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Rinkimai ir sąžinė
Šį rudenį neįmanoma buvo išvengti žinių apie 

rinkimus Lietuvoje, Kanadoje, JAV-se ir kitur. Žinia- 
sklaida skelbė politikų pažadus ir nuomones, politologų 
analizes ir prognozes, partijų pozicijas ir programas.

V
ISI šie rinkimai turėjo panašumų. Eiliniam pilie
čiui kiekviename krašte nelengva buvo iššifruoti, 
kas atneš teigiamų pokyčių j jo gyvenimą, arba 
kuriais pažįstamais veidais galima pasitikėti. Partiniai 

skirtumai daug kur susiliejo. Kas galėjo pasakyti, kurie 
politikai ištesės savo pažadus ir kurie, kaip jau niekas ne
sidrovi sakyti - meluoja? Nėra paprasto atsakymo. Politi
ka mūsų amžiuje yra tapusi itin sudėtinga. Tai per dažnai 
nebe geros valios žmonių ir bendraminčių noras prisidėti 
prie savo valstybės gerovės, padedant aiškiais ir teisingais 
principais tvarkyti bendrus reikalus bei užtikrinti piliečių 
pagrindines teises, kaip buvo užsibrėžta visoms šioms 
valstybėms besikuriant arba atgimstant. Politika, deja, 
daug kam atrodo labiau panašėjanti į “biznį”, verslą, ku
rio veikėjai manipuliuoja aukštesniuose sluoksniuose tai
syklėmis, kurios nepaaiškinamos eiliniam rinkėjui. Tarp
tautiniu mastu, be abejonės, yra vykdomi diplomatiniai 
bei komerciniai ėjimai, be kurių šiandien globaliniame 
pasaulyje negalima apsieiti. Tačiau painios, bet pelningos 
sritys, ypač JAV-se, yra politinis “lobizmas”, visuomenės 
bei žiniasklaidos įtaigojimas. Dažnas gali jaustis bejėgis, 
likęs kažkokio didelio žaismo paraštėse.

K
AIP elgtis, kaip galvoti? Vakarietiška mąstysena 
vis dėlto grindžiama teigiamais, individo ir visuo
menines laisves bei teises užtikrinančiais, gerovės 
siekiančiais demokratiniais principais. Juose pabrėžiama 

asmeninė ir visuomeninė privilegija turėti balsą, bet ir at
sakomybę ne tik savo, bet ir bendruose - visuomenės bei 
valstybės reikaluose. Ar šie principai nėra pajuokiami, 
kada piliečiai visai nebalsuoja, arba balsuoja nesidomėda
mi už ką, kada balsuojama už tuos pačius politikus, kurie 
labiausiai išnaudojo ar žlugdė kraštą? Arba kada santvar
ka yra tiek “pažengusi”, kad toks paprastas dalykas, kaip 
balsų skaičiavimas tampa visuomenės manipuliavimo 
priemone ir bylinėjimosi teismuose'objektu? Neginčytina, 
kad Vakaruose jaučiamas moralės smukimas visose srity
se, nebegerbiami dorieji principai, o virš visko - doleris, 
įsigytas daiktas, prabanga. Kur tad prasideda ir baigiasi 
atsakomybė? Tai ne tik “jie”, vienu mostu apibendrinti 
politikai, turtuoliai arba žiniasklaida. Iš kitos pusės - pla
čiu teptuku nuspalvinta skaitytojų, rinkėjų ar bet kokia 
kita masė. Atsakingas kiekvienas pilietis, ranka numojan- 
tis j pilietinę pareigą balsuoti. Atsakingas kiekvienas tė
vas, motina ir mokytoja/s, pamokomis ir pavyzdžiu die
giantys vaikams atsakomybės principus, pralcidžiantys 
pro pirštus jaunatviškas, bet nepriimtinas išdaigas. Atsa
kingas kiekvienas žurnalistas, sensacijos ieškantis, bet 
nekeliantis santvarkai “nepatogių” klausimų, kiekvienas 
sakantis “aš negaliu pakeisti” ir nesistengiantis kokiu 
nors būdu prisidėti prie demokratinės santvarkos stipri
nimo. Tiesa, šiais laikais nėra populiaru kalbėti apie są
žiningumą, tačiau jis turi nepamainomą vaidmenį kiek
vienos valstybės ir kiekvieno asmens gyvenime. Jo prie
šas ir priešingybė yra apatija, kuri galį būti tiek pat 
žlugdanti ir pavojinga, kaip ir nusikaltimas, nes ji leidžia 
klestėti cinizmui ir korupcijai. O kovoje su apatija galima 
ir naudinga yra atrasti, atnaujinti vienijančią idealizmo 
jėgą. RSJ

KANADOS ĮVYKIAI

Liberalai laimėjo
Federaciniai rinkimai, ku

rių išskyrus J. Chretien beveik 
niekas nenorėjo, lapkričio 27 
dieną pasibaigė liberalų perga
le: jau trečią sykį iš eilės libera
lai turės daugumą parlamente. 
Rinkimų duomenys viršijo libe
ralų lūkesčius, o sąjungiečiai- 
oficialioji opozicija - džiaugėsi 
turėsią daugiau narių parlamen
te, bet taip pat ir nusiminė, nes 
nepralaužė “balsų sienos” į ry
tus nuo Manitobos. Naujame 
parlamente bus 172 liberalai 
(paaugo nuo 161), 67 sąjungie- 
čiai (pridėjo 9 pozicijas); visų 
kitų sumažėjo, bet visos partijos 
išlaikė vadinamąsias “partijos 
teises” (papildoiną biudžetą, 
teisę klausti bei siūlyti sesijų 
metu ir 1.1.), nes turės daugiau 
kaip 12 narių. Kvebeko partija 
turės 37 narius (prarado septy
nis), naujieji demokratai - 13 
(net šešiais mažiau), konserva
toriai vos 12 (neteko trijų), o 4 
buvę nepriklausomi išnyko už 
horizonto. Žvelgiant į populia
rių balsų skaičių, partijos surin
ko maždaug liek, kiek apklausi
nėjimų biurai skelbė rinkimų 
vajaus metu: liberalai 40.9%, 
sąjungiečiai 25.2%, Kvebeko 
partija 10.8%, konservatoriai 
12.3% ir naujieji demokratai 
8.5%.

Balsavimo duomenys rodo 
sąjungiečių pranašumą keturio

se vakarų provincijose, kur jie 
laimėjo 65 vietas (liberalai tik 
13, konservatoriai 2, naujieji de
mokratai 8). Ontario, kur buvo 
pranašaujami aštriausi rinkimų 
susirėmimai, pasiliko liberalų 
pusėje su 100 narių (sąjungie
čiai šiaip taip įstengė gauti 2 
vietas, naujieji demokratai 1). 
Toronto didmiesčio (GTA) vi
sos 41 vietos atiteko liberalams. 
Kvebeke liberalai truputį pasi
slinko į priekį, laimėdami su 
Kvebeko partiečiais po 37 vie
tas, palikdami 1 konservato
riams (buvo 29 liberalai ir 44 
Kvebeko partiečiai). Paatlantės 
provincijose liberalų' pagausėjo 
nuo 12 iki 19, konservatorių su
mažėjo nuo 12 iki 9, naujųjų de
mokratų nuo 7 iki 4. Teritorijų 
visos 3 vietos atiteko libera
lams. Visi liberalų ministerių 
kabineto nariai, taip pat ir visų 
penkių partijų vadovai laimėjo 
savo rinkimų apygardose.

Liberalų dauguma naujame 
parlamente, ekonomijos žinovų 
nuomone, turėtų paskatinti in
vestitorius, pajudinti akcijų bir
žą, kuri paskutiniu metu labai 
opiai reaguodavo į kiekvieną 
rinkimų vajaus kryptelėjimą, 
pozityvia linkme, pagerinti do
lerio vertę. Liberalų ekonominė 
bei socialinio aptarnavimo pro-

(Nukclta j 8-tą psl.)

Vasario 16-tosios gimnazijas mokiniai Vėlinių dieną Hiutenfeldo kapinėse Vokietijoje Nuotr. M. Šmitienės

Pokalbis su direktoriumi A. Smitu
Lietuvių gimnazija Vokietijoje
Pagausėjus lietuvių skaičiui pastaraisiais metais Vokietijoje, pagausėjo ir mokinių 
skaičius Vasario 16-tosios gimnazijoje. Šiuo metu yra 127 mokiniai, 26 mokytojai.

Veikia ir bendrabutis
Juk susisiekimas su Hiutenfeldu 
yra labai blogas?

- Mielas Direktoriau, rugsėjo 
mėn. pradėjote naujus mokslo 
metus jau kaip privati, bet su 
valstybinėm teisėm ir valstybės lė
šom išlaikoma gimnazija: Koks 
yra jos oficialus vokiškas pavadi
nimas, pvz. siunčiant raštus Švie
timo ministerijai ar vokiškoms 
įstaigoms?

- Gimnazijos vardas nepasi
keitė. Gimnazija savo blankų 
nekeitė. Dar vis viršuje lietuviš
kas vytis ir pavadinimas “Vasa
rio 16 gimnazija” - “Privates Li- 
tauisches Gymnasium”. Tokiu 
pavadinimu ir atsiųstas raštas, 
suteikiantis valstybės pripažini
mą. Tas pats pavadinimas ir vy
tis ant brandos atestatų, kuriuos 
pasirašo gimnazijos direktorius 
ir Švietimo skyriaus atstovas, 
kuris dar uždeda savo įstaigos 
antspaudą. Mes dabar gavome 
visas valstybinių gimnazijų tei
ses, bet valstybė mūsų pilnai ne
išlaiko. Ji tik už kiekvieną moki
nį duoda tam tikrą sumą pinigų 
mokytojų algoms sumokėti, ir 
tai tik tris ketvirtadalius to, ką 
valdžiai kainuoja mokytojų iš
laikymas paskaičiavus vienam 
mokiniui valstybinėje gimnazi
joje. Mūsų mokinių skaičius dar 
vis per mažas, kad galėtume iš 
valdžios paramos išsilaikyti. To
dėl prašome pagalbos iš kitų 
institucijų.

- Kiek mokinių susilaukėte 
šiais mokslo metais, kokių tauty
bių bei iš kokių valstybių atvyko 
mokiniai į gimnaziją?

- Pradėjome mokslo metus 
su 127 mokiniais. Paskutinį kar
tą gimnazija tiek mokinių turėjo 
1955 metais. Tik šį kartą ne visi 
mokiniai lietuviai. Yra 35 vokie
čiai ir 92 lietuviai. Taigi ir lietu
vių daugiau, negu praeitais me
tais. 37 yra iš Lietuvos, 1 iš 
Olandijos, 2 iš Argentinos ir 52 
lietuviai iš Vokietijos.

- Ar vokiečiai mokiniai yra 
vien tik iš Hiutenfeldo, ar taip pat 
iš aplinkinių miestų ir miestelių?

- Vokiečiai mokiniai ne tik 
iš Hiutenfeldo, bet ir iš Viern- 
heimo, Neuschlosso ir Lampert- 
heimo. Laikai pasikeitė. Dabar 
savaitės metu susisiekimas su 
Hiutenfeldu labai geras. Iš 
Hemsbacho ir Heppenheimo 
galima lengvai dviračiu atva
žiuoti, o į Viernheimą arba 
Lampertheimą kas valandą eina 
autobusai. Savaitgaliais blogiau, 
bet tada nėra ir pamokų.

- Kodėl jie pasirinko lietuvių, 
o ne vokiečių gimnaziją? Ar tai 
tėvų noras, ar pačių mokinių?

- Penktokus/šeštokus atsiun
tė tėvai, bet mes vis tiek su kiek
vienu mokiniu pasikalbėjome ir 
priėmėme tik tuos, kurie ir pa
tys norėjo. Buvo daugiau norin
čių, negu galėjome priimti. Mes 
į kiekvieną klasę priimame tik 
10 vokiečių, kad liktų pakanka
mai vietų lietuviams. Į vyresnes 
klases patys mokiniai nutarė 
ateiti, žinoma, tik su tėvų sutiki
mu. Vokiečiams labai patinka, 
kad gimnazija yra maža ir klasės 
nedidelės. Tokiu būdu mokinys 
geriau prižiūrimas. Vokiečių 
gimnazijos šiuo metu perpildy
tos. Be to, pas mus mokiniai, 
jeigu jie arba jų tėvai nori, gali 
dalyvauti mokytojų priežiūroje 
vykstančioje pamokų ruošoje. 
Turime taip pat gana plačią 
laisvalaikio programą, į kurią ir 
vokiečiai gali įsijungti. Vokie
čiai tėvų susirinkime, kuris vyko 
du mėnesius po mokslo melų 
pradžios, pasidžiaugė, kad pas 
mus gera tvarka.

- Ar vokiečiams yra privalo
ma lietuvių kalba, mūsų istorija, 
geografija, ar jie gali pasirinkti ki
tą kalbą?

- Vokiečiams nereikia mo
kytis lietuviškai. Mes juk neno
rime Vokietijos sulietuvinti. 
Mums yra svarbiau, kad moki
niai iš Lietuvos, bendraudami 

su vokiečiais, išmoktų vokiškai. 
Prieš priimdami vokiečius mo
kinius, mes juos ir jų tėvus su
pažindiname su mūsų mokykla 
ir su jos tikslais. Pasakome, kad 
lietuviškai mokytis jiems nerei
kės, bet jie visur tą kalbą girdės, 
visi pranešimai bus dviem kal
bom, vokiečiams teks ir susipa
žinti su lietuviškom tradicijom, 
su Lietuvos istorija, geografija, 
išmokti vieną kitą lietuvišką dai
ną ir pan. Taigi jie žino, kur jie 
vaikus siunčia. Ir kaip tik tėvai 
galvoja, kad šiais laikais, kai 
ruošiamės gyvenimui Jungtinėje 
Europoje, toks jaunimo bendra
vimas su kita kultūra yra labai 
naudingas. O dabar atsirado vo
kiečių mokinių, kurie patys pra
šo, kad jiems būtų parengtas lie
tuvių kalbos kursas. Prašymą pa
tenkinsime, žinoma, tik tiems, 
kurie patys nori.

- Kaip suderinate pamokas 
vien lietuviškai ar vokiškai kal
bantiems mokiu tams ?

- Čia tvarkaraščio menas. 
Reikia sudaryti paraleles gru
pes. Čia jau patyrimo turime iš 
anksčiau, kai reikėjo suderinti 
lietuviškai, vokiškai ir angliškai 
dėstomas pamokas.

- Kokius vadovėlius naudo
jate - Lietuvoje ar vien Vokietijo
je išleistus?

- Lietuvių kalbai ir kai ku
riems lietuviškai dėstomiems 
dalykams naudojame Lietuvoje 
išleistus vadovėlius. Šiaip mes 
jau visą laiką naudojome vokiš
kus vadovėlius, nes programos 
neatitinka. Retkarčiais ir vokie
čiai mokytojai lietuviams moki
niams nurodo ką paskaityti lie
tuviškame vadovėlyje, kad ge
riau suprastų.

- Kaip sugyvena mokiniai
skirtingų tautybių, skirtingų tiky
bų: juk iš Lietuvos mokiniai ne
moka vokiškai, Vokietijos - lietu
viškai? (Nukelta į 2-rą psl.)

Paminėta kariuomenės diena
Lapkričio 23 d. Kariuome

nės dienos proga Vilniuje Ka
tedros aikštėje iškilmingoje ri
kiuotėje ir minėjime dalyvavo 
kariai, kuriuos sveikino valsty
bės vadovai - prezidentas Val
das Adamkus, seimo pirminin
kas Artūras Paulauskas, minis- 
terįs pirmininkas Rolandas Fak
sas, krašto apsaugos ministeris 
Linas Linkevičius bei kariuome
nės vadas brigados generolas 
Jonas Kronkaitis. Kaip rašo EL- 
TA/LGTIC, šia proga buvo pa
šventinta ir kariuomenei įteikta 
Vyčiu ir Gedimino stulpais pa
puošta nauja vėliava. Buvo au
kojamos Mišios, surengta paro
da Lietuvos nepriklausomybės 
signatarų namuose.

Lietuvos kariuomenės 82- 
ųjų metinių proga šventiniai 
renginiai taip pat vyko Klaipė
doje, kur tarnauja daugiau kaip 
4,300 karių. Kaune karių dieną 
kartu buvo švenčiama Vyčio 
kryžiaus šventė, minint 1920 m. 
3 laipsnių kryžiaus “Už Tėvynę” 
pervadinimą “Vyčio kryžiumi”. 
Taip pat ta proga buvo sureng
tas priėmimas Lenkijos gynybos 
ministerijos konferencijų centre 
Varšuvoje.

Baigsis prokuroro pareigos
Kaip praneša ELTA/LGTIC, 

seimo Jungtinė Centro sąjun
gos, Moderniųjų krikščionių de
mokratų sąjungos ir Lietuvos 
lenkų rinkimų akcijos frakcija 
pareikalavo generalinio proku
roro Kazio Pėdnyčios atsistaty
dinimo. Pareikšta nuomonė, jog 
pareigūnas yra tiesiogiai atsa
kingas už nepatenkinamą šalies 
prokuratūros darbą. Jungtinei 
frakcijai priklausančių seimo 
narių manymu, šiuo metu pro
kuratūra yra nepajėgi imtis rei
kalingų konkrečių bei ryžtingų 
veiksmų kovojant su nusikalsta
mumu, nesusitvarko su jai įsta
tymais priskirtais uždaviniais.

Lapkričio 28 d. seimas pa
keitė generalinio prokuroro 
skyrimo tvarką. Nuo šiol gene
ralinį prokurorą skirs ir atleis 
prezidentas, seimo pritarimu. 
Įsigaliojus šiai Prokuratūros 
įstatymo pataisai, nutrūksta da
bartinio generalinio prokuroro 
įgaliojimai, ir jis eis pareigas tol, 
kol jo vieton bus paskirtas kitas 
pareigūnas.

LRT vargai
Seimo Švietimo, mokslo ir 

kultūros komitetas parėmė Lie
tuvos radijo ir televizijos (LRT) 
vadovybės prašymą paskutinįjį 
šių metų ketvirtį skirti papildo
mą biudžetinį finansavimą - 
apie 4 milijonus litų, rašo 
ELTA/LGTIC. Į seimo komite
tą dėl finansavimo kreipėsi 
LRT generalinis direktorius 
Vaidotas Žukas, pabrėžęs, jog 
naujoji LRT vadovybė nepadi
dino paveldėtos 15 mln. litų 
skolos ir net ją sumažino 
800,000 litų.

Šiame numeryje
Rinkimai ir sąžinė

Neginčytina, kad Vakaruose jaučiamas moralės smukimas
Lietuvių gimnazija Vokietijoje

Vokiečiai prašo, kad jiems būtų parengtas lietuvių kalbos kursas
Lietuvos gyventojų įvairybė

Šeima, susidedanti iš keturių žmonių, turi automobilį kiekvienam...
Pora patirčių Lietuvoje

Keičiant politinę sistemą, valdžioje liko tie patys žmonės
Įspūdinga viešnagė Lietuvoje

Šimtai dar neužterštų ežerų, apsuptų gražiomis giriomis
Žiburiai tamsioje aplinkoje

Senelių prieglauda mieste, geriau čia būtų koks naktinis baras
Širdies ligų sauga

Esminis dalykas yra teisinga pasaulėžiūra
Sovietams užimant Lietuvą

Vos pravėręs duris buvau sargybinio-šaulio sustabdytas
Per tautinę kultūrą j tarptautinę bendriją

Dvasinė kultūra neturi ribų ir įnašų jon nebus per daug
Muziko, tapusio politiku, atsiminimai

Knyga pasakoja, kaip Lietuva sugrįžo j Europos žemėlapį

Jo teigimu, nepakankamas 
šių metų biudžetinis finansavi
mas atsiradęs, nes nebuvo įves
tas įstatymu numatytas abonen
tinis mokestis, sumažėjusios ko
mercinės pajamos ir taikytos 
kreditorių sankcijos. Be valsty
bės pagalbos LRT darbas gali 
būti nutrauktas.

Lapkričio 27 d. seimo darbo 
grupė LRT būklei išnagrinėti ir 
pasiūlymams dėl jos pertvarky
mo bei tolesnio finansavimo nu
sprendė kreiptis į finansų minis
teriją ir vyriauysbę dėl skubios 
finansinės paramos. Ji taip pat 
įpareigojo LRT administraciją 
per 10 dienų parengti strateginį 
planą, kaip kitais metais išgy
venti už 32 milijonus litų, numa
tytų 2001 m. biudžeto projekte.

Bendradarbiaus su Turkija
Lapkričio 13 d. Muitinės 

departamente Lietuvos ir Tur
kijos vyriausybių atstovai pasira
šė sutartį dėl tarpusavio pagal
bos muitinės veiklos srityje, pra
neša BNS/LGTIC. Ši sutartis 
suteiks teisę abiem pusėm 
kreiptis pagalbos vienai į kitą, 
aktyviau keistis informacija, ku
ri būtina kovojant su kontra
banda ir kitais muitų teisės pa
žeidimais.

Iš Lietuvos į Turkiją per 9 
šių metų mėnesius eksportuota 
prekių už 198 mln. litų, daugiau 
negu per visus praėjusius metus. 
Iš Turkijos importuojamos pre
kės 1999 m. sudarė tik 0.28% vi
so Lietuvos užsienio prekybos 
importo. Tačiau Lietuvos muiti
ninkams rūpi, kad iš Turkijos į 
Lietuvą įvežama labai daug pre
kių, kurių deklaruojama vertė 
aiškiai sumažinta. Tikimasi, kad 
sutartis dėl tarpusavio pagalbos 
suteiks naujų veiklos galimybių 
ir bus abipusiškai naudinga.

Naujas sostinės meras
Lapkričio 15 d. Vilniaus 

miesto taryba savo posėdyje pa
tenkino Rolando Pakso atsista
tydinimo iš pareigų pareiškimą. 
ELTOS/LGTIC žiniomis nauju 
meru išrinktas 32 metų versli
ninkas, Lietuvos liberalų sąjun
gos vicepirmininkas Artūras 
Zuokas. Už jo kandidatūrą bal
savo 27 tarybos nariai, 18 buvo 
prieš.

Savo kalboje A. Zuokas pa
brėžė, kad Vilniaus miesto savi
valdybei būtina skubi valdymo 
reforma, kuri leistų sumažinti 
išlaidas ir pagerinti paslaugų 
kokybę. Nėra darbuotojų verti
nimo sistemos, neapibrėžtos 
valdininkų pareigos, sudėtingas 
sprendimų priėmimo procesas. 
Savivaldybėje dirba 608 asme
nys, o įvairiose darbo grupėse 
bei kitose pareigybėse papildo
mai dirba dar 150. Naujasis me
ras taip pat pabrėžė, kad sparti 
privatizacija leistų sukaupti ne
mažai lėšų, kurios galėtų būti 
skiriamos miesto plėtrai arba 
esamiems įsiskolinimams pa
dengti. RSJ
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Q RELIGINIAME GYYENIME

Lietuvos gyventojų įvairybė
Tautiniu, teisiniu, ekonominiu, statistiniu požiūriu

Savo gyvenimo ir maldos pa
tirtimi pasidalinti š.m. spalio 18 d. 
Kretingoje susirinko motinos iš 
Anglijos, Lenkijos, Rusijos ir Lie
tuvos. Prieš penkerius metus pra
dėtas sąjūdis “Motinos maldoje” 
rado pritarimo, ir dabar motinos 
renkasi melstis už vaikus, pasida
linti problemomis, kalbėti Rožinį, 
skaityti Šv. Raštą. Atstovė iš An
glijos pareiškė, kad motinos visa
me pasaulyje vienijasi maldai už 
savo vaikus.

Kauno jaunimo politikos ir 
veiklos vadovų delegacija š.m. 
rugsėjo 22-29 d.d. lankėsi Vokie
tijos Diuseldorfe. Viešnagė - tai 
ilgalaikio tų miestų katalikiško 
jaunimo bendravimo tąsa. Daly
vauta seminare, metodiniuose už
siėmimuose, susitikta su mokslei
viais, jaunimo organizacijų vado
vais, kitais katalikiškos veiklos 
darbuotojais.

Kauno arkivyskupijos šeimos 
centro surengtoje konferencijoje 
“Vaikai - šeimos ir visuomenės 
pavasaris” dalyvavo per 150 šei
mų su vaikais. Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininkas arki
vyskupas Sigitas Tamkevičius pa
brėžė, job Bažnyčia yra pasiryžusi 
daryti viską, kad šeimose klestėtų 
gyvybės kultūra ir būtų išsaugotos 
pagrindinės vertybės. Pasidalino 
mintimis iš neseniai įvykusio Eu
ropos vyskupų konferencijų pir
mininkų susitikimo, kuriame bu
vo aptariami Europos sąjungos 
plėtimosi iššūkiai bei Europos 
Žmogaus teises tvarkančių doku
mentų. Aktualias mintis kėlė dir. 
N. Liobikienė ir patys tėvai.

Kretingos Viešpaties Apreiš
kimo Švč. Mergelei Marųai šven
tovėje, specialiai įrengtoje sceno
je, koncertavo 34 “The Beatles” 
muzikos sekėjai. Dvi valandas 
trukusiame koncerte, kurio klau
sėsi apie 2000 žmonių, pasirodė I. 
Starošaitė, G. Paškevičius, A. 
Jofė ir atskiros grupės. Atliko 22 
tos muzikos kūrinius, taip pami
nėdami “The Beatles” grupės 
įsteigėjo J. Lennono 60-tąjį gim
tadienį. Pranciškonus tokį kon
certą surengti šventovėje paskati
no vieno Italijos miestelio klebo
no gitaristo Fr. Mussidos pavyz
dys. Pastarasis pernai surengė 
koncertą “Jaunimas prieš narkoti
kus skambant tūkstančiui gitarų”. 
Kretingoje koncerto proga pran
ciškonai meldėsi už nuo narko

PADĖKA
AtA

VACLOVUI KYBARTUI
mirus, nuoširdi padėka mus užjautusiems ir pa- 
lydėjusiems mano brangų vyrą, tėvą ir senelį į 
amžiną poilsį.

Žmona Lidija, vaikai ir vaikaičiai

Buvusiam ŠALFASS-gos pirmininkui, pirmųjų PLS 
žaidynių pradininkui, Sporto fondo steigėjui

AtA
PRANUI BERNECKUI 

mirus,
žmoną ELENĄ, dukterį ANDREJĄ, gimines ir 
artimuosius skausmo valandoje užjaučiame ir 
drauge liūdime -

Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio
auklėjimo ir sporto sąjunga

tikų bei alkoholio mirusius muzi
kantus.

Kun. Tąsius Ereminas, vie
nuolis rosminietis, gyvenantis Ita
lijoje, šiais jubiliejinias metais 
(2000) atšventė dvigubą sukaktį - 
60 metų kunigystės (įšventintas 
Šiaurės Italijoje, Asti mieste, 
1940.IV.14) ir 85 metų amžiaus 
(1915.VIII.11). Jis yra nuolatinis 
“TŽ” skaitytojas. Keletą ar kelio
lika metų yra dėstęs lituanistiką 
Milano katalikų universitete.

Vyskupas Eugenijus Bartu
lis, Lietuvos ir Vatikano sutarti
mi, paskirtas Lietuvos kariuome
nėje tarnaujančių katalikų sielo
vados vyskupu ordinaru. Lietuvos 
istorijoje tai pirmas kariuomenės 
ordinaras. Vysk. E. Bartulis yra ir 
Šiaulių vyskupas, todėl kariuome
nės sielovadai paskirs specialų 
kunigą - generalinį vikarą kaip 
savo pagalbininką. Šis paskyrimas 
turės būti suderintas su Krašto 
apsaugos ministeriu Linu Linke
vičiumi.

“Lietuva ir Lenkija: Bažnyti
nio meno paveldas” - šiuo pavadi
nimu š.m. spalio 10-11 d.d. Sei
nuose, Lietuvių namuose, įvyko 
tarptautinė mokslinė konferenci
ja, svarsčiusi meno įtaką tautų 
vienybei stiprinti. Renginys pra
dėtas iškilmingomis Mišiomis Sei
nų Mergelės Marijos Aplankymo 
bazilikoje, kurias aukojo Vilkaviš
kio vyskupas J. Žemaitis, MIC, ir 
Elko vyskupo gen. vikaras W. 
Welgat, savo kalboje pabrėžęs, 
kad religinis menas išauga iš mei
lės Dievui, išreiškė viltį, kad lietu
viai ir lenkai atrastų bendrą mei
lės kalbą. Pranešimus religinio 
meno paveldo tema padarė tos 
srities žinovai prof. J. Kowalczyk, 
dr. M. Kalamajska, dr. J. Komo- 
rowski, dr. A. Aleksandravičiūtė, 
J. Trilupaitienė, J. Landsbergyte 
ir kt. Dalyviai susipažino su goti
kine Seinų Madonos skulptūra, 
viena iš nedaugelio tokių, pasau
lyje išlikusių. Ji įdomi tuo, kad ją 
atvėrus, matyti nukryžiuotas Kris
tus, laikomas Dievo Tėvo, virš 
kurių plevena Šventoji Dvasia. 
Konferencijos dalyvius sveikino 
vėliau atvykęs Elko vysk. W. Ziem
ba. Konferencijos rengėjai Vil
niaus kultūros ir meno institutas ir 
Lenkijos mokslų akademijos Me
no institutas tikisi, kad tokios 
tarptautinės šiuo klausimu konfe
rencijos gali tapti tradicinėmis.

