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Vienuoliktoji šventė
Visi didieji renginiai dažniausiai sulaukia platesnės 

visuomenės dėmesio. Vienaip ar kitaip daugiau visus išju
dina, sutelkia, sudaro progą suvažiuoti į vieną vietovę ir 
pasidžiaugti, kad vis dėlto mūsų dar nemažai.

IŠEIVIJOJE jau vienuoliktą kartą rengiama plačios 
apimties, įprasto būdo ir formato Tautinių šokių 
šventė. Šį kartą ji įvyks šalia Toronto Mississaugos 
Hershey Centre birželio 30 - liepos 2 d.d. Pagrindinis 

šventės renginys - koncertas bus sekmadienį, liepos 2, 2 
vai. p.p. Šventės rengimo komitetas, kuriam vadovauja 
Vincas Piečaitis ir Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė, infor
maciniais leidiniais bei kitais būdais pasiekia didžiuosius 
lietuvių telkinius, pateikia jiems visa, kas būtinai žinotina, 
kviečia ir tikisi, kad šią vasarą daugelio lietuvių keliai 
kryps į Torontą. Yra pagrindo tikėtis ir laukti, nes šokių 
šventės kaip niekas kitas sujungia visas išeivių kartas - šo
ka vaikaičiai, šoka ir seneliai. Tikriausiai ne kitaip bus ir 
šią vasarą. Suvažiuos keli tūkstančiai žiūrovų, dvi tris va
landas pasigrožės margaspalviu šokančiu jaunimu, pasi
džiaugs, kad dar ir veteranai entuziazmo nepraradę, pasi
dalins įspūdžiais, įvertinimais, pakalbės apie tai, kas būtų 
geriau buvę, jeigu to nebūtų buvę ir t.t. Kas norės, pasi
linksmins pokyliuose, pabendraus, užmegs pažintis ar se
nas atnaujins. Žodžiu, kelios valandos bus malonios, ne
kasdieniškos ir atminty išliks ilgesnį laiką, juoba, kad da
romos nuotraukos ir vaizdajuostės tikrai padės dar dau
gelį metų tas smagias šventės akimirkas atkurti. Pasigro
žėjimų, pakilios nuotaikos, iškilmingų akimirkų, smagių 
pobūvių ir nuoširdžių bendravimų šurmulyje apie vieną 
dalyką bus turbūt mažiausiai pagalvojama, būtent - kas ir 
kaip buvo dirbama, kad šis renginys atsirado?

KAD tos kelios tokio renginio valandos būtų gra
žios ir įspūdingos, kad jos sklandžiai praeitų ir 
žiūrovų atmintyse giliau įstrigtų, reikėjo daugybės 
“juodo darbo” valandų, tokio savotiško ilgalaikio “po

grindžio”, kuris kartais viena kita nuotraukėle ar straips
neliu spaudoje pasirodydavo. Tai didysis užkulisis, kuria
me paprastai visko būna - šilto ir šalto. Bet be šito dar 
niekas nieko nebuvo padaręs. Didžiųjų renginių organi
zatorių dalia - kietas darbas, nuolatinis visur sekiojantis 
rūpestis nuo pat darbo pradžios iki finansinės apyskaitos 
rezultato. Tautinių šokių šventės, šalia milžiniškų organi
zacinių įsipareigojimų, daug jėgų ir ištvermės pareikalau
ja ir iš meno vadovų, kurie prisiima atsakomybę už kon
certinę programą. XI-toji šventė laiminga tuo, kad turi la
bai patyrusius ir kūrybingus tokių koncertų žinovus ir ko
ordinatorius Ritą ir Juozą Karasiejus. Todėl meninės da
lies sėkmė, galima drąsiai tvirtinti, yra užtikrinta. Žino
ma, neaišku, kaip ir kur bus atsiliepta į jų pastangas 2000 
šokėjų išvesti bent į pakenčiamą meninį lygį. Nors oficia
lūs šventės rengėjai yra Kanados ir JAV lietuvių bend
ruomenės bei Lietuvių tautinių šokių institutas, sunkiau
sią vežimą reikia tempti šventės rengimo komitetui, kuris 
atlieka visą organizacinį ir administracinį darbą, įskaitant 
ir nelengvą lėšų telkimo užduotį. Visuomenė stebi, laukia 
ir tikisi puikios šventės, kuri vėl suburs minias lietuvių iš 
Kanados, JAV ir kitų kraštų. Šį kartą jau ir laisvoji Lietu
va su mumis - bus iš ten šokėjų, bus ir žiūrovų. Bėgantis 
laikas sparčiai artina šventės dienas. Dažnėja repeticijos, 
posėdžiai, pasitarimai, ruošiamas tradicinis leidinys, kuris 
išliks ne tik kaip buvusios šventės pėdsakas, bet praturtins 
ir išeivijos raštiją. Č.S.

Kai galingieji mus kaltina

Į KANADOS ĮVYKIAI ~

Naujas festivalio sezonas
Niagara-on-the-Lake kaime

lyje, įsikūrusiame gražioje vie
toje, kur Niagaros upė įteka į 
Ontario ežerą, jau daug metų 
vyksta vasariniai teatro vaidini
mai. Juos vadina “Shaw Festi
val” vardu, nes daugiausiai sta
tomi veikalai parašyti paties G. 
B. Shaw arba jo bendraamžių. 
Kaimelyje yra trys teatro pasta
tai: pats didžiausias ir gražiau
sias Festivalio teatras “Court 
House” įsitaisęs seniau buvusia
me teismo pastate (dar ir dabar 
yra išlikusi vienutė, kur laikinai 
laikydavo suimtuosius), ir “Ro
yal George” teatras, atrodo, įsi
kūręs buvusiame vodevilio teatre.

Festivalio aktorių sambūris, 
vadovaujamas prityrusio režisie
riaus Christopher Newton, vai
dina visuose trijuose teatruose.

2000-jų metų sezonas prasi
dės kovo 31 d. ir baigsis lapkri
čio 11 d. Festivalio teatre bus 
paties G. B. Shaw The Doctor’s 
Dilemma (parašytas 1906 m., 
rodomas gegužės 4 ir spalio 29).

Noel Coward komedija Easy 
Virtue ( par. 1925 m., tęsis nuo 
kovo 31 d. iki liepos 21 d.), pri
taikyta scenai W. Golding nove
lė Lord of the Flies (liepos 5 d. 
iki spalio 29 d.) ir Thornton 
Wilder The Matchmaker (par. 
1954, tęsis nuo rugpjūčio 12 d. 

iki lapkričio 11 d.). “Court 
House” rodys Oscar Wilde A 
Woman of no Importance (par. 
1893 m., nuo gegužės 16 d. iki 
rugsėjo 24 d.), G. B. Shaw The 
Apple Cart (par. 1929 m., nuo 
birželio 9 d. iki rugsėjo 23 d.), 
pritaikytas scenai Virginia 
Woolf pasakojimas A Room of 
One’s Own (birželio 27 d. iki 
rugsėjo 22 d.) ir Luigi Pirande
llo Six Characters in Search of 
an Author (par. 1921 m., nuo 
rugpjūčio 11 d. iki rugsėjo 23 
d.). “Royal George” teatre J. B. 
Priestley Time and the Conways 
(par. 1937, nuo balandžio 13 d. 
iki spalio 28 d.), muzikinis vei
kalas She Loves Me (muz. Jerry 
Bock, libr. Sheldon Harnick - 
tie patys mums davę Fiddler on 
the Roof, nuo gegužės 9 d. iki 
spalio 29 d.); trumpas “pietų 
pertraukos” vaidinimėlis Noel 
Coward Still Life (par. 1936 m., 
nuo birželio 17 d. iki rugsėjo 10 
d.). Daugiau žinių apie šį festi
valį duoda festivalio knygutė 
(užsakant tel. 1-800-511-SHAW) 
arba interneto svetainė www. 
shawfest.sympatico. ca

Naftos ieškojimui St. Law
rence upės žiotyse sustabdyti; 
organizuojasi gamtosaugininkų, 
žvejų, indėnų, turizmo versli-

(Nukclta į 6-tą psl.)

Demonstracija prieš Rusiją. Los Angeles, 9100 Wilshire Blvd., š.m. vasario 
4 dieną, prie Rusijos “Aeroflot” lėktuvų įstaigos (Los Angeles nėra Rusijos 
konsulato), lietuviai protestavo prieš Rusijos vykdomą čečėnų tautos naiki
nimą. Pradėjus demonstraciją, atbėgo to namo saugumo vyras ir moteris, 
nuplėšė demonstrantų plakatus. Netrukus dviračiais atvažiavo trys ameri
kiečių uniformuoti policininkai, bet nieko nesakę nuvažiavo toliau. 
Lietuviai liko demonstruoti Nuo'in A. Gustaičio

Savaitė Lietuvoje
Prasidėjo derybos

BNS skelbia, kad vasario 15 
d. Lietuva oficialiai pradėjo de
rybas dėl narystės Europos są
jungoje. Briuselyje tą pačią die
ną buvo surengtas trečiasis eili
nis ES ir Lietuvos sąjungos tary
bos posėdis. Tarybą sudaro ES 
kraštų ir Lietuvos užsienio rei
kalų ministerial bei už plėtrą at
sakingi Europos komisijos pa
reigūnai.

