pro
gramoms.

Jau penkioliktus metus iš 
eilės pasitiksime šv. Kalėdas su 
giesmėmis. Šiemetinėje kalėdi
nėje popietėje “Laudate Domi- 
num” (Garbinkit Viešpatį) jums 
koncertuos lietuvių choras “Vo
lungė”, vaikų choras “Angeliu
kai” bei “Brass Quintet”. Ka
dangi Prisikėlimo parapija ruo
šiasi persikelti į naują vietą, šis 
kalėdinis koncertas rengiamas 
Lietuvių Namų salėje. Popietė 
įvyks gruodžio 10, sekmadienį, 3 
vai. p.p. Įėjimas - $10 suaugu
siems, $5 vaikams.

“Panevėžio balsas”, leidžia
mas 10250 egz. tiražu, 2000 m. 
liepos 29 d. laidoje įsidėjo per 
du vidurinius puslapius vienuo
lika spalvotų nuotraukų, vaiz
duojančių Toronto miesto gyve
nimą. Nuotraukų autorius - A. 
Švelna dalyvavo XI-toje Tauti
nių šokių šventėje, kurioje šoko 
ir Panevėžio “Grandinėlė”, 
taipgi matoma šioje nuotraukų 
pynėje.

A. a. Broniaus Vyšniausko 
dvejų su puse metų mirties su
kakčiai paminėti žmona Elena 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $50.

Mielai tetai, a.a. Valerijai 
Didžiulytei-Zentins mirus š.m. 
lapkričio 21 d. Timmins, Ont., 
jos šviesiam atminimui pagerbti 
ir nuoširdžiai užjausdami jos 
sūnų Joną, marčią Valerie ir 
vaikaičius Larą ir Tyler bei kitus 
gimines, krikšto duktė Aldona 
ir Mečys Empakeriai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

PADĖKA
Esame nuoširdžiai dėkingi už 

mums padarytą staigmeną - š.m. 
lapkričio 19 d. surengtą Lietuvių t 
Namų salėje “baby shower”. 
Nuoširdus ačiū už pagerbimą, ir 
dėmesį: mamai Militai, A. Virui- 
šiui, J. ir G. Stasiulevičiams, V. 
Šernaitei, E. Šernienei, G. Ko- 
belskienei, I. Gutauskienei, D. 
Chodočinskienei, L Pivoriūtei, N. 
Slapšienei, I. Pozniak, D. Jan
kauskienei, E. Punkrienei, E. 
Adomaitienei, B. Lapinskienei, 
K. Cibienei, R. Murzienei, M. 
Kasparov, A. Biškevičienei, A. 
Civinskienei, V. Zaleckaitei, D. 
Trainienei, R. Jeskutelytei, A. 
Šablinskienei, U. Juškytei, L. Ma
žonienei, D. Banevičienei, J. Vi- 
ruišienei, L Antanavičiūtei, E. 
Šalčiūnaitei, Agnei, Almai, E. 
Steponui, T. Stanuliui, J._ Slivins- 
kui, A. Valančiui, E. Čaplikui, 
Rimui, Laimiui ir kt.

Sevda ir Aridanas Šimkūnai

CLEAN FOREVER. Valome kili

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

1475, rue De Sėve, Montreal (Quebec) H4E 2A8
Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 1L7 
TEL: (514) 722-3545 fax: (514) 722-3546

ĮDOMŪS, NAUDINGTI ŽAISLAI 
įvairaus amžiaus jaunimui. Norite 
žaislų nemokamai? Leiskite pas 
Jus surengti parodėlę, Jums ir Jū
sų draugams! “Discovery Toys” tu
ri daug gražių žaislų Kalėdoms - 
katalogą parūpins Kristina Jano- 
wicz - skambinkite tel. 905 602- 
9231 vakarais.

XI LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖS VAIZDAJUOSTĖ (115 
min.) jau išleista, viršelis papuoš
tas G. Valiūnienės grafika, R. D. 
Puterių nuotraukomis. Kaina $15 
Kan. dol., $10 JAV dol. Persiunti
mas $5. Užsisakyti KLB raštinėje 
tel. (416) 533-3292, faksu (416) 
533-2282. Čekius rašyti KLB/XI 
LTŠŠ, siųsti į raštinę adresu: 1011 
College St., Toronto, ON, M6H 
1A8. Taip pat galima įsigyti Prisi
kėlimo ir Anapilio parapijų knygy
nuose. 
---------------- - -----------------------------

LORNE PARK MUZIKOS 
MOKYKLA

įsikūrusi 1996 m. Mississaugoje

PRIIMA NAUJUS STUDENTUS |

Pianino • Dainavimo
• Gitaros • Teorijos • 

Vaikučių 3-6 m. amžiaus 
. muzikos klases 

----- -------
• Dėl platesnės informacijos 

prašome skambinti

DEIMANTEI GDIGLITIENE!
tel. (D.) 905-278-3309

(N) 905-848-9628
< ______________________ /

REIKALINGA moteris, kuri tvar
kytų namus ir prižiūrėtų mokykli
nio amžiaus vaikų Thornhill rajo
ne. Skambinti tel. 416 720-4010 
arba 905 771-5012.

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

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

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

• 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

DR. STASYS DUBICKAS
^^DMnUGY^WJAS^^^

398 Guelph Line, Burlington 
(tarp QEW ir Lakeshore Rd.) 

Privati AUTO-AIKŠTĖ C'parking")

(905) 333-5553
TAIP PAT PRIIMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR ST.W.

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

A. a. tėvų Prano ir Elenos Bersėnų atminimui 
LIETUVIŲ SLAUGOS NAMŲ STATYBAI 

aukojo:

Algimantas ir Nijolė Baneliai - $1000 ;
Vasaris ir Ragna Bersėnai - $1000 ($1600)

Nuoširdžiai dėkoja -
Lietuvių slaugos namų vajaus komitetas

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.

1573 Bloor St.West, Tbronto, Ont. M6P 1A6
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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

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 
Fondo nr. 119021236RR0001
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http://www.cwy-jcm.org
mailto:tom.senkus@sympatico.ca