Susipažinimo vakaras Vasario 16 gimnazijoje. Vadovauja svečias iš Kanados - kun. Edis Putrimas

Vasario 16 gimnazijos jaunesniųjų orkestras groja Vokietijos susivienijimo šventėje Nuotr. M. Šmitienės

Lietuvių gimnazija Vokietijoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

- Tarp vokiečių ir lietuvių 
vaikų greitai atsiranda ryšys, 
nors kartais dar neaišku, kuria 
kalba jie bendrauja. Metų pra
džioje suorganizavome keletą 
bendrų renginių ir iškylų, kad 
vaikai greičiau susipažintų. O 
dėl tikybos tikrai nėra ginčų. 
Esame krikščioniška mokykla, 
ir todėl visi vaikai privalo lanky
ti tikybos pamokas. Dauguma 
mokinių katalikai. Visi sugyve
na gerai.

- Kiek mokytojų dėsto gim
nazijoje, jų tautybė?

- Mokytojų turime 26. Iš jų 
17 (įskaitant direktorių) yra pil
nai arba bent pusiau įdarbinti. 
Iš jų 11 yra lietuviai - 5 vokie
čiai ir 1 prancūzė. Du vokiečiai 
išmokę neblogai lietuviškai. O 
visi valandininkai yra kaimyni
nių gimnazijų mokytojai, sam
domi pagal reikalą. Jie mūsų 
gimnazijoje dėsto 2, 4 arba 6 
pamokas.

- Mano miestelio krepšinio 
komandoje žaidžia du gimnazijos 
mokiniai - A. Genys ir M. Jaci- 
nevičius. Jie yra geriausi klubo 
žaidėjai. Anksčiau krepšinio 
aikštėje matydavau A. Siugždinį. 
Kaip laisvalaikį praleidžia kiti 
mokiniai?

- Krepšinis - labai mėgsta
mas sportas. Krepšinio aikštė 
visuomet užimta. Ne ką mažiau 
mokinių žaidžia futbolą. Pačia
me bendrabutyje yra sporto 
kambarys su visokiausiais įren
gimais. Taip pat yra biliardo ir 
stalo teniso stalai. Dažnai nau
dojami muzikos, ypač mokinių 
valdomas roko, muzikos kamba
riai. Mokiniai visuomet randa 
ką veikti.

- Kiek mokinių ateinančiais 
metais laikys brandos egzaminus?

- Ateinančiais metais 8 mo
kiniai laikys brandos egzaminus.

- Ar egzaminai bus laikomi 
dalyvaujant Švietimo ministerijos 
atstovams, ar sujungti pvz. su 
Lampertheimo ar Weinheimo 
gimnazijom?

- Kaip visose valdiškose 

PADĖKA

AtA
AGOTA PRANCKŪNIENĖ
iškeliavo amžinybėn 2000 m. lapkričio 2 d.
Dėkojame Aušros Vartų parapijos klebonui kun. 

J. Liaubai, OFM, už globą ligoje, Rožinį laidotuvių na
muose, gedulines šv. Mišias kartu su kun. J. Žukausku, 
OFM. Ačiū vargonininkei L. Marcinkutei už giedojimą ir 
p. Skvereckienei už skaitymus. Dėkojame karsto nešėjams 
bei visiems už dalyvavimą, už aukas šv. Mišioms ir “Vaikų 
dienos centrui” bei “Pagalbai Lietuvos vaikams”. Ačiū už 
gražias gėles iš Sudburio, Niujorko ir Hamiltono. Dėkoju 
Katalikių moterų draugijai už gražų išlydėjimą, ponioms 
už skanumynus ir p.p. Mačiams už skanius pusryčius.

D. Beržaitytė

gimnazijose, taip ir pas mus eg
zaminams pirmininkaus švieti
mo skyriaus atstovas arba vie
nas iš kaimyninių gimnazijų di
rektorių. Šiaip egzaminų komi
sija sudaroma iš mūsų gimnazi
jos mokytojų. Egzaminai vyksta 
mūsų gimnazijoje.

- Gimnaziją išlaiko Hesseno 
krašto Švietimo ministerija. Kas 
išlaiko mergaičių ir berniukų 
bendrabučius? Kiek mokinių gy
vena bendrabučiuose?

- Kai mokinių skaičius pa
kils iki 150-160, tai gimnazija iš
silaikys iš Švietimo ministerijos, 
Mainco vyskupijos, Bergštrasės 
apskrities ir Lampertheimo 
miesto pararpos. Tėvai patys 
turės išlaikyti mokyklos pastatą, 
o Lietuvą prašysime finansuoti 
lituanistinę programą. Manau, 
kad vėliausiai po dvejų - trejų 
metų mes tokį mokinių skaičių 
tikrai turėsime, ir gimnazijos iš
laikymas nesudarys sunkumų. 
Kitaip yra su bendrabučiu. Ja
me yra 82 vietos. Bandrabutyje 
gyvena tik lietuviai mokiniai. 
Valdžia bendrabučio neremia. 
Vaikų išlaikymas yra tėvų reika
las. Valdžia tesirūpina našlai
čiais. Į bendrabučius Vokietijo
je paprastai tik turtuoliai siun
čia savo vaikus, nes bendrabu
čio išlaikymas yra brangus. Jūs 
žinote, kiek paprastai bendra
butis Kanadoje arba Vokietijoje 
kainuoja. Ir mes turime tas pa
čias išlaidas, kaip kiti bendrabu
čiai - turime auklėtojus, darbi
ninką, virėjas apmokėti, turime 
apšildyti kambarius, maistą 
pirkti ir t.t. Tačiau mažai tėvų 
pajėgtų savo vaikus čia atsiųsti, 
jeigu jie visa tai turėtų pilnai 
apmokėti. Mes, lietuviai, tiek 
turtuolių neturime. Kaip tik tie, 
kuriems ši gimnazija ir bendra
butis labiausiai reikalingi, būna 
neturtingų lietuvių vaikai, ir to
dėl mes turime ieškoti stipendi
jų ir aukų.

- Ar neturite didesnių rūpes
čių ?

- Pasibaigė federacinės val
džios parama. Mes sumažinome 
algas, kiek galėjome sumažino
me personalą ir taupom, kur tik 

galime. Ir kaip tyčia šiais metais 
kuro kaina padvigubėjo. Vietoje 
40,000 markių mums apšildy
mas kainuos 70,000 markių. Ir 
dar to neužteko. Spalio mėnesį 
mums nepataisomai sugedo vir
tuvėje orkaitė, kuri mums tar
navo 35 metus. Be jos didelė 
virtuvė negali apsieiti. O nauja 
orkaitė su naujais prijungimais 
pagal šių dienų reikalavimus 
kainuos 25,000 markių. Esame 
labai dėkingi Kanados lietu
viams, kad jie greitai reagavo į 
mūsų pagalbos prašymą. Iš viso 
Kanados lietuviai daug padeda 
gimnazijai.

- Aktyviai dalyvaujate Vokie
tijos LB-nės gyvenime. Spėjama, 
kad Vokietijos lietuvių skaičius 
gerokai šoktelėjo, pasiekdamas 
25,000 skaičių. Ar naujakuriai 
įsijungė į Vokietijos LB-nės gyve
nimą, ar jų vaikai lanko gimna
ziją?

- Taip, naujakuriai jungiasi 
į mūsų bendruomenę. Yra jau 
kelios didelės apylinkės, kaip 
Hagenas, Bonn-Koeln, Frank
furtas ir net Berlynas, kuriose 
naujakuriai sudaro daugumą ir 
net vadovauja veiklai. Taip, 
kaip pokario pabėgėliai ne visi 
jungėsi į bendruomenę, taip ir 
naujieji emigrantai ne visi randa 
reikalo įsirašyti. Bet registruotų 
bendruomenės narių skaičius 
per paskutinius keletą metų 
kilstelėjo 50%. Tai yra daug. 
Taip pat jie savo vaikus siunčia į 
mūsų gimnaziją ir kaip tik jiems 
ši mokykla labiausiai reikalinga.

- Ar Vokietijos LB-nės kraš
to valdyba neketina įsteigti lietu
vių pradžios mokyklos, pvz. prie
šais gimnaziją stovinčiame medi
niame pastate, pilies salėje? O gal 
vaikų darželio? Juk vaikų tikrai 
atsirastų, taip pat kelios darbo 
vietos naujai atvykusioms.

- Su tais, kurie nelegaliai 
atvyksta į Vokietiją dirbti, mes 
jau greitai pasieksime pokario 
lietuvių skaičių. Ne visi atvyksta 
į Vokietiją visam laikui. Yra la
bai daug visokiausių įmonių at
stovų, kurie čia atvyksta laiki
nai, keletui metų. Vaikų tikrai 
atsirastų pakankamai. Jau da
bar atvyksta tėvai ir prašo, kad 
priimtume jų vaikus, nes vokie
čių mokykla juos siunčia į že
mesnį skyrių, kadangi jie nemo
ka vokiečių kalbos. Kiti po vie- 
nerių - dvejų metų pastebi, kad 
jų vaikai pradeda lietuvių kalbą 
pamiršti, bet jie nori, kad jų 
vaikai išliktų lietuviais. Tačiau 
tokiems mažiems vaikams ben
drabučio nepajėgsime išlaikyti. 
Jiems reikalinga daug intensy
vesnė priežiūra ir pagalba. Tam 
reikėtų papildomai auklėtojų. O 
kas tą finansuos?

- Ačiū už pokalbį. “TŽ" 
skaitytojų ir redakcijos vardu lin
kime Jums ir toliau krikščioniš
koje bei vokiečių-lietuvių tautų 
gražioje bendradarbiavimo dva
sioje sėkmingai ir dar ilgai savo 
stipriomis rankomis vairuoti gim
naziją ir mokinius į gražią jų 
ateitį.

Kalbėjosi K. Baronas

VIKTORAS ALEKNA, 
Vilnius

Lietuvos gyventojai labai 
įvairūs. Net ir tautiniu požiūriu. 
Iš 3.7 mln. Lietuvos gyventojų 
tik 80% yra lietuviai. 20% gy
ventojų save vadina rusais, len
kais, gudais, latviais, ukrainie
čiais, žydais, čigonais. Per pas
kutinį Lietuvos gyventojų sura
šymą 1989 m. Lietuvoje buvo 
aptikta beveik šimto tautybių 
atstovų. Daugelio tautybių at
stovų, tada gyvenusių Lietuvoje, 
buvo labai nedaug: pvz. chan- 
tams, čiukčiams, eskimams, ta- 
lyšams, austrams, asirams, dun- 
ganams, chalcha-mongolams, 
japonams tada atstovavo tik po 
vieną žmogų. Po 1990 m. kovo 
11 d., galimas daiktas, tas vienas 
kurios nors tautos atstovas iš 
Lietuvos išvažiavo, ir viena tau
tybe sumažėjo.

Arba atvirkščiai: pvz. tada 
Lietuvoje buvo užregistruotas 
tik vienas japonas. Šiandien jų 
Lietuvoje gyvena dešimteriopai, 
o gal ir šimteriopai daugiau. 
Taip ir su kitų tautybių atsto
vais. 2001 metais Lietuvoje bus 
naujas gyventojų surašymas, ir 
tada sužinosime, kiek kurios 
tautybės Lietuvoje gyvena šian
dien.

Svarbiausia mums bus suži
noti, kiek šiandien gyvena Lie
tuvoje lietuvių. Mat atkurtosios 
nepriklausomybės metais kas
met nemaža lietuvių atsisveiki
na su savo Tėvyne. Ar jie kada 
nors besugrįš? O dalis kadaise 
priverstinai palikusių savo Tėvy
nę šiandien sugrįžta į ją nors 
numirti. O kai kurie parsiveža į 
Tėvynę ir kitur gimusius savo 
vaikus ar net vaikaičius. Vyksta 
kaita kasdien...

Lietuviai savo Tėvynėje, at
kūrus nepriklausomybę, pradėjo 
gyventi kitaip, negu gyveno oku
pacijos metais. Tadą visi gyven
tojai buvo teoriškai lygūs, tik 
dalis buvo lygesni. Tie lygesnieji 
- tai dažniausiai partijos ir so
vietinės valdžios šiokie tokie pa
reigūnai. Taip pat ateiviai, ypač 
rusai. Jie Lietuvoje jautėsi tik
raisiais šeimininkais ir net nesi
mokė lietuvių kalbos. Atvirkš
čiai, jie reikalavo, kad visi lietu
viai išmoktų rusų kalbą ir su jais 
kalbėtų rusiškai.

Šiandieninės Lietuvos kons
titucijos pradžia sako: “LIETU
VIŲ TAUTA, ... siekdama at
viros, teisingos, darnios pilieti
nės visuomenės ir teisinės vals
tybės, atgimusios Lietuvos pilie
čių valia priima ir skelbia šią 
KONSTITUCIJĄ”.

Vadinasi, Lietuvoje visi gy
ventojai yra valstybės kūrėjai ir 
tautos valios vykdytojai. O lietu
vių tautą sudaro visi Lietuvos 
piliečiai. Šitaip suprantant tau
tą, išnyksta etninis lietuvis, kuris 
iš tikrųjų yra, bet konstitucija 
apie jį kaip tokį nesako nė žo
džio. Konstitucijoje kalbama 
apie etnines bendrijas, ir viena 
iš tų bendrijų yra lietuvių etninė 
bendrija, apie kurias konstituci
joje pasakyta: (37 straipsnis) 
“Piliečiai, priklausantys tauti
nėms bendrijoms, turi teisę 
puoselėti savo kalbą, kultūrą ir 
papročius”.

Toli nuo Rūpintojėlio Žemės, nuo Baltijos krantų,
Pavargęs tremtinio skausmingam kelyje, 
Mylėjęs Tėvų Žemę ir jaunimą Tu - 
Suraski amžiną ramybę Kristaus glėbyje.

ATSISVEIKINUS SU

a.a. PRANU BERNECKU, 
liūdesiu dalinasi su žmona ELENA, dukra 
ANDRĖJA ir žentu MARK-

Julija, Virgilijus ir Zita Kauliai

PADĖKA

A+A
RAMUTĖ JURGUTIENĖ
iškeliavo amžinybėn 2000 m. spalio 10 d.

Nuoširdžiai dėkojame Aušros Vartų Hamiltone 
parapijos klebonui kun. J. Liaubai, OFM, už atnašautas 
gedulines Mišias bei maldas prie amžino poilsio vietos Šv. 
Jono lietuvių kapinėse.

Nuoširdi padėka Lindai Marcinkutei už jausmingas 
giesmes Mišių metu bei karsto nešėjams. Dėkojame drau
gams ir pažįstamiems už pareikštas užuojautas žodžiu bei 
raštu ir visiems už aukas “Pagalbai Lietuvos vaikams”.

Likę liūdesy - vyras Jurgis,
dukros - Jūratė, Daina ir Ramona

su šeimomis

Įvardindamas savo rašinį 
“Kaip gyveni, lietuvi?” aš kalbė
jau apie visus Lietuvos gyvento
jus, neišskirdamas nė vienos 
tautinės bendrijos, nes juk visi 
kartu gyvena ir visi kartu kuria 
krašto politiką, ūkį, kultūrą. Vi
sus vienodai spaudžia vargas, 
džiugina laimėjimai, visiems 
vienodai rūpi jų socialinė atei
tis, žinoma, ir kasdienybė.

Atrodytų, kad viskas visų ir 
visiems. Bet nuo pat nepriklau
somybės pradžios lygybė pasiro
dė esanti tik teorinė. Gyvenime 
viskas klostėsi kitaip. Jau Kovo 
11-osios dienos Nepriklausomy
bės aktas Lietuvoje laidavo pri
vatinę nuosavybę.

Greitai ta nuosavybė virto 
tikrove: atsirado nuosavi butai, 
namai, žemės sklypai, miškai, 
ežerai, fabrikai, spaustuvės, 
laikraščiai, teatrai, parduotuvės, 
muziejai... Visas medžiaginis 
turtas buvo privatizuotas, o kas 
neprivatizuota skubinama pri
vatizuoti.

Kadangi turto vertė yra ne
lygi, lai ir žmonės pradėta skirs
tyti į turtinguosius, vidutiniokus 
ir skurdžius, dažnai turinčius tik 
nuosavus vienintelius marški
nius ant kūno ir perlūžusius ba
tus ant kojų...

Kol kas sunku pasakyti, 
kiek Lietuvoje yra turčių, kiek 
vidutiniokų ir kiek skurdžių. 
Sunku pasakyti ir dėl turimo 
turto. Pavyzdžiui, šiandien Lie
tuvoje yra 1.2 mln. automobilių. 
Tiek pat yra ir šeimų. Vadinasi, 
statistiškai kiekviena šeima turi 
automobilį. Praktiškai yra ki
taip: yra daug šeimų, kurios turi 
po du ir net daugiau automo
bilių.

Pats neseniai patyriau: prieš 
porą metų užsukau į vieną sody
bą, įsikūrusią vidury girios. Kie
me stovėjo keturi lengvieji auto
mobiliai. Pamaniau, kad čia bus 
atvažiavusių svečių. Pasirodė, 
kad ta šeima, susidedanti iš ke
turių žmonių, turi automobilį 
kiekvienam šeimos nariui, nors 
vienas šeimos narys dar tik lan
ko vidurinę mokyklą, vadinasi, 
jis dar neturi teisės važinėti sa
varankiškai automobiliu.

Toji šeima tik kūrėsi girioje, 
ir automobiliai stovėjo dieną ir 
naktį lauke. Prieš keletą metų 
užsukau pas buvusį savo moki
nį, dabar ūkininkaujantį atsiim
toje tėvų žemėj. Jo kieme stovė
jo ilgas pastatas su daugeliu du
rų. Pasirodė, kad tai jo mašinų 
garažas. Jame stovėjo keturios 
lengvosios mašinos, sunkveži
mis, du traktoriai, kombainas ir 
už vienerių durų - maža dirbtu
vėlė... Jo šeimą sudarė taip pat 
keturi žmonės, iš kurių du - dar 
moksleiviai. Pagal statistiką tos 
dvi šeimos galėjo turėti tris ma
šinas, o jos turėjo devynias. Va
dinasi, šešios statistinės šeimos 
jų apiplėštos: anos mašinų netu
ri. Todėl gal būtų nedaug su
klysta sakant, kad pusė Lietuvos 
šeimų mašinas turi, o kita pusė 
- “ubagai”: mašinų neturi. Beje, 
Lietuvos “ubagų” karalius maši
ną turi. Ir ne bet kokią...

mailto:tevzib@pathcom.com
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Visuomenės veikėjas ir žurnalistas JUOZAS KOJELIS su Lietuvos vei
kėja bei rašytoja NIJOLE GAŠKAITE-ŽEMAITIENE Šiauliuose

Kai šimtmečiai atgyja
Vilniaus jėzuitų gimnazijos 430 metų sukaktis

Pora patirčių Lietuvoje
JUOZAS KOJELIS, 

Los Angeles
1986 kun. Kazimieras Pūge- 

vičius į kelionę okupuoton Lie
tuvon mane palydėjo tokiais žo
džiais: “Šiuo laiku niekas į Lie
tuvą negali vykti savo malonu
mui”. Lietuvos teritorija jau iš
vaduota maždaug prieš 10 me
tų, bet tauta vis tebelaukia ant
ro išsivadavimo, šį kartą nuo so
vietinio palikimo. Tad linkęs 
manyti, kad dar ir dabar neturė
tume Lietuvon vykti vien savo 
malonumui.

Praėjusią vasarą lankiausi 
Lietuvoje du kartus. Birželio- 
liepos mėnesiais žurnalistiniu 
smalsumu stebėjau ateitininkų 
kongresą, Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos suvažiavi
mą, krikščionių demokratų par
tijos konferencijas, “Į laisvę” 
fondo studijų dienas Molėtuose, 
ambasadoriaus Vytauto Dam- 
bravos 80-čio minėjimus, jo kny
gų sutiktuves, ir savo įspūdžius 
apibendrinau straipsnyje: “Iš 
Lietuvos su doze optimizmo”. 
Pastebėjau ženklų, kad komu
nizmo nualintoje dvasinėje Lie
tuvos dirvoje išgrynintos žmo
giškosios vertybės leidžia viltin
gus daigus ir kad krikščioniškos- 
patriotinės jėgos ieško kokio 
nors idėjinio centro, apie kurį 
galėtų burtis.

Tokio centro aptarimą yra 
padariusi prof. Ona Voverienė, 
kaip “bendrą visų dešiniųjų pat
riotinių partijų ir visuomeninių 
organizacijų judėjimo bloką, ... 
remiantis bendru požiūriu į 
svarbiausias Tautos ir Valstybės 
saugumo, mokslo, kultūros ir 
švietimo problemas ir jų spren
dimo būdus”. Tokio idėjinio 
centro reikalas labiausiai išryš
kėjo studijų dienose Molėtuose, 
bet, deja, akademikų ir visuo
menininkų išsakytos mintys ne
pasiekė nei Lietuvos žmonių, 
nei išeivių.

Laisvės kovotojai ir išeivija
Antrą kartą Lietuvon nuvy

kau rugsėjo antroje pusėje ir 
dalyvavau seimo rinkiminiame 
vajuje, talkindamas krikščio
nims demokratams. Jau pirmą 
kartą Molėtuose vienas studijų 
dalyvis “nuo Panevėžio” kaltino 
išeiviją įvairiais nemoralumais, 
o šį kartą Raseiniuose tokie 
klausimai buvo nukreipti į mane 
asmeniškai: “Ponas Kojeli, ma
no klausimas nesiriša su rinki
mais, bet pasakykite, kodėl pa
bėgėliai per ‘Amerikos balsą’ 
kurstė Lietuvos jaunimą kovoti, 
sakydami, kad ateis amerikiečių 
pagalba?” Aš jam sakiau, kad 
tokių klausimų esu daug girdė
jęs, bet nesutikau žmogaus, ku
ris tokias radijo laidas pats buvo 
girdėjęs. Paminėjau, kad apie 
tai esu kalbėjęs su dabartiniu 
arkivyskupu Sigitu Tamkevičiu-

r 'tAMocrĮiA- Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

AtA
PRANUI BERNECKUI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiu jo žmoną ELENĄ ir dukrą 
ANDRĖJĄ -

Palmyra Kučinskaitė

mi, rezistentu Antanu Terlecku, 
buvusiu partizanu Baliu Gajaus
ku ir kitais. Kai jis tąpat vis kar
tojo, tada paklausiau, ar savo 
ausimis tokias kalbas per “Ame
rikos balsą” girdėjo, ir jis atsakė 
tvirtu “taip”. Kai paklausiau, 
kuriais metais tai buvo, atsakė: 
“1946-47”. Aš užtikrinau, kad 
“Amerikos balsas” lietuviškai 
pirmą kartą prakalbo tik 1951 
vasario 16. Priminiau, kad da
bartinis Lietuvos ambasadorius 
Ispanijoje dr. Vytautas Dam- 
brava toje laidoje dalyvavo ir 
kad aš pažinojau visus “Ameri
kos balso” lietuvius radijo žur
nalistus. Kai mano oponentas 
savo “žinojimą” parėmė tvirtini
mu, kad kurstomas kalbas kas
nakt kalbėjęs radijo žurnalistas 
“Urvinis”, aš vėl paneigiau, - 
tokio žurnalisto “Amerikos bal
se” nebuvo. Vėl jį paklausiau, 
kuriais metais jis gimęs. Atsakė, 
kad 1934. Tada balsu suabejo
jau, kad 11-12 metų berniukas 
anais laikais būtų galėjęs klau
syti draudžiamų radijo progra
mų laidų ir po pusės šimtmečio 
prisiminti pranešėjo pavardę. 
Mano pašnekovas matyt buvo 
atsivedęs liudininką, kuris jo žo
džius turėjo patvirtinti. Jis pra
dėjo šalia savęs sėdintį vyrą ra
ginti, kad kalbėtų. Anas, maty
damas, kad jo draugo propa
ganda nesėkminga, ėmė mikčio
ti: “Ne, ne, iki 1951 ‘Amerikos 
balsas’ lietuviškai nekalbėjo”.

Į Raseinius buvau nuvykęs 
talkinti rinkiminėje kovoje kan
didatui dr. Liudui Mažyliui, ži
nomo prof. Prano Mažylio vai
kaičiui, politologui, Vytauto Di
džiojo un-to dėstytojui. Mažylis 
rinkimus pralaimėjo.

Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė 
politinėmis temomis

Rezistentę, Gulago kalinę, 
kelių knygų, daugelio studijų ir 
straipsnių autorę Nijolę Gaškai- 
tę-Žemaitienę pirmą kartą suti
kau Vilniuje, buv. KGB rūmuo
se, kuriuos tuo metu buvo už
ėmę politiniai kaliniai ir tremti
niai, kad neįleistų prieš jų valią 
Brazausko vyriausybės paskirto 
viršininko Vytauto Skuodžio ir 
jo bendradarbių.

Pričiupo įeinantį ir mane. 
Išsiaiškinę, kad aš porą archy
vuose dirbančių žmonių tikrai 
pažįstu, įleido. Buvau nuvežęs 
Los Angeles frontininkų para
mą vienam leidiniui spausdinti. 
Turėjome pokalbį su 5 ar 6 ar
chyvų darbuotojais. Jų tarpe bu
vo ir Gaškaitė, grįžusi iš kažko
kios tarptautinės konferencijos. 
Iškart ji užimponavo savo logi
ka, balso tembru, interesų plo
čiu, žinių gausa. Nuo tada pra
dėjau labiau atkreipti dėmesį į 
jos straipsnius, pirkti jos parašy
tas knygas. Jos “Žuvusiųjų pre
zidentas” yra unikumas visoje 
pokario laisvės kovų literatūro
je. Kiekvienas tikras patriotas 
turėtų šią knygą perskaityti. Te
ko nuliūsti, kai vienas Vilniuje 
sutiktas neseniai mūsų spaudoje 
išgarbintas visuomenės veikėjas 
nežinojo nei kas ta Gaškaitė, 
nei kas tas “Žuvusiųjų prezi
dentas” gen. Jonas Žemaitis- 
Vytautas.

Nijolė Gaškaitė buvo pa-

GENOVAITĖ GUSTAITĖ, 
Vilnius

Netoli Vilniaus Rotušės, už 
Šv. Kazimiero šventovės, gyven
ti keliasi senieji, didingieji buvę 
“Profesų namai” (mokytojų na
mai). Dabar ant jų iškaba - 
“Vilniaus jėzuitų gimnazija”. 
Šiemet, 2000 m. spalio 27 d., ji 
atšventė savo 430-ąsias įsteigi
mo ir 5-ąsias atsteigimo meti
nes. Liudininkė didelės, spalvin
gos Vilniaus miesto, Didžiosios 
Lietuvos kunigaikštytės sosti
nės, kultūros gimnazija - Colle
gium Vilnense Societate Jesu - 
buvo įsteigta iš Europos atkelia
vusių jėzuitų paskutinio Jogai- 
laičio, Žygimanto Augusto, 
laikais, 1570 m. liepos 17 d. Pir
muoju mokyklos rektoriumi ta
po varšuvietis, buvęs karaliaus 

kviesta ir sutikusi dalyvauti šių 
metų Los Angeles politinių stu
dijų savaitgalyje, bet dėl pasi
kartojusios ir visame kūne išpli
tusios vėžio ligos atvykti negalė
jo. Su sūnumi Linu liepos mė
nesį aplankėme Žemaičius 
Šiauliuose. Sunykusi, bet tos pa
čios geros akys, minkštas balso 
tembras ir šviesus šviesus pro
tas. Sakė skubanti užbaigti kai 
kuriuos tyrinėjimo darbus ir no
rinti parašyti romano “Užverstų 
šulinių vanduo” antrą dalį. Lai
ko likę nedaug. Savo lemtį pri
imanti ramiai. Nors įsigilinusi į 
partizaninį laikotarpį ir skuban
ti užbaigti romaną, ji matė, ana
lizavo ir blaiviai vertino taip pat 
šių dienų politinį Lietuvos gy
venimą.

Paklausus, kur jos nuomone 
pagrindinės blogio šaknys, atsa
kė, kad nomenklatūrininkų ir 
kitų savanaudžių įsitvirtinimas 
krašto valdžios viršūnėse ir eko
nominiame gyvenime. Kaip pa
vyzdį nurodė į 1996 sudarytą vy
riausybę, kurioje atsirado grupė 
savanaudžių ir pelningomis vie
tomis aprūpino armiją savo rė
mėjų. Trys krikščionių demo
kratų ministerial ir dar vienas 
kitas, tai grupuotei nepriklau
sęs, neturėjo jėgos daugumos 
politinei linijai pasipriešinti, bet 
ir nebandė.

Savo mintis ji išdėstė man 
adresuotame ilgame laiške, kur 
apie tos vyriausybės suformavi
mą išsireiškia: “Ministrų kabi
netai buvo formuojami per nak
tį, kandidatūros parenkamos ir 
atmetamos per valandą... Va
dovaujamasi principu: kai atei
sime į valdžią, susodinsime į 
postus draugus”.

Paprašyta išvardyti dešimt 
Lietuvos žmonių, kuriems būtų 
galima patikėti svarbiausius val
džios postus, ištarė kelias pavar
des. Jų tarpe nebuvo nė vieno 
didžiųjų partijų vadovo. “Ne 
kartą stebėjausi”, rašė ji man, 
“jog keičiant Lietuvos politinę, 
ekonominę, socialinę sistemą, 
valdžioje liko tie patys žmonės”.