Posėdyje buvo įvertinti Lie
tuvos atlikti darbai, reformos, 
pasiekimai įsijungiant į ES. 
Taip pat buvo aptartos Lietuvos 
energetikos strategijos įgyvendi
nimo galimybės. Buvo atkreiptas 
dėmesys į neseniai Nidoje pa
skelbtus bendrus Lietuvos ir 
Rusijos pasiūlymus, pavadintus 
“Nidos iniciatyva”. Kaip rašo 
“Lietuvos rytas”, užsienio reika
lų ministeris tikisi, kad Lietuva 
derybas baigs 2002 metais ir 
nuo 2004 m. pradžios prisiims 
ES narės įsipareigojimus.

Pareiškimas dėl Čečėnijos
Lietuva prisijungė prie Eu

ropos sąjungos vasario 17 d. 
paskelbto pareiškimo, kuriuo 
dar kartą smerkiamas nepro
porcingas ir beatodairiškas jė
gos Čečėnijoje vartojimas ir 
reiškiamas susirūpinimas dėl ci
vilių aukų, praneša BNS. Pa
reiškime ES paragino Rusijos 
valdžią spręsti konfliktą taikiai, 
nutraukti karinius veiksmus ir 
pradėti politinį dialogą su Čečė
nijos atstovais. ES pareiškė, kad 
yra pasirengusi sustiprinti pa
stangas teikiant paramą civi
liams gyventojams blogėjančio
se sąlygose, kai bus pašalintos 
kliūtys greitam ir saugiam para
mos teikimui.

Priešinosi apdovanojimams
Vasario 16-tosios proga 

valstybės apdovanojimų įteiki
mą prezidentūroje laikinai su
stabdė buvusi disidente Nijolė 
Sadūnaitė, rašo “Lietuvos ry
tas”. Prezidentui Valdui Adam
kui teikiant DLK Gedimino or
dinus pirmajai atkurtos nepri
klausomos Lietuvos ministerei 

pirmininkei Kazimierai Pruns
kienei ir jos vyriausybės vidaus 
reikalų ministeriui Marijonui 
Misiukoniui, N. Sadūnaitė pri
ėjusi prie prezidento garsiai pa
klausė, už ką žmonės sėdėjo ka
lėjime, ir pasipiktino, kad apdo
vanojami šie asmenys, bendra
darbiavę su KGB.

Iš viso tą dieną buvo apdo
vanoti 73 asmenys, prezidento 
apibūdinti kaip savo kasdiene 
veikla kuriantys ir stiprinantys 
demokratinę Lietuvos valstybę. 
Apdovanojimai buvo įteikti ne 
tik pirmosios vyriausybės na
riams, bet ir Aukščiausiosios 
Tarybos - Atkuriamojo seimo 
pirmininko pavaduotojams. Ka
talikų Bendrijos, meno bei kul
tūros žmonėms, sportininkams, 
nepriklausomos spaudos kūrė
jams, ginkluoto pasipriešinimo 
dalyviams ir užsienio valstybių 
piliečiams.

Pakilo infliacija
“Lietuvos rytas” praneša, 

kad Lietuvos vartotojų kainų in
deksas sausio mėnesį pašoko iki 
dvejus metus nematyto lygio - 
1.5%. Tai didžiausias mėnesio 
infliacijos šuolis nuo 1997 m. 
sausio, kada infliacija siekė 
2.8%. Pernai ir užpernai inflia
cija laikėsi prie 1%. Sausio mėn. 
infliacija Lietuvoje buvo di
džiausia iš visų Baltijos kraštų.

Lietuvos banko ekonominių 
tyrimų centro direktoriaus teigi
mu, tai yra neigiamas požymis 
ekonomikai. Praėjusį mėnesį 
rodiklis pakilo dėl padidėjusios 
energetikos kainos, daugiausia 
įtakos turėjo 9.3% padidėjusios 
būsto, vandens, elektros, dujų ir 
kito kuro kainos. Vien elektros 
energija sausį pabrango 30.2%, 
gamtinės dujos - 25%, šilumos 
energija - 9%.

Atsisveikino ŠAS maršalas
Lietuvoje sausio 31 d. lan

kėsi ŠAS (NATO) pajėgų Šiau
rės Vakarų Europoje vadas 
maršalas John Cheshire. Jis su
sitiko su ministeriu pirmininku 
Andrium Kubiliumi, krašto ap
saugos ministeriu Česlovu Stan-

(Nukclta į 2-rą psl.)-

POVILAS ŽUMBAKIS

Dažnai, labai dažnai Lietu
va yra puolama ir šmeižiama 
dėl to, kad nebaudžia vadinamų 
lietuvių karo nusikaltėlių. Toks 
Lietuvos neaktyvumas kelia di
delį “pasaulio” didžiųjų susirū
pinimą. Net iš svetimų valdžių 
aukštų pareigūnų lūpų sklinda 
kaltinimai Lietuvai, jog tai pa
lankiausias kraštas karo nusi
kaltėliams.

Žmogus, nesusipažinęs su 
istorija ar Lietuvos teisėtvarka, 
gali pamanyti, kad tai kraštas, 
kuriame negalioja teisė, pri
glaudžia pasaulio žiauriausius 
banditus, žudikus, karo nusikal
tėlius, nusidėjėlius žmonijai. 
Tie, kurie nesigilina, nenori gi
lintis į šią temą, ypač jaunimas, 
gali pasmerkti mūsų kraštą, ne
suprasdami kaltinimų esmės ir 
apimties, kaltinimų aplinkos.

Minimi ne visi nusikaltėliai
Yra aišku viena: nei kritikai 

iš JAV, nei iš Izraelio, Belgijos, 
Rusijos ar Vokietijos nesidomi 
karo nusikaltėliais apskritai. 
Jiems rūpi tik vienos rūšies nu
sikaltėliai, būtent tie, kurie pa
sireiškė Lietuvoje vienos oku
pacijos metu. Ir tai ne visi tos 
rūšies nusikaltėliai. Viskas pri
klauso nuo nukentėjusio religi
jos ar tautybės. Kai kurie nėra 
labai svarbūs ar visai nesvarbūs. 
Tikroje teisės sistemoje tai svar
bu, nes teisė (įstatymai) privalo 
būti taikomi visiems lygiai. Tai
kyti tik kai kuriem, politiškai 
parinktiems, yra nusikaltimas 
pagrindiniams teisės principams.

Žvilgterėkime praeitin
Reikia prisiminti Lietuvos 

praeito šimtmečio istoriją. Lie
tuva buvo okupuota dviejų žiau
rių - pačių žiauriausių to šimt

Lietuvos vėliavos plevėsuoja prie seimo rūmų Vilniuje
Nuotr. D.Garbaliauskienės
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Šokių šventės sujungia visas išeivių kartas
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Kai vyko tautžudystė, kraštas buvo okupuotas
Spaudos balsai

Blaivios nuomonės lenkų ir žydų spaudoje 
Su vienuolėmis iš Lietuvos 

Negausus būrys, bet dideli darbai 
Kaip gyvena Lietuvos jaunimas? 

Jis gali mokytis ir užsiimti įdomia veikla 
Chorai, kurie imasi didelių užmojų 

Trijų chorų koncertas “Genties giesmės” 
Darbai kalba apie jį

Prof. J. Pikūno amžiaus ir akademinės veiklos sukaktis

mečio tironų - bolševikų Sovie
tų Sąjungos, nacių Vokietijos 
Reicho ir vėl Sovietų Sąjungos. 
Per Antrąjį pasaulinį karą Lie
tuva buvo neutrali ir jokių nusi
kaltimų nekaltiem žmonėm ne
padarė nuo karo pradžios 1939- 
ais iki 1940-ųjų vasaros, kai Lie
tuvą okupavo bolševikai. Tarp 
Pirmojo ir Antrojo pasaulinio 
karo Lietuvos mažumos ne tik 
nebuvo skriaudžiamos, bet ir 
turėjo, pagal tų laikų santvarką, 
ypatingas teises. Valstybės rėmė 
tautinių mažumų gimnazijas, 
šventyklas, organizacijas, šalpą. 
Mažumos turėjo atstovus seime.

Stalino okupacija atnešė 
Lietuvon tautžudystę. Prasidėjo 
Lietuvos žmonių naikinimas. 
Nukentėjo visas kraštas, ypač 
inteligentija ir valdantysis kraš
to sluoksnis. Nukentėjo visos 
Lietuvoje gyvenančios tautybės 
- lietuviai, rusai, lenkai, žydai ir 
kiti. Į Sibirą (koncentracijos 
stovyklas ir tremtį) vežė iš anks
to numatytas grupes. Didesnė 
proporcija žydų nei kitų (ypač 
sionistų) buvo ištremta į Sibirą 
1940 m.

Prasidėjus karui tarp dviejų 
tironų, 1939 m. pasirašiusių 
partnerystės sutartį, kuria Lie
tuva prarado nepriklausomybę. 
Tačiau niekam tai nebuvo nau
dinga ar net įdomu. Prasidėjus 
vokiečių invazijai, buvo pa
skelbta trumpalaikė Lietuvos 
nepriklausomybė, kuri buvo pa
laidota nacių okupacijos. Tuo 
baigėsi lietuviams bet kokia vil
tis savarankiškai tvarkytis Ant
rojo pasaulinio karo metu!

Neatsižvelgiant į tragišką 
Lietuvos 1940-1990 m. istoriją, 
Lietuva, kuri buvo okupuotas 
kraštas kai prasidėjo tautžudys- 
tė, yra kaltinama karo nusikalti
mais. Kaltinami yra ir vokiečių 
okupantai, bet pasaulis net ne

mini sovietinių okupantų, sovie
tų pradėto lietuvių tautos naiki
nimo, kuris truko 47 metus.

Kalta Lietuva, kalta tauta?
Valstybės yra kaltinamos 

todėl, kad per savo valdymo 
struktūras jos nusikalto žmoni
jai. Pvz. Trečiojo Reicho Vokie
tija, fašistinė Italija, Sovietų Są
junga (Rusija perėmė Sąjungos 
teritorijas ir privilegijas, bet ne 
atsakomybę), imperinė Japonija 
ir t.t. Jei valstybė buvo okupuo
ta ir negali valdyti, ji negali būti 
kaltinama už jos teritorijoje 
okupantų organizuotus nusikal
timus. Praktiškai ir teisiškai 
valstybė neegzistavo ir todėl 
Lietuva, kaip valstybė, negali 
būti laikoma atsakinga už veiks
mus jos okupuotoje teritorijoje. 
Atsakingi yra tie, kurie teritori
ją valdė. Atsakingi yra pavieniai 
žmonės, kurie su okupantais 
bendradarbiaudami prie nusi
kaltimų prisidėjo.

Tad kaltinti Lietuvą karo 
nusikaltimais ar dalyvavimu 
juose, kai kraštas buvo okupuo
tas, yra neteisinga. Diplomati
niu, tarptautinės ir vidaus teisi
niu bei politiniu požiūriu tokie 
kaltinimai prilygsta krašto 
šmeižtui. Taip pat, jeigu negali
ma kaltinti valstybės, tai negali
ma kaltinti ir visos tautos už kai 
kurių asmenų ar net kai kurių 
organizacijų nusikaltimus. Tai 
nelogiška. Dažniausiai tokie 
apibendrinti kaltinimai kyla iš 
pykčio ar keršto. Iš tokių nepa
grįstų kaltinimų kyla šmeižtas ir 
žemiausios rūšies fanatizmas, 
panašiai kaip kyla antisemitizmas.

Pirmosios okupacijos metu 
kai kurie žydų kilmės žmonės 
prisidėjo prie nusikalstamo po
būdžio kruvinų okupantų veiks
mų ir prie okupacijos įgyvendi
nimo. Tačiau tai nereiškia, kad 
visa žydų visuomenė ar tauta 
gali būti kaltinama dėl kejių, 
keliasdešimt ar net kelių tūks
tančių asmenų elgesio.

Lygiai taip pat kaltinti lietu
vių tautą dėl mažos dalies jos 
narių, kurie padėjo okupantams 
naikinti savo kaimynus, yra taip 
pat nelogiška ir smerktina. Tai 
nuogas, nusikalstamo pobūdžio 
antilituanizmas. Kaip remda
miesi istoriniais duomenimis, 
smerkiame antisemitizmą, ra
sizmą, bolševizmą, nacizmą ir 
jiems panašius “izmus”, lygiai 
taip privalome kovoti su antili- 
tuanizmu - lietuvių tautos nepa
grįstu juodinimu ar kaltinimu.

Bet ... kaltinti Lietuvą ir 
lietuvių tautą yra priimtina, ma
dinga kai kurių svetimtaučių 
sluoksniuose ir net kai kurių 
mūsų visuomenės šviesuolių 
tarpe. Jie mielai prisideda prie 
šio šmeižto, nes jaučia arba 
ideologinį artumą tiems, kurie 
nėra kaltinami, arba jiems yra 
aiškiai naudingiau prisidėti prie 
madingos politikos.

(“Kolaborantas” ir “karo 
nusikaltėlis” - tai terminai, ku
rie yra neaiškiai pritaikomi; pa
gal reikalą reiškia viena vie
niems, kita kitiems. Tie, kurie 
vyrauja žiniasklaidoje, gali nu
statyti terminų prasmę “pagal 
reikalą”. Iš esmės yra būtina pa
svarstyti lietuvių “kolaboranto” 
reikšmę. Dvi okupacijos, dvi 
grupės kolaborantų. Ar jos vie
nodos? Iš esmės ne, bet tai yra 
plati tema, kurią privalome gvil
denti detaliai, o to nenori prezi
dentinė komisija, kuri net neno
ri minėti kolaborantų su sovie- 
tais/bolševikais toje pačioje ko
misijoje. O ar toks atskyrimas 
gali būti objektyvus istorijos ty
rimas?)

Prezidentinė komisija
Lietuva, iškentėjusi tris 

okupacijas savo išsirinkto vaka
riečio prezidento iniciatyva su
daro komisiją krašto istorijai 
studijuoti. Komisijos sudėtis 
(prieš bandant vėliau ją pakeis
ti) įdomi. Joje nėra nukentėju
sių - tremtinių, partizanų, kan
kinių mokslininkų. Į komisiją 
yra pakviesti svetimtaučiai net

(Nukelta į 2-tą psl.)
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® RELIGINIAME GWENIME

SPAUDOS BALSAI

Vilnijos herbas, lenkai ir žydai

Lietuvoje mirė a.a. kun. Pra
nas Gavėnas, salezietis, “Salezie
čių žinių” redaktorius, Alytaus 
parapijos garbės klebonas, 2000 
m. vasario 8 d. Palaidotas vasario 
10 d. Velionis buvo plačių užmo
jų kunigas, uoliai darbavęsis išei
vijoje, ypač Brazilijoje, ilgai kovo
jęs už tikėjimo laisvę sovietų oku
puotoje Lietuvoje, per Brazilijos 
vyskupus įvedęs braziliečių para
pijose maldos dieną už Lietuvą. 
Ten jis palaikė glaudžius ryšius su 
TFP (tradicija, šeima, nuosavybė) 
organizacija, kuri jo skatinama iš
leido portugalų kalba knygelę 
apie arkivyskupą a.a. Teofilių 
Matulionį - santrauką prel. Pra
no Gaidos veikalo “Nemarus mir
tingasis”. Grįžęs Lietuvon uoliai 
apaštalavo.

Romoje palaidotas lietuvis 
teatinų vienuolis brolis Jurgis Pa
laima, ilgametis Romos centre 
esančios Sv. Andriejaus šventovės 
zakristijonas. Jis mirė 2000 m. 
sausio 22-ąją, eidamas 99-uosius 
gyvenimo metus. Buvo gimęs 
1901 metų birželio 25 dieną Uk
mergėje. Trečiojo dešimtmečio 
pabaigoje atvykęs į Italiją įstojo į 
teatinų vienuoliją. Nuo maždaug 
1930-ųjų metų iki pat mirties, t.y. 
ištisus 70 metų, dirbo zakristijonu 
teatinams priklausančioje Romos 
Šv. Andriejaus šventovėje. Laido
tuvių Mišias sausio 27 d. rytą au
kojęs teatinų generalinis vyresny
sis kun. Gabriele Darida homili
joje kalbėjo, koks pareigingas ir 
geraširdis buvo brolis Jurgis: bu
vo susidraugavęs su Romos, var
guoliais, kurie, ypač švenčių lai- 
kotąjpiu, vienas paskui kitą eida
vo į Sv. Andriejaus šventovę, ir 
visus juos brolis Palaima kuo nors 
apdovanodavo. Su broliu Jurgiu 
buvo susidraugavęs ir vienas ne
seniai kadenciją baigęs Italijos 
prezidentas, kuris po sekmadie
nio Mišių vis užeidavo į zakristiją 
pasikalbėti su senuoju geraširdžiu 
vienuoliu. “Labanakt, broli Jur
gi”, - vėlai vakare jam sakydavęs 
teatinų generolas, o senukas vie
nuolis parodydavęs Rožinį ir atsa
kydavęs: “Dar ne labanakt, Tėve 
generole, dar reikia melstis, rei
kia daug melstis”.

Į brolio Jurgio Palaimos lai
dotuvių Mišias buvo susirinkęs 

Paminklas Algimanto apygardos 
partizanams Kupiškyje prie Varle- 
žerio ežerėlio, kur buvo skandina
mi nukankinti kovotojai

Nuotr. H. Paulausko

AUKOKIME LIETUVAI per
TAUTOS FONDĄ KANADOJE 

Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę.
Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:

Tautos fondas Kanadoje, 
1573 Bloor St.W., Toronto, ON M6P 1A6

namažas būrys jį pažinojusių, taip 
pat nemažai Šv. Andriejaus para
pijiečių ir keletas Romos lietuvių.

Nuo kovo 1-osios iki 4-osios 
Romoje ketina lankytis apie pus
antro tūkstančio lietuvių maldi
ninkų. Kovo 4-ąją, šventojo Kazi
miero dieną, lietuviai maldininkai 
dalyvaus Mišiose Šv. Petro bazili
koje ir po Mišių Vatikane susitiks 
su Popiežium Jonu Paulium II- 
uoju. Šios lietuvių dienos proga 
Vatikano radijas transliuos spe
cialias, maldininkams skirtas, tie
siogines laidas lietuvių kalba, ku
rios bus girdimos tik Romoje. Be 
įprastinės vakaro laidos, kuri kas
dien transliuojama 19 valandą 20 
minučių Romos laiku - Lietuvos 
laiku - 20.20, nuo kovo 2-osios iki 
kovo 4-osios, po du kartus per 
dieną bus transliuojamos specia
lios penkiolikos minučių trukmės 
laidos maldininkams: pirmoji - 
rytą - 8.20, o antroji - 13.45. Šios 
specialios tiesioginės laidos bus 
girdimos tik Romoje ultratrum- 
posiomis bangomis - 96,3 MHz 
dažniu.