Antrą kartą su Nijole G-Ž 
susitikau Vilniuje, jos dukters 
šeimos namuose. Iš Šiaulių bu
vo atvykusi 9-tam chemoterapi
jos kursui. Pradėta gydyti nau
jais vaistais. Turėjo vilties. Kal
bėjome apie krikščionių demo
kratų skaldymąsi ir seime pri
imto įstatymo “Nepriklausomy
bės atstatymo deklaravimas” su
stabdymą. Jos nuomone, susi
skaldę krikščionys demokratai 
negynė švietimo ir mokslo mi- 
nistėrio Zigmo Zinkevičiaus, 
nors iš tikro jį pašalinti iš tų 
pareigų buvusios suinteresuotos 
kitos jėgos. Apgailestavo, kad 
jos artimas bendradarbis, parti
zaninio laikotarpio tyrinėtojas 
Algis Kašėta nuėjo su moder
nistais. Bet džiaugėsi, kad jis, 
kaip ir Feliksas Palubinskas, pa
liko ištikimi krikščioniškajai de
mokratijai ir nebando į seimą 
patekti kitų partijų sąrašuose. 
(Iki seimo rinkimų buvo liku
sios 9 dienos).

Lietuvių aktyvistų vyriausio
jo štabo vardu 1941 birželio 23 
paskelbtą Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo deklaravimą 
Lietuvos seimas 2000 rugsėjo 12 
pripažino teisės aktu. Bet prezi
dentas tą įstatymą pavadino 
“klaida, pakenkusia tiek Lietu
vos tarptautiniam prestižui, tiek 
visuomenės politinei santarvei”. 
Seimo pirmininkas, kad ir ne 
100%, tai prezidento nuomonei 
pritarė. Spaudžiant tam tikrom 
jėgom, seimo dauguma to įsta
tymo galiojimą sustabdė, balsa
vimuose nedalyvaujant krikščio
nims demokratams. Nijolė buvo

(Nukelta į 4-tą psl.J 

sekretorius, jėzuitas Stanislovas 
Varševickis, o šiuolaikinis di
rektorius - jėzuitas kun. Anta
nas Gražulis.

Kaip ir tolimas pirmtakas, 
jis taip pat neša labai nelengvą 
naštą. Susipina pastangos išug
dyti visapusišką, dvasingą ir in
telektualią, mylinčią Dievą bei 
artimą asmenybę, taip pat troš
kimas, būtinybė, įkvėpti gyvybę 
sunykusioms, apleistiems mū
rams. Jei ne spindinčios vaikų 
akys, kasmet didelis stojančių į 
gimnaziją konkursas, sėkmingas 
gimnazijos abiturientų stojimas 
(95%) į aukštąsias, rėmėjų dos
numas, našta būtų nepakeliama.

Pirmieji jėzuitai, steigę ko
legiją, po devynerių metų pe
raugusią į akademiją, į Vilnių 
atnešė ir pirmuosius viešus vai
dinimus, teatrą. Neatsitiktinai 
šiemet universiteto kiemo teat- 
ras švenčia taip pat 430 metų 
sukaktį. Todėl, jaučiant, išsau
gant praeities tradiciją, visas su
kakties minėjimas dvelkte dvel
kė teatro dvasia.

Pagal teatrinę programą 
skamba XVI š. muzika, moki
niai, apsirengę to šimtmečio 
drabužiais, praleidžia prie mik
rofono einantį jėzuitą. Trumpo
je kalboje iškėlęs įvykį - gimna
zijos įsteigimo ir atsteigimo me
tines - išskaičiuoja svečius: švie
timo ir mokslo ministerijos, sa
vivaldybės ir švietimo skyriaus, 
iš Vilniaus licėjaus, Užupio ir 
Šilutės Vydūno gimnazijų, Aly
taus katalikiškosios bei užsienio 
- Čikagos, Šv. Blažiejaus gimna
zijos (Vokietija). Atėjo ir rėmė
jų. Pašlovinęs visus - “Garbė 
jiems!” praneša: “Skelbiu di
džiojo minėjimo pradžią ir prie 
mikrofono kviečiu Stanislovo 
Varševickio bei kitų kolegijos 
rektorių pasekėją, dabartinį Vil
niaus jėzuitų gimnazijos direk
torių kun. Antaną Gražulį”. Ne
ilgą sveikinimo žodį jis baigia 
kvietimu sugiedoti gimnazijos 
himną (žodžiai mokytojos D. 
Lapinskienės, muzika L. Aba
riaus). Prie mikrofono vėl jėzui
tas, raginantis pereiti prie mal
dos. Visa mokyklos bendruome
nė, svečiai Šv. Kazimiero šven
tovėje (senojoje, pagrindinėje 
jėzuitų šventovėje, Vilniuje pra
dėtoje statyti 160.4 m.) išklauso 
iškilmingų Mišių, kurias atnaša
vo arkiv. A. J. Bačkis su būriu 
kunigų.

Joms pasibaigus, Lietuvos ir 
Latvijos jėzuitų provincijolas 
kun. Antanas Saulaitis papasa
kojo apie gimnazijos kelią. Pa
baigoje - Lietuvos himnas. 
Šventovėje buvo suteikta teisė 
kalbėti garbingiausiems sve
čiams: Švietimo ir mokslo vice- 
ministerei Vaivai Vėbraitei, 
Bonos jėzuitų gimnazijos rekto
riui kun. Werner Gbtz’ui, per
skaitytas Respublikos preziden
to sveikinimas.

Po to iškilminga eisena - 
svečiai, kunigai, mokytojai, tė
vai, rėmėjai, aliumnai (baigę 
gimnaziją: tokių jau keturios 
laidos), klasės su vėliavomis - iš 
šventovės patraukia į gimnaziją, 
į jos kiemelį su angelu ir fonta
nu, papuoštu ruonio bei žuvies 
skulptūrėlėmis (sukakties proga 
jas padavanojo gimnazijai 
skulptorius A. Kmieliauskas). 
Provincijolas čia sukalba malde
lę, direktorius padėkoja skulp
toriui už mielą dovaną.

O toliau šventė persikelia į 
mokyklos klases, koridorius pa
skirstytus pagal amžius. Prie 
amžių derinta vaikų apranga, 
muzika (groja Koncės ansamb
lis), veikia, gyvena liokajai ir 
kambarinės (prižiūri tvarką), 
vaikšto vienuoliai, prekybinin
kai, dailininkai, būrėjos, čia pat 
stendai, vaizduojantys istoriją, 
smuklė, kurioje vaišinti visi. Tė
vai, svečiai - tik žiūrovai. Kelių 
šimtmečių praeitis, atkurta kla-

(Nukclta į 4-tą psl.)
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Vaizdas iš Trakų apylinkės. Taip atrodo vienas iš ten esančių ežerų

Įspūdinga viešnagė
Nuotr. V. Kapočiaus

Lietuvoje
ALGIRDAS NAKAS

Šiuo rašiniu noriu su skaity
tojais pasidalinti savo kelionės 
įspūdžiais, patirtais penkių sa
vaičių viešnagėje Lietuvoje. No
risi lyg ir paskatinti planuoti 
atostogavimą nepaprasto grožio 
gamtoje Lietuvoje. Vilnius, Kau
nas, Trakai, Kernavė, Kuršių 
Nerija yra puikios turistinės vie
tovės. Tai tik dalis įdomybių 
tėvynėje. Šimtai dar neužterštų 
ežerų, apsuptų gražiomis girio
mis, upėmis ir upeliais, kalvo
mis ir slėniais. Atostogautojui 
viskas taip arti ir greitai pasie
kiama. Sumažėjus pasauliui ir 
pati Lietuva lengvai pasiekiama 
atostogautojui.

Lietuvoje lankiausi jau sep
tintą kartą. Pirmąjį kartą - dar 
okupuotoje tėvynėje. Sekančio
se mano pagrindinis tikslas bu
vo dalyvauti Pasaulio Lietuvių 
sporto žaidynėse. Šią vasarą no
rėjosi pasigėrėti tėvyne, jau de
šimtąjį laisvės jubiliejų šven
čiančią bei paviešėti nuostabaus 
grožio gamtoje.

Mūsų šių penkių savaičių 
kelionių vadovas buvo alpinistas 
Vladas Vitkauskas. Mums atvy
kus jis pasakė: “Parodysiu šven
tąsias Lietuvos vietas, ne vien 
šventąsias, aplankysime ir Grū
to parką”.

Lietuviškos įdomybės
Visą vasarą Vilniaus dailės 

muziejuje vyko paroda “Krikš
čionybė Lietuvos mene”. Be 
daugelio įdomių religinių radi
nių, išstatytas nemažas rinkinys 
liaudies menininko, medžio 
skulptoriaus Svirskio skulptūros 
daugiausią religiniai kūriniai. 
Panašus skulptorius buvo Lion
ginas Šepka. Jo išsami kūryba 
sutelkta L. Šepkos muziejuje 
Rokiškyje, prie Grafo rūmų.

Prie Platelių - Salantų yra 
religinių akmens skulptūrų mu
ziejus. Tai “Orvydų sodyba”. 
Okupantai skulptorių niekinda
mi, sodybą “absurdo muzieju
mi” pravardžiavo. Rašytojas J. 
Mekas ir skulptorius Moneys V. 
Orvydui genijaus titulą pripaži
no. Vilius Orvydas buvo mistiš
kas asketas, nepalaužiamų įsiti
kinimų ir didelio talento žmo
gus - akmens skulptorius, tapęs 
vienuoliu pranciškonu. Mirė dar 
jaunas, Dievo garbei darbų ne
užbaigęs... Dabar vis daugiau 
tarptautinio dėmesio ir įvertini
mo susilaukia. Neseniai išleistas 
puikus leidinys - skulptūrų al
bumas “Vilius Orvydas”.

Aplankėme Šiluvos švento
vę, Kryžių kalną Meškučiuose. 
Ši nuostabi ir šventa vietovė pa
lieka nepaprastą įspūdį daugy
bei besilankančiųjų. Masės kry
žių ir kryželių, vis dar daugėjan
čios, plečiasi į visas puses. Pran
ciškonų vienuolynas ir koplyčia 
užbaigta.

Poilsiui sustojome svetingo
je Mikašauskų turistinėje sody
boje, Plateliuose, arti žavingo 
Platelių ežero.

“Žemėj Lietuvos...”
Rytą iškeliavome į Basana

vičiaus tėviškę Užkabaliuose ar
ti Bartinininkų. Šios sodybos 
trobos originaliai atstatytos su 
Patriarcho muziejumi gyvena
moje troboje. Šalia sodybos 
prieš dešimtį metų užveistas 
“Atgimimo ąžuolynas”. Iš tikrų
jų atrodo “Žemėj Lietuvos 
ąžuolai žaliuos”. Jau šitie septy
ni tūkstančiai medelių puikiai 
klesti ir žaliuoja, pamažu tikru 
ąžuolynu virsta. Malonu buvo 
aplankyti ir mūsų pavarde bei 
keleto mano draugų įvardintus 
ąžuoliukus. Juk tikriausiai mūsų 
vaikaičiai keliaudami kada nors 
ras malonų poilsį šių ąžuolų 
pavėsyje.

Aplankėme pirmojo ir pas
kutiniojo Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos tėviškę Užu
lėnyje. Įspūdinga istorinė vieto

vė, nors apgailėtinai dabar ap
leista, netvarkoma.

Vaižganto tėviškėje
Iš Suvalkijos keliavome į ki

to “Lietuvos ąžuolo” tėviškę. 
Svėdasų parapijoje, Malaišių ir 
Kunigiškių kaimai yra lyg ir dvy
niai, laukais susijungę. Malaišių 
kaimo viduryje, rašytojo gimti
nėje, stovi didingas granito pa
minklas Tumui-Vaižgantui. Už 
kilometro, Kunigiškių kaime, 
pradžios mokykloje yra mažas 
Tumo-Vaižganto muziejus, by
lojantis rašytojo didelius darbus 
tėvynei Lietuvai.

Šioje mokykloje šis patrio
tas pradėjo pirmuosius savo 
mokslus. Man ypatingai svar
bios šios vietovės: Svėdasų kapi
nėse ilsisi mano seneliai. Kama
juose, visai arti Strazdelio kapo, 
mano tėvų kapai. Kitų senelių, 
kažkur nebeatrandami kapai, 
prie šventovės.

Šios mielos apylinkės, tiks
liau Rudžiai ir Kunigiškiai, yra 
mano pagrindinės šaknys. Tu
mai ir Šklėriai buvo artimiausi 
kaimynai, bičiuliai. Mano mama 
Sklėriūtė yra Tumo-Vaižganto 
krikšto dukra.

Turėjau malonius pasikal
bėjimus su klasės drauge, su ku
ria baigėme ne tik Kamajų 
mokslus, bet ir Tumo-Vaižgan
to vardo gimnaziją Rokiškyje.

Aplankėme Rokiškio šven
tovę, vieną gražiausių Lietuvoje. 
Apžiūrėjome Grafo rūmų mu
ziejų ir nepaprastų Liongino 
Šepkos muziejų. Lankėme gimi
nes ir giminaičius, Užpalių, Svė
dasų, Rokiškio, Anykščių, Pane
vėžio apylinkėse ir daug kitų 
vietovių.

Seimo rūmuose
Mūsų programoje sekė iš

skirtinai maloni ir įdomi trumpa 
viešnagė pas Gabrielių ir Danu
tę Žemkalnius. Jie - buvę žmo
nos bendraklasiai - draugai 
Eichstatt’o gimnazijoje, Vokie
tijoje. Gabrielius, talkinant Da
nutei, dabar savanoriškai, be at
lyginimo, dirba kaip Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vas seimo rūmuose Vilniuje. 
Šiltai mus priėmė, parodė sei
mo rūmus, posėdžių sales. Stab
telėjome seimo pirmininko ka
binete. V. Landsbergio nebuvo. 
Pasikalbėjome su jo sekretore. 
Pasirodo, ji irgi esanti alpinistė, 
artimai pažįstanti V. Vitkauską. 
Buvo smagu pietauti seimo ka
vinėje kartu su Danute ir Gab
rielium Žemkalniais.

Prieš devynerius metus 
vaikščiojau tada kartu su šimtais 
vilniečių dvi dienas ir naktis 
tarp seimo rūmų baridakų Rusi
jos pučo metu. Rusų tankų puo
limas buvo tada daugiau realybė 

PADĖKA
A+A

PETRUI PAKALKAI
mūsų mylimam vyrui ir tėvui

2000 m. lapkričio 11d. iškeliavus į amžinybę, 
nuoširdžiai dėkojame Lietuvos kankinių parapijos klebo
nui prelatui Jonui Staškevičiui už maldas laidotuvių na
muose, šv. Mišias ir laidotuvių apeigas.

Nuoširdi padėka A. Vitkienei už gražius atsisvei
kinimo žodžius, D. Radikienei už įspūdingą giedojimą ir 
vargonavimą gedulinių Mišių metu. Dėkojame karsto ne
šėjams, visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems, pa- 
reiškusiems užuojautą žodžiu, raštu ir spaudoje. Ačiū vi
siems už gėles, užprašytas Mišias ir aukas labdaros orga
nizacijoms.

Dėkojame visiems, dalyvavusiems laidotuvių na
muose ir kapinių apeigose. Ačiū V. Birštonui už skaniai 
paruoštus pietus ir visoms ponioms už pyragus. Jūsų nuo
širdumas palengvimo mūsų liūdesį.

Liūdintys - žmona Jane,
duktė Renata ir jos vyras Randy

negu galimybė. Man visada lie
ka nepamirštami tada buvusio 
mūsų tautos vadovo V. Lands
bergio drąsinantys ir optimistiš
ki žodžiai: “Po kiekvienos, kad 
ir tamsiausios nakties, visada iš
aušta šviesi diena!” Tautos he
rojaus pranašiški žodžiai išsipil
dė, ir net labai greit. Po keletos 
dienų pasaulis pripažino Lietu
vą laisva ir nepriklausoma tau
ta. Tą euforinę privilegiją tada 
Vilniuje ir man teko patirti.

Užsieniečių mokykloje
Gabrieliaus ir Danutės dė

ka turėjome progą dalyvauti ne
paprastai įdomiose ir maloniose 
iškilmėse. Tai buvo mokslo me
tų užbaiga jau dešimtmetį vei
kiančios vidurinės mokyklos 
“Lietuvių Namai”. Į ją priimami 
mokiniai, gyveną už Lietuvos ri
bų. Dabar joje mokosi 253 
moksleiviai, beveik visi atvykę iš 
Rusijos, daugiausia iš Šibiro 
kraštų. Atvykę silpnai arba visai 
nemokėjo lietuviškai. Iškilmėse 
puikiai pasirodė mokyklos cho
ras, solistai, deklamuotojai, vai
dintojai, tautinių šokių šokėjai. 
Tai unikali mokslo bei lietuvy
bės įstaiga, verta visų dėmesio ir 
finansinės paramos. G. D. Žem- 
kalnių patarimu, būtų prasmin
ga skirti mokiniams pinigines 
premijas už pažangą moksle ir 
lietuviškume. Adresas: Vilniaus 
vidurinė mokykla “Lietuvių Na
mai”, Dzūkų g. 43, 2030 Vil
nius, Lithuania.

Grūto parke
. Šį kontroversinį dalyką la

bai norėjau savo akimis pama
tyti. Vykome keturiese: Vit
kauskai ir mes. Apie mūsų apsi
lankymą darbuotojai žinojo. Su
tiko mus prie vartų. Vedlė, tru
putį palydėjus, paliko mus vie
nus. ji primygtinai mus prašė 
pareikšti savo nuomonę - parko 
įvertinimą po apžiūrėjimo.

Dviejų kilometrų ilgyje, pa
gal gražų upelį, miške, išrikiuo
tos kelios dešimtys paminklinių 
skulptūrų su mažomis lentelė
mis prie jų, kur trumpai pami
nėti užtarnauti titulai komunis
tinėje bei jų darbo karjeroje. 
Nei prie Stalino, Lenino, Dzer
žinskio, Sniečkaus, nei prie kitų

(Nukelta j 4-tą psl.)

Dr. Gilta J. Ginčauskaitė 
optometrists

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais
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PAMINKLAS AVIACIJAI

Lapkričio 17 d. Lietuvos pre
zidentas Valdas Adamkus atiden
gė Lietuvos karo aviacijos pa
minklą Kaune, S. Dariaus ir S. 
Girėno aerodrome. Kaip praneša 
BNS/LGTIC, paminklas papuoš
tas Lietuvos piloto ženklu “Plieno 
sparnai” ir atmintinėmis lento
mis, įamžinančiomis atminimą 
karo aviacijos lakūnų, kovojusių 
dėl nepriklausomybės, žuvusių 
kovose ir tremtyse. Viena iš pen
kiolikos lentų skirta aviacijos ka
pitonui Ignui Adamkevičiui, pre
zidento tėvui. Taip pat pagerbti 
lakūnas S. Darius, pulkininkas 
leitenantas Mykolas Mačiokas, 
aviacijos brigados generolas An
tanas Gustaitis, pulkininkas leite
nantas Leonardas Peseckas, ma
joras Vytautas Jablonskis ir kiti.

NUŠALINTAS PAREIGŪNAS
Kaip skelbia BNS/LGTIC, 

policijos departamento generali
nis komisaras Visvaldas Račkaus
kas lapkričio 13 d. nuo pareigų 
nušalino Panevėžio miesto polici
jos vyriausiojo komisaro pava
duotoją Aleksandrą Jankauską. 
Jo atleidimas iš pareigų siejamas 
su dviejų teisėsaugos pareigūnų 
nužudymu lapkričio pradžioje, po 
kurio spaudoje pasirodė praneši
mų apie galimus kai kurių Pane
vėžio teisėsaugininkų ryšius su 
nusikaltėliais. Vyko tarnybinis 
patikrinimas, kurio rezultatai tu
rėjo būti pateikti iki gruodžio 1 d.

NAUJAS PASIENIO PUNKTAS
BNS/LGTIC žiniomis, lapkri

čio 24 d. Nidjoje, prie sienos su 
Rusijos Karaliaučiaus sritimi bu
vo iškilmingai atidarytas naujas 
pasienio kontrolės punktas. Iškil
mėse dalyvavo abiejų valstybių 
pasienio tarnybų atstovai, tarp jų 
Lietuvos muitinės departamento 
direktorius Valerijonas Valickas 
ir Rusijos valstybinio muitinės 
komiteto pirmininkas Michailas 
Vaninas. Naujo punkto projektas 
buvo patvirtintas prieš trejus me
tus, lapkričio mėnesį baigta sta
tyti per 1,000 kv metrų, dviejų 
aukščų pastatą, kurio vertė - apie 
9 mln. litų. Tikrinimo procedūra 
naujajame punkte bus trumpes
nė, nes keliautojai bus stabdomi 
ir tikrinami tik vieną kartą, vienu 
metu pasienio ir muitinės parei
gūnų.
SUTARTYS DĖL APMOKESTINIMO

Lapkričio 21 d. Lietuvos sei
mas vienbalsiai patvirtino tris 
Lietuvos vyriausybės sutartis su 
Armėnijos, Kroatijos ir Slovėni
jos vyriausybėmis dėl pajamų bei

FOUR SEASONS 
KF7Sr lrX< realty limited

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

Parduodam, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna- 
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Staynerio ir 7*
Collingwoodo apy- 
linkėse kreipkitės į

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

Ji mielai jums patarnaus.
Darbo tel. 705 545-8500
Namų tel. 705-^29-6428

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

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877

Viktoras Remesat,
BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

a Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m d d ch

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
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

kapitalo dvigubo apmokestinimo 
išvengimo ir mokesčių slėpimo iš
ankstinės apsaugos, rašo ELTA/- 
LGTIC. Šiuo metu taikoma de
vyniolika tokių sutarčių, kuriomis 
siekiama panaikinti tarptautinį 
dvigubą apmokestinimą, užkirsti 
kelią pažeidimams ir mokesčių 
nemokėjimui, paskirstyti apmo
kestinimo teises tarp susitarian
čiųjų valstybių, išvengti mokesčių 
diskriminacijos.

NUTRAUKĖ BADO STREIKĄ
Lapkričio 25 d. prie Kauno 

bendrovės “Inkaras” 50 dienų 
trukusį bado streiką nutraukė 
paskutinis badautojas, 51 metų 
Raimundas Ibenskis. Spalio 4 d. 
streiką pradėjo trys įmonės dar
bininkai, prie kurių prisidėjo ir 
kiti, reikalaujantys, kad bankro- 
tuojančios įmonės administracija 
sumokėtų jiems atlyginimus. 
Rugpjūčio mėnesį taip pat buvo 
surengtas streikas, dėl kurio po 
mėnesio visiems 1200 “Inkaro” 
darbininkų buvo išmokėta po dalį 
- 16.84% - atlyginimų. Dabar yra 
paskelbta 10 dienų pertrauka- 
moratoriumas badavimui, darbi
ninkams tikintis iš vyriausybės 
gauti pagalbos neišmokėtų atlygi
nimų susigrąžinimui. Sudaryta 
speciali tarpžinybinė komisija 
“Inkaro” ir kitų nemokių įmonių 
problemoms spręsti.
ŽMOGAUS TEISIŲ SUTARČIAI 50

Lapkričio 21 d. seime įvyko 
iškilmingas minėjimas, skirtas 
Europos žmogaus teisių ir pagrin
dinių laisvių apsaugos sutarties 
50-čiui. Jame dalyvavo vyriausy
bės nariai, diplomatinių misijų at
stovai, Konstitucinio ir kitų teis
mų vadovai, užsienio svečiai, tarp 
jų - Europos teisių komiteto pir
mininkas Luzius Wildhaber. Mi
nėjime kalbėdamas prezidentas 
Valdas Adamkus pabrėžė, kad 
esminis teisinės reformos ir visos 
naujosios politikos uždavinys yra 
nuosekliai užtikrinti prigimtines 
teises, praneša ELTA/LGTIC. 
Seimo pirmininkas Artūras Pau
lauskas teigė, jog Lietuvai Euro
pos žmogaus teisių konvencijos 
straipsniai yra jos sėkmingos pa
žangios - žmogaus teisių paisymo 
prasme - visuomenės kūrimo pa
matai, reikia įveikti biurokratų 
monopolį atitinkamomis įstatymų 
pataisomis ir tuo apginti žmogaus 
teisę į nuosavybę, svarbus yra tei
sinis visuomenės švietimas, visuo
menės įtraukimas į įstatymų lei
dybos procesą.

IŠSIUNTĖ NUSIKALTĖLI

Lapkričio 9 d. iš Vilniaus oro 
uosto išskraidintas tarptautinis 
narkotikų kontrabandininkas Ali 
AY, kurį Lietuva išdavė Italijai, 
šios šalies prašymu, rašo BNS/ 
LGTIC. Kurdų kilmės Švedijos 
pilietis Ali Ay buvo sulaikytas 
Vilniuje rugpjūčio 11 d., atskridęs 
iš Stokholmo, nustačius, kad jo už 
narkotikų kontrabandą ir kitą nu
sikalstamą veiklą ieško Turkija ir 
Italija. Jis Veronoje buvo nuteis
tas kalėti 30 metų už bendrinin
kavimą įgyjant ir gabenant didelį 
kiekį heroino. Švedijoje jis buvo 
apkaltintas narkotikų siuntimu iš 
tos valstybės į Italiją. 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

Namas vasarotojams Kuršių Nerijos Pervalkoje Nuotr. V. Pačkausko

Įspūdinga viešnagė Lietuvoje
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

panašių baisiųjų nusikaltėlių 
paminklų jokio tikslaus apibūdi
nimo, įvertinimo jų atliktų bai
sių darbų nebuvo. Juk šiame 
parke rodomi gražiomis skulp
tūromis atvaizduoti nusikaltėliai 
yra daugiau ar mažiau atsakingi 
už šimto milijonų nužudytų Eu
ropos žmonių.

Man tęsiant parko įvertini
mą, darbuotojas pertraukė: 
“Mes turistus, ekskursantus ve
džiojame su gidu ir jiems tiksliai 
eksponuojamųjų veiklą apibūdi
name”.

Tuo abejoju. Radau tik vie
ną tikslų apibūdinimą. Prie 
stambaus, žiaurios veido išraiš
kos skulptūros, lentelėje buvo 
įrašas: “Generolas I. Černia- 
chovskis, kuris, išvijęs vokiečius 
iš Lietuvos, įžengęs į Rytprū
sius, rusų kariams pasakė, kad 
plėštų ir žudytų visus. Kareiviai 
išžudė beveik visus Rytprūsių 
gyventojus. Prieš tai išprievarta
vo moteris, neišskiriant nei ma
žų mergaičių bei senelių. Iš veik 
milijoninės tautos liko tik mažas 
procentas paliudyti šį baisų Ryt
prūsių tautos holokaustą”.

Juk prie visų skulptūrų tu
rėtų būti tikslūs paaiškinimai. 
Dabartinėje formoje šis parkas 
nėra nei reikšmingas, nei pras
mingas, nei pozityvus koks nors 
istorinis muziejus. Juk komuniz
mo istorija su baisiomis statisti
komis įrodė, kad komunizmas ir 
žudynės yra sinonimai. Jeigu p. 
Malinauskas planuola įsteigti 
tokį muziejų, tai mano nuomo
ne, būtų sveikintina. Tada ir 
esamos skulptūros tiktų ir net 
būtų vertingas įnašas. Deja, p. 
Malinauskas pradėjo iš priešin
go galo. Steigiant komunizmo 
žudynių muziejų, turėtų pir
miausia būti atvaizduota tiksli 
istorija su tiksliomis statistiko
mis. Rodinių apibūdinimas su 
garso įrašais - bent trimis kal
bomis. Būtina įrengti traukinio 
vagonų pavyzdžius, vartotus 
masiniems trėmimams. Jurtų, 
žeminių kalėjimų, tardymų - 
kankinimų kamerų kopijas, ro
dyti nuotraukas, vaizdajuostes.

Darbuotojas tvirtino, kad 
jie to siekia, bet dėl lėšų trūku
mo negali to greitai įvykdyti.

Kaimo sodybose
Šios penkių savaičių viešna

gės užbaigai Lietuvoje poilsiauti 
pasirinkome dvi sodybas nepa
prasto grožio gamtoje. Pirmoji

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario 

IvAIRYS
BALTIC EXCEC1TINC

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦ 
Prieš atvažiuodami ar norėdami daugiau 

informacijos 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 ra|.) (905) 271-8781
Algis Trumpickas (Vasagos raj.) (705) 429-2156 
Bernardas Mačys (905) 632-4558

buvo prie Lakajų ežerų, supamų 
Labanoro girių, arti Molėtų. Tai 
nedidelė, bet žavi, lietuviška so
dyba Pamiškėje. Buvo čia visi 
ūkiniai trobesiai su klojimu, 
tvartu, klėtimi ir pirtimi. Tyro 
vandens šulinys ir jauki gyvena
ma troba su duonkepiu pečiumi 
ir seklyčia. Vaikščiojome girioje 
ir Lakajų pakrantėse. Visą laiką 
be sustojimo kukavo gegutė per 
abi šios viešnagės dienas. Tai 
neseniai įsigyta Vlado Vitkaus
ko sodyba. Čia dabar Vladas ra
šo savo “Vėliavos žygio” į pa
saulio viršukalnes atsiminimus.

Galiausiai dviem dienom 
sustojom Maslauskiškių kaime, 
netoli Raseinių. Tai pasakiškos 
išvaizdos senas dvaras, kurį iš 
tėvų paveldėjo ponia Erna Bo- 
dendorf. Dabar čia įruošti poil
sio namai gamtą mylintiems 
Lietuvos bei užsienio atostogau
tojams. Puiki turistinė brošiūra 
su spalvingomis nuotraukomis 
taip užvardinama: “Poilsis kai
me, Country Side Holidays, 
Urlaub auf dem landė, Erna 
Bodendorf, Maslauskiškių km., 
Raseinių raj.”