Rokiškyje įvyko savaitę tru
kusi tradicinė studentų ateitinin
kų žiemos akademija. Šiemet 
akademijos tema pasirinktos ribi
nės situacijos žmogaus asmeni
niame, visuomenės, šeimos, jauni
mo gyenime. Apie jas studentams 
paskaitas skaitė diakonas Arvydas 
Zygas, vyriausybės patarėjas reli
gijos klausimais Petras Plumpa, 
seimo narys Arimantas Raškinis, 
žurnalistė Irena Petraitienė, kiti 
paskaitininkai. Studijų ir kūrybos 
savaitės vadinamos studentų atei
tininkų žiemos akademijomis pra
dėtos rengti 1992 metais. Šiemet 
Rokiškyje surengta devintoji iš ei
lės akademija. Kaip ir kiekvienais 
metais, studentai skyrė laiko ne 
tik paskaitoms, kūrybai ir laisva
laikiui, bet ir susitikimams su 
miesto bei rajono mokyklų moks
leiviais. Akademija baigėsi spek
taklio premjera Rokiškio savival
dybės salėje, kurį per savaitę su
kūrė ir pastatė patys studentai. 
Renginyje dalyvavo per 80 stu
dentų iš įvairių Lietuvos aukštųjų 
mokyklų.

Lietuvoje pradėtas leisti nau
jas religinis žurnalas “Žemės 
druska”. Mat Vyskupų konferen
cija ir “Sandoros” žurnalo vado
vybė nusprendė, kad Lietuvos 
žmonėms reikalingas ir toks žur
nalas kaip buvęs “Katalikų pa
saulis”.

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kevičium bei kariuomenės vadu 
brigados generolu Jonu Kron- 
kaičiu.

Svečias domėjosi Baltijos 
kraštų ginkluotės standartų 
klausimais, bendrais trišaliais 
projektais, o taip pat apie Rusi
jos nuomonę dėl Lietuvos na
rystės ŠAS-je. Kaip praneša 
“Lietuvos aidas”, jis labai pa
lankiai įvertino Lietuvos pa
skelbtą planą 2001 metais iki 
2% bendrojo vidaus produkto 
padidinti krašto apsaugai skiria
mas lėšas.

J. Cheshire šiemet baigia 
savo kadenciją. Taip pat šiemet

Laisvės gynėjų dieną pagerbia žuvusius L.Š.S. Vilkaviškio kuopos nariai, susirinkę vietiniame muziejuje
Nuotr. R. Eidukevičiaus

Kai galingieji mus kaltina
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

iš tų kraštų, kurie okupavo ir 
naikino Lietuvą tuo laikotarpiu, 
kurį komisija turi studijuoti!

Lietuva nėra vienintelė, su
daranti tokias komisijas. Ne vie
nintelė šalis, nusileidžianti tarp
tautiniam spaudimui, ypač kai 
tas “moralinis’ teisybės ieškoji
mo spaudimas yra aiškiai susijęs 
su grasinimais ekonomijos ir 
net krašto saugumo srityje!

Komisijos tikslas - rasti is
torinę tiesą. Bet kai bus rašoma 
Antrojo pasaulinio karo istorija 
- apie tautžudystę, kiek tokios 
komisijos darbai turės istorinės 
reikšmės. Juk žinoma, kad ko
misija buvo sudaryta dėl politi
nio, ekonominio ir diplomatinio 
spaudimo, net grasinimo, ban
dant įtikti galingiesiems. Komi
sijos išvados turės politinį, o ne 
istorinį pobūdį.

Visoje Europoje yra jaučia
mas panašus spaudimas (žiūr. 
D.D. Guttenplan, The Holo
caust on Trial, The Atlantic 
Journal, 2000 m. vasaris). Tai 
net primena tamsiausius am
žius, kai siautėjo inkvizicija.

Vokietijoje negalima viešai 
kalbėti tam tikrom temom - 
žmogus net negali pasirodyti, 
jog neišmano kai kuriom te
mom! Yra draudžiama platinti 
tam tikras knygas, uždrausta ra
šyti kai kuriom istorijos temom. 
Negalima net per Internet užsi
sakyti kai kurių knygų. Yra už
drausta daryti intelektualines 
klaidas!

Kituose kraštuose yra ban
doma panašiai kontroliuoti 
mąstymą, atlikti istorinius tyri
mus ir išvadas. Draudžiama kal
bėti ar rašyti nepagrįstas istori
jas, bet tik vieno laikotarpio, tik 
tam tikrom temom.

Jei taip būtų nacių Vokieti
joje, Sovietų Sąjungoje ar ko
munistinėje Kinijoje, tai supras
tume. Bet taip yra Vakarų de
mokratijose, kurios pakartoti
nai skelbia minties, žodžio ir 
rašto laisvę.

Kai kur už nepriimtiną vie
šą mąstymą ar knygą yra bau
džiama kalėjimu. Vokietija turi 
visą eilę įstatymų, kurie varžo 
gyventojų laisvę pirkti knygas ir 
net viešai kalbėti. Įstatymai lei
džiami su kilniais motyvais ko
voje su nacių filosofija ir propa
ganda, bet ar tai yra paveikus 
būdas kovoje su melu, neapy-

ŠAS pajėgų Šiaurės Vakarų Eu
ropoje štabas, kuris rūpinasi ry
šiais su Lietuva, Estija ir Latvi
ja, bus panaikintas ir prijungtas 
prie ŠAS vadavietės Vidurio 
Europoje.

“Mažeikių naftos” antroji 
sutartis

ELTA skelbia, kad vasario 
8 d. “Mažeikių naftos” bend
rovė ir Rusijos “LUKoil” duk
terinė bendrovė “Lukoil Balti
ja” pasirašė sutartį dėl “LUK
oil” naftos perdirbimo Mažei
kiuose. Numatyta, kad “Lukoil 
Baltija” (LB) Mažeikiuose šie
met perdirbs milijoną tonų ža
liavos, iš jos pagaminti produk
tai bus tiekiami j Karaliaučiaus 
kraštą ir į Sankt Peterburgą. Ki
toje sutartyje, pasirašytoje va
sario 7 d., numatyta, kad šiais 
metais bus parduota 360,000 to
nų naftos produktų per “Lukoil 
Baltija” degalinių tinklą Baltijos 
kraštuose. Sutartys sudarytos 
vieneriems metams, bet jos gali 
būti pratęstos, jeigu bus pasira
šyta trečia sutartis dėl ilgalaikio 
naftos tiekimo. RSJ 

kanta, ir blogiu? Ar tai nepada
ro daugiau žalos laisvam kraš
tui? O kas bus, jei ateityje vo
kiečiai nutars, kad negalima 
skaityti Jefferson’o? Ar nutars, 
kad holokausto nebuvo, neleis 
minėti viešai ar pirkti ta tema 
knygų? Ar vakariečiai, bandy
dami amžinai suvaržyti vokie
čius, neperžengia logikos ribas? 
Ar nesudaro sąlygas ateities de
magogams pakartoti nacių nuo
dėmes?

Kiti kraštai, pvz. Kanada, 
priversti histeriškų reikalavimų, 
išleido “false news” įstatymą, 
įgalinantį sodinti į kalėjimą 
žmogų, jei jis/ji skirtingai skel
bia Antrojo pasaulinio karo is
toriją! Tokiu netobulu įstatymu 
kaip tik pasinaudojo fanatikas 
žmogus, kuris kitaip aiškino ho
lokausto istoriją, bet po dviejų 
teismų ne jis pralaimėjo. Aukš
čiausias teismas turėjo atmesti 
kaltinimus, nes įstatymas buvo 
aiškiai prieš anglosaksų teisi
nius principus - varžymą žmo
gaus teisės į laisvą žodį, nors tas 
žodis yra klaidinantis.

Kitur, pavyzdžiui JAV ir 
Anglijoje yra veikiama gudriau: 
neleidžiama kai kurioms idė
joms, kai kuriems asmenims 
prieiti prie spaudos (tai paveiki 
cenzūra), kad “nepageidauja
mos” mintys, idėjos, detalės, 
ypač istorijos srityje nepakliūtų 
į viešumą. O jei netyčia pakliū
na, tos mintys ir nuomonės nu
tildomos.

Ką planavo Stalinas?
Daugiau kaip 10 metų vyks

ta rimtos diskusijos ir studijos, 
ypač Vokietijoje ir Rusijoje, 
apie Antrojo pasaulinio karo 
pradžią. Priimta teorija yra aiški 
ir prie jos negalima kibti ar kri
tikuoti. Pagal ją karą pradėjo 
baisiausias pasaulio žmogus A. 
Hitleris.

Bet ar tikrai taip ir buvo?
Visi žino, kad prieš puolant 

1939 m. rugsėjo 1 d. Lenkiją iš 
vakarų, Hitleris buvo susitaręs 
su Stalinu, kuriam iš diktatorių 
atiteks vidurinės Europos dalis. 
Stalinas, šiuo atveju gudresnis 
tironas, prieš puldamas Lenkiją 
iš rytų, palaukė dvi savaites, kol 
Anglija ir Prancūzija paskelbė 
karą Hitleriui. Jo partneris Sta
linas liko švarus! Ne tik švarus, 
bet ir vakariečių sąjungininkas.

Bet visa tai jau seniai žino
jome. Vakarų mokslininkai už
liūliavo visuomenę. Atleido Sta
linui už šią mažą klaidelę - ne
mandagų elgesį. To užteko. Ko
munistų partijos laikinai prara
do narius Vakaruose ir skilo. 
Bet tai tik laikinas reikalas. 
JAV ir kitų demokratijų šviesie
ji atleido Stalinui ir nuo Baltųjų 
rūmų iki Hollywood’o Stalinas 
liko reformistas ir dėdė, kuris 
rūpinosi demokratija ir savo 
tautos gerove. Tas įvaizdis taip 
ir liko. Todėl ir Stalino žmo
nėms yra saugu gyventi Niujor
ke, Jeruzalėje ar bet kur... to
kių karo nusikaltėlių niekas ne
gaudo (išskyrus kelis buvusius 
okupuotus kraštus, kur didieji 
žudikai yra kaltinami simboliš
kai, pvz. Lenkijoje, Latvijoje, 
(buvusioje Rytų) Vokietijoje, 
pastaruoju metu ir Lietuvoje.

Išsivadavę iš komunistinio 
jungo kraštai, kuriuose liko da
lis archyvų, juos atidarė, leido 
mokslininkams daryti tyrimus. 
Rusija, kurios nespaudžia nei 
vienas kraštas, nei vienas politi
kas, negrasina už karo nusikal
tėlių nebaudimą, savo pagrindi
nius archyvus laiko uždarytus. 
Laikė uždarytus Stalino, net ir 
Vakaruose liberalų mylimo 

Gorbačiovo laikotarpiu. Pasau
liui nereikia žinoti, kas buvo 
planuojama Kremliuje. Niekas 
negaus informacijos apie taut- 
žudystės planus, net apie diplo
matinę ar kitokią veiklą.

Iš karinių, diplomatinių ir 
politinių tyrimų Rusijoje, vėliau 
Vokietijoje, paaiškėjo, kad Sta
linas planavo pulti Vokietiją. Jį 
tik apstatė draugas Hitleris! O 
Stalino planas? Ne tik Vokieti
ja! Jo tikslas, sekant Lenino 
teorijomis, užimti visą Europą! 
Sukelti tautą prieš tautą, ka
riuomenę prieš valdžią, žmogų 
prieš žmogų. Revoliucija!

Gal pirmoji konkreti me
džiaga apie Stalino planus pulti 
Vokietiją, po to visą Europą, 
yra pateikta sovietų buvusio ka
rinės žvalgybos aukšto karinin
ko Viktoro Suvorovo - slapy
vardis The Ice-Breaker.

Vėliau, kai buvo atidaryti 
kai kurie Rytų Europos, buvu
sių komunistų okupuotų kraštų 
archyvai, pasipylė visa eilė kny
gų iš D.C. Watt, R.C. Raack ir 
kitų, remiančių Suvorovo teori
ją ir praplečiančių į diplomatinę 
bei politinę plotmę. Stalino ir jo 
aukšto lygio kolaborantų kalbos 
yra iš dalies rastos. Iš jų galima 
susidaryti aiškų Stalino tikslą 
siekti Markso-Lenino planų - 
komunistinės pasaulio revoliu
cijos, kuri prasidėtų puolant na
cių Vokietiją, po to tęsiant kovą 
prieš Vakarų kapitalistinius 
kraštus. Tuos autorius puola 
kritikai, bet neatsako į jų argu
mentus, ar rastą medžiagą. Jie 
paprasčiausiai bando vienaip ar 
kitaip užgniaužti informaciją, 
kad nepakliūtų į platesnį akade
mikų ratą. Pirmiausiai tai daro 
neversdami knygų iš rusų ir kitų 
mažiau vartojamų kalbų.

Tai ne smulkmena. Tai isto
rijos atskleidimas - jei tai yra 
teisybė ir jei tai galima įrodyti. 
Iš skelbtos informacijos susida
ro įspūdis, kad taip galėjo būti. 
Reikia daugiau tyrimų, diskusi
jų, atvirumo. Reikia ne tik Ru
sijos archyvų atidarymo, bet ir 
intelektualinio atvirumo. Ta
čiau tokia istorijos interpretaci
ja, tokia medžiaga daug kam 
yra nepriimtina ir pavojinga. Ne 
tik tiems, kurie daug metų nau
dojasi oficialia istorija ar tiems, 
kurie vis dar negali nutolti nuo 
dėdės Stalino, bet ir tiems, ku
rie tų 50 metų eigoje laikė save 
ekspertais, jų istorija buvo pri
pažinta kaip vienintelė oficiali 
istorija!

Baigminė pastaba
Pradėjome naują šimtmetį, 

o šviesusis pasaulis grįžta į 
tamsiuosius amžius, nepaisant 
technologinės pažangos. Dėl to 
mums yra kartais liūdna, net 
pikta, kai Lietuvą šmeižia sve
čiai iš Vakarų ir kitų kraštų, kai 
Lietuvai grasina už neklusnumą 
įsakytai svetimųjų tvarkai ir nu
statytam teisingumui, kai Lietu
va neklauso ir bando pritaikyti 
įstatymus visiems vienodai (taip 
Vakaruose dėstoma, bet to ne
turi praktikuoti tokie “atsilikę” 
kraštai, kaip Lietuva!). Mums 
reikia suprasti, kad esame tik 
mažytė valstybė, kurios likimas 
nebuvo svarbus mus kritikuo
jantiems didiesiems nei 1918- 
ais, 1941-ais, nei 1990-ais me
tais. Apie 1991 m. sausio 13 jie 
nekalba. Mūsų istorija jiems ne
svarbi. Bet jie mielai mums ją 
perrašys, kad tiktų naujos inkvi
zicijos modeliui.

Taip pat privalome supras
ti, kad esame tik šešėlyje dides
nės kovos už tiesą, kurios nepa
jėgs užgesinti modernioji inkvi
zicija, kaip kad nepasisekė ir 
pirmajai.

Ligi šiol Lietuvoje beveik iš
imtinai savo herbus turėjo tik 
miestai. Trakų ir Panevėžio ra
jonai buvo pirmieji, kurie gavo 
herbus, o trečiasis yra Vilniaus. 
Apie tai rašo “Kurier Wilenski” 
1999 m. gruodžio 30 d. laidoje: 
“Sumanymas įvesti į Lietuvos 
heraldiką Vilniaus rajono herbą 
pirmą kartą buvo pateiktas pre
zidento kanceliarijos Heraldi
kos komisijai dar praėjusiais 
metais. Ne tuoj pirmas projek
tas gavo pritarimą. Specialiai 
sudaryta komisija tyrė rajono is
toriją ir ligšiolinę Vilnijos heral
diką. Remdamasi istorinėmis ir 
ikonografinėmis medžiagomis, 
komisija nustatė, kad šiuo metu 
Vilniaus rajonas yra vienintelis 
senos heraldikos paveldėtojas ir 
nusipelnė turėti atskirą herbą. 
Jį suprojektavo žinomas daili
ninkas, Lietuvos herbo projekto 
autorius Arvydas Každailis.

Prezidento kanceliarijos He
raldikos komisija dar tų metų 
balandžio mėn. patvirtino Vil
niaus rajono herbo projektą, ta
čiau jis ilgai gulėjo valdininkų 
stalčiuose. Kai prezidentas Val
das Adamkus susitiko Vilniaus 
rajone su jo mere Leokadija Ja
nušauskiene, ji pasinaudojo pro
ga ir jam pasakė apie pasiūlytą 
projektą. Po šio pokalbio praėjo 
palyginti nedaug laiko ir buvo 
gautas prezidento pasirašytas 
dokumentas”.

Vilniaus lenkų problemos
Paryžiaus lenkų žurnalo 

“Kultūra” redaktorius J. Gied- 
royc savo žurnalo 1999 m. gruo
džio laidoje rašo: “Rūpesčiai 
vadinamajame lenkiškame uni
versitete Vilniuje - jis po trejų 
metų studijų siunčia studentus į 
Lenkiją, į Aukščiausiąją preky
bos mokyklą arba į Balstogės 
universitetą. Ten jie dar studi
juoja pustrečių metų ir gauna 
magistro diplomą. Deja, Lietu
vos valdžia šių diplomų nepri
pažįsta, nes nepripažįsta lenkų 
universiteto kaip normalios 
aukštosios mokyklos. Jau ateina 
šiuo reikalu absolventų skundai. 
Apie Vilniaus lenkų universite
tą jau kelis kartus rašėme žur
nale ‘Kultūra’, pastaruoju metu 
- A. Stronska korespondencijo
je. Deja, šį universitetą remia 
senato pirmininkė ponia A. 
Grzeskowiak.

Taip pat yra sunkumų su 
tuo didžiuliu lenkų namu Vil
niuje, kurį pastatė lenkų bendri
ja. Siame name turi būti resto
ranas, viešbutis, įstaigos ir vadi
namojo lenkų universiteto pa
skaitų salės. Pagaliau šio pasta
to sutvarkymo planas nėra galu
tinai nustatytas. Statybos b-vė 
turėjo perleisti pastato naudoji
mą 2000 m. sausio mėn. Vienok 
Bendrija atidėjo priėmimą ligi 
birželio mėn. Matyt yra finansi
nių sunkumų, o visų pirma dar 
nėra išaiškintas namo nuosavy
bės klausimas: ar jis priklausys 
Lietuvos lenkų sąjungai, ar Len
kijos valdžiai - tai būtų susieta 
su didelėmis komplikacijomis. 
Tai būtų aukščiausiųjų kontro
lės rūmų tema”.