Staigus Dubysos vingis, su 
maža užtvanka (gal bebrų kūri
nys), plačiuose slėnio krantuo
se, driekiasi aukštos kalvos miš
kais papuoštos. Tai neapsako
mo grožio Dubysos slėnis. Ro
mantiką papildo restauruotas 
didelių akmenų pastatas - van
dens malūnas.

Šios sodybos - dvaro šeimi
ninkė Erna Bodendorf yra daug 
keliavusi įvairiose pasaulio šaly
se, moka penkias kalbas. Tris 
dešimtmečius yra dirbusi Vo
kietijoje, Liubeko policijoje. At
gavusi šį dvarą, E. B. čionai apsi
gyveno, perkeldama tėvų palai
kus iš Vokietijos į Maslauskiš
kių kaimą, savo mylimą tėviškę 
Lietuvą. Jos įtakingų pažinčių 
Vokietijoje dėka, iš ten į Lietu
vą atkeliauja daug automobilių, 
tonos vaistų ir kitokių gėrybių.

Su šiomis nuostabiomis die
nomis, praleistomis pas ponią 
Erną Bodendorf Dubysos slėny
je, baigėme savo įspūdingą pen
kių savaičių viešnagę mūsų gra
žioje tėvynėje Lietuvoje.

Kai šimtmečiai atgyja
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

sese, koridoriuose, truko vieną 
valandėlę, bet kiek į ją įdėta 
darbo, širdies, atiduota valan
dų! Anot direktoriaus, reikėjo 
pamatyti, kaip spindėte spindė
jo vaikų akys, kai jie ruošė, kli
javo, statė, kalė, kaukšėjo.

Iškilmę vainikavo puota 
svečiams valgykloje (buv. refek
toriuje). Kaip pasakyta progra
moje, “svečiai (tik suaugusieji), 
kunigai, mokytojai, tėvų atsto
vai kviečiami į valgyklą, kur 
vyks XVII š. puota”. Praeities 
dvasia dvelkia visa refektoriaus 
erdvė, jo lubos, sienos, o svar
biausia - restauruota, išgelbėta 
nuo sunykimo XVII š. nukry
žiuotojo freska. Galbūt, į ją atsi
sukę, prieš valgį čia meldėsi žy
mieji ano meto mokslo, meno 
pasaulio vyrai: K. Sirvydas, Ž. 
Liauksminas, M. K. Serbievijus 
ir kiti.

Konstantinas Sirvydas, aukš
taitis, profesorius, parapinėje 
Šv. Jono šventovėje prie univer

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

Sudbury, Ont.
ADVENTO SUSIKAUPIMAS 

Sudbury apylinkės lietuviams bus 
Kristaus Karaliaus šventovėje 
gruodžio 9, šeštadienį. Išpažinčių 
bus klausoma 6 v.v., o Mišios bus T 
v.v. Susikaupimą ves prel. Jonas 
Staškevičius.

Sault Ste. Marie, Ont.
ADVENTO SUSIKAUPIMAS 

Sault Ste. Marie apylinkės lietu
viams bus Šv. Jeronimo šventovėje 
gruodžio 10, sekmadienį. Išpažin
čių bus klausoma 2 v.p.p., o Mišios 
bus 3 v.p.p. Susikaupimą ves prel. 
Jonas Staškevičius.

Edmonton, Alta.
Dr. VINCAS KADIS atsiuntė 

$200 auką našlaičių fondui “Vaiko 
tėviškės namai”. Teatlygina Aukš
čiausias visiems geriesiems edmon- 
toniečiams už benamių vaikų skur-
do palengvinimą.

KLKM dr-jos c. valdyba

Pora 
patirčių...

(Atkelta 3-čio psl.) 

paprašyta pakomentuoti šį įvykį.
Su prieš ir už argumentais ji 

buvo labai gerai susipažinusi ir 
manė, kad didelė skriauda pa
daryta laikinajai Lietuvos vy
riausybei ir pirmojo bolševik
mečio daug aukų sudėjusiai 
antikomunistinei rezistenccijai. 
Prieš argumentai padiktuoti bai
mės, kad pasaulis pasipiktins ir 
pakenks Lietuvai įsijungti į 
NATO ir ES, kad provokuoja
ma Rusija, kad sunerims Lietu
vos tautinės mažumos. Iš bai
mės žmonės padaro daugiau 
klaidų, net išdavysčių. Tokių pa
vyzdžių daug partizanų laikotar
pio istorijoje.

Pastebėjus, kad Laikinoji 
vyriausybė gal irgi padariusi 
klaidų, kad esą dėkojusi Hitle
riui už išvadavimą, Nijolė atsa
kė, kad to laikotarpio netyrusi, 
dokumentų nemačiusi. Bet jei 
taip ir būtų įvykę, reiktų vertinti 
anų dienų istoriniame konteks
te. Prel. Krupavičius yra sakęs, 
kad padėkotų velniui, jei bolše
vikus išvarytų iš Lietuvos. Nie
kas nepriekaištaująs Smetonos 
laikų seimui, kuris 1939 spalio 
mėnesį dėkojo Stalinui už “tau
rųjį teisingumą ir didelį kilnu
mą” dėl Vilniaus grąžinimo. Bet 
juk tada turėjo būti aišku, kad 
su sovietų įgulomis įžengė į Lie
tuvą ir okupacijos pradžia.

Pakalbėję dar įvairiais klau
simais, atsisveikinome su Nijole, 
išreiškę viltį pavasarį vėl pasi
matyti. Bet... už devynių dienų 
jau dalyvavau jos laidotuvėse 
Karveliškių kapinėse prie Vil
niaus. Tai buvo Lietuvos seimo 
rinkimų dieną. Šios trapios mo
ters, bet didelės asmenybės, 
gen. Jono Žemaičio-Vytauto sū
naus Laimučio žmonos palaikus 
į amžinąją kelionę palydėjo di
delė minia bendraminčių, buvu
sių partizanų, politinių kalinių ir 
tremtinių, kurie ir šiandien nesi
traukia nuo rezistencinio kelio.

siteto, daugiau nei 10 metų sa
kęs lietuviškus pamokslus, jau
nimui parodęs lenkų-lotynų-lie
tuvių kalbų - “Trijų kalbų žody
ną” - pirmąjį baltų kalbų žody
ną, kurio išėjo net 5 laidos.

Žygimantas Liauksminas, 
žemaitis, taip pat profesorius, 
universiteto vicerektorius, su 
meile vadintas “Tėvas Links
mas”. Jo garsiausias darbas 
“Oratoriaus praktika arba reto
riškos meno taisyklės”, išspaus
dintas 1648 m. Labai vertintas 
tiek katalikų, tiek protestantų 
užsienyje (Prahoje, Vienoje, 
Kelne, Miunchene, Frankfurte 
prie Maino, išleistas 11 kartų). 
Jis - pirmo originalaus visoje 
Lietuvos ir Lenkijos valstybėje 
graikų kalbos vadovėlio (1655) 
autorius. Skatinamas noro pa
dėti neturtingiems studentams 
užsidirbti, išmokti giedoti, neat
sisakė Kražių kolegijos pasiūly
mo ir parašė taip pat originalų 
muzikos vadovėlį (“Ars et pra
xis musica”), vėl kartotą ne sykį.

Motiejus Kazimieras Sar
bievijus, mozūras, profesorius, 
vienas žymiausių Europos po
etų, popiežiaus Urbono VIII 
laureatas, vadinamas sarmetų 
Horacijum. Įkvėptas Lietuvos 
gamtos garsino Lietuvą po visą 
Europą, nes jo poezija (Lyriškos 
knygos) dešimtis sykių buvo lei
džiama didžiuosiuose Europos 
miestuose (Kelne, Prahoje, Ro
moje, Paryžiuje, Londone ir kt.)

Teišugdo gimnazija pana
šių! Tenenulenkia pečių direk
toriui rūpesčių našta, tepalaiko 
spindinčios vaikų akys, rėmėjų 
dosnumas!

JA Valstybės
“Draugo” fondo narių metinis 

suvažiavimas įvyko rugsėjo 23 d. 
Jaunimo centre, Čikagoje. Invoka- 
ciją sukalbėjo kun. dr. V. Rimšelis, 
MIC, paminėdamas, kad “Draugo” 
žodis išliko gyvas 91 metus. Suva
žiavimą pradėjo “Draugo” fondo 
tarybos pirm. Br. Juodelis, pažymė
damas, kad reikia pradėti kito mili
jono dolerių vajų. Posėdžiui pirmi
ninkavo dr. P. Kisielius, sekretoria
vo D. Badarienė. Suvažiavimą raštu 
sveikino “Draugo” vyr. redaktorė 
D. Bindokienė, išreikšdama padėką 
tarybos pirm. Br. Juodeliui, tarybos 
nariams, aukotojams bei rėmėjams. 
Apie dienraščio leidimo problemas 
kalbėjo “Draugo” valdybos pirm. 
M. Remienė, laikraščio administra
torius V. Krumplis ir kt.

Iš pranešimų aiškėja, kad vie
na didžiausių dienraščio problemų 
yra prenumeratorių mažėjimas. Per 
pastaruosius metus jų sumažėjo 
800. Bandoma surasti naujų skaity
tojų. Čikagoje gyvena nemažai nau
jų ateivių iš Lietuvos. Jiems būtų 
galima kurį laiką laikraštį siuntinėti 
nemokamai. Bet sunku surasti jų 
adresus. Dalis jų gyvena nelegaliai, 
dažnai keičia darbovietes bei adre
sus. Buvo įvesta naujovė - spausdi
namas priedas “Turgus”, skirtas 
naujiems ateiviams, bet nesusilauk
ta susidomėjimo. Bandoma rekla
muotis lietuvių televizijoje ir radijo 
laidose. Buvo susitikta su mokslei
viais ir jų tėvais. Taipgi buvo at
kreiptas dėmesys į blogus pašto pa
tarnavimus. Diskusijose iškilo balsų 
- jei paštas nepasikeis, tai mažumų 
laikraščiams gresia išnykimas. Su
važiavime vienbalsiai pritarta tęsti 
“Draugo” fondo vajų ir surinkti ki
tą milijoną dolerių. “Draugo” fon
do tarybą sudaro: pirm. Br. Juode
lis, B. Jasaitienė, J. Rugelis, dr. P. 
Kisielius, V. Momkus, M. Remie
nė, kun. dr. V. .Rimšelis, MIC, A. 
Kurkulis ir V. Lietuvninkas.

Australija
Adelaidės Šv. Kazimiero para

pija šiais metais švenčia 40 metų 
gyvavimo sukaktį. Veikla prasidėjo 
dešimtmetį anksčiau, kai 1949 m. į 
Adelaidę iš Romos buvo atsiųstas 
kun. P. Jatulis. Čia jis įsteigė lietu
vių savaitgalio mokyklą, organizaci
ją “Lietuvių Caritas”, vėliau pasiva
dinusią “Australijos lietuvių katali
kų draugija”. Christie’s Beach vie
tovėje įsigytas žemės sklypas ir pa
statytos patalpos stovyklai. Vėliau 
pastatas buvo praplėstas ir pava
dintas “Baltija”, tarnaujantis šeimy
niniams pobūviams. Kun. P. Jatu- 
liui išvykus, buvo atsiųstas kun. J. 
Kungys. Jis, tęsdamas savo pirmta
ko darbą,pasiryžo lietuviams pasta
tydinti Dievo namus ir įsteigti lietu
vių parapiją. Jam padėjo iš JAV- 
bių atvykęs vysk. V. Brizgys. Lietu
vių delegacija, nuvykusi pas vietinį 
arkivyskupą M. Beovich, gavo leidi
mą steigti lietuvių parapiją. Ir tai 
atsitiko beveik stebuklas, nes kitose 
Australijos vietovėse tautinių para
pijų nebuvo leidžiama steigti. Kaip 
rašoma “Tėviškės aiduose” 44 nr., 
tai vienintelė tautinė lietuvių para
pija Australijoje.

St. Peters apylinkėje pasitaikė 
lietuviams nupirkti vertingą, bet 
apleistą pastatą. Pats arkivyskupas 
stebėjosi lietuvių darbštumu, kai jie 
savanoriškai pradėjo pastatą re
montuoti ir pritaikyti šventovės rei
kalams. Aukos remontui plaukė iš 
visos Australijos. Altoriui buvo 
gautos šv. Kazimiero relikvijos. 
1960 m. lapkričio 20 d. įvyko Šv. 
Kazimiero šventovės pašventini
mas; apeigas atliko arkiv. M.

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

66TTĄT T7' 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 MILIJONU DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........2.50%
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 ir RRIF
(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% 

Beovich. Iškilmėse dalyvavo lietu
vių kunigai iš įvairių Australijos 
vietovių ir kiti svečiai. Vaišių kal
bose buvo ypač dėkojama arkivys
kupui, o šis tik šypsojosi. Išeidamas 
pasakė: “You deserve it, you good 
people”. (Jūs užsitarnavote, jūs ge
ri žmonės). Po visų darbų parapija 
buvo pavadinta Lietuvių katalikų 
centru. Čia greitai pradėjo veikti 
savaitgalio lietuvių mokykla, lietu
vių katalikių moterų draugija. Jau
nimas įsteigė kun. dr. P. Jatulio 
vardo biblioteką ir spaudos knygy
nėlį.

Sveikatai pablogėjus, kun. J. 
Kungys mirė 1962 m. kovo 4 d. 
Arkiv. M. Beovich, nuvykęs į Ro
mą, išsirūpino du kunigus vienuo
lius marijonus: A. Kazlauską ir Pr. 
Dauknį. Šiems kunigams vadovau
jant buvo pastatyta parapijos salė ir 
patalpos atvykstančiųjų užeigai, 
šventoriuje pastatytas Lietuvos že
mės paminklas, Lurdo grota. Para
pija tapo religiniu ir kultūriniu 
centru. Čia vyko suvažiavimai, kon
certai, jaunimo talentų vakarai, 
taipgi paskaitos, minėjimai. Po ku
rio laiko kun. dr. Pr. Dauknys 
išvyko į Melburną, o kun. A. Kaz
lausko susilpnėjo sveikata. Į Ade
laidę ryžosi atvažiuoti dienraščio 
“Draugas” administratorius kun. 
A. Spurgis, MIC. Pastarasis pasirū
pino išpuošti šventovę vitražais, ar
timai bendradarbiavo su lietuvių 
organizacijomis, stengdamasis joms 
ir padėti. Tuo laiku iškilmingai at
švęsta parapijos 20 metų sukaktis. 
Kaip ir nujausdamas nelaimę, kun. 
A. Spurgis iš Argentinos pasikvietė 
kun. J. Petraitį, MIC. Pastarasis 
1989 m. kun. A. Spurgį palaidojo. 
Jis darbuojasi iki šių dienų, steng
damasis visus tautiečius sujungti 
bendriems darbams. Redaguoja 
“Šventadienio balsą” ir “Lietuvių 
žinias”. Dalyvauja visuose rengi
niuose, mokėdamas pasidžiaugti 
savo tautiečių pastangomis ir juos 
padrąsinti. Mielai lanko sergančius 
ligoninėse ir senelius prieglaudose, 
kurių skaičius vis didėja.

Britanija
A. a. Petras Bazilijus Varkala, 

92 metų amžiaus, mirė spalio 20 d. 
savo namuose Londone. Velionis 
gimė 1908 m. Girininkų kaime, Pa
kuonio valsč., Kauno apskr. Buvo 
baigęs ekonominius mokslus. Į An
gliją studijoms atvažiavo 1935 m., 
taipgi tais pačiais metais gavo dar
bą Lietuvos atstovybėje kaip 
“Maisto” ir “Pienocentro” atstovas. 
1940 m. buvo paskirtas agrikultūros 
atstovu tvarkyti maisto gaminių 
eksportą Anglijoje. Po karo pra
dėjo darbuotis prekyboje ir vado
vavo dviem bendrovėm. Buvo 1947 
m. vienas pirmųjų Didžiosios Brita
nijos lietuvių sąjungos steigėjų. 
Trejus metus šiai organizacijai 
vadovavo ir vėliau tapo jos garbės 
nariu. Rėmė lietuvišką veiklą išeivi
joje, o atgavus Lietuvai nepriklau
somybę stengėsi jai padėti. Nuliūdi
me liko žmona Melita, sūnus ir duk
ra, gyvenanti Kanadoje. (“Britanijos 
lietuvių balsas” 13 nr.). j.Andr.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas" 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

PASKOLAS
Asmenines nuo.......... 7.80%
nekiln. turto 1 m..........7.80%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. Ir Kanados 
valdžios iki $100,000.00 
sumos draudimu

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

mailto:sakaiti@lynx.org
Tinklaviet%25c4%2597:_www.fourseasonproperties.com
http://www.talka.net
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Kun. JUOZAS RAZMANTAS su savo gerąja globėja Onute Miklu- 
šiene senelių globos namuose Klaipėdoje Nuotr. A. Juškevičiaus

Tarptautinis holokausto 
forumas Vilniuje

Žiburiai tamsioje aplinkoje
Labdaros darbuotoja Ona Savickaitė-Miklušienė ir Sibiro apaštalas kun. Juozas Razmantas

ANTANAS JUŠKEVIČIUS, 
Klaipėda

Onutė gimė ir augo Žaigi
nio apylinkėse (Raseinių raj.). 
Kilusi iš to krašto, kur gyveno 
didysis Lietuvos dainius Mairo
nis - vaikščiojo jo pramintais ta
keliais. Jos mama Barbora Raz- 
mantaitė, viena iš 12 vaikų šei
mos, tarnavo pas Mačiulius. 
Mamai mirus, Onutei atiteko 
didžiojo poeto eilėraščių knyga 
“Pavasario balsai” su autoriaus 
autografu “Ilgam prisiminimui 
Barborytei”. Ir šiandien Onutė 
gailisi tos knygos, dingusios po
kario metų sumaištyje.

Dramatiški 1941 metai
1939 m. Jurgio ir Barboros 

Savickų šeima apsigyveno Tytu
vėnuose, tėvelis pradėjo dirbti 
lentpjūvėje. Tačiau ypač nelai
mingi jų šeimai buvo 1941 metai 
užėjus vokiečiams. Buvo birže
lio 24-oji diena, kai nuo hitleri
ninkų kulkų žuvo Onutės tėvas 
ir jos brolis Alfonsas. Pagal 
žmonių pasakojimą, vokiečiai 
keršijo už tai, kad tą dieną kaž
kas iš rugių lauko šaudė į juos ir 
nušovė karininką, važiuojantį 
rugių palauke motociklu. Tada 
įniršę kareiviai ėmė šaudyti į 
lentpjūvės pusę ir į namą, kur 
gyveno Savickai. Visa jų šeima, 
gelbėdamasi nuo švilpiančių 
kulkų, sugulė už kalvelės. Tik 
tėvelis pakėlęs galvą liepė vi
siems gulėti, bet nespėjo nė 
baigti sakinio, kai jį peršovė. 
Tuo metu prie tėvo puolė brolis 
Alfonsas, bet tuo momentu ir jį 
pakirto kulkos iš automato se
rijos. Broliui tada buvo 19 metų. 
Ką tik baigęs Kelmės gimnaziją 
ruošėsi stoti į Klaipėdos jūreivių 
mokyklą, norėjo tapti jūrų kapi
tonu. Anot pasakotojų, šeima 
nelabai reagavo į šaudymą, nes 
manė, kad vyksta karas su rusų 
kariuomene, kuri traukėsi Šilu
vos link. Jie neįtarė, kad šaudė į 
juos.

Mokslai, darbas
1944 m. rudenį Onutė Sa

vickaitė įstojo į Šiluvos gimnazi
ją. Mokėsi gerai, tik, būdama 
tikinti, sekmadieniais lankydavo 
šventovę. Dėl to O. Savickaitė 
turėjo didelių nemalonumų. 
1946 m. stojo į Kauno medici
nos mokyklą, gerai išlaikė stoja
muosius egzaminus, bet manda
tinė komisija nepriėmė jos dėl 
“mažo ūgio”(!). Tada Onutė 
įstojo į Kauno konditerių mo
kyklą, kurią 1948 m. baigė ir 
atvyko dirbti į Klaipėdos saldai
nių fabriką. Vėliau įsidarbino 
Klaipėdos medvilnės verpimo 
fabriko “Trinyčiai” buhalterijo
je. Baigė buhalterinį techniku
mą ir įsidarbino 7-tojoje staty
bos valdyboje (dabar AB “Ran
ga”) buhaltere. Ten ji darbavosi

°*

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE 

iki pat nepriklausomybės atga
vimo apie 40 metų, iš kur išėjo į 
užtarnautą poilsį.

Įkvepiantis dėdės pavyzdys
Išėjusi į pensiją, Onutė ne

nuleido rankų, ieškojo ko nors 
didesnio, dvasingesnio. Turėjo 
įtakos ir mamos brolis kun. 
Juozas Razmantas, didelis Lie
tuvos patriotas. Kunigaudamas 
Vandžiogaloje (Kauno raj.) jis 
sakydavo ašaras išspaudžiančius 
pamokslus tikintiesiems, prašė 
žmones melstis už Sibiro kanki
nius. Už tai jo nekentė komu
nistai, apšaukė “liaudies prie
šu”. Netrukus buvo suimtas ir 
apkaltintas, nuteistas kalėti 10 
metų Sibire. Atlikęs bausmę 
1965 m. grįžo į Lietuvą. Buvo 
kun. Alfonso Svarinsko bičiulis 
ir bendramintis. Su juo suartėjo 
kunigaudamas Žalpiuose (Kel
mės raj.).

Kun. J. Razmantas, sugrįžęs 
iš įkalinimo, pateko saugumo 
akiratin; sekė kiekvieną jo 
žingsnį, šnipai klausėsi jo pa
mokslų ir pamatė, kad jis liko 
toks pats, atėmė teisę kunigauti. 
Kadangi Sibire liko daug jo pa
žįstamų, susirašinėjo su jais. Vė
liau savo noru pasirinko tremti
nio dalią ir su misionieriškais 
ketinimais išvyko atgal į gula
gus. Jis suprato, kad ten kur 
kenčia tėvynainiai jis bus reika
lingesnis negu Lietuvoje, kur 
šeimininkauja bolševikai.

Atvykęs į Sibirą darbavosi 
sielovadoje, laidojo mirusius. 
Pastarųjų buvo bene daugiau
sia: mirė nuo bado, šalčio, epi
demijų. Kadangi šitai veiklai lei
dimo neturėjo, vėl buvo tampo
mas, sekamas ir pagaliau nu
teistas ir išsiųstas į nuošalią vie
tą nuo lietuvių Irkutsko sritin. 
Ten teko dirbti prie aerodromo 
statybos.

Šiuo metu kun. Juozas Raz
mantas gyvena Klaipėdoje pri
žiūrimas Onutės Miklušienės. 
Jam - 95 metai. Už savo uolų 
darbą yra gavęs apaštalinį po
piežiaus palaiminimą.

Nuoširdi senelių globa
Po nepriklausomybės atga

vimo O. Miklušienė ėmė vado
vauti labdaros organizacijai 
“Caritas”. Vėliau įsteigė senelių 
globos namus. Ją rėmė geros 
valios žmonės - Marijos Taikos 
Karalienės parapijos klebonas, 
pats buvęs nuteistas už minėtos 
šventovės statybą, a.a. kun. Bro
nius Burneikis, vienuolė Klaipė
dos konservatorijos dėstytoja D. 
Tamošaitytė ir kiti.

“Caritas” ir senelių globos 
namų idėja gimė jai lankant be
globius žmones jų namuose. 
Daug, oi daug teko padirbėti, 
kol iškovojo patalpas ir gavo lei
dimą įsikurti seno lūžtančio, bu
vusio rusų vaikų darželio namu
ke. Daug reikėjo pertvarkyti, 
kad čia būtų galima apgyven
dinti senelius.

Dabar, kai tuštėja biudžetai, 
labai sunku surasti rėmėjų. Šie 
namai laikosi ant gailestingosios 
Onutės Miklušienės pečių.

Čia pastogę, duonos kąsnį ir 
visokeriopą globą surado nema
žas būrys žmonių, kurie jau ne
turėjo kur glaustis: seneliai be 
sveikatos, kiti neturintys para
mos iš prasigėrusių vaikų ir 
daug kitų, vienaip ar kitaip liki
mo nuskriaustų. Negana to, ei-

WCOCdJEiESnSJLSk

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Šių metų spalio 3-5 dieno
mis Vilniuje įvyko Tarptautinis 
forumas dėl holokausto laikais 
pagrobtų kultūrinių bei meninių 
turtų paieškos ir grąžinimo tei
sėtiems jų savininkams ar jų pa
likuonims. Tai jau antra konfe
rencija tuo reikalu. Į šį paieškos 
ir dokumentacijos darbą yra įsi
jungusi visa eilė tarptautinių or
ganizacijų, daug muziejų kura
torių, galerijų vadovų, meno, 
antikvarinių knygų bei senienų 
pirklių, bibliotekininkų, detek
tyvų, teisininkų.

Neskaitant tuojau po Ant
rojo pasaulinio karo vokiečių 
pastangų atsiteisti nacių kon
centracijos stovyklose kalėju-

Kun. J. RAZMANTAS Sibire 

na ir eina alkani iš gatvės, ypač 
dabar rudenį, prašyti duonos 
riekės, kuri visada čia būna pa
duota alkanam.

Šie globos namai beveik iš
silaiko iš senelių atskaičiuotų 
pensijų po 80% į globos kasą. Iš 
valstybės šiemet buvo gauta 
20,000 litų, kurie būtų buvusi 
nemaža paspirtis, jeigu ne mo
kesčiai. Iš tų pinigų beveik pusę 
reikėjo vėl grąžinti. Pavyzdžiui, 
už š.m. trečiąjį ketvirtį reikėjo 
sumokėti 1,100 litų pajamų ir 
2,192 litų soc. draudimo mokes
čių ir štai tik per vieną ketvirtį 
susidarė 3,292 Lt.

Anot vedėjos, didelę naudą 
teikia rėmėjai. Iki šiol šią gar
bingą misiją atlieka vokiečiai, 
kurie jau treti metai vasaromis 
atsiunčia darbuotojų brigadą iš 
Maltos ordino. Jie sutvarkė vi
sus santechninius mazgus iš pa
grindų su savo atsivežta nauja 
įranga. Be to, turimą vaistinę 
pilnai aprūpina vaistais taip pat 
vokiečiai.

Iš vietinių rėmėjų yra tik 
AB “Klaipėdos duona”. Jų duo
nelės pilnai užtenka ateinan
tiems pamaitinti, bet saviems 
globotiniams reikia pirkti. O 
buvę mėsos ir pieno kombinatai 
neduoda nė cento, tačiau kitus 
paremia tūkstančiais litų (buvęs 
mėsos kombinatas, dabar “Klai
pėdos maistas” ir kiti). Senelių 
globos namams nieko kito ne
lieka, kaip tik pirkti iš jų už savo 
varganas lėšas pieno ir mėsos 
gaminius. Beje, vedėja dėkinga 
Lietuvos Jūrų uostui, kuris šiek 
tiek parėmė šiemet pinigais.

Trukdytojos
Buvo atėjusi viena ponia, 

kuri norėjo čia įsitvirtinti priva
tizavusi “Caritas” ir senelių glo
bos namus. Kritikavo “betvar
kę”, siūlė komfortą, bet vedėja 
O. Miklušienė nesutiko. “Ir da
bar čia šilta ir jauku, švaru, visi 
pavalgę ir tinkamai prižiūrėti. 
Visą gyvenimą pragyvenę žmo
nės be jos siūlomo komforto” - 
sakė vedėja. O jau rytojaus die
ną pasirodė trys tikrintojos iš 
Klaipėdos savivaldybės. Mano
ma, kad tai turėjo ryšį su ponios 
privatizuotojos vizitu. Tikrino 
ar teisėtai patalpos buv.o gautos, 
kaip įteisinta. Suėmė dokumen
tus ir išsivežė į savivaldybę. 
Vėliau lyg ir atsiprašė: “Nebijo
kit, mes viską patikrinom, viskas 
pilnai įteisinta” - sakė “revizorės”.

Bet visa tai gerokai sujaukė 
nusistovėjusią kasdienybę, iš
gąsdino gyventojus. Ir dar buvo 
neramu, kai po globos namų 
įsteigimo spauda rašė, esą nesą
monė, jog senelių prieglauda 
atidaryta mieste. Atseit, geriau 
čia būtų koks naktinis baras, 
kurių mieste ir taip kiekvienoje 
gatvėje yra...

Žmonės, matydami neeilinį 
jos pasiaukojimą, gimtadienio ir 
amžiaus sukakties (1930-2000) 
proga ją gausiai sveikino, linkė
dami Dievo globos ir palaimos. 

siems bei priverstinai dirbu
siems žydams ir kitų tautų pilie
čiams pensijomis bei vienkarti
niais išmokėjimais, 1997 metų 
pabaigoje Londone įvyko vadi
namoji Nazi Gold konferencija. 
Joje buvo pradėta dokumentinė 
paieška nacių konfiskuoto tur
to, aukso, pinigų ir meno verty
bių. Paieškos dėka buvo išieško
ti atlygiai nacių nuskriaustie
siems iš Šveicarijos bankų, kur 
naciai kaupė savo grobį.

1998 metais Washington’e, 
DC, įvyko pirmoji konferencija, 
skirta išskirtinai nacių pagrobtų 
kultūrinių vertybių klausimui 
svarstyti. Joje dalyvavo 44 vals
tybių atstovai. Šiemetinė Vil
niaus konferencija buvo Wa
shington’e pradėtų svarstybių 
tęsinys. Prie jos organizavimo 
prisidėjo Lietuvos vyriausybė. Ją 
globojo Europos tarybos gene
ralinis sekretorius W. Schwim- 
mer bei kelios žydų bendruome
nės organizacijos. Dalyvavo at
stovai iš 39 valstybių.