“Lietuvos Jeruzalė”
Ciuriche (Zurich) kartą per 

metų ketvirtį išeinančiame žur
nale “Judaica” apie Vilniuje 
1989-1994 m. leistą laikraštį 

PADĖKA
A+A

BRONIUS MARUOŠIUS
Mylimas vyras, tėvas ir senelis iškeliavo j amžinybę 
2000 m. sausio 7 d. Toronte. Palaidotas sausio 10 d.

Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje, Ont.

Nuoširdžiai dėkojame prelatui Jonui Staškevičiui 
už maldas laidotuvių koplyčioje, už aukotas Mišias Lietu
vos kankinių šventovėje, už prasmingą pamokslą ir paly
dėjimą į kapines. Ačiū vargonininkei L. Marcinkutei ir so
listei Slavai Žiemelytei už gražų giedojimą. Dėkojame 
karsto nešėjams.

Nuoširdus ačiū giminėms atvykusioms iš Ameri
kos, draugams bei pažįstamiems už raminančius žodžius, 
užsakytas Mišias, gražias gėles ir dosnias aukas Lietuvos 
invalidams vaikams ir Toronto lietuvių Slaugos namams.

Ypatinga padėka aukų rinkėjoms M. Povilaitienei 
ir D. Keršienei. Ačiū B. Stanulienei už skaniai paruoštus 
pietus ir mieloms ponioms už pyragus.

Liekame dėkingi visiems, kurie mūsų liūdesio 
valandoje užjautė bei paguodė mus.

Liūdintys - Žmona ir sūnūs su šeimomis

“Jerusholajim d’Lite” (“Lietu
vos Jeruzalė”) rašo jo buvęs re
daktorius Grigorijus Smoliako- 
vas. Laikraštis buvo leidžiamas 
žydų (jidiš), lietuvių, rusų ir 
anglų kalbomis. Kodėl net ketu
rios kalbos buvo reikalingos, re
daktoriui pasakė: “Darykite 
taip, kaip kiti daro - išleiskite 
žydų laikraštį rusų ir lietuvių 
kalbomis, nes tai lengviau ir pa
togiau, kadangi vidutiniškas žy
das skaitytojas žydų kalbos ne
moka”. Nuo 1992 m. šis laikraš
tis buvo leidžiamas ir anglų kal
ba. G.S. tarp kitko rašo:

“Po karo gal ir galima buvo 
atgaivinti žydų kultūrą ir kartu 
žydų spaudą. Tačiau, deja, vis
kas viskas buvo, ‘tabu’ kas iš to
lo bent kiek žydiškumu atsida
vė, net ir vardas žydas.

Tokia padėtis Lietuvoje bu
vo ligi vėlyvų aštuoniasdešimtų 
metų, ligi vadinamojo persitvar
kymo (perestroikos). Tada lie
tuvių tautos nepalaužtas tauti
nis susipratimas ir jos pastangos 
atgauti tautines vertybes bei ne
priklausomybę privedė ligi tada 
išsaugotų dvasinių vertybių atgi
mimo. Be to, lietuviai atsižvelgė 
į kitų tautų, Nemuno krašte gy
venančių nelietuvių kultūras. 
Jie tikrai nebuvo egoistiškai nu
siteikę. Ir tai dėl to Lietuvoje, o 
ne kokiame kitame sugriuvusios 
Sovietų Sąjungos regione buvo 
galima apie žydų kultūros atsta
tymą ne tik kalbėti, bet ir pra
dėti šia kryptimi praktiškus 
žingsnius. (...)

Kaip žinome, Lietuva pa
saulyje yra garsi kaip ‘prakeik
tas kraštas’, kuriame nacių oku
pacijos metais daugiau kaip 
90% žydų gyventojų buvo išžu
dyta. Pagaliau šį didelį nuošimtį 
galima paaiškinti tuo, kad vieti
niai gyventojai aktyviai žudynė
se dalyvavo. Kai kurie aiškina: 
žydai (1940-1941 m.) sovietų 
okupacijos metu su jais bendra
darbiavo, tuo nustatė prieš save 
vietinius gyventojus ir tuo būdu 
žudynės tapo lietuvių kerštu.

Šiuo klausimu laikraštis 
(“Lietuvos Jeruzalė”) elgėsi 
blaiviai ir nuosaikiai. Jis atsto
vavo šiai nuomonei: visa Lietu
vos žydų bendruomenė negali 
būti atsakinga už tą Lietuvos žy
dų grupę, kuri aktyviai bendra
darbiavo su sovietų represijų 
organais. Iš kitos pusės, visa lie
tuvių tauta negali būti atsakinga 
už tą (nors ir labai didelę) lietu
vių grupę, kuri aktyviai dalyva
vo žydų gyventojų žudyme. 
Tarp kitko: jokios kolektyvios 
kaltės ir kolektyvios atsakomy
bės nėra; tik žudikas gali būti 
laikomas kaltu; jis tik vienas yra 
atsakingas, tik jis, bet ne jo gi
minės arba bendrataučiai”. J.B.

Vilniaus rajono herbas
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Veiklusis Šiaulių miesto Šv. Jurgio parapijos jaunimas, susibūręs į 
savo veiklos centrą Nuotr. R. Ulinskaitės

Su vienuolėmis iš Lietuvos
Susitikimas Čikagoje su sesele dr. Albina Pajarskaite, vyriausia 
vienuolijos vadove ir sesele Igne Marįjošiūte. Dideli vienuolijos 

darbai negausaus būrio seselių

Kaip gyvena Lietuvos jaunimas?

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ
Nekaltai Pradėtosios Švč. 

M. Marijos seselių rėmėjų būre
lis susitiko š.m. sausio 18 d. Ju
lijos Smilgienės namuose su 
vyriausia vienuolijos vadove sės. 
dr. A. Pajarskaite. Kartu su ja 
buvo atvykusios ir sės. Igne bei 
sės. Eugenija.

Sės. dr. A. Pajarskaitė pri
pažino, kad Lietuvoje dabar ne
lengva, ir žinios nėra džiuginan
čios, nes vargas, vagystės, apga
vystės ir t.t. nesiliauja. Bet sese
lės nenuleidžia rankų ir eina 
ten, kur labiausiai jų pagalbos 
reikia.

Ji apžvelgė trumpai seselių 
veiklą Lietuvoje. Kaune yra Pa
laimintojo Matulaičio namai - 
tai visuomeninės veiklos ir stu
dijų namai, kurių koplyčia apy
linkės gyventojams yra lyg para
pijos šventovė. Tenai dabar yra 
10 seselių. Atkuriamas vienuoli
jos centras Marijampolėje, kur 
jau yra 15 lovų, skirtų garbaus 
amžiaus sulaukusioms seselėms, 
kurias reikia slaugyti. Ateityje 
planuojama įsteigti 15 lovų pa
talpą neglobojamiems sene
liams, kai bus grąžintas dar vie
nas ankstyvesnių seselėms pri
klausiusių namų. Baigiamos re
montuoti noviciato patalpos. 
Sės. dr. A. Pajarskaitė sakė: jei 
nebūtų paramos iš JAV ir Ka
nados, tai seselės būtų tikros 
vargdienės ir būtų sunkioje pa
dėtyje. Sunkiausias pagrindinis 
dalykas esąs pašaukimai. Būtų 
gerai, jei į vienuoliją stotų ir 
mergaitės iš užjūrio. Ji pastebė
jo, kad jau 30 metų JAV nėra 
pašaukimų.

Toliau sės. dr. A. Pajarskai
tė pasakojo apie joms pavestą 
Šv. Kryžiaus šventovę ir vienuo
lyną Vilniuje, kur anksčiau bu
vo įsikūrę “gerieji broliai” (bo
nifratrai). Jie išlaikė ligoninę, 
gydė akis. Dabar ten vyksta re
montai. Vienuolyno patalpose 
jau vyksta pamaldos. Kieme, 
buv. valgyklos pastate, manoma 
įrengti svečių namus (12 lovų, 8 
kambariai). Planuojama pasta
tyti nedidelį 3-jų aukštų namelį, 
kur būtų pirmosios pagalbos 
punktas vargšams. Ten būtų ir 
virtuvėlė, skalbyklėlė, dušai 
vargšams - benamiams. Dirbtų 
vargšams savanoriai - gydytojai, 
gailest. seselės ir kt.

Sės. dr. A. Pajarskaitė pa
brėžė, kad pagrindinis seselių 
darbas, šalia centro Marijampo
lėje, yra jau minėto vienuolyno 
atstatymas Vilniuje. Ten jau gy
vena seselė Igne ir 4 kitos sese-

r^sAMOCTĮiA j Knygų rišykla
Oj “SAMOGITIA”
XEfr Jr . meniškai įriša

knygas bei žurnalus

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

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

lės, sukūrusios “Vilties angelo” 
programą - dirba su gatvės vai
kais. Jų turi 70. Tai vaikai iš 
asocialių šeimų. Jiems ruošiami 
įvairūs užsiėmimai. “Caritas” 
valgykla maitina tuos vaikus. 
Kviečia ir vaikų tėvus ateiti į šv. 
Mišias, į susitikimus. Iš pradžių 
tėvai vengė ateiti, bet dabar jau 
ateina.

Sės. dr. A. Pajarskaitė pa
brėžė, kad seserims ir visiems 
žmonėms centrinis rūpestis turi 
būti vaikas. Per vaiką reikia 
veikti šeimą, organizuoti gerus 
žmones pagelbėti asocialiems 
vaikams. Per vaiką reikia gerinti 
nuslydusius ir skatinti geruosius 
dar geresniems darbams. Kol 
Lietuvoje ekonominė padėtis 
nepagerės, vaikų problema di
dės. Neviltis pakerta žmogų. 
Seselės stengiasi savo darbais 
nešti vargo prispaustiems nors 
kiek vilties ir džiaugsmo.