Konferencija vyko Villon vieš
butyje, apie 30 km į šiaurę nuo 
Vilniaus. Paskaitininkų tarpe bu
vo Romualdas Budrys, Lietuvos 
valstybinio muziejaus direkto
rius, dr. Vidas Grigoraitis, Lie
tuvos valstybinio archyvo gen. 
direktorius ir Vladas Bulavas, 
Martyno Mažvydo vardo valsty
binės bibliotekos vedėjas. Vi
suotinės sesijos metu kalbas pa
sakė Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus, min. pirmininkas 
Andrius Kubilius, seimo narys ir 
daugelio Lietuvos žydų organi
zacijų atstovas Emanuelis Zin
geris, jau minėtas Walter 
Schwimmer ir JAV Finansų de
partamento pasekretorius Stu
art Eizenstat.

Konferencijos proga pri
ėmimai įvyko prezidentūroje, 
kur svečius vaišino prezidentas 
V. Adamkus, ir Villon viešbuty
je, suruošti min. pirmininko A. 
Kubiliaus bei Lietuvos žydų pa
veldo fondo (pirm. E. Zingeris).

Šalia forumo spalio 5 dieną 
vyko ir seminaras tema Holo
kausto istorija Lietuvoje, kuriam 
vadovavo prof. Alfred Erich 
Senn, dr. Alfonsas Eidintas bei 
Markas Zingeris; pranešimus 
darė dr. Vladas Sirutavičius, is
torikai prof. Liudas Truska ir 
dr. Arūnas Bubnys.

Tuo pačiu metu įvyko ir ho
lokausto aukų pagerbimas prie 
Panerių memorialo ir Gaono var
do žydų muziejaus atidarymas 
buvusio Žydų teatro patalpose 
Naugarduko g-vėje Vilniuje.

(Šis pranešimas paruoštas 
remiantis tame forume dalyva
vusios dr. Saros Ginaitės liudiji
mu ir specialaus leidinio infor
macija). G.K.

TEISININKUI

A+A
VYTAUTUI BANELIUI

New Haven, CT mirus, jo brolį torontietį 
architektą ALGIMANTĄ BANELĮ ir jo šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame -

Aldona Valienė
Gražina ir Sigitas Krasauskai

A+A
ALFONSUI VAIČIŪNUI

mirus Lietuvoje,
jo brolį ALGIRDĄ su šeima Toronte, seserį, gimines 
ir artimuosius Lietuvoje giliai užjaučiame bei kartu 
liūdime -

Pr. Krivinskienė ir dukra Angelė,
Hamilton, Ont.

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

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

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

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

Lietuvių paviljonas tautinių grupių festivalyje Detroito priemiestyje š.m. lapkričio 14-16 dienomis. Festivalis 
buvo skirtas vidurinių mokyklų moksleiviams. Jį aplankė dešimtys tūkstančių žmonių. Nuotraukoje (iš 
kairės): ALMA SVENTICKIENĖ, VILIJA MATVĖKIENĖ, RASA KARVELIENĖ. Paviljonų įrengė LB 
apylinkės valdyba su talkininkėmis Nuotr. J. Urbono

Širdies ligų
DR. VYTAUTAS MEŠKA, 

Birštonas
Gerai žinoma, kad lengviau 

patausoti, saugoti sveikatą, ne
gu susirgus gydytis. Tačiau daž
niausiai neigiamo poveikio šian
dien nevengiame (silpnavališku
mas?!), o štai nuo rytojaus jau 
tvirtai žadame laikytis visų, be
je, taip nesudėtingų, širdies ligų 
saugos taisyklių. Tai klaida, nes 
tas nelemtas “rytoj” gali mūsų 
pačių būti nutolintas iki begaly
bės, t.y. iki išsivystys širdies liga. 
Tada imame kaltinti likimą, ap
linkybes, rūpesčius, sudėtingą 
gyvenimą, painų jausmų-emoci- 
jų pasaulį ir 1.1. Bet tik ne save!

Taigi, sauga (profilaktika). 
Bet ar ji visagalė? Aišku, kad 
ne. Visų pirma negalime atmes
ti specifinio genetinio būdo, t.y. 
prigimtinio polinkio susirgti ta 
ar kita širdies liga. Kita vertus, 
tas beprotiškai sudėtingas, 
įtemptas, nerviškas gyvenimas, 
deja, egzistuoja kaip šalia mūsų, 
taip ir mūsų vidiniame pasauly
je: tai nuolatiniai ginčai su tuo, 
ko norime ir ką leidžia civiliza
cijos saitai, išgyvenimai dėl ne
sėkmių, nevisada malonūs “su
sitarimai” su sąžine.

Šveicarų rašytojas H. Hessė 
rašo knygoje “Stepių vilkas”, 
aišku ne mūsų kalbamu atveju, 
tačiau vis dėlto rašo taip: “Nuo
lat egzistuojanti žmogaus būse
na - ‘miesčioniškumas’ yra ne 
kas kita, kaip mėginimas rasti 
kompromisą, kaip siekimas vi
durio tarp daugybės kraštutinu
mų ir prieštaringų žmogaus el
gesio polių”. Taigi siekimas ras
ti vidurį... O jo ligų saugoje 
negali būti. Čia ne politiniai žai
dimai, nes galioja toks fiziologi
jos dėsnis: viskas arba nieko.

Taigi pirmas dalykas, kuris 

tinka daugumos psichosomati
nių ligų saugai, yra tobulinti sa
vo vidinį pasaulį. Tam reikalin
gas tvirtas tikėjimas, sąžiningi 
pokalbiai su savimi, meditacija, 
pagaliau suartėjimas su šiuo 
gražiu pasauliu, su fantastiškais 
gamtovaizdžiais, spalvomis, kva
pais, visatos bei žvaigždžių ir 
žmonių sukurta muzika, litera
tūros, meno kūriniais.

Tačiau būkime teisingi. 
Daug neigiamos įtakos širdies 
ligoms atsirasti turi ir mūsų ne
taisyklingas, be galo sudėtingas 
gyvenimas, dažni psichologiniai 
konfliktai, įtemptas darbas, ko
va dėl šeimos geresnio gyveni
mo, įvairūs psichoneurologiniai 
kompleksai. Bet, gydytojo aki
mis, ir čia tebegalioja saikin
gumo dėsnis, pagaliau susitaiky
mas ar rezignacija, kad aukščiau 
juostos neiššoksi. Vadinasi, gali
me padaryti pirmąją širdies ligų 
saugos išvadą: esminis dalykas 
yra teisinga pasaulėžiūra, teisin
gos gyvenimo nuostatos, tikrojo 
kelio pasirinkimas ir, aišku, 
“kompasas”. Bet visa tai reikia 
skiepyti jau nuo vaikystės, netgi 
ugdyti vaikui šias savybes jam 
dar negimus.

Visi kiti širdies ligų saugos 
reikalavimai nesunkiai įvykdo
mi. Schematiškai ir pagal svarbą 
juos būtų galima sugrupuoti 
taip:

1. Valgyti įvairų maistą, bet 
daugiau daržovių, o riebalų, 
cukraus, pyragaičių, ledų, mė
sos, ikrų - mažiau.

2. Atsikelti nuo stalo tada, 
kai noras valgyti dar nepraėjęs.

3. Daugiau gerti skysčių (mi
neralinio vandens, vaisių sulčių, 
iš viso iki 2 litrų per parą).

4. Valgomosios druskos ne
vartoti daugiau kaip 5 g per parą.

5. Kuo rečiau valgyti keptų 
ir rūkytų patiekalų.

6. Jeigu kraujyje per daug 
cholesterolio, reikia stengtis jį 
sureguliuoti visų pirma minėta 
dieta, o taip pat vitaminais E, A 
ir C, kurie turi antioksidantinių 
savybių, t.y. sugeba kovoti su or
ganizmui žalingais laisvaisiais 
radikalais.

Nemažos vitamino E dozės 
(iki 75-100 mg per dieną 4-6 
mėn. nepertraukiamai) suaugu
siam žmogui perdozavimu ne
gresia; vitamino A (retinolio) 
(iki 30,000 tarptautinių vienetų 
per dieną) ir vitamino C (iki 0.6 
g per dieną) - taip pat. Supran
tama, šie vitaminai vartojami 
trečdaliu mažesnėmis dozėmis 
kas 8 vai., t.y. 3 kartus per die
ną, geriausia po valgymo. Ta
čiau, jeigu kraujo cholesterolis 
nepadidėjęs, jeigu ryškesnių 
aterosklerozinio proceso simp
tomų nėra (pvz. atminties pa
blogėjimo, galvos svaigimo ir jos 
skausmų, nemigos, irzlumo, ūž
imo ausyse ir kt.), visiškai pa
kanka 2-3 mėnesius vieną - du 
kartus per metus naudoti profi
laktines polivitaminų su mikro
elementais dozes (pvz. “Thera- 
Tabs M” - po 1 tabletę vieną 
kartą per dieną po valgymo).

Pertraukose tarp vitaminų 
E, A ir C vartojimo ypač tinka 
žuvų taukai, kurie turi ypatingai

NETEKUS MAMOS AUSTRALIJOJE

AtA
ONOS JARMALAVIČIENĖS, 

nuoširdžiai užjaučiame VALĘ KAROSIENĘ 
ir jos šeimą bei kartu liūdime -

Zakarevičių šeima

sauga
svarbios normaliai širdies rau
mens ir kraujagyslių sienelių 
medžiagų apykaitai omega-3 
rūgšties. (JAV išleidžiamas pre
paratas “Original Health EPĄ: 
Omega 3 Oils”). Vartojamas po 
1 arba po 2 kapsules vieną kartą 
per dieną.

Jeigu šiais būdais choleste
rolio sumažinti nepavyksta, tada 
jau tenka vartoti specialius vais
tus (paveikiausius vadinamuo
sius “Stalinus”, pavyzdžiui, sim- 
vastatiną, lovastatiną ir kt.).

Šiandien laikoma tvirtai nu
statyta, kad didelis cholesterolio 
kiekis, kuris dažniausiai ir esti 
aterosklerozinio proceso prie
žastimi, būna ne tiek riebalų 
pertekliaus, kiek minėtų vitami
nų stokos liga. (Beje, natūraliai 
reikalingų vitaminų namažai yra 
daržovėse, tačiau jose esantieji 
kiekiai kovoti su aterosklerozės 
metu esančiu cholesteroliu yra 
nepakankami. Bet šiaip ar taip, 
pomidorų, virtų su lupenomis 
bulvių, rudųjų ridikų reikėtų 
valgyti dažniau).

7. Reikia mažinti kraujo 
klampumą (kaip minėjome, var
toti visų pirma daugiau skysčio) 
ir tam tikrų kraujo kūnelių 
(trombocitų) sulipimą (agrega
ciją), kas ir sudaro krešulį 
(trombą). Jei jis susidaro koro
narinėse kraujagyslėse, išsivysto 
širdies infarktas. Tada jau var
tojami specialūs vaistai, kurie 
širdies koronaruose tą krešulį 
ištirpdo.

Aterosklerozės saugai ne
blogai padeda ir aspirinas (po 
0.33 g vieną kartą per dieną po 
valgymo).

8. jeigu įtampos metu ar
terinis kraujospūdis pakyla virš 
140/90 mmHg, ir toks pakilimas 
laikosi kelias dienas, reikia re
guliuoti jo dydį vaistais. Tam 
geriausiai tinka preparatas ne- 
biletas ir šlapimą varantys vais
tai (pvz. trifas, kuris nekeičia 
organizmo elektrolitų balanso).

Arterinės hipertensijos vys
tymosi pradžioje visiškai pakan
ka raminančių vaistų (pvz. dia- 
zepamo, rivotrilio ir pan.). To
dėl “sunkiąją artileriją” geriau 
palikti ateičiai.

Tačiau bet kokie vaistai, tai
gi ir čia paminėti, gali būti var
tojami tik pasitarus su savo gy- 
dytoju, atlikus visas reikalingas 
biochemines analizes, užrašius fi
zinio krūvio metu elektrokardio
gramą (atlikus vcloergometriją).

9. Dažniau eiti pasivaikščio
ti arba bandyti padirbėti darže, 
sode, nes dėl raumenų veiklos 
pasisavintos medžiagos geriau
siai (fiziologiškai) atleidžia 
smulkių kraujagyslių (arteriolių) 
spazmas ir natūraliai “sudegina” 
perteklines kalorijas, sumažina 
cholesterino kiekį kraujyje.

10. Pasiekti, kad vidurių 
veikla būtų tiksli, kaip laikrodis.

11. Pradėti vykdyti minėtas 
rekomendacijas, jeigu buvo pri
prasta gyventi kitaip, vertėtų iš

' lėto, neskubant, nesistengiant 
kuo greičiau gauti norimą efek
tą, nes antraip galima gerokai 
apkartinti savo gyvenimą, o sau
gos prasme susilaukti net ir visai 
priešingų rezultatų.
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Lietuvių kultūros muziejus
Kanados lietuvių muziejaus-archyvo 2000 m. veikla

Per tautinę kultūrą 
į tarptautinę bendriją

Archyvas
Jauni kanadiečiai, kurie 

PBS televizijai gamina filmą 
apie režisierę Eleną Kudabienę, 
panaudojo maždaug 100 mūsų 
archyve saugomų nuotraukų 
apie DP stovyklų gyvenimą, Ka
nados lietuvių veiklą ir Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimą.

Archyvu naudojasi ir kiti fil- 
muotojai bei poetai, ieškantys 
medžiagos iliustruoti savo po
ezijos knygoms. Istorijos centras 
Klaipėdoje kreipiasi dėl Mažo
sios Lietuvos veikėjų straipsnių 
bei dokumentų kopijų.

Mūsų archyvas priglaudė 
a.a. prel. J. Bertašiaus, ilgame
čio Winnipeg’o lietuvių klebo
no, nuotraukų bei dokumentų 
rinkinį, kuriam grėsė sunaikini
mas, nes lietuvių parapija tame 
mieste panaikinta.

Ruošiant šių metų lietuvių 
jaunimo kongresą Australijoje 
buvo panaudoti jaunimo anketų 
bei atsišaukimų pavyzdžiai, ku
rie saugomi mūsų archyve, 
KLJS fonde.

• Kalba yra laidininkas, ku
riuo teka į mus tautos kūryba: jos 
dainos ir pasakos, jos epas ir lyri
ka, jos drama, jos filosofija ir net 
jos mokslas. a. MACEINA

Buvę Kanados lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkai, pasiruošę pjauti sąjungos 25 m. veiklos sukaktuvinį 
pyragą. Iš kairės: Laima Beržinytė-Šeškuvienė, Loreta Stanulytė, Jurgis Valaitis, dabartinis pirm. Matas 
Stanevičius, Zita Bersėnaitė-Cers, Paulius Kuras ir Onutė Stanevičiūtė Nuotr. V. Stanevičienės

JULIUS SMETONA - Prezidento sūnūs

Sovietams užimant Lietuvą
Birželio 15 d. naktis ir 16 d. rytas (1940)

“TŽ” 2000 m. 45-48 nr. buvo 
išspausdinti Lietuvos prezidento 
ANTANO SMETONOS atsimini
mai apie paskutines Lietuvos ne
priklausomybės dienas 1940 me
tais. Tie atsiminimai buvo rasti 
Lietuvos konsulo V. Gylio archyve 
Toronte. Ten buvo rasti ir Prezi
dento sūnaus JULIAUS atsimini
mai apie tas pačias dienas - pasi
traukimą Vokietijon. Jie buvo pa
rašyti Berlyne 1940 m. ir viena jų 
kopija nusiųsta tuometiniam Lie
tuvos atstovui Švedijoje su įrašu 
“p. V. Gyliui”. Čia spausdinami 
minėtieji atsiminimai, išsaugoti 
privačių asmenų. RED.

1. Atsiskyrimas su Tėte
Mus nemaloniai sujudino 

nuleista pertvara, ir sunku 
mums buvo matyti į mus atgręž
tus sargybinių šautuvus. Per pe
reinamąjį punktą pereiti nebe
buvo vilties.

Kažkaip susidūriau su ap
link besisukinėjančiu nepažįsta
mu policininku, kurs buvo labai 
nustebęs, kad mūsų ir “net Po
no Prezidento” neleidžia. Mano 
paklaustas, ar jis galėtų mus 
pravesti kitu keliu, atsakė, kad 
tai tesą vieni niekai. Suradau 
Tėtę ir pasakiau, kad yra vienas 
žmogus, kuris žino tikrą kelią į 
kitą pusę. Tėtė labai nudžiugo ir 
tuoj sykiu su manim nuėjo pas 
belaukiantį policininką. “Ar ga
lėsite pervesti Poną Prezidentą” 
- paklausiau jo dar kartą. Jis 
kiek suabejojo, bet vis dėlto at
sakė: “Galėsiu, einam”.

Atsisveikinęs su Tėte, kiek 
palengvėjusių jausmu grįžau į 
savo automobilį, kuriame buvo 
Birutė su Antanėliu, tarnaitė ir 
mūsų reikalingiausi daiktai. 
Pradėjau galvoti, kaip čia ir 
mums pereiti sieną, tačiau neži
nodamas kelio, konkrečių žygių 
savarankiškai negalėjau griebtis.

Muziejus
Buvo surengta Kanados lie

tuvių jaunimo sąjungos veiklos 
jubiliejinė paroda. 1999 metų 
gale buvo suruošta didelė “Tė
viškės žiburių” 50 metų jubilie
jaus paroda. Dabar ji puošia 
“TŽ” patalpas. Pereitą žiemą 
muziejuje buvo surengta paroda 
žymaus fotografo J. Žitkaus 
nuotraukų, kurias padovanojo 
Panevėžio kraštotyros muziejus.

Biblioteka
Bibliotekos knygas skolinasi 

ir jauni, ir seni moksliniams ty
rinėjimams ir lengvam skaity
mui, rankdarbių pavyzdžiams ir 
mokykloms.

Kaip ir anksčiau, muziejus 
ir archyvas išsilaiko iš Kanados 
lietuvių fondo, KLB-ės, kredito 
kooperatyvų, privačių asmenų ir 
organizacijų aukų bei palikimų. 
Be Anapilio geraširdiškumo - 
teikiamų patalpų muziejaus ne
būtų. Tačiau kelia rūpestį tai, 
kad muziejus neturi išteklių ir 
išlaikymo fondų, finansai kiek
vienais metais neužtikrinti. Bū
tų gerai prisiminti muziejų pali
kimuose, renkant aukas šven
čių, laidotuvių proga, užtikrinti, 
kad ir ateityje Kanados lietuvių 
istorija būtų išsaugota. Inf.

Buvo apie 23.30. Prie pertvaros 
ėmė rinktis įvairiaplaukių žiop
lių būriai, tad reikėjo grįžti pas 
direktorių, į gimnazijos rūmus, 
kuriuose mes tik atvažiavę bu
vome priglausti. Mintis, kad tė
tė savųjų neleidžiamas perženg
ti sienos, mus labai slėgė.

Grįžę prie gimnazijos na
mų, radome dar keletą naujų 
automobilių. Susiieškojau savo 
draugą vietinį teisėją (jo pavar
dė, berods Gaška; Tamošaitis - 
jo žmonos dėdė) ir prašiau jo 
padėti pereiti sieną. Dar pa
klausinėjau šoferių, ar nežino 
jie ko, kas mus galėtų pervesti 
per sieną, bet, negavęs teigiamo 
atsakymo, nutariau laukti savo 
draugo veiksmų. Tačiau jis nesi
skubino. Jo, mat, norėta atsi
klausti ir ministro Tamošaičio, 
ar ir jis nenorėtų pamėginti pe
reiti sienos. O laikas bėgo ir ga
limumas sienai peržengti nuolat 
mažėjo. Pagaliau paaiškėjo, kad 
Tamošaitis sienos peržengti kol 
kas nesiryžta, ir mano prietelius 
apsiribojo mumis vienais. Jis 
pažadėjo mus nuvesti “pas žmo
gų, kurs žino kelią”. Majoras 
Jasiūnas ir leitenantas Mikoliū
nas palinkėjo mums geros 
sėkmės.

2. Nepasisekęs bandymas
Sėdę į automobilį, nuvažia

vome iki kaž kokių namų su so
du, iš kurios netrukus išėjo 
“žmogus, kurs žino kelią” (be
rods, p. Misiurevičius) ir jo tar
naitė. Nekantraudami leidomės 
į kelionę: aš ir tarnaitė Tevsė 
nešėme čemodanus, o Kuokytė
- miegantį Muskiukę. Nelemta 
betgi buvo mums praeiti. 30-40 
metrų nuo sienos buvome sulai
kyti šiurkštaus sargybinio balso
- “nė žingsnio toliau, šausiu”.

Prie įėjimo i stadioną Punsko tautinių šokių ansamblis “Jotva” Vilniuje šokių šventėje

Skirtingos ateivių bangos
AURELIJA M. 

BALASAITIENĖ

Prieš penkis dešimtmečius į 
šią pusę Atlanto atplaukė iš Vo
kietijos didžiulė buvusių pabė
gėlių stovyklų gyventojų banga 
- tai savo tėvynę praradę lietu
viai, kurių gimtąjį kraštą okupa
vo brutali sovietinė jėga. Seno
kai įsikūrę, įsigiję profesijas ir 
prekybas bei kitas įmones vieti
niai JAV lietuviai visomis jėgo
mis padėjo naujiesiems atvykė
liams, juos aprūpindami gyven
vietėmis, darbais bei įvairiais ki
tais būdais padėdami įsikurti. 
Čia jau radome lietuvių rankose

Išgirdome šautuvų traškėjimą ir 
pamatėme tris ar keturis sargy
binius. Mūsų vadovas dar šūkte
lėjo, kad jie teturį reikalo su ad
vokatu M-um (aiškiai nenugir
dau), bet sargybiniai buvo nepa
judinami ir šaukė mums eiti at
gal. Mūsų vadovas sumurmėjo, 
kad “viskas baigta”. Aš dar pa
klausiau, ar nebūtų galima pa
mėginti pro kur kitur praeiti, 
bet jis atsakė, kad ne. “Gerai, 
kad nors Poną Prezidentą gra
žiai pasisekė pravesti” - pridūrė 
jis.

Nors ir nusiminę savu nepa
sisekimu, tačiau linksmi sužino
ję laimingą tėtės praėjimą, jau 
žymiai geresnės nuotaikos grį
žome atgal. Iki to meto, mat, 
greta savų rūpesčių mus gerokai 
buvo prikamavęs tėtės likimo 
nežinojimas. Savo automobilio 
(Krašto Apsaugos Ministerijos 
automobilis, atsiųstas į prezi
dentūrą ir skirtas mums iš Kau
no išvažiuoti) jau neberadome, 
tad iki gimnazijos rūmų turėjo
me eiti pėsti. Eiti, tiesa, buvo 
netoli. Savo automobilį atrado
me kelis šimtus žingsnių nuo 
gimnazijos. Arčiau privažiuoti, 
matyti, jam neleido ilgoka kitų 
automobilių eilė, kuri savu 
ruoštu buvo nusidriekusi ties 
gimnazija.

Sudėjęs į automobilį savo 
daiktus ir įsodinęs į jį Birutę su 
Muskeliu, pats nuėjau arčiau 
prie gimnazijos. Ten atradau 
karingos nuotaikos Mamą ir 
Valušius, kurie taip pat rengėsi 
važiuoti kiton sienos pusėn. 
Pranešiau, kad siena smarkiai 
saugojama ir kad mums nepasi
sekė praeiti, todėl, atrodo, ir 
jiems nesą ko, bent ties šia vie
ta, mėginti prasiskverbti. Ge
riau kiekvienas paskirai temėgi- 

esančius bankus, prekybos įmo
nes, organizacijas, jų tarpe labai 
patriotiškai nusiteikusius “Lie
tuvos vyčius”. Svarbu pabrėžti, 
kad vietinių lietuvių dėka pavy
ko Amerikon atgabenti visą po
puliarųjį Čiurlionio ansamblį su 
jų šeimų nariais. Užsimezgė pa
žintys ir draugystė, o naujoji 
ateivių banga, atgabenusi tradi
cijas ir idėjas iš nepriklausomos 
Lietuvos, steigė savo organizaci
jas, atkūrė senas, kaip pvz. 
skautus ir ateitininkus, ir paga
liau įleido šaknis naujajame pa
saulyje.

Turbūt panašiai įvyko ir Ka
nadoje, kurioje taip pat nuo se
no gyvena didokas skaičius lie
tuvių. Joje yra ir įvairūs “lietu
vių namai”, lietuviškos parapi
jos, lietuviškos kapinės. Žodžiu, 
Siaurės Amerikos lietuviai neiš
sižadėjo savo kilmės ir tęsė lie
tuviškas tradicijas, dėdami pa
stangas jas perduoti priaugan
čioms kartoms. Atsirado litua
nistinių mokyklų tinklai, vasaros 
stovyklos lietuviškam jaunimui, 
prasidėjo atkurtų organizacijų 
veikla.

Lietuvai pagaliau atgavus 
nepriklausomybę, į JAV pradė
jo plaukti nauja ateivių banga. 
Jų tarpe yra patyrusių profesio
nalų, energingų prekybininkų 
bei kitų sričių specialistų. Deja, 
į jų atvykimą pradėta žiūrėti 
abejingai, mažai jiems tepade- 
dant. Nežinia kodėl lietuviškos 
vienybės stoka pradėjo neigia
mai veikti santykius abiejų kar
tų ateivių.

Paskutiniuoju metu beveik 

nie praeiti kurioje kitoje vietoje. 
Šitai juos sulaikė nuo jų suma
nymo tuojau eiti per sieną.

Ten pat netoli suradau ir 
majorą Jasiūną su leitenantu 
Mikoliūnu, kurie giliai nusiminė 
patyrę, kad mums nepasisekė 
pasiekti tikslo. Kiek pasikalbė
jęs su jais, grįžau pas Birutę, vis 
dar neturėdamas aiškaus plano, 
kas daryti toliau. Labai gailėjau
si, kad savu laiku nebuvau pa
studijavęs pasienio ir nesiorien- 
tavau, kuriais keliais galima pa
tekti į Vokietiją.

Taip man besvarstant, išgir
dau garsus, panašius į tanko 
motoro dūzgimą. Dingtelėjo ne
maloni mintis: atvažiuoja bolše
vikų tankai, kurie mus suims. 
Pasakiau šoferiui, kad tariuosi 
girdįs tankų dūzgimą. Jis man 
atsakė, kad, jei taip, tai negai
šindami laiko turime bėgti. Mes 
betgi nesiryžome. Ir gerai, nes 
vėliau paaiškėjo, kad jokių tan
kų ten nebūta, ir triukšmą ar tik 
nebuvo sukėlęs traukinys. Neli
ko nieko kita kaip grįžti pas di
rektorių į gimnaziją ir draugėn 
suėjus aptarti, kas toliau daryti, 
tuo labiau, kad vargšas Muskiu- 
kas buvo sušalęs ir gerokai pa
vargęs, ir jam reikėjo poilsio.

3. Atvyksta “delegacija”
Jau buvau besirengiąs lipti 

į automobilį ir važiuoti artyn 
prie gimnazijos, tik staiga pa
mačiau kažką atvažiuojant. Pa
sirodo, kad tai buvo ne kas kiti, 
kaip p.p. Saladžius, Kelpša, 
Galvanauskas ir Šliogeris. Man 
dingtelėjo į galvą mintis, kad 
Kaune blogai, ir kad ir jie jau 
bėga nuo bolševikų. P. Sala
džius man betgi pareiškė, kad 
jie atvažiavę “pasimatyti su Po
nu Prezidentu ir su juo pasikal
bėti”. Aš jam atsakiau, kad pre
zidento šioje pusėje jau nėra. P. 
Saladžius, atrodo, nelabai teno
rėjo mano žodžiams tikėti, ir 
drauge su kitais savo bendrake

intensyviai pradėta kenkti nau
jiesiems ateiviams, jiems keliant 
neteisingas bylas, juos šmeižiant 
ir įvairiais būdais stengiantis 
jiems pakenkti, net dedant pa
stangas šalinti naujai atvykusius 
iš jų einamų pareigų. Keista, 
kad tą neigiamą veiklą pradėjo 
jau užjūriuose gimusi ir augusi 
šeima, kuri taip pat kartais gie
da Tautos himną, užsibaigiantį 
prasminga ir reikšminga minti
mi: “Vardan tos Lietuvos vieny
bė težydi”. Iš istorijos žinome, 
kaip vienybės stoka neša žalą 
tiek pavieniams asmenims, tiek 
tautoms.

Įdomu būtų patirti, kaip į 
naujuosius ateivius reaguoja 
Kanados lietuviai. Ar jie nau
jiems atvykėliams talkina, o gal 
elgiasi panašiai kaip kai kurie 
JAV lietuviai? Jei jaučiame pa
reigą visomis jėgomis padėti iš 
okupacijos griuvėsių atsigau
nančiai Lietuvai, tai mūsų pa
stangos tik tada bus vaisingos, 
jei dirbsime vieningai ir broliš
kai sutiksime naujuosius atvykė
lius. Jų buvimas, be abejonės, 
prisidės prie šiapus Atlanto gi
musių kartų tautinio įsipareigo
jimo sustiprinimo, gimtosios 
kalbos naudojimo ir talkos nau
jai atsistatančiai Lietuvai. Jei 
1949-1950 metų bangos lietuviai 
ateiviai jau gerai įsikūrė, tai pa
našiai turi klostytis naujųjų at
vykėlių gyvenimas. Su talka ir 
gera valia mes turėsime gausią, 
vieningą ir savo darbais efektin
gą užsienio lietuvių visuomenę, 
kurioje vyraus Tautos himno 
dvasia.

leiviais nuskubėjo į gimnaziją. 
Aš dar spėjau truputį pasikalbė
ti su p. Šliogeriu. Pradžioje jis. 
kiek drąsino mus, bet vėliau pri
pažino, kad Kaune nekaip. P. 
Šliogeris kalbėjo varžydamasis, 
ir išviso jautėsi lyg nesavam kai
ly. Atsisveikinęs su p. Šliogeriu, 
sėdau į automobilį ir sykiu su 
Birute, Muskiuku ir tarnaite 
privažiavau prie pat gimnazijos.