Sės. Igne plačiau papasako
jo apie pasiruošimus ir planus 
Šventiesiems jubiliejiniams me
tams Lietuvoje. Ji yra jubilie
jaus komitete. Ji sakė, kad Lie
tuvos gyventojai pirmą kartą 
švenčia ir gali minėti Šventuo
sius metus. Lietuvoje bus su
ruoštas ir antrasis eucharistinis 
kongresas (pirmasis įvyko 1934). 
Stengiamasi padėti žmonėms 
įsigyventi į Šventųjų metų reikš
mę ir kad yra visų metų laikas, 
kviečiantis į atsinaujinimą, atsi
gaivinimą. Ji papasakojo apie 
turiningą Šventųjų metų pro
gramą Lietuvoje, kur kiekvieną 
mėnesį yra ruošiamos prasmin
gos programos. Ji taip pat kal
bėjo apie maldininkų keliones į 
Romą. Ji tikisi, kad šie jubilieji
niai metai yra proga išjudinti 
tautą tikėjimui.

Seselės atsakinėjo į įvairius 
klausimus, kurių vienas gali būti 
įdomus vyresniesiems, būtent - 
ar seselės negalėtų sudaryti są
lygų vienišiems vyresniesiems, 
neturintiems vaikų ir vaikaičių 
čia, apsigyventi Lietuvoje sese
lių globoje. Į tai sės. dr. A. Pa
jarskaitė atsakė: jei yra konkre
čių norų, tai seselės tai galėtų 
organizuoti. Seselė priminė Vo
kietijos atvejį: kai ten lietuviai 
buvo konkrečiai paklausti, ar 
norėtų apsigyventi Lietuvoje, 
neatsirado norinčių, nes, sakėsi, 
nenori atsiskirti nuo vaikų ir 
vaikaičių. Be to, jiems rūpestį 
kėlė ir sveikatos priežiūra Lie
tuvoje.

Šusitikimas praėjo labai 
nuoširdžioje, draugiškoje nuo
taikoje. Viešnios buvo Julijos 
Smilgienės pavaišintos, o skirs
tantis vis kilo mintis: kol Lietu
voje yra tokių gerų žmonių, 
kaip šios seselės ir kol stengia
masi padėti vargstančiam žmo
gui, apleistam vaikui, vienišam 
seneliui, tol yrą vilties, kad į 
tokius gerus darbus įsijungs vis 
daugiau žmonių, Lietuvos atei
tis bus ir šviesesnė, ir geresnė.

REDA ULINSKAITĖ, Šiauliai
Šiaulių jaunimas vasarą yra 

priverstas nuobodžiai trinti 
miesto šaligatvius, nes neturi 
tinkamų sąlygų praleisti vasaros 
atostogas ar laisvą laiką nuo pa
mokų. Centriniame parke yra 
tik keletas atrakcionų, prieš ke
letą metų sudegusios estrados 
miesto valdžia nesugeba sutvar
kyti. Kiemuose išlaužytos krep
šinio aikštelės, paplūdimiai ne
paruošti aktyviam poilsiui. Te
niso aikštynais, baseinais bei už 
miesto ribų esančiomis stovyk
lomis gali naudotis tik retas 
šiaulietis.

Per mokslo metus paaugliai 
lankosi savo mokyklose ir klu
buose organizuojamuose būre
liuose. Mieste yra keletas jauni
mo veiklos centrų, kuriuos lan
ko nemažas būrys jaunuolių. 
Deja, didžioji dalis vis dar netu
ri tinkamo užsiėmimo, tad ne
sunkiai įsivelia į nusikaltimus ar 
tampa jo aukomis, o visų blo
giausia, kad jauni žmonės tam
pa pasyvūs, neturintys jokio no
ro tobulėti. Tačiau kalbėsime 
apie tuos, kurie turi ir randa ką 
veikti.

Už švarią Baltiją
Šiaulių jaunimas paruošė 

projektą “Ekologinis švietimas 
- pilietinės visuomenės pagrin
das”. Projektu siekiama at
kreipti valdžios ir visuomenės 
dėmesį dėl Baltijos jūros užterš
tumo. Šis projektas sulaukė 
fondo PHARE finansavimo 
(3500 eurų). Pagrindinis projek
to kūrėjas Šiaulių aukštesnio
sios technikos mokyklos aplin
kosaugos specialybės studentas 
Andrius Bielskis. Pasak vaikino, 
aplinkosauga pradėjęs domėtis 
tik įstojęs į šią specialybę. “Nors 
mokytis čia įstojau visai atsitik
tinai, neįstojęs į Karo akademi
ją”, sakė jis mokykloje. Andrius 
rašė kursinį darbą apie Baltijos 
jūros taršą. Pradėjo domėtis ne 
itin viešinama tema. “Po Antro
jo pasaulinio karo, sąjunginin
kai, kariavę prieš Vokietiją, iš 
priešininkų konfiskavo cheminį 
ginklą ir sudėję į specialius kon
teinerius sumetė į Baltijos jūrą,

Lietuvos vyskupai žydų klausimu
Apie tai rašo Miuncheno dienraštis

KAZYS BARONAS, Vokietija
Vasario 1 d. Miuncheno 

dienraštis “Sueddeutsche Zei- 
tung” politinių žinių psl. iš
spausdino Varšuvos bendradar
bio Tomo Urbano Lietuvos vys
kupų konferencijos tikintie
siems skirto laiško santrauką. 
Laiške prašoma atleidimo už 
Antrojo pasaulinio karo metu 
daugelio katalikų dalyvavimą 
žydų naikinime. Kartu apgailes
taujamas dalies kunigų bendra
darbiavimas su KGB. Varšuvos 
bendradarbio žiniomis, šis Lie
tuvos vyskupų konferencijos 
laiškas buvo parašytas primygti
nai prašant popiežiui Jonui 
Pauliui II, siekiant krikščionių - 
žydų dialogo.

Tomo Urbano nuomone, 
vyskupų laiškas taip pat siekia 
išsiaiškinti, kokį vaidmenį lietu
viai atliko Antrojo pasaulinio 
karo metu ir po jo. Tie du daly
kai esą stipriai susiję, nes Stali
nas į pagrindines sovietinės 
slaptosios policijos vietas buvo 
paskyręs žydų tautybės tarnau
tojus. Lietuvos inteligentija bu
vo persekiojama KGB, Antrojo 
karo pradžioje - NKVD. Tas 
persekiojimas privedęs prie an
tisemitizmo toje Baltijos valsty
bėje. Vokiečių okupacijos 1941- 
1944 m. beveik 220,000 Lietu
vos žydų buvę sunaikinti iš da
lies padedant vietos teisėtvarkai.

Lietuvos vyskupai savo laiš
ke pažymėjo, kad sovietinės 
okupacijos laikotarpyje Katali
kų Bendrija buvo ypatingai sle
giama, uždaromos šventovės. 
Daugelis kunigų ir tikinčiųjų 
neatlaikė to KGB spaudimo. 
Buvo daug kankinių, nužudytų 
kunigų. Daugelyje atvejų šie 
įvykiai dar ir šiandieną neišaiš
kinti.

Manding, savo laiške vysku
pai panaudojo valstybės įstaty-

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 

Tel. 416 532-7115 
Susitarus priima 

pacientus ir vakarais 

motyvuodami tuo, jog jūra sek
li, nėra didelio bangavimo. Ta
čiau jei septyni tūkstančiai arse
no nuotekų išsilietų, jūra būtų 
mirusi. Norint išvengti ekologi
nės katastrofos reikėtų padaryti 
specialius sarkofagus nuote
koms uždengti. Parašęs šį darbą 
dalyvavau mokykloje surengtoje 
ekologinėje konferencijoje. Ka
dangi priklausau miesto libera
liajam jaunimui, draugai pasiū
lė pabandyti parengti projektą 
ekologine tema. Per vasarą pa
rašiau šį darbą”, pasakojo pro
jekto kūrėjas. Jaunieji liberalai 
planuoja surengti konferenciją, 
kur bus kalbama apie ekologinę 
padėtį Baltijos jūroje, aptaria
mos galimybės išspręsti minėtą 
problemą ir supažindinti visuo
menę su galimais jos padari
niais. Į konferenciją planuoja
ma pakviesti tris mokslininkus 
iš Latvijos ir Estijos.

Antras projekto etapas vyks 
vasarą prie Baltijos jūros. Iš vai
kų piešinių, pajūryje bus pada
ryta piramidė, o šalia poilsiau
tojams suteikiama informacinė 
medžiaga (surinkta konferenci
jos metu) apie Baltijos jūros

Studentas ANDRIUS BIELSKIS, 
parašęs studiją apie švarią 
Baltijos jūrą Ntr. R. Ulinskaitės

mą, kuriuo visi KGB tarnauto
jai turi viešai prisipažinti bend
radarbiavus. Neprisipažinusių 
pavardės bus viešai skelbiamos.

Žydams skirtas atleidimo 
prašymas esąs JAV piliečio 
prez. Valdo Adamkaus noras 
“sušildyti” JAV visuomenę, sie
kiant šią Baltijos valstybę įjung
ti į ŠAS narių eiles. Tokiais sa
kiniais baigė savo pranešimą iš 
Varšuvos Miuncheno dienraš
čio bendradarbis.