4. Areštuoti
Direktoriaus salone jau ra

dome visus mūsiškius (Mamutę, 
Valušius, Mikoliūną su Jašiūnų) 
susirinkusius. Čia pat buvo ir 
p.p. Tamošaičiai. Kitame kam
baryje posėdžiavo “delegacija”. 
Apie gimnaziją ir gimnazijos 
prieangyje buvo prisigrūdę dar 
įvairių pažįstamų ir nepa
žįstamų žmonių. Kybartiškiai, 
anksčiau buvę su mumis labai 
malonūs, dabar atrodė kažkaip 
atšalę, o kai kurie jų net šiurkš
tūs. Baro viršininkas p. Žemai
tis virto labai nesimpatingu. 
Vienas kybartiškių, berods bur
mistras Prapuolenis, nedraugin
gai pastebėjo, kad be reikalo 
esą mes bėgame: visiems turį 
būti lygiai. Kiek atmenu, šitai 
pirmoje eilėje taikyta tėtei.

Šitai matydama, Valušienė 
nuėjo į delegacijos kambarį, kad 
energingiau pajudintų mūsų iš
važiavimo klausimą. Mamukė ir 
ministras Tamošaitis taip pat 
vaikštinėjo į delegacijos kamba
rį ir kalbėjosi su delegacijos na
riais. Likę kambaryje svarstė 
būklę. Aš norėjau kiek išeiti pa
sivaikščioti, bet vos pravėręs du
ris buvau sargybinio - šaulio su
stabdytas, ir tik po ilgų derybų 
man pavyko išeiti. Kai grįžęs 
apie tai papasakojau likusiems 
salone, niekas nenorėjo tikėti. 
Leitenantas Mikoliūnas mėgino 
patikrinti, ar taip iš tikrųjų yra. 
Jam atsitiko lygiai tas pat, kas ir 
man. Buvo aišku: mus areštavo.

(Bus daugiau)

VIDMANTAS VALIUŠAITIS, 
Kaunas

Spalio 25-27 d.d. Taline Es
tijos bibliotekos rūmuose vyko 
Baltijos valstybių kultūros mi
nisterijų surengta konferencija 
“Nauji iššūkiai Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos kultūros politikoje”. 
35 asmenų Lietuvos delegacijai, 
kurią sudarė kūrybinių sąjungų 
atstovai, kūrėjai ir menininkai, 
vadovavo buvęs Kultūros niinis- 
teris A. Bėkšta. Renginyje Taline 
svarstyta kultūros naujomis poli
tinėmis ir ekonominėmis sąlygo
mis situacija, kultūros finansavi
mo ir kūrėjo statuso klausimai. Iš 
Lietuvos delegacijos narių konfe
rencijoje kalbėjo min. A. Bėkšta. 
Kūrėjų sąjungos pirmininkas ra
šytojas Vytautas Martinkus, 
Spaudai remti fondo vadovas ra
šytojas Mykolas Karčiauskas, 
Dailininkų sąjungos pirmininkas 
skulptorius Vaclovas Krūtinis, 
Kinematografininkų sąjungos va
dovas Gytis Lukšas ir kiti. Konfe
rencijoje dalyvavo ir LŽS atsto
vas, pirmininko pavaduotojas 
Vidmantas Valiušaitis. Dėl laiko 
stygiaus jo kalba nebuvo perskai
tyta iš konferencijos tribūnos, ta
čiau įtraukta į renginio doku
mentus. Straipsnis parengtas šios 
kalbos pagrindu. RED.

Stovime prieš suvienytos 
Europos perspektyvą. Anksčiau 
ar vėliau jos dalimi taps ir Balti
jos valstybės. Europos sąjungos 
tautos bus lygiateisės, bet nely- 
giasvorės ir nelygiavertės. Aiš
ku, didžiosios Europos šalys - 
Vokietija, Prancūzija, Didžioji 
Britanija, kurios turi daug gy
ventojų ir didelius pramoninio 
ūkio išteklius, lems politinį ir 
ekonominį Europos sąjungos 
gyvenimą. Joms teks svarbiau
sius uždavinius atlikti tiek savo, 
tiek visos jungtinės bendruome
nės labui. Dėl prasiplėtusios 
erdvės Europoje ir mažųjų tau
tų ekonominis gyvenimas turės 
pagyvėti ir gerovė pakilti, tačiau 
šioje srityje mažųjų tautų vaid
muo nebus didelis.

Europos gyvenime mažo
sioms tautoms, kurioms priklau
some ir mes - lietuviai, latviai ir 
estai - kultūros reikalai yra ir 
bus nepaprastai svarbūs. Dvasi
nei kultūrai sudaryti sąlygas ir 
skatinti kultūrinę kūrybą turėtų 
būti pagrindinis mažųjų tautų 
uždavinys tiek savo pačių svo
riui ir vertei pakelti, tiek jung
tinei tautų bendruomenei pasi
tarnauti. Dvasinė kultūra neturi 
ribų ir įnašų jon niekada nebus 
per daug, todėl kurti mokslą ir 
meną, kelti etinę, taip pat darbo 
kultūrą mažosios tautos turės 
pakankamai galimybių, nors 
teks susidurti ir su kliūtimis.

Rūpestis mažosioms tau
toms suvienytoje Europoje, kaip 
jau dabar matome, kyld ir kils 
ne tiek iš užsilikusio didžiųjų 
nacionalizmo, - ką esame skau
džiai patyrę okupacijų metais, - 

Valstybinė Estijos biblioteka Taline, kurioje vyko baltiečių konfe
rencija

AtA
ZENIUI RAČIŪNUI 

vieninteliam sūnui netikėtai mirus, jo tėvus - 
ELENĄ ir POVILĄ RAČIŪNUS nuoširdžiai 
užjaučiame -

Stasė ir Vytautas Liuimos

AtA 
adv. ZENONUI RAČIŪNUI 

iškeliavus amžinybėn,
tėvelius - ELENĄ ir POVILĄ RAČIŪNUS, jo žmoną 
KATHRYN, dukrelę ANNE ir sūnelį JONATHAN jų 
skausmo valandose užjaučiu —

krikšto duktė Daina Batraks

kiek iš nepaliaujamai stiprėjan
čios masinės pseudokultūros. 
Tai netiesiogiai šiandien paste
bėjo Estijos atstovė ponia Rin
tei. Masinės kultūros pavojus 
šiandien yra tapęs rimta proble
ma net ir didžiosioms kultū
roms. Apie tai jau seniai kalba 
ne vienas Europos sociologas ir 
filosofas. Ispanų mąstytojas Or
tega y Gasset savo veikalu “Ma
sių sukilimas” ryškiausiai iškėlė 
žmonių bandos arba minios pa
vojų Europos kultūrai ir jį pa
grindė. Lietuvoje į šį pavojų dar 
prieš antrąjį pasaulinį karą dė
mesį buvo atkreipęs katalikų fi
losofas Stasys Šalkauskis, kalbė
damas apie civilizuoto barbaro 
žengimą per Europą.

Išaugusi pramonė, išplėstos 
paslaugos, prekyba vis labiau ir. 
labiau standartizuoja žmonių 
mintis, jų jausmus ir norus, jų 
skonį ir elgesį. Masinė reklama, 
laikraščiai, radijas, kinas bei vi
deofilmai, internetas, o ypač te
levizija, pasiekia kiekvieną as
menį, niveliuoja kultūrines ver
tybes ir jas banalina. Masinio 
žmogaus mentalitetas veržliai 
skverbiasi į šeimas, mokyklas, 
universitetus, net šventoves. 
“Mūsų epocha skirasi nuo anks
tesniųjų tuo, kad prisitaikymo ir 
imitacijos (sekimo) instinktas 
dabar išplito į visą visuomenę ir 
pasiekia bendro suniveliavimo 
iš apačios”, sako prancūzų so
ciologas Henri de Man.

Norėdami ir XXI amžiuje 
išlikti savimi, neturėtume nusi
gręžti nuo savo etinės kultūros, 
kuri sąlygoja taip pat ir meninę 
bei mokslinę kūrybą. Kai kas 
mano, jog etinė asmens ir tau
tos kultūra yra net'svarbiau už 
mokslą bei meną, nes šie pasta
rieji yra lengviau prieinami ir 
pasiekiami turint atitinkamas 
sąlygas. Tuo tarpu etinė kultūra 
yra ugdoma dešimtmečiais ir 
net šimtmečiais. Ji turi tiesiogi
nio ryšio ir su krašto gerovės ly
giu, nes sąlygoja tautos darbo 
kultūrą.

Vokiečių spaudoje esu apti
kęs įdomių liudijimų apie mažų 
tautų etinės kultūros išteklius, 
kurie tam tikrais istorijos tarps
niais iškyla kaip didžiosios gyve
nimo prasmės prošvaistė ir am
žinasis žmogiškojo ryšio ilgesys. 
Augsburgo laikraštyje buvo pa
sakojama apie Rytprūsių vokie
čius, kurie 1946-47 metais, gel
bėdamiesi nuo bado elgetavo ir 
gyveno sovietų okupuotose Lie
tuvoje ir Latvijoje. Vokiečiai 
aiškiai pripažino, kad joks Lie
tuvos gyventojas neatsakydavo 
pagalbos - išbadėję vokiečiai 
būdavo pavalgydinami, sušel
piami maistu, apnakvydinami ir 
priimami apsigyventi ilgesniam 
laikui, nors Lietuvos gyvento
jams, priglaudusiems ir sušelpu
siems vokiečius, grėsė griežta 
bausmė. (Nukelta i 7-tą psl.)

■»



Muziko, tapusio politiku, atsiminimai
Prof. Vytauto Landsbergio autobiografinė knyga “Lithuania Independent Again”
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a KULTQHMEJE VEIKLOJE
GENIUS PROCUTA

Laikraštinėje recenzijoje 
yra neįmanoma išsamiai išnagri
nėti beveik 400 puslapių Vytau
to Landsbergio autobiografijos 
Lithuania Independent Again. 
Šią gerai paruoštą knygą su 31 
nuotrauka, žemėlapiu, vardine 
ir dalykine rodykle bei 25 pusla
pių apimties priedu, parašytu 
Dariaus Furmonavičiaus, gra
žiai išleido “University of Wales 
Press”. Knygą parengė, redaga
vo, vertė ir įvadą parašė Antho
ny Packer, Valijos universiteto 
Visuomeninių mokslų mokyklos 
dėstytojas, ir Eimutis Šova, Bal
tiečių draugijos Valijoje pirmi
ninkas.

Knyga iš tikrųjų yra Atgimi
mo Sąjūdžio ir Lietuvos išsiva
davimo iš Sovietų Sąjungos 
1988-1992 metų detalus aprašy
mas, daugiau istorija negu as
meninė biografija, nes sau, šei
mos istorijai ir kilmei skirti tik

Prof. VYTAUTAS LANDSBERGIS
<^<^>

“Dienovidžio ” dešimtmetis
Populiarus kultūros savaitraštis, tapęs dvisavaitraščiu, 

pereina į mėnesinio žurnalo formatą

ELENA SKAUDVILAITĖ

2000 m. spalio 23 d. teko 
dalyvauti turiningoje savaitraš
čio “Dienovidis” dešimtmečio 
sukakties iškilmėje. Menininkų 
rūmų (buvusios rotušės) salė 
Vilniuje buvo pilna šio leidinio 
darbuotojų, žurnalistų, moksli
ninkų, menininkų, kunigų, sei
mo žmonių, savo kraštui, jo liki
mui neabejingų skaitytojų.

“Dienovidžio” redaktorė 
Aldona Žemaitytė su jauduliu ir 
šiluma balse papasakojo apie 
savaitraščio atsiradimą, jo rei
kalingumą atgimstančiai Lietu
vai. Ji maniusi, kad buvę kole
gos kartu kibs į darbą ir ieškos 
būdų tarnauti tėvynei naujomis 
aplinkybėmis, skelbs laisvas ir 
svarbiais mintis. Deja, prieš 10 
metų į “Dienovidį” neatėjo nė 
vienas buvusių jos kolegų. Jie 
manę, kad šis leidinys neturi 
ateities. Redaktorė kelis kartus 
pastebėjo: “Pradžia buvo labai 
sunki”. Dar ir dėl to, kad atei
davo daugybė žmonių su savo 
rūpesčiais, vildamiesi suprati
mo, paguodos arba norėdami 
širdį atverti. Ėjo ir ėjo “per re
dakciją ir širdį, palikdami pėd
sakus”. Reikėjo išklausyti, rei
kėjo mokytis redaktoriauti bei 
rašyti savaitraščiui. Ji buvusi 
reikli sau ir kolegoms, nes 
“reiklumu išaugini kokybę”.

“Dienovidžio” siekiai - Lie
tuvos valstybės laisvė ir nepri
klausomybė (o ne kokie parti
niai interesai). Šiuo leidiniu no
rėta paliudyti, kad galima dora, 
švari žurnalistika tarp bulvariz- 
mo ir kitokių drumstų srautų. 
Redaktorė neslėpė pasitenkini
mo, kad buvo atlaikyti sunkūs 
išbandymai, kad tautinės ir 
krikščioniškosios krypties leidi
niui jau 10 metų. Jis atlikęs savo 
paskirtį, jo tikslai visada buvę 
ne vienadieniai, todėl atėjo lai
kas jam tapti žurnalu “su ta pa
čia siela”. Redaktorė dėkojo 
skaitytojams, rėmėjams, savo 
kolegoms, kurie dirbo “kaip ge
rai sustyguotas orkestras”.

Itin kondensuotoje “Dieno
vidžio” 10 metų gyvavimo ap
žvalgoje dr. Vytautas Kubilius 
irgi minėjo tautinę-patriotinę 
bei krikščioniškąją šio savaitraš- 

■ čio nuostatas, leidinį pavadino 

trys skyriai iš devyniolikos. Dar 
trys svarbūs skyriai kalba apie 
kultūrą, meną, muziką, kūrybą 
ir Čiurlionį.

Vytauto Landsbergio žo
džiais (16 psl.), ši knyga pasako
ja, kaip Lietuva sugrįžo į Euro
pos žemėlapį. Joje matyti, kaip 
muzikas tapo politiku. Paskuti
niame lape jis sako, kad muzika 
bei ramesnis kūrybinis gyveni
mas traukia ir vilioja, tačiau po
litinės veiklos trauka stipresnė. 
Autorius mato, kad jo indėlis į 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimą yra atliktas. Lietuva jau 
yra pilnateisė Jungtinių Tautų ir 
Europos tarybos narė, rusų ka
riniai daliniai yra pasitraukę, 
Lietuva yra pareiškusi norą įsto
ti į NATO. Taigi būtų galima 
pasitraukti iš aktyvaus politinio 
gyvenimo, ir žmona Gražina to 
norėtų... Tačiau, parafrazuo
jant garsųjį lordo Acton posakį 
apie galią, vieną kartą patyrus 
politinės galios yra labai sunku 
jos atsisakyti. Paskutinis Lands
bergio autobiografijos teksto sa
kinys pabrėžia: “Aš tebesu poli
tikas!” Originale: “I am still a 
politician!” (psl. 350).

Pasak Alfred Senn’o knygos 
“Lithuanian Awakening” (Uni
versity of California Press, 
1990), kurioje jis smulkiai apra
šo Sąjūdžio gimimą ir subrendi
mą 1988 metais, ši Vytauto 
Landsbergio autobiografija ang
lų kalba yra išsamiausia. Ji na
grinėja 1988-1992 metų laiko
tarpį, daug kuo panašų į moder
niosios Lietuvos gimimą ir su
grįžimą į politinį Europos že
mėlapį prieš septyniasdešimt 
metų 1918-1922-aisiais. Abiejo
se knygose matyti centrinis Vy
tauto Landsbergio vaidmuo Są
jūdyje, kaip jis ir Sąjūdis puikiai 

šviesos, gerumo ploteliu. Minė
jo 10 “Dienovidžio” įrištų tomų, 
esančių Mažvydo bibliotekoje, 
kaip itin svarbią, reikalingą 
konstruktyvią minties kūrybą. 
Mokslininkas pasidžiaugė, kad 
“Dienovidžiui” rašė daug gar
bingų autorių: Jonas Juškaitis, 
Justanas Marcinkevičius, Kazys 
Bradūnas, Bernardas Brazdžio
nis, Julija Švabaitė, Alė Rūta, 
Vytautas Dambrava, Vytautė 
Žilinskaitė, Petras Dirgėla, Da
lia Dirgėlienė, Vytautas Voler- 
tas, Jūratė Laučiūtė ir kt. Su sa
va mintimi įsiterpdavęs Kres- 
cencijus Stoškus, Domas Šniu- 
kas ir kiti. “Dienovidyje” rašyta 
apie partizanų kovas, tremtį, so
vietinį genocidą. Skelbta argu
mentuotos komunizmo kritikos 
(Juozo Tumelio straipsniai). 
“Dienovidis” žadina veikmės 
troškimą, norą gyventi tiesoje. 
Aukština taurias asmenybes, 
kalba viltingu balsu. Jis yra gera 
šviesuomenės susitikimo vieta, 
kurią verta išlaikyti.

Dailininkų vardu “Dienovi
dį” ir jo darbuotojus sveikinęs 
skulptorius Stasys Kuzma sakė, 
kad šis leidinys ramiai apeliuoja 
į tautos orumą: eikim į Vakarus 
su savo krikščioniškos kultūros 
palikimu, saviti.

Įsimintina poetės ir režisie
rės Birutės Pūkelevičiūtės bei 
gitaristo Algimanto Pauliukevi
čiaus literatūrinė muzikinė 
kompozicija. Dalyviai buvo su
žavėti. O aktorė Rūta Staliliū
naitė jautriai paskaitė “Dienovi
džio” bendradarbių poečių - Ju
ditos Vaičiūnaitės ir Onės Ba- 
liukonytės eilėraščių.

Buvo labai daug sveikinto
jų, gėlių ir dovanų. Jas teikė pa
vieniai, poros, būreliai (pvz. Vy
tautų klubo nariai). Šiltai dėko
jo redaktorei, toliau taip gražiai 
darbuotis linkėjo kun. Vaclovas 
Aliulis, prof. Vytautas Lands
bergis, žurnalistų sąjungos pir
mininkas; buvo perskaitytos te
legramos iš Amerikos, Australi
jos, kur irgi šis turiningas ir gra
žios dvasios laikraštis turi ger
bėjų. Scenoje atsiradęs stalas 
buvo užverstas gėlių puokštėmis 
ir žalumynais. Salę buvo apė
męs jaukus bendravimo nuošir
dumas, dvasios pakilumas. 

išnaudojo Gorbačiovo “peres- 
troiką”, reformistinį demokrati
zacijos procesą Lietuvos išsilais
vinimui, drauge priartinęs So
vietų Sąjungos galą.

Lietuvos nepriklausomybė 
nesugrįžo be kraujo praliejimo 
sausio 13-tą 1991 m. Vilniuje ir 
vėliau Medininkų muitinėje. 
Žuvo per 20 jaunų gyvybių ir 
508 sužeisti.

Autorius ar knygos redakto
riai parinko ir įdėjo vieną nužu
dytų Medininkų muitininkų lai
dotuvių nuotrauką, bet nepa
naudojo nei vienos nuotraukos 
sausio 13-tos įvykių ir aukų prie 
Vilniaus televizijos bokšto. Tos 
baisios nakties kruvini vaizdai 
mirgėjo viso pasaulio televizijos 
ekranuose, o tarptautinės spau
dos reportažai, įvykio analizės, 
vedamieji ir kaltinimai susilpni
no Gorbačiovo ir Sovietų Sąjun
gos pozicijas Lietuvos atžvilgiu.

Knygos autorius kelis kartus 
labai pozityviai ir su dėkingumu 
mini tarptautinės žiniasklaidos 
darbuotojų, buvusių Lietuvoje 
kritišku metu, atliktą darbą in
formuojant pasaulį, kas dėjosi 
tomis dienomis, kai sovietų tan
kai ir specialūs daliniai siautė, o 
Amerikos prezidentas Bush ty
lėjo ir delsė... taip pat su dėkin
gumu yra minima Islandija, Da
nija, Švedija, Norvegija, Kana
da, Čekoslovakija ir Lenkija bei 
jų parlamentarai ir politikai, 
parėmę Lietuvos bylą. Paminėta 
ir užsienio lietuvių politine veik
la bei parama Lietuvai ir pa
reikšta padėka už lietuvybės iš
laikymą svetur.

Ši knyga - kur kas daugiau 
nei Vytauto Landsbergio auto
biografija. Tai Sąjūdžio iškilimo 
ir subrendimo kronika, o pasie
kus savo kulminaciją - nepri
klausomybės atstatymą, suskili
mą į politines grupes. Tai labai 
įtemptos ir rizikingos politinės 
kovos su daug galingesniu pa
vergėju laimėjimo dienoraštis, 
rašytas žmogaus, stovėjusio to 
vyksmo centre.

Lithuania Independent Again 
išliks kaip labai svarbus liu
dijimas, parodantis, kad yra ne
įmanoma tankais ir gulagais su
naikinti ant tvirtų istorinių pa
matų išaugusią gyvą ir autentiš
ką lietuvių sąmonę; kultūrą, ti
kėjimą ir kūrybingumą. Visi pa
grindiniai Sąjūdžio veikėjai, 
prieš tapdami politikais, buvo 
ir, didele dalimi, liko kultūros, 
meno ir mokslo žmonėmis.

LITHUANIA INDEPENDENT 
AGAIN. The autobiography of 
Vytautas Landsbergis prepa
red for an English-speaking 
audience by Anthony Packer 
and Eimutis Šova. University 
of Wales Press, Cardiff 2000.

Per tautinę kultūrą
(Atkelta iš 6-to psl.)

Panašiai kaip Rytprūsių pa
bėgėliai, apie lietuvius liudija ir 
vokiečių karo belaisviai, kuriuos 
bolševikai laikė Lietuvoje. Bu
vęs belaisvis XVili Guetting pa
sakoja, kad Šiauliuose iš 4,000 
vyrų dažnas duonos gaudavo 
beveik kasdien per trejetą metų. 
Gaudavo iš tautos, kuri, kaip tas 
vokietis rašo, pati buvo įstumta 
į skurdą. Jis ir kiti sušelpti be
laisviai nusprendė, kad, grįžę į 
savo tėvynę, apie tai jie papasa
kos kitiems, kad visi žinotų, 
kaip lietuviai su belaisviais elgė
si. “Kas to nepadarys, kai sės 
prie sklidino dubens, tam gerk
lėj turės strigti kąsnis”, taip 
kalbėjo W. Guettingo draugai, 
karo belaisviai (“Mann in der 
Zeit”, 1954 m. nr. 4YV /

Štai etiniai pagrindai, grin- 
džiantys Europos kultūros inte
gralumą ir humanistinį paveldą. 
Ar mūsų jaunosios kartos, iš da
lies jau gyvenančios virtualiame 
laike ir virtualiame pasaulyje, 
interneto labirintuose elektroni
niais ginklais taškančios šian
dieninių politikų galvas, žvaigž
džių mūšiuose nukariaujančios 
nežemiškas civilizacijas, pajėgs 
jį suprasti ir priimti kaip savas
tį? Tai sudėtingas kultūros žmo
nių uždavinys, kurį vargu ar ga
nių uždavinys, kurį vargu ar ga
lėtų išspręsti net ir labai geri 
įstatymai dėl kūrėjo statuso ar

Per JAV Lietuvių fondo rudeninį 
Remonte įteikiamos stipendijos 
įsteigėjas dr. ANTANAS RAZMA 
OSTIS. Priima Džiugas Reneckis

pokylį lapkričio 4 d. PL Centre 
studentams. Jas perduoda LP 
ir LF tarybos pirm. ALGIRDAS 

Nuotr. Ed. Šulaičio

Lietuviai studentai - JAV lietuvių fondo stipendininkai, atsiėmę para
mos čekius per LF rudeninį pobūvį lapkričio 4 d. PL Centre Lemonte

Nuotr. Ed. Šulaičio

Milijonai lietuviškai kultūrai
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ, 

Čikaga
Lietuvių fondo veikla ir va

jus vyksta visą laiką. Tos veiklos 
ryškieji įvykiai yra pažymimi vi
suotiniu metiniu narių suvažia
vimu pavasarį, Pelno skirstymo 
komisijos spaudos konferencija 
- vasarą ir LF metinio vajaus 
užbaigimo pokyliu - rudenį. 
Pastarajame yra įteikiamos sti
pendijos pokylyje dalyvaujan
tiems studentams (kitiems - pa
siunčiama paštu).

Š.m. LF vajus- užbaigtuvių 
pokylis įvyko lapkričio 4 d. Pa
saulio lietuvių centro gražiai 
išpuoštoje didžiojoje salėje Le
monte, dalyvaujant gausiam 
svečių būriui.

Pokylį pradėjo Ramona 
Steponavičiūtė-Žemaitienė, LF 
valdybos vicepirmininkė, padek
lamavusi eiles apie metų laikus 
ir juos jungusi su Lietuvių fondo 
veiklos tarpsniais.

Ji pakvietė LF valdybos 
pirm. Povilą Kilių tarti žodį. Jis 
pasveikino LR ambasadorių 
Stasį Sakalauską, p. Jūratę, nau
jus narius ir visus svečius. 
Džiaugėsi, kad šiemet į LF jau 
įnešta per 600,000 dol., ir ka
pitalas artėja prie Il-ojo milijo
no! O įskaičius nereazuotą LF 
turtą, susidaro per 15 milijonų

kultūros finansavimo. Iš esmės 
tai XXI amžiaus žmogaus dvasi
nės ir intelektualinės kokybės 
klausimas, kurio, kaip taikliai 
savo pranešime pastebėjo Lie
tuvos atstovas p. Martinkus, da
bartinis pokomunistinės erdvės 
politinis mentalitetas nebūtinai 
visada supranta.

Menine ir moksline kūryba, 
aukšta etine kultūra bei pažan
gia socialine santvarka mažosios 
tautos galėtų padidinti savo 
reikšmę jungtinės Europos tau
tų bendruomenėje. Šia prasme 
Baltijos tautų bendradarbiavi
mo galimybės yra neišsemiamos 
ir turi ilgalaikę perspektyvą.

Baltijos tautos, nors skirtin
gų istorinių bei kultūrinių patir
čių, šiandien yra atsidūrusios iš 
esmės prieš tuos pačius dabar
ties pasaulio iššūkius. Baltiečių, 
taip pat skandinavų, kurie irgi 
priklauso mažoms tautoms, soli
darumas bei kuo platesnė ko
operacija šiandien, manau, yra 
saugios, humanistinėmis verty
bėmis savo tapatybę grindžian
čios Europos imperatyvas. Soli
darumo jėga šiuolaikiniame pa
saulyje yra veiksnys, su kuriuo 
skaitomasi. Baltiečiai ir skandi
navai, gyvendami greta, gali ir 
turi geriau vieni kitus pažinti ir 
kooperatyviu darbu kurti ben
drą Europos ateitį. 

suma! Narių yra per 7,000. LF 
šiemet pirmą kartą galėjo skirti 
vieną milijoną dolerių lietuvy
bės reikalams. Vien tik stipendi
joms yra skirta per 200,000 dol. 
Kreipdamasis į pokylyje daly
vaujančius studentus, sakėsi ti
kįs, kad jie prisidės prie lietuviš
kos veiklos, kaip studentai pra
eityje. Jis dėkojo LF nariams už 
įnašus ir sakė, tikįs, jog LF 
kapitalas vis didės ir pasieks 20 
milijonų, o tada jau bus galima 
skirti 2 milijonus lietuvybės rei
kalams.

Ambasadorius St. Sakalaus
kas dėkojo dr. Antanui Razmai 
už LF idėją, džiaugėsi, kad LF 
neužmiršta tautos, lietuvybės, 
kultūros. O jauniems studen
tams palinkėjo sėkmingai bai
gus mokslus grįžti ir padėti Lie
tuvai.

Pokylyje dalyvavo ir garbės 
konsulai Vaclovas Kleiza iš Či
kagos ir Stanley Balzekas iš Flo
ridos, LR seimo narys Petras 
Gražulis ir JAV LB prezidiumo 
pirm. Regina Narušienė.

Po vakarienės buvo įteiktos 
stipendijos 23-ims studentams. 
Stipendijas įteikė LF Pelno 
skirstymo komisijos pirm. dr. 
Antanas Razma ir LF tarybos 
pirm. Algirdas Ostis. Stipendi
jos buvo įteiktos: Aušrai Ažuo- 
laitytei, Jurgitai Baltrušaitytei, 
Daliai Cidzikaitei, Laurai Dai
nytei, Irinai Danilkinai, Židrū- 
nui Drungilui, Rimui Gecevi- 
čiui, Mildai Grigaitei, Simonai 
Jakubauskaitei, Arūnui Karo
liui, Jolitai Klimavičiūtei, Mile- 
tai Klimavičiūtei, Sigitai Lu- 
kauskaitei, Rūtai Melinskaitei, 
Džiugui Reneckiui, Audronei 
Rozenbergienei, Laimonui Si
mučiui, Silvijai Skripkauskaitei, 
Astai Svedkauskaitei, Rasai Ta
mulevičiūtei, Adomui Tautkui, 
Neringai Tvardauskaitei ir Dei
mantei Žukaitei.

Pokylis buvo užbaigtas šo
kiais, grojant “Žaibo” orkestrui.

Punsko “Jotvos” šokėjai, lietuviškų ansamblių sąskrydyje Burbiškėse prie Galadusio ežero Seinų krašte

Vilniuje veikianti leidykla 
“Alma littera”, per dešimtį nepri
klausomybės metų išleidusi dau
giau kaip tūkstančio pavadinimų 
knygų, š.m. lapkričio 6 d. šventė 
savo darbo dešimtmetį. Į sukak
čiai skirtą vakarą Vilniaus rotu- 
šėn susirinko leidyklos darbuoto
jai, knygų autoriai, vertėjai, re
daktoriai, spaustuvininkai, ben
dradarbiai bei svečiai. Renginyje 
prisiminta, kad leidykla bendra
darbiauja su Švietimo ir mokslo 
ministerija, Atviros Lietuvos fon
du, Anglijos, Italijos, Izraelio, 
JAV ir kitų šalių leidyklomis. 
“Alma littera” pasižymi knygomis 
jauniems ir smalsiems skaityto
jams, taipgi leidžianti šviečiamo
sios literatūros - žodynų, leidinių 
moksleiviams, serijas literatūros 
vaikams. Kaip ELTA pažymi, 
tarp kitų populiarumo susilaukė 
ir iliustruotos informacinės kny
gos iš serijos “Žvilgsnis į pasaulį”.

Vilniuje veikianti knygų lei
dykla “Versmė”, vadovaujama 
Petro Jonušo, leidžia knygų seriją 
“Lietuvos valsčiai”. Pernai pasi
rodė monografija “Plateliai”, šie
met - Kovo 11-tosios proga išleis
ta monografija “Širvintos”, Ro
kiškio gyventojams buvo proga 
susipažinti su knyga “Žiobiškės”. 
Rengiamasi išleisti dar vieną 
mokslinės kraštotyros monografi
ją, skirta dviejų buvusių valsčių - 
Lygūmų ir Stačiūnų - žemės pra
eičiai, gyvenusiems ir gyvenan
tiems žmonėms. Kitais metais tu
rėtų pasirodyti knygos apie Ve
liuoną, Tauragnus, Raguvą, Kaz
lų Rūdą. Vėliau - kitos Lietuvos 
vietovės. Šiemet leidykla buvo 
surengusi tris autorių, istorikų, 
etnologų, sociologų bei dailinin
kų keliones, bendravo su įvairių 
vietovių žmonėmis, rinko medžia
gą. Be to, kas jau padaryta, lei
dykla kreipiasi į plačiąją visuome
nę ir į užsienyje gyvenančius lie
tuvius, prašo atsiųsti atsiminimų, 
nuotraukų, iliustracijų šį kartą 
apie aukščiau paminėtas vietoves, 
taipgi apie Griškabūdį, Kvėdarną, 
Musninkus, Kernavę ir Čiobiškį. 
Leidyklos adresas: “Versmė”, 
Gelvonų 9-5, Vilnius 2010; tel. 
46-56-91.

A. a. Mindaugo Tomonio, 
poeto, filosofo, disidento, žūties 
25-metis paminėtas Vilniaus Ber
nardinų šventovėje š.m. lapkričio 
5 d. Minėjimą surengė kūrybinė 
bendrija “Dievdirbys”. Mišias už 
poeto velionies vėlę aukojo kun. 
Julius Sasnauskas, OFM. Poeto 
kūrybą skaitė aktoriai Vytautas 
Dumšaitis ir Ramūnas Abukevi- 
čius, giedojo Šv.Pranciškaus ir Šv. 
Bernardino bendrijos choras 
“Langas”, prisiminimais dalijosi 
poeto bendražygis Algirdas Pa
tackas. Poetui M. Tomoniui šie
met būtų sukakę 60 metų. Ne
aiškiomis aplinkybėmis po trau
kinio ratais žuvęs 1975 m. lapkri
čio 5 d., M. Tomonis įsigijęs 
chemijos technologo specialybę, 
buvęs technikos mokslų kandida
tas, domėjosi poezija, filosofija, 
skaitė Šventą Raštą bei lietuvių 
filosofų kūrinius. Sovietų saugu
mo persekiotas, ne kartą privers
tinai buvo laikomas psichiatrinėje 
ligoninėje. Kaip ELTA rašo, ve
lionis savo kūrinius skelbdavo To
mo Kuršio slapyvardžiu, buvo su
daręs du poezijos rinkinius “Raš
menys ant smėlio” ir “Pro snaigių 
užuolaidą”, bet sovietmečiu tik 
keliolika jo eilėraščių buvo iš
spausdinta “Poezijos pavasario” 
almanache. Leidykla “Baltos lan
kos” 1995 m. išleido jo pomirtinę 
poezijos, apmąstymų, laiškų ir 
dienoraščių knygą “Žinia”.

muzikos instru- 
šeimoje. Muziko 
vargonavimu jau 
amžiaus. Mokėsi

Kultūros premijas Amerikos 
lietuviams jau aštuonioliktą kartą 
paskyrė JAV LB Kultūros taryba, 
finansuojama Amerikos lietuvių 
fondo. Po tūkstantį dolerių gavo: 
visuomenės veikėja dail. Magdale
na Birutė Stankūnienė, muzikas 
fagotininkas, dirigentas bei muzi
kinių įrašų rinkėjas Vytautas Stro- 
lia, rašytojas ir publicistas, lietu
viško radijo programos “Visuo
menės balsas” ilgametis darbuo
tojas Vytautas Volertas, žurnalis
tas, žurnalo “Pensininkas” redak
torius, Amerikos lietuvių žurna
listų s-gos pirm. Karolis Milkovai- 
tis ir 1992 m. įsteigta Čikagos li
tuanistinė mokykla, kurioje šiais 
mokslo metais mokosi apie 200 
vaikų, daugiausia heseniai iš Lie
tuvos atvykusių.

Kauno J. Gruodžio konser
vatorija savo veiklos 80-metį pa
minėjo š.m. lapkričio 6 d. kon
servatorijos muziejuje surengta 
paroda ir koncertu. Kaip ELTA 
rašo, parodoje nuotraukomis ir 
kitais rūdiniais prisiminti mokyk
los įsteigėjas, puoselėtojai, absol
ventai, tapę garsiais kompozi
toriais (A. Budriūnas, J. Gaidelis, 
A. Nabažas, A. Račiūnas, Kl. 
Griauzdė ir kt.), muzikantai, dai
nininkai. Sukakties proga išleista 
knyga “J. Gruodžio konservato
rijai - 80 metų”. Šiuo metu kon
servatorijoje mokosi apie pustre
čio šimto moksleivių. Pagrindinis 
konservatorijos steigėjas muz. 
Juozas Gruodis gimė 1884 m. 
gruodžio 22 d. Rakėnų kaime, 
Zarasų apskr. 
mentų dirbėjo 
kelią pradėjo 
nuo 14 metų 
privačiose muzikos mokyklose, 
Maskvos konservatorijoje studija
vo kompoziciją, vėliau studijas gi
lino Leipcige. Dirbo Valstybinėje 
operoje Kaune dirigentu, vėliau 
konservatorijos direktoriumi ir 
kompozicijos profesoriumi. Mirė 
1948 m. balandžio 16 d. Kaune.

Su Lietuvos dailės šimtme
čiais lankytojai susipažįsta Vil
niaus dailės muziejaus paveikslų 
galerijoje įrengtoje nuolatinėje 
parodoje, kuri užima devyniolika 
šalių. Š.m. lapkričio 9 d. su šia 
paroda susipažino žurnalistai. 
Galerijos vedėjas Vyt. Balčiūnas 
pasakojo, kad pirmoji tokia paro
da buvo atidaryta 1994 m. gegu
žės 18 d. ir apėmė XVI - XIX 
šimt. laikotarpį, daugiausia Vil
niuje sukurtą dailę. Po to galeri
joje buvo surengtos dvi reikšmin
gos parodos - “Baroko dailė” ir 
“Vienuolynų dailė”. Kaip ELTA 
rašo, anot V. Balčiūno, labai svar
bios buvo ir kitos istorinius laiko
tarpius atskleidžiančios parodos. 
Visos anksčiau vykusios parodos 
padėjo parengti ir šią nuolatinę 
XVI - XX šimt. Lietuvos dailės 
parodą.

M. K. Čiurlionio vardas, mi
nint jo 125-tąsias gimimo meti
nes, plačiau negu bet kada šiemet 
nuskambėjo per visą pasaulį. 
Daugelis žmonių susipažino su 
šio lietuvio genijaus muzikine bei 
dailės kūryba. Renginiai susilau
kė gerų atsiliepimų, paskleistų 
žiniasklaidoje. Čiurlionio minėji
mas Maskvoje įvyko š.m. lapkri
čio 10 d. Maskvos konservatorijos 
Rachmaninovo salėje. Koncertą 
surengė Labdaros ir paramos 
fondas “Animi motus” kartu su 
Lietuvos ambasada Maskvoje. 
Čiurlionio kūrinius skambino 
prof. Vyt. Landsbergis, vienas žy
miausių Čiurlionio kūrybos žino
vų. ELTOS pranešimų, ten buvo 
surengta ir Čiurlionio dailės dar
bų reprodukcijų paroda, susilau
kusi nemažai lankytojų. Snk

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

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

pRISIKELIMO
ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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. Ik| 8 v.v.

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ: IMA 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, RRIFir 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 
mortglčius iki $750,000.

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

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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 3’/a%

♦ Toronto Real 
Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ADVO KATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W.
ir Weston Road)

REFRIGEHATIOA 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD

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

Illlllllllllllllllllll

lllllllllllIIIIlllllll

Lina Kuliavienė

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

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

Rengiami būsimieji Lietuvos krepšinio rinktinės žaidėjai - A. Sabonio 
krepšinio mokyklos auklėtinis (kairėje) gina besiveržiantį Š. Marčiulionio 
krepšinio mokyklos puolėją. Šias rungtynes laimėjo saboniukai 78:75

Nuotr. “V.L.”

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

grama jau visiems pažįstama iš 
praeitų 7 metų veiklos, biudžeto 
perteklių panaudojimas buvo 
aptartas priešrinkiminio finansų 
ministerio P. Martin mini-biu- 
džeto pristatymo proga. Atseit, “ 
nelaukiama jokių politinių neti
kėtumų. Tektų dar paminėti, 
kad Kanados federacinių rinki
mų rezultatai jau buvo gana 
tiksliai žinomi tos pačios dienos 
vėlų vakarą: beveik 13 milijonų 
balsų kortelių iš 50,000 balsavi
mo būstinių buvo pavieniui 
(rankomis) suskaičiuoti praėjus 
4 valandoms po paskutiniųjų 
balsavimo būstinių uždarymo. 
Ar tai neturėtų nustebinti Flori
dos balsų skaičiuotojų JAV rin
kimuose?

Tarptautinė meno mugė 
įvyko Toronte lapkričio 17-20 
savaitgalį. Ši mugė buvo tuo 
įdomi, kad joje daug savo ver
tingų bei brangių meno kūrinių 
išstatė ne pavieniai dailininkai, 
bet meno galerijos - ir tos, ku
rios meno kūrinius tik ekspo
nuoja, ir tos, kurios jais pre
kiauja. Tuo būdu joje dalyvavo 
galerijos ne tik iš Toronto bei 
visos Kanados, bet ir iš Austri
jos, JAV, Indonezijos, Korėjos, 
D. Britanijos, Argentinos, Ko
lumbijos, S. Domingo, Vene- 
zuelos bei Slovėnijos. Pigiausi 
kūriniai įvertinti tūkstančiais, 
brangiausi milijonais dolerių. 
Joje buvo ir įdomių eskimų mu- 
ilakmenio (“soapstone”) skulp
tūrų, modernių šio meto daili
ninkų meno darbų (F. Botero, 
M. Marini) bei žinomų klasikų 
kūrinių: M. Escher, S. Dali, P. 
Picasso, M. Chagal, W. Kan- 
dinski, P. Klee, J. Miro, P. Pi
ssarro, R. Magritte, R. Dufy, A. 
Calder, G. Rouault, C. Krieg- 
hof. Mugės pagrindinis tikslas 
buvo išvystymas ryšių tarp gale
rijų bei meno pirklių, kolekcio
nierių, tačiau čia taip pat buvo 
gera proga ir meno mėgėjams 
pamatyti retai kada parodomų 
muziejuose bei parodose meno 
darbų.

Kanados paštas (KP) skun
džiasi, kad vis populiarėjantis ir 
besiplečiantis elektroninis paš
tas (e-mail') kompiuteriais jau 
grasina pašto bendrovės pelnui. 
Per ateinančius ketverius metus 
numatoma, kad Kanados pašto 
pajamos sumažės kasmet po 
200 milijonų dolerių. Praeitais 
metais KP turėjo 53,000 pilna- 
laikių ir 12,000 laikinų tarnau
tojų, $5.6 bilijonų apyvartą ir 
$76 milijonus pelno. Internatio
nal Data Corporation numato, 
kad per ateinančius 5 metus 
elektroninio pašto veikla patri
gubės. Šiuo metu 10 bilijonų

Paremkite “Tėviškės žiburius” au
ka, rėmėjo ar garbės prenumerata, 
testamentiniu palikimu. Iš anksto 
dėkingi- “TŽ” leidėjai

elektroninių laiškų siunčiama 
kasdien po visą pasaulį.

Namų savininkai vis sten
giasi tobulinti bei gerinti savo 
nuosavybes. Pagal StatsCan 
duomenis 1999 metais iš 7.5 mi
lijono kanadiečių namų savinin
kų 65% taisė ar gerino savo na
mus ir tam išleido $13.6 bilijo
no. Miestiečiai išleidžia viduti
niškai po $1,870, o užmiesčio 
gyventojai po $1,600. 1991 me
tais savininkai namų taisymui ir 
gerinimui išleido $11.9 bilijono.

Maistingumo duomenys 
netrukus bus pažymimi krautu
vėse ant maisto produktų įpaka
vimo, kad kanadiečiai galėtų 
pasirinkti sveikesnį maistą. Fe
deracinė valdžia išleido potvar
kį, kad būtų pažymėta kalorin
gumas, įvairių riebalų, natrio 
(sodium'), angliavandenių, cho
lesterolio, cukraus, proteino, 
geležies, kalcio, vitaminų A ir C 
kiekiai. Šiuo metu tie duomenys 
yra pažymimi savanoriškai, ir ne 
visos maisto pakavimo bendro
vės juos žymi ar tiksliai parodo. 
Sveikatos ministerija apskaičiuo
ja, kad blogas piliečių maitini
masis kainuoja sveikatos tarny
bai $6.3 bilijonų per metus.

Skiepų nuo influenzos pro
grama jau pradėta Ontario pro
vincijoje. Šiais metais yra ragi
nami pasiskiepyti visi gyventojai 
nuo 6 mėnesių amžiaus, kad bū
tų mažiau susirgimų ir kad pir
mosios pagalbos skyriai ligoni
nėse šią žiemą nebūtų taip už
plūsti kaip praeitais metais. 
Skiepai yra dalinami nemoka
mai, daugiausia per šeimų gydy
tojus. Farmacinė bendrovė 
Aventis parūpino skiepus. Ap
skritai visa ši programa, skiepai 
ir intensyvi reklama per televizi
ją ir radiją, kainuoja $38 milijo
nus. Tačiau tikimasi, kad bus 
nemažai sutaupyta praleistų 
darbadienių bei perpildytų ligo
ninių sąskaita. G.K.

Sportas
“Aušros” žinios

- Klubo kalėdinė eglutė įvyks 
š.m. gruodžio 5 d., 6.30 v.v. mūsų 
salėje. Visi sportininkai, treneriai, 
tėveliai bei jų šeimos yra kviečiami 
dalyvauti. Vyks žaidimai, užkan
džiai, turtinga loterija ir 1.1. Įėjimas 
šeimai $5.

- Tėvų komiteto ir trenerių 
pagerbimas bus gruodžio 8 d., 7 v.v.

- Daugiau žinių įvairiais klau
simais turi R. Jaglowitz - 622-9919 
ir Larry Hurst - 905 279-7386.

- “Dominion”, “A & P” ir “Ul
tramarket” pakvitavimams yra pa
dėta dėžė Prisikėlimo šventovės 
prieangyje.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: LKL rezultatai: 

Vilniaus “Sakalai” - Marijampolės 
“Kraitenė” 103:74, “Panevėžys” - 
Vilniaus “Lietuvos rytas” 73:105, 
Kauno “Žalgiris” - Klaipėdos 
“Neptūnas” 106:77. NEBL lygos 
pirmenybėse “Šiauliai” namuose 
78:86 pralaimėjo “London Towers” 
(Anglija) klubui, bet 84:71 nugalėjo
“Honka Playboys” (Suomija) ko
mandą. Vilniuje “Lietuvos rytas” 
96:79 įveikė “London Towers” klu
bą. Tautų taurės varžybose Giesen 
(Vokietija) Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinė išplėšė ketvirtąją pergalę, 
įveikusi Vokietijos krepšininkus 
102:92.

ŠACHMATAI: Delhi (Indija) 
vykstančiame Tarptautinės šach
matų federacijos (FIDE) pasaulio 
čempionate moterų varžybų antra
jame tarpsnyje 14-metė šiaulietė 
Viktorija Čmilytė pateko į aštuon- 
baigmę ir pirmą susitikimą užbaigė 
lygiomis.

RANKINIS: Vilniaus “Eglė - 
Šviesa” laimėjo moterų rankinio 
Didžiąją taurę dukart 23:20 ir 26: 
21, nugalėjusios titulą gynusią Vil
niaus “Eastcon AG” komandą.

LEDO ŠOKIAI: Margarita 
Drobiazgo ir Povilas Vanagas Ja
ponijoje vykusiose “NHK Trophy” 
varžybose laimėjo antrą vietą.

LENGVOJI ATLETIKA: Tarp 
12 atletų vyrų, pretendavusių į 
geriausio pasaulyje lengvaatlečio ti
tulą, buvo ir disko metikas Virgili
jus Alekna. Geriausiu išrinktas Če
kijos ieties metikas Janas Zeleznas. 
Likusius Monako kunigaikštis Al
bertas apdovanojo granito ir meta
lo dirbiniu, imituojančiu bėgimo ta- 
kelį.V.P.

Skautų veikla
• Gruodžio 16 d., 7 vai. v. sk. 

vyčiai, vyr. skautės ir jų kandidatai 
ruošiasi kalėdojimui. Su kalėdinėm 
giesmėm aplankys “Vilniaus rūmų” 
gyventojus.

• Tradicinės skautiškos Kū
čios, rengiamos “Rambyno” ir 
“Šatrijos” tuntų, įvyks gruodžio 17 
d., 4 v.p.p. Lietuvių Namuose. Val
gius ir programą ruošia vyr. sk-čių 
kunig. Birutės dr-vė.

• “Šatrijos” tunto prityrusios 
skautės, vadov. ps. L Petrauskienės, 
kartu su kanadietėm skautėm išve
žios kalėdines dovanas vargšams.

• Nuoširdūs skautų-čių rėmėjai 
Vladas ir Regina Stabačinskai at
šventė savo 50 metų vedybinę su
kaktį. Toronto skautija linki jiems 
ilgiausių, laimingų ir sveikų metų, m,

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc.o.ls.

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

5^^!^ 2455 Cawlhra Rd., Unit 20 POST Tel. (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, UKRAINA 

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

WALTER V. DAUGINIS
lYSl KAM 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. 
5.35% už 2 m. GIC invest. 
5.40% už 3 m. GIC Invest. 
5.65% už 4 m. GIC invest. 
5.60% už 5 m. GIC invest. 
3.80% už RRSP & RRIF Ind. 
5.10% už RRSP & RRIF 1 m. term. ind. 
5.35% už RRSP & RRIF 2 m. term. ind. 
5.40% už RRSP 4 RRIF 3 m. term. ind. 
5.65% už RRSP 4 RRIF 4 m. term. Ind. 
5.60% už RRSP 4 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)

pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym. 
(va r. 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
• mortglčius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Une of Credit)
• komercinius mortglčius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

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

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Pirmad., antrad. ir 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

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

PATYRĘS 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS 
netoli naujos 
PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS

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

(Sfaa/ud ALGIS
.iz'W MEDELIS

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!
Į LIETUVĄ KELIONES paruošiu geriausiomis kainomis ne tik iš 

Toronto, bet ir iš kitų, kad ir tolimiausių Kanados vietovių.
TEIRAUKITĖS APIE GERIAUSIAS SEZONO KAINAS

Kviečiu prisijungti prie 13 dienų maldininkų kelionės į Prancūziją, 
Ispaniją ir Portugaliją (aplankysite Liurdą ir Fatimą). Skrydis, tran
sportas Europoje, viešbučiai (du asmenys kambaryje), pusryčiai ir 
vakarienė, mokesčiai, įėjimai - viskas už 2575 kan. dol.

Išvyka - 2001 m. balandžio 28. Informacines anketas gausite pas 
Alei Medeli. Galiu atsiusti. Užsisakant įmokama $200.00.

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

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

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

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

I i

mailto:tom.senkus@sympatico.ca
http://www.parama.net
mailto:parama@total.net


Čikagos LFK “Lituanikos” sukaktuviniame pokylyje 2000 m. spalio 28 
d. PL centre Lemonte. Vienas iš klubo steigėjų - dr. R. Kašuba, Lietu
vos garbės konsulas V. Kleiza ir PLB vicepirm. A. Rugienius
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Nuotr. Ed. Šulaičio

Čikagos “Lituanikos” futbolo komandos 2000 m. “naudingiausio” vyrų 
komandos žaidėjo žymenį gavęs LAIMONAS BYTAUTAS. Jam šių do
vanų įteikia Žukauskų šeimos atstovas - Tomas Žukauskas

Nuotr. Ed. Šulaičio

Čikagos “Lituanikos” 50-metis
Apie 400 žmonių dalyvavo 

“Lituanikos” futbolo klubo auksi
nio jubiliejaus proga surengtame 
pokylyje Pasaulio lietuvių centro 
Lemonte didžiojoje salėje spalio 
28 d. Šį renginį pradėjo klubo 
pirm. Albertas Glavinskas, kuris 
pakvietė programai vadovauti 
Ireną Žukauskienę. Pavakarie
niavus buvo oficialioji dalis - 
sveikinimai ir apdovanojimai. 
Pradžioje buvo perskaityti du 
sveikinimai, gauti iš Lietuvos.

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus savo ilgesniame sveiki
nime iškėlė penkių dešimčių klu
bo veiklos metų laimėjimus. “Per 
tą pusę amžiaus LFK “Lituanika” 
sporto ir lietuvybės dvasia telkė 
išeivijos jaunimą, pasaulyje garsi
no savo tautos ir valstybės vardą, 
įvairino ir plėtė išeivijos lietuvių 
veiklą”. Šiandieninė “Lituanika” 
- tai kelios sportininkų bei trene
rių kartos, liudijančios ilgametę 
gyvenimo bei sportinės veiklos iš
eivijoje patirtį, tęsiančios stiprią
sias tautiškumo tradicijas, puose
lėjančios aktyvios veiklos ir naujų 
laimėjimų viltis”. Lietuvos sporto 
organizacijų vardu sveikino Vytas 
Nėnius ir Vitas Gudiškis.

Savo sveikinimus žodžiu išsa
kė Lietuvos garbės konsulas Vac
lovas Kleiza, JAV LB krašto val

dybos pirm. Regina Narušienė, 
PLB valdybos vicepirm. Algis Ru
gienius iš Detroito, Pasaulio lie
tuvių centro tarybos pirm. Rimas 
Griškelis, Vilniaus universiteto 
docentas, knygų apie fizinį auklė
jimą ir sportą autorius dr. Remi
gijus Naužemys.

Buvo įteikta taurė š.m. klubo 
vyrų komandos naudingiausiam 
žaidėjui, kurią kas metai skiria 
Žukauskų šeima, mirusio ilgame
čio klubo veikėjo a.a. Jono Žu
kausko atminimui. Žymuo atite
ko seniai iš Lietuvos atvykusiam 
jaunam futbolininkui Laimonui 
Bytautui.

Žymenis gavo ir žymesnieji 
klubo rėmėjai - Vytas Miceika ir 
Don Brandonisio. Garbės konsu
las Vaclovas Kleiza įteikė dideles 
plaketes dabartinės klubo valdy
bos nariams: Gediminui Bielskui, 
Albertui Glavinskui, Leonui Ju- 
raičiui, Broniui Mikėnui, Edvar
dui Šulaičiui, Jonui Rudaičiui.

Gražią meninę dalį atliko Li- 
gijos Tautkuvienės paruoštas jau
nimas. Šokiams iki po vidurnak
čio smagiai grojo ir dainavo bro
liai Švabai. Ši graži sukaktuvinė 
puota, kuri buvo gausiausia sve
čiais per visą 50 metų klubo gyva
vimo laikotarpį, ilgai išliks jos da
lyvių atmintyje. E. Šulaitis

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

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

NORINTIEMJ PRADŽIUGINTI 
TAVO ARTIMUOJIUJ 

ŠVENTINĖM IT DOVANOM IT

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS

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.

Maloniai Jūsų visų laukiame -

Kodėl kyla gazolino kainos?
JUOZAS VITĖNAS

Daugelis žmonių kaltina 
arabų valstybes dėl gazolino 
pabrangimo, tačiau mažai kas 
žino, kad daugiausia naftos į 
Šiaurės Ameriką importuojama 
iš Vakarų Afrikos ir Venezue- 
los, o ne iš Vidurio Rytų vals
tybių, rašo “Ottawa Sun” ben
dradarbis Eric Margolis. (IX.26 
d.) Anot jo, pikti Vakarų šalių 
reikalavimai, kad naftą ekspor
tuojančios šalys sumažintų jos 
kainą yra gryna ekonominio im
perializmo pasekmė. Vidurio 
Rytų šalys, pavyzdžiui, impor
tuoja iš Vakarų daugiau nei 
50% savo maisto ir 95% vaistų, 
ir šie gaminiai joms labiau rei
kalingi negu mums jų nafta. 
Tačiau nematyti, kad mūsų ūki
ninkai sumažintų grūdų ir mė
sos kainas Vidurio Rytų šalims. 
JAV pagamina daugiau kaip še
šis milijonus statinių naftos 
kasdien, bet nesigirdi reikalavi
mų, kad Amerikos naftos ga
mintojai sumažintų savo kainas.

Kaltinant arabus dėl naftos 
kainų, pasak Margolio, verta 
pastebėti, kad niekas nekelia 
klausimo, ar šiam naftos kainų 
pakilimui turi kokios reikšmės 
“embargo” Irako naftos ekspor
tui, kuris buvo paskelbtas prieš 
dešimt metų. Irakas prieš jo in
vaziją į Kuveitą turėjo didžiau
sias naftos atsargas po Saudo 
Arabijos (120 milijardų stati
nių), kasdien eksportuodavo tris 
milijonus statinių ir ruošėsi iki 
2000 metų padidinti savo naftos 
eksportą iki penkių milijonų 
statinių per dieną.

Šiandien, rašo Margolis, de
šimčiai metų praėjus po “em
bargo” paskelbimo, Irakui yra

leista eksportuoti 2.3 milijonų 
statinių per dieną. Pusę šių pa
jamų už naftą Irakas turėtų 
gauti maistui ir vaistams nusi
pirkti, o likusi dalis tenka Jung
tinių Tautų biurokratijai ir Ku- 
veitui. Tačiau Irakas eksportuo
ja naftos žymiai mažiau, nes 
JAV nuolat trukdo ar uždelsia 
Irakui nusipirkti naftos pramo
nei reikalingų įrengimų ar jų 
dalių.

Dabar Vakarų šalys, pasak 
Margolio, baiminasi, kad Ira
kas, sustabdydamas savo kuklų 
naftos eksportą, gali sukelti 
naują krizę pasaulio naftos rin
kose. Pasaulyje naftos kasdien 
sunaudojama 76 milijonai stati
nių, ir jos stoka dabar yra tokia 
didelė, kad gali sukelti tarptau
tinę paniką, galinčią persimesti 
ir į finansines rinkas.

Jei Irako naftos pramonė 
būtų greitai atnaujinta ir leista 
jam eksportuoti visą savo gamy
bą, nebūtų jokio naftos trūku
mo, ir jos kaina smarkiai suma
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žėtų. Bet Irako arabų naftos 
“broliai” - Iranas ir Rusija ne
nori, kad Irakas padidintų savo 
naftos eksportą dėl galimo jos 
kainos sumažėjimo. Kuveitas ži
no, kad Saddamas Husseinas 
trokšta keršto. Izraelis daro 
stiprų spaudimą prez. Clinton’- 
ui laikyti Iraką narve. D. Brita
nija nori laikyti Iraką supan
čiotą, kad apsaugotų savo pel
ningas rinkas Persų įlankoje. Ir 
joks Amerikos politikas nenori 
būti pavadintas Irako draugu ar 
kad jis būtų išleistas iš to narvo.

Tačiau, pagal Margelį, nie
kam nerūpi, kad kas mėnesį 
miršta penki tūkstančiai Irako 
vaikų dėl maisto stokos. Todėl 
būtų pigiau ir humaniškiau, jei 
“embargo” būtų panaikintas ir 
leista Irakui naftą eksportuoti 
kaip atlygį už gerą elgesį, kaip 
Vašingtonas yra pasitvarkęs su 
Šiaurės Korėja. Dabar naftos 
pirkėjai Europoje ir Šiaurės 
Amerikoje apmoka Irako ilgą 
kalinimą aukšta gazolino kaina 
ir pratęsia Irako žmonių kančias.

TORONTO

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

Weat Realty Ine.

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

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s.,d.d.s.

115 Lakeshore Rd. E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 Tel.! 905 271-7171 

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas (Bv

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

2373 Bloor St. West
Tel. (4i6) 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

Manus 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

The most experienced 
Airline in the 
Northern Skies.

Daily via New York to Helsinki
Your Gateway to the World!

Helsinki via London daily*
*Finnair - British Airways codeshare**

••AY5998 YYZ-LHR - AY832 LHR-HEL - AY831 HEL-LHR - AY5993 LHR-YYZ

A. a. Stasys Dargis, buvęs 
KLK kultūros dr-jos “Žiburiai” 
valdybos narys, vienas iš pirmų
jų “Tėviškės žiburių” leidybos 
darbuotojų ir talkininkų, pasta
ruoju metu gyvenęs lietuvių 
pensininkų namuose “Vilnius 
Manor”, staiga ten ir mirė š.m. 
lapkričio 25 d., sulaukęs 76 m. 
amžiaus.

Velionis gimė Viekšniuose 
1924 m. gegužės mėn. Mokėsi 
Lietuvoje, 1944 m. pasitraukęs į 
Vokietiją po karo įstojo Eich- 
staette kunigų seminarijon, bet 
jos nebaigęs išvyko į Kanadą ir 
beveik visą laiką gyveno Toron
te, kur šalia savo tiesioginių 
darbų uoliai dalyvavo lietuviš
koje veikloje. Aktyviai reiškėsi 
šaulių bei ateitininkų organiza
cijose ir lietuvių spaudoje 
straipsniais, korespondencijo
mis. Buvo didelis spaudos my
lėtojas, turėjo nemažą savo as
meninę biblioteką. Persikėlęs 
gyventi į pensininkų namus, ten 
įsteigė įvairių reikmenų krautu
vėlę, aptarnaudavo tų namų gy
ventojus, reiškėsi gerų darbų 
paslaugomis.

Maldos prie karsto buvo 
Turner & Porter laidotuvių 
koplyčioje praeitą pirmadienį, 
gruodžio 4. Laidotuvių Mišios 
įvyko gruodžio 5, antradienį, 10 
vai. ryto Prisikėlimo šventovėje. 
Laidotuvių reikalais rūpinosi 
Liudas Rašickas. Velionies su
deginti palaikai bus nuvežti į 
Lietuvą. S. Pr.

A. a. Marijos Yokubynienės 
atminimui Vita Lapaitienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

Savo tėvelių a.a. Tomo ir 
Anelės Žilių prisiminimui Nijo
lė Šimkienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

A. A. Vincui Ankudavičiui 
mirus, nuoširdžiai užjausdami 
seseris Salomėją Andrulienę, 
Alesę Rašymienę, Anelę Birge- 
lienę ir brolį Algį Ankudavičių 
su šeimomis, Vacys ir Marytė 
Vaitkai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

Call us for more information at:

416 222-0740
Member of

oneworld FinnniR
WWW. •.com

Home Llfe/Realty One Ltd. 
2261 Bloor Str. W. 

Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 13 metų

A.a. Stasiui Damašiui mirus 
Lietuvoje, užjausdama jo seserį 
Bronę Dundzienę, Zosė Styrienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $25.

A. a. Juliui Macevičiui tra
giškai žuvus, nuoširdžiai užjaus
dami žmoną Leną, dukras Vir
giniją ir Kristiną, sūnų Joną, 
Aldona ir Jonas Vaškevičiai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

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

$50 - Aldona, Juozas ir sūnus 
Antanas Petrauskai, Julius ir Pra
nė Barakauskai, Zosė Styrienė ir 
Bronius Urbonavičius, Birutė ir 
Vytautas Biretos, Levutė ir Vladas 
Pevcevičiai, Povilas Kanopa ir Eve
lina Daugilienė, Hamilton, Ont.; 
$47 - Ona ir Jonas Kirvaičiai, Ona 
Juodišienė; $40 - Vytas ir Vladė 
Beniušiai, Hamilton, Ont.; $30 - 
Eleonora Šiškuvienė, Fort Erie, 
Ont., Valerija ir Donatas Karosai; 
$27 - Jadzė ir Jonas Stanaičiai, 
Hamilton, Ont.; $25 - Jonas Ado
monis, Montreal, Que., Aldona ir 
Jonas Kutkos, Welland, Ont., 
Bronė Galinienė, Teresė Gražu- 
lienė, Nijolė Šimkienė ir sūnūs, 
Stasys ir Anelė Urbonavičiai, Ha
milton, Ont., Petras, Teklė Karec- 
kai ir sūnūs, Hamilton, Ont., Genė 
Venskaitienė, Ramutė ir Jeronimas 
Piciniai, Hamilton, Ont., Vanda ir 
Petras Šidlauskai, Hamilton, Ont., 
Viktoras ir Marija Kryžanauskai, 
Collingwood, Ont., Vanda Jasinevi- 
čienė; $22 - Irena ir Anicetas Za- 
lagėnai.

$20 - Danutė ir Adolfas Baj- 
orinai, Adolfas Kanapka, Wasaga 
Beach, Ont., Cecilija Pakštienė ir 
šeima, Wasaga Beach, Ont., Teresė 
Rastapkevičienė, Dutton, Ont., Jo
nas Gelažius, Phelpston, Ont., Pri
ma ir Bronius-Sapliai, A. ir M. Ra
džiūnai, Monika Povilaitienė, Re
gina ir Vladas Simonaičiai, Elena ir 
Stasys Kuzmickai, Bronė, Jonas 
Greičiūnai ir šeima, Newmarket, 
Ont., Isabelė ir Petras Baronai, St. 
Catharines, Ont., Viktoras- Sku- 
kauskas ir duktė Danutė, Jonas ir 
Bronė Akelaičiai, Stasys Valickis, 
Collingwood, Ont., Bronė Stankai- 
tienė, Petras Čiurlys, V. ir S. Gu
daičiai, Niagara Falls, Ont., Stasys 
Matulionis, Brantford, Ont., Olga 
ir Jonas Statkevičiai, Rodney, Ont., 
Antanas ir Irena Patašiai, Juozas, 
Zuzana, Ramunė Stravinskai; $17 - 
Aldona Ranonienė, Alfonsas' ir 
Ona Budininkai, Hamilton, Ont., 
Valė Kecorienė, Elena Girėnienė, 
Mėta ir Edis Kazakevičiai; $15 - 
Vilma, Kazys ir Paulius Gapučiai; 
$12 - Elena ir sūnus Jonas Činči- 
kai, Anelė Gudžiūnienė, Ottawa, 
Ont.; $10 - Marta Bernotienė, Wa
saga Beach, Ont., Brian ir Marija 
Mikelėnas - McLoughlin, Elena ir 
Leonas Rudaičiai, Rita Rudaitytė, 
Ottawa, Ont., Monika Obelėnienė; 
$7 - Mykolas Gegužis, P. Žibūnas.

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

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

V.I.M. Parcel Express Inc.
4134 Dundas St. West, Etobicoke, ON, M8X 1X3

MARGUTIS

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

Siuntiniai laivu ir lėktuvu

TIESIOG Į VILNIŲ

MUSŲ ATSTOVAI

Montrealyje
4359 Venise, St-Leonard

Tel: (514) 728-3612
Romas Bobykas

Toronte
2323 Bloor St.W.

Tel: (416) 604-4848
Romas Scots

%25e2%2580%25a2.com
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TORON1W
Anapilio žinios

- Lietuvoje mirė mūsų geros 
parapijietės smuikininkės Audro
nės Sarpytės mama a.a. Kazimiera 
Šarpienė.

- 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.

- Ateinantį savaitgalį klebonas 
bus išvykęs pas Sudbury ir Sault Ste. 
Marie apylinkių lietuvius. Anapilyje 
ir Vasagoje Mišias aukos kun. Pijus 
Šarpnickas, OFM, o Delhi - kun. 
Kazimieras Kaknevičius.

- Musų 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 sekcija 
rengia vaikučiams Kalėdinę eglutę 
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. Taipgi galima įsi
gyti dail. Rimos Mačikūnaitės pro
ginių sveikinimo atvirukų ir magne
tinių lipinukų.

- Gruodžio 10, ateinantį sek
madienį, Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje Mišios bus ne įprastu 
laiku, bet 4 vai. po pietų. Paskui vėl 
bus grįžtama prie įprasto 3 vai. po 
pietų laiko.

- Mišios gruodžio 10, sekma
dienį: 9.30 v.r. už Jonikų ir Jurkšų 
giminės mirusius; 11 v.r. už para
piją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje 4 v.p.p. už a.a. Vytautą 
Senkų; Delhi Šv. Kazimiero švento
vėje gruodžio 9, šeštadienį, 3 v.p.p. 
už mirusias KLK moterų draugijos 
nares ir rėmėjas.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį 2 Advento sekmadienį 

gruodžio 10, pamaldos 9.45 v. ryto.
- 3 Advento pamaldos bus jau

nimo kalėdinės, kurios įvyks gruo
džio 17 d., 1.30 v.p.p. Po pamaldų 
bus Kalėdų eglutė. Žada atvykti 
Moterų draugijos iškviestas Kalėdų 
senelis.

- Tradicinis Kalėdų tarybos 
posėdis įvyks gruodžio 19 d., 7.30 
v.v. Žilinskų namuose.

- Praeitą sekmadienį buvo pri
siminta a.a. Danutė Adelė (Šim
kutė) Pettai, kuri mirė š.m. birželio 
29 d., sulaukusi 69 m. amžiaus.

- Sekmadienį, gruodžio 3, mirė 
Lidija Vilenbrektienė, sulaukusi 95 
m. amžiaus. Pašarvota “Turner & 
Porter York” koplyčioje, (Bloor- 
Windermere). Budynių pamaldėlės 
7 v.v. Gedulinės pamaldos trečia
dienį, 10 v. ryto Išganytojo švento
vėje, po kurių velionė bus palaidota 
Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississ- 
augoje. Paliko liūdinčias dukras 
Elą, Almą ir Eriką, sūnus Rudolfą 
ir Helmutą, 19 vaikaičių ir 41 pro
vaikaitį.

Maironio mokyklos žinios
- Darželio mokiniai nuošir

džiai dėkoja V. Šimkui, kuris at
vyko į mokyklą lapkričio 18 d. ir 
jiems papasakojo apie ugniagesių 
darbą.

- Gruodžio 2 d. pianistas Ro
kas Zubovas paaukojo valandėlę

a'resnėms klasėms, paskambino 
iurlionio muzikos ištraukas ir pa
aiškino apie jo meną rodydamas 

skaidres.
- Kviečiame tėvelius ir sene

lius į mūsų Kalėdų eglutę, kuri vyks 
mokyklos auditorijoj gruodžio 16 
d., 10.50 v.r. Živilė

“Angeliukų” chorui $50 au
kojo B.Galinienė.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui $150 aukojo B. 
Galinienė.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių Namai” Vilniuje 
aukojo: $200 - S. M. Petrylos; 
$150 - R. V. Stabai; $100 - J. K. 
Žabai; $50 - V. S. Aušrotai, dr. 
S. ir E. Čepai.

A. a. Emos Lorencienės, mi
rusios prieš dvejus metus, atmi
nimui pagerbti Bernadeta Sta- 
lioraitienė tremtinių vaikaičių 
mokyklai “Lietuvių Namai” Vil
niuje aukojo $50.

LIETUVIŲ SLAUGOS NAMŲ 
statybai aukojo:

MARGA JANUSAS - $5,000
——    —--.a, . ...      , (

Nuoširdžiai dėkoja -
Lietuvių slaugos namų vajaus komitetas

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, gruodžio 

3, per 10.15 v. Mišias giedojo jauni
mo choras pritariant gitarom.

- Parapijos tarybos jaunimo 
sekcija, vad. Ilonos Paškauskaitės- 
Turczyn, sriubos virtuvėm Kaune ir 
Vilniuj paremti praeitą sekmadienį 
pardavinėjo sriubą. Uždirbta dau
giau kaip $1,500.

- Prieškalėdinį susikaupimą 
gruodžio 15-17 d. ves kun. Julius 
Sasnauskas, OFM. Pamaldų tvarka: 
Mišios ir pamokslas penktadienį 7 
v.v., šeštadienį 10 v.r. ir 4 v.p.p., 
sekmadienį įprasta tvarka.

- Galintys prisidėti prie Toron
te vyksiančių 2002 m. Pasaulio jau
nimo dienų organizavimo^ tarp 18- 
35 metų amžiaus prašomi, susisiek
ti su kun. E. Putrimu 533-0621.

- Kalėdaičiai (plotkelės) dali
nami zakristijoj sekmadieniais, o 
kitu laiku parapijos raštinėje.

- Pradedant Adventą parapijos 
kunigai lankys parapijiečius. Jei kas 
norėtų, kad kunigas aplankytų jų 
namus prieš Kalėdas, prašom 
skambinti į klebonijos raštinę.

- Lapkričio 28 d. palaidotas 
a.a. Vincas Redikas 78 m. Paliko 
seserį Mariją Rickevičienę su šei
ma. Gruodžio 5 d. - laidotuvių Mi
šios už a.a. Stasį Dargį, 76 m. To
ronte mirė a.a. Vanda Dervinytė- 
Sears, S. Dervinienės dukra. Aust
ralijoj mirė a.a. Ona Jarmalavičie- 
nė, V. Karosienės mama.

- Pakrikštytas Kent Karolis,
Gražinos (Jakniūnaitės) ir Paul 
Adie sūnus. . .

- Mišios sekmadienį, gruodžio 
10: 8.15 v.r. už a.a. Anelę ir Praną 
Vaserius; 9.15 v.r. a.a. Petrą Ma- 
čiulskį; 10.15 v.r. už a.a. Vladą Ko- 
belskį, už Sukauskų ir Sodaičių šei
mų mirusius, už Kriščiūnų šeimos 
mirusius; 11.30 v.r. už gyvus ir mi
rusius parapijiečius.

Lietuvių Namų žinios
- Gruodžio 3, sekmadienį sve

tainėje pietavo 185 asmenys. 
Pranešimą padarė ir su svečiais su
pažindino LN moterų būrelio narė 
J. Rukšienė. Svečių knygoje pasira
šė P. Kraveckas iš Toronto, S. Si- 
reika iš Montrealio.

- LN valdybos posėdis - gruo
džio 14 d., 7 v.v.

- 2001 m. vasario 17 d. LN Vy
tauto Didžiojo menė išnuomota 
Medžiotojų ir žūklautojų klubo 
“Tauras” metiniam baliui. Žvėrie
nos vakarienė su vynu ir turtinga 
loterija. Programoje - vyrų choras 
“Aras”, šokiams gros V. Pavilonis.

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

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

jo: G. Jocas - $50 ($1,120), J. J. Ša
rūnai - $200 ($2,200), J. Repečka - 
$200, V. A. Aušrotai - $50 ($720), 
E. Petrus - $50, a.a. L. Svirplienės 
atminimui po $20 aukojo - D. Ba- 
ziliauskienė ir I. L. Baziliauskai, 
Toronto lietuvių pensininkų klubo 
mezgimo būrelis iš viso paaukojo - 
$1,675.11. Slaugos namų vajaus ko
mitetas dėkoja visiems aukotojams. 
Aukos priimamos Toronto ir Ha
miltono kredito kooperatyvuose ar
ba siųsti adresu: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W„ Toronto, ON, M6P 1A6. E- 
pašto adresas: http://members.pla- 
neteer.com/~litn/

Vilniaus radijo užsieniui 
laidos nuo lapkričio mėn. 29 d. 
yra girdimos kasdien 7 v. vak. 
dviem dažniais 6120 kHz ir 
9735 kHz. Naujas 9735 kHz 
dažnis yra bandomasis. Klausy
tojai maloniai prašomi pranešti 
apie girdimumą. Adresas: 
VRU, S. Konarskio g-vė 49, 
Vilnius. FAX 370 2 36 30 80.

Lietuvių liuteronų Išganyto
jo parapijos Moterų draugija 
Šventų Kalėdų proga skiria $100 
auką “Tėviškės žiburiams”.

A. a. Vincui Ankui mirus, 
nuoširdžiai užjausdama žmoną 
Genę, seseris ir brolius, Lina 
Juzukonienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

A. a. Vincui Redikui mirus, 
užjausdami jo seserį Mariją Ric
kevičienę su šeima, vėžiu ir 
džiova sergantiems vaikams 
Lietuvoje aukojo: $20 - J. Ro- 
vas, B. T. Stanuliai, J. Petraus
kas, A. Kanapka. M.P.

SU/T
* Šilta vakarienė su vynu * Šalti užkandžiai
* Naujųjų metų sutikimas su šampanu
* Šokėjus linksmins puikus orkestras * Veiks baras
* Stalai numeruoti * Vietos rezervuojamos iš anksto.

Bilietai parduodami LN raštinėje, skambinant tel. 416 532-3311, arba sekmadienio popietėse
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME SUTIKTI 2001-SIUS NAUJUOSIUS METUS

LIETUVIŲ NAMUOSE
Toronto Lietuvių Namų valdyba Ir visuomeninės veiklos komitetas

NAUJOJO TŪKSTANTMEČIO SUTIKIMAS

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.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” me
tinės prenumeratos kaina nuo 
2001 m. sausio 1 d. keliama 
dviem doleriais - iki $45 (rėmė
jo - $55, garbės rėmėjo - $65), 
JAV-se mokama Amerikos dole
riais. Siunčiant oro paštu į už
jūrius kainuos $145, paprastu 
paštu - $50. Leidėjai buvo pri
versti tokį nutarimą priimti at
sižvelgdami į kylančias išlaidas 
ir mažėjantį prenumeratorių 
skaičių bei nepastovias aukų 
įplaukas. Savaitraštį prenume
ruoti sena kaina dar galima iki 
š.m. gruodžio 31 d. Leidėjai

M. K. Čiurlionio 125-tojo 
gimtadienio minėjimas, įvykęs 
praeitą sekmadienį, gruodžio 3 
Lietuvių Namuose, rengtas 
KLB Toronto apylinkės valdy
bos, sutraukė gausų dal’.V’V bū
rį. Renginį pradėjo valdybos 
pirm. D. Garbaliauskienė, pa
sveikinusi susirinkusius ir pri
stačiusi iš Čikagos atvykusį pia
nistą Roką Zubovą, Čiurlionio 
provaikaitį, atlikusį visą beveik 
dvi valandas trukusį originalų, 
įspūdingą minėjimą. Pastarąjį 
sudarė koncertas-paskaita “Čiur
lionis - kelias garsovaizdžių 
link”. Didžiulės žvakės, baltų 
gėlių bei skaidrių ekrano aplin
koj, užgesinus scenos ir salės ži
burėlius, R. Zubovas Čiurlionio 
variacijų bei preliudų sąskam
biais, vaizdingais jo dailės darbų 
aiškinimais klausytojus-žiūrovus 
tarsi nuvedė į kažkokį mistinį 
pasaulį, pavedžiojo po paslap
tingas girias, visatos įvaizdžius, 
sonatas, jūras, kur Čiurlionio 
genijus kūrė plataus masto me
no šedevrus.

Po programos gretimoje sa
lėje vyko Lietuvių Namų moterų 
būrelio paruoštos vaišės, kurių 
metu pasidalinta įspūdžiais, susi
pažinta su programos atlikėju. 
Ne vienas pripažino, kad per šias 
dvi valandas apie Čiurlionį su
žinojo daug daugiau negu buvo 
žinoję per visą savo gyvenimą. S.

, A. a. savanorio-kūrėjo An
tano Jakimavičiaus 20 metų 
mirties atminimui ir “Tėviškės 
žiburių” 50-mečio proga dukte
rys Regina Bražukienė, Alvina 
Ramanauskienė ir Antonija 
Petrulienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $300.

A. a. Alfonsui Vaičiūnui už
baigus šią žemišką kelionę Lie
tuvoje, brolį Algirdą Vaičiūną 
bei šeimą nuoširdžiai užjausdami, 
Salomėja ir Jonas Andruliai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.
KOMPIUTERIŲ PROFESIONALAS 
už prieinamą kainą moko norin
čius išmokti dirbti kompiuteriu, 
programuoti, konfiguruoti tinklus, 
taiso problemas, lietuvišką tekstą, 
etc. Tel. 905-275-5872, e-mail: 
sawlus@hotmail.com

Kviečiame visus, vyresnius ir jaunus, į
KALĖDINIŲ GIESMIŲ BEI 

SKAITYMŲ POPIETĘ
LAUDATE DOMINUM

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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"

kviečiami dalyvauti ą

f ATEITININKŲ KŪČIOSE $ 
C 2000 m. gruodžio 16, šeštadienį, 5 v.p.p.

Prisikėlimo parapijos parodų salėje 4!
Toronto ateitininkai y)

TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE 
gruodžio 17, sekmadienį, 2 vai. po pietų 

KUN. J. SASNAUSKAS, OFM, 
skaitys paskaitą “Lietuva šiandien ir rytoj” 

Paskaitininkas yra žymus Lietuvos pamokslininkas, radijo va
landėlės vedėjas, knygų autorius, buvęs laisvės kovotojas-disiden- 
tas. Paskaitoje bus paliečiama šiuolaikinė lietuvio mąstysena ir 
galimas žvilgsnis į ateitį. Bus atsakoma į klausimus.

Visus kviečia - LN Kultūros komisija

VIDAS J. AUGAITIS, LL.B.
ADVOKATAS

BAULKE & AUGAITIS 
150 Hurontario St. 

P.O. Box 100 
Collingwood, Ont. L9Y 3Z4

Tel: (705) 445-4930 Fax: (705) 445-1871
Kanados lietuvių fondo val

dybos posėdis įvyko lapkričio 27 
d. Lietuvių Namų posėdžių sa
lėje. Posėdyje dalyvavo valdybos 
pirm. A. Nausėdas, vicepirm. L. 
Zubrickas, ižd. A. Pabedinskas, 
sekr. Danguolė Baltrušytė-Sher, 
administratorius A. Juozapavi
čius ir revizijos k-to atstovas Br. 
Saplys.

Valdybos pirm. A. Nausė
das patvirtino, kad š.m. spalio 
19 d. “Paramos” kredito koope
ratyvo vedėjas Linas Zubrickas 
įteikė Kanados lietuvių fondui 
2,000 dolerių auką. Įteikime da
lyvavo KLF valdybos pirm. A. 
Nausėdas ir administratorius A. 
Juozapavičius. KLF tarybos pir
mininkė Gražina Ignaitytė dėl 
kitų įsipareigojimų atvykti ne
galėjo.

Vicepirmininkas L. Zubric
kas pranešė apie naujai gautus 
prašymus, kurie buvo apsvarsty
ti su valdybos nariais ir vėliau 
bus perduoti pelno skirstymo 
komisijai.

Kitas KLF valdybos posėdis 
įvyks 2001 m. sausio 15 d. Lietu
vių Namų posėdžių salėje. DBS 

gruodžio 31, 
sekmadienį, 
7 vai. vakaro
Vytauto Didžiojo 
menėje

KLJ žinios
- Vasario 16-tosios šventė - 

“Žengiam per Lietuvą”. Dalis šven
tės vyks “Rodom darom” būdu. 
Bus suorganizuota maždaug 20 sto
čių, kurių tikslas yra konkrečiu bū
du supažindinti dalyvį su lietuviška 
kultūra. Prie kiekvienos stoties rei
kia vesti bent vieną “hands on” už
siėmimą, kuris netruktų ilgiau kaip 
20 min. ir kad dalyvis galėtų par
sinešti darbelį namo.

Kanados lietuvių jaunimo są
junga užsimojo suplanuoti ir vesti 
šią popietę talkinant Kanados lie
tuvių bendruomenei. Kanados lie
tuvių jaunimo sąjungos valdyba 
prašo visų pagalbos bei dalyvavimo 
įvykdyti šį projektą. Yra labai svar
bu, kad jūs kaip ansamblis/organi- 
zacija išsirinktumėte atstovę/ą ku
rias) palaikytų ryšį su valdyba. 
Būtina, kad šio(s) atstovo/ės vardas 
ir telefono numeris būtų atsiųstas 
jaunimo sąjungai ne vėliau kaip 
2000 m. gruodžio 15 d. Norintys 
dalyvauti, arba jeigu turite klausi
mų, prašomi paskambinti, pasiųsti 
klausimus Dariui Sondai 416 769- 
0671, sonda@tor.axxcnl.ca, 158 
Howard Park Ave., Toronto, ON, 
M6R 1V6. Inf.

ffl MONTREAL
Kariuomenės šventė buvo gra

žiai paminėta lapkričio 25 d. Auš
ros Vartų parapijoje Montrealio 
šaulių rengtomis iškilmėmis. Prieš 
11 vai. Mišias gražioje procesijoje 
vaikučių Elenos ir Aleksandro 
Forster nešamas vainikas buvo pa
dėtas prie žuvusiems dėl tėvynės 
garbės lentos, toliau sekė vėliavos, 
penki Lietuvos karininkai iš St. 
Jean bazės bei šauliai, Mišių skaito
vai - seselė Palmira, Aldona Vaiče- 
kauskienė, dr. Jonas Mališka, du 
Mišių tarniukai ir kun. Kazimieras 
Ambrasas, SJ. Parapijos choras gie
dojo Dambrausko “Maldą už tėvy
nę”. Mišias atnašavo ir pamokslą 
pasakė kun. K. Ambrasas, SJ. Mi
šioms aukas atnešė būrelis vaiku
čių. Per pamaldas prie vainiko gar
bės sargyboje pasikeisdami stovėjo 
Lietuvos karininkai. Mišių metu 
choras ir vyrų dainos vienetas gra
žiai giedojo “Kyrie”, “Krikšto gies
mę” iš H. Nagio - A. Stankevičiaus 
kantatos “Kryžių ir Rūpintojėlių 
Lietuva”, “Sancta Maria” ir Sodei
kos “Tėve mūsų” bei A. Vaičiūno - 
Dambrausko “Kritusiems kariams”. 
Pabaigoje “Apsaugok Aukščiau
sias” ir Lietuvos himnas. Chorui di
rigavo muz. Aleksandras Stankevi
čius, vargonais palydėjo muz. Lau- 
renti Djintcharadze, koordinatorius 
- Antanas Mickus.

Parapijos salėje programos ve
dėja A. Vaičekauskicnė pakvietė

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

ADAM0NIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 1L7
TEL: (514) 722-3545 fax: (514) 722-3546

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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.

Destination Real Estate Inc.
Kęstutis (Ken) Raudys b.a. 

Associate Broker
Tel. (416) 239-8881 (24 vai.) darbo 

(416) 231-2367 namų 
E-mail: kraudys@idirect.com

Kai jūs plrksite arba parduosite namus per Kęstuti Raudi, jūs galėsite 
gauti kelionę nemokamai naudodami “Air Mlles reward miles".

LORNE PARK MUZIKOS 
MOKYKLA

įsikūrusi 1996 m. Mississaugoje

PRIIMA NAUJUS STUDENTUS Į

Pianino • Dainavimo
• Gitaros • Teorijos • 

Vaikučių 3-6 m. amžiaus 
. muzikos klases

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

prašome skambinti

DEIMANTEI GRIGUI!ENE!
tel. (D.) 905-278-3309

(N) 905-848-9628
k_____________________ /
• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?
ST. PETERSBURG BEACH, FL, 
nuomoju kambarį su patogumais. 
$100 (JAV) savaitei, su maistu 
$250 (JAV). Tel. (416) 761-0095 
Toronte, 1-727-360-0766 Floridoje.

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu- i 
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Labai gera kokybė. Skambin
ti bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

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 doi. 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. 

dalyvius sugiedoti “O, Canada” ir 
susikaupimo minute pagerbti visus 
žuvusius dėl Lietuvos. Po trumpo 
seselės Palmiros žodžio buvo pri
statyti visi penki čia dalyvaujantys 
Lietuvos karininkai. Jie skaidrėmis 
parodė Lietuvos kariuomenės 
struktūrą: vyr. Itn. Aušrius Bulkus 
kalbėjo apie sausumos kariuomenę 
ir kpt. Nedas Fediakinas - apie 
aviaciją.

Vyrų dainos vienetas, vadovau
jamas A. Stankevičiaus, skambiai 
padainavo septynetą dainų. Kon
certas baigtas Tautos himnu. Abu 
karininkai, kalbėję apie Lietuvos 
kariuomenę, Montrealio šaulių va
do Antano Žiūko pakviesti, įteikė 
Albinui Urbonui šaulių žvaigždės 
medalį už ilgametę veiklą. Kun. K. 
Ambrasui palaiminus valgius, vyko 
turtingos vaišės ir pabendravimas.

Lapkričio 26 d. pakrikštyta 
Marie Claire Emond ir Brian Spen
cer dukrelė Erin Marie vardais. 
Nauja katalikė yra Danutės Januš- 
kaitės dukraitė.

Kalėdų eglutę rengia Montrea
lio lituanistinė mokykla gruodžio 
17, sekmadienį, po pamaldų Auš
ros Vartų parapijos salėje. Kviečia
mos jaunos šeimos su vaikučiais, 
nors jie dar nelanko mokyklos.

Kas norėtų Kūčių vakarienę 
valgyti prie bendro stalo, prašomi 
registruotis pas seselė Juditą tel. 
766-9397. Gera proga pavieniams 
asmenims. B.S.

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.

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

http://members.pla-neteer.com/%7Elitn/
mailto:sawlus@hotmail.com
mailto:sonda@tor.axxcnl.ca
mailto:kraudys@idirect.com