Skaudžiai skamba praneši
mo antraštė “Litauens Bischoe- 
fe bitten Juden um Vergebung 
- Lietuvos vyskupai prašo žydų 
atleidimo”. Ji užgauna 3 milijo
nus Lietuvos katalikų, kaltinda
ma visus katalikus žydų naikini
mu. Nustebintas esu Miunche
no dienraščiu, kadangi sunkiose 
Lietuvai dienose jis visuomet 
gindavo mūsų tautos siekius. O 
gal ir jame papūtė nauji vėjai?

Iš patikimų šaltinių teko su
žinoti, kad į Vilnių buvo atvykęs 
Vengrijos žydų kilmės JAV 
kongreso atstovas. Jis puolęs 
lietuvius dėl žydų naikinimo ir 
reikalavęs lietuvių tautos atsi
prašymo. Stiprokai susikirtęs su 
prokuroru Pėdnyčia, jis viešai 
pareiškęs, kad Lietuva niekuo
met nepateks į ŠAS-gą, jei ne
prisipažins ir neatsiprašys už žu
dynes žydų tautą.

Vokiečių karių kapais už
sienio valstybėse rūpinasi Vo
kietijoje įsteigta “Kapinių glo
bos sąjunga”. Valstybė neskiria 
daug lėšų, tad sąjunga renka au
kas, spausdina kuklius žiniaraš
čius. Juose pranešama, kuriose 
valstybėse numatomi darbai. 
Sausio mėn. žiniaraštyje mini
ma Lietuva. Rašoma, kad rug
pjūčio mėn. buvo pašventintos 
kapinės Kudirkos Naumiestyje 
ir Tauragėje. Tuo tarpu Vilniu
je (netoli Vingio parko) ir An
takalnio kapinės sutvarkytos vo
kiečių ir lietuvių karių pastan
gomis.

Rugsėjo 9 d. bus užbaigti 
Kauno ir Šiaulių kapinių darbai. 
Ta proga rengiama ekskursija į 
Lietuvą. Užsirašyti nurodomas 
adresas ir telefono numeris. 
Vokietijos jaunimas šiemet sto
vyklaus Lietuvoje. Tad ir jie pri
sidės prie Pirmojo pasaulinio 
karo žuvusių karių kapinių tvar
kymo. 

taršą. Akcijos metu surašyti po
ilsiautojų atsiliepimai, bus pa
teikti Baltijos šalių vyriausy
bėms. Pašnekovas teigė, kad 
jaunimas nori parodyti, jog fi
nansavimus įvairiems projek
tams galima gauti ne tik iš mo
kesčių mokėtojų pinigų.

Parapija - jaunimo veiklos 
centras

Šv. Jurgio parapijoje verda 
aktyvus bendruomenės gyveni
mas. Prieš trejus metus atėjus 
dabartiniam klebonui kun. Gin
tui Sakavičiui ši veikla itin pagy
vėjo. Bendruomenei priklauso 
apie keturiasdešimt jaunų žmo
nių. Šv. Jurgio bendruomenės 
centro veikla - užimti vaikus, 
rengti seminarus suaugusiems ir 
kurtį katalikišką bendruomenę.

Šį centrą dažniausiai lanko 
akademinis jaunimas, į Šiaulius 
atvykęs studijuoti iš mažesnių 
Lietuvos vietovių. Centro nariai 
steigia kūrybinius būrelius 
miesto vaikams. Vaikai gieda 
chore, lanko siuvimo, dramos, 
krepšinio būrelius. Centrą lan
kantiems vaikams ir jų tėve
liams rengiami šeimų savaitga
liai, stovyklos. Centrą lankančių 
vaikų amžius nuo 7 iki 14 metų.

“Kartais sunkoka dirbti su 
vaikais, bet stengiamės jiems 
būti tarsi draugai, o ne vyresnie
ji mokytojai. Daugelis centro 
darbuotojų - busimieji mokyto
jai. Tad mums tai nebloga prak
tika, - kalbėjo katalikiškas jau
nimas.

Pasak centro narių, Šiauliai 
- silpnas religinis centras; Kau
ne, Kretingoje vyksta aktyvesnis 
gyvenimas. Mieste nėra daug 
katalikiško jaunimo, nors kiek
viena parapija turi kokį nors 
centrą. Liūdna, kad pabaigę 
studijas centro nariai išvažiuoja 
ir palieka bendruomenę. Kiek
vieną pirmadienį Šv. Jurgio 
šventovėje atnašaujamos jauni
mo Mišios. Tačiau dažniausiai 
čia rankasi bendruomenės nariai.

Šiuolaikinis jaunimas retai 
užsuka į šventovę. Tėvai džiau
giasi, kad mes domimės tokia 
veikla. O pažįstami ir draugai 
ne visuomet supranta, pasakoja 
Dovilė... Dažnai per Mišias 
akompanuojama gitara, smuiku 
ar dūdele. Gitara skamba per 
kiekvienas vaikų ir jaunimo Mi
šias. “Mūsų tikslas - kurti tikin
čiųjų bendruomenę, kurioje vie
tą rastų ir didelis, ir mažas”, - 
sakė klebonas kun. G. Sakavičius.

Šiuolaikinėje mokykloje
Bendrojo lavinimo mokyk

lose kiekvienas moksleivis turi 
galimybę ne tik gauti gerą išsila
vinimą, bet ir užsiimti įdomia 
veikla. Kiekviena miesto mo
kykla rengia mokyklos prezi
dento ir seimo rinkimus. Taip 
mokiniai mokomi suprasti ir 
domėtis politika bei įvairiais jos 
reiškiniais. Mokiniai rengia rin
kiminius vajus, pateikia savo 
pasiūlymus mokyklos bendruo
menei. Itin aktyviai ir įspūdin
gai rinkimai vyksta J. Janonio 
gimnazijoje.

Kiekvienos mokyklos moks
leiviai savanoriškai buriasi į klu
bus. Didždvario gimnazijoje jau 
keletas metų gyvuoja klubas 
“Skylė”. Mokiniai savo jėgomis 
sutvarkė apleistas patalpas, jų 
kvietimu ten lankėsi net Šiaulių 
miesto meras. Didždvario gim
nazijos moksleivės aplankė ir 
Šiaulių kūdikių namus. “Niekas 
mums neliepė ten eiti, norėjosi 
pasižiūrėti, kaip gyvena likimo 
nuskriausti vaikai. Nusipirkome 
maišą saldainių, dar nunešėme 
žaislų. Žaisti su mažyliais labai 
patiko, o ten gyvenantys mūsų 
bendraamžiai buvo ne itin drau
giški” pasakojo Akvilė. Dauge
lis jaunų žmonių stengiasi kuo 
aktyviau dalyvauti rengiamuose 
tarptautiniuose konkursuose. Taip 
jiems sudaroma galimybė keletą 
metų mokytis kitų šalių mokyklose 
bei tobulinti savo žinias.

_____ _____________________ ___________ ___
Toronto “Gintaro” veteranės šokėjos ruošia nuometus pasipuošimui XI Lietuvių tautinių šokių šventėje Toronte 
š.m. liepos 2 d. Iš kairės: I. BAZILIAUSKIENĖ, D. VALADKIENĖ, R. POŠKIENE, R. GINIOTIENĖ
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Montrealio “Gintaras” atgaivino jaunų veteranų šokėjų grupę, kuri 
pasirodys per XI-ąją tautinių šokių šventę Toronte.

Nuotr. L. Staškevičiaus

Didysis 2000 metų renginys
Xl-sios Lietuvių tautinių šokių šventės programa 

ir kiti reikalai
Jau prabėgo pirmasis ir be

veik jau antrasis šio šimtmečio 
mėnuo, užsisklendė šventinių 
nuotaikų ir pertraukų laikotar
pis. Akys ir mintys jau nukreip
tos į ateitį. Toronte vis greičiau 
rieda artėjančios XI-sios Lie
tuvių tautinių šokių šventės ruo
šos darbai. Visi sujudę, susido
mėję šiuo didžiu renginiu ir, kas 
tik gali, ruošiasi dalyvauti bei jį 
paremti.

Pagrindinė informacija apie 
renginius, aukas ir bilietų užsa
kymą buvo paskelbta išplatin
tuose lankstinukuose. Ji iš es
mės nėra pasikeitusi, tik viešbu
čiai, kuriuose buvo užsakyti kam
bariai šventės svečiams, jau už
pildyti. Jau kreiptasi į kitus vieš
bučius - juose dar yra vietos. 
Šie viešbučiai duoda nuolaidą 
nuo ketvirtadienio, birželio 29, 
iki pirmadienio, liepos 3, daly
vaujantiems “Lithuanian Folk 
Dance Festival”. Susitarta dėl 
žemesnių kainų (apie $105-$125 
kambariui vienai nakčiai) su 
“Quality Suites” (416 674-8442), 
“Novotel Airport” (416 798- 
9800), ir “Carlingview” (416 
675-3303) viešbučiais. Visi vieš
bučiai yra arti centrinio šventės 
viešbučio “Regal Constellation” 
prie Dixon Rd. ir Carlingview 
Dr. sankryžos. Šiuo metu dar 
yra daug laisvų kambarių.

Renginiai
XI LTŠS repeticijos šokė

jams vyks arenoje - “Hershey 
Centre”, Mississaugoje, penkta
dienį (birželio 30) ir šeštadienį 
(liepos 1). Autobusai bus parū
pinami šokėjams iš “Regai 
Constellation” viešbučio į Her
shey centrą ir atgal. Oficialus 
šventės atidarymas vyks “Regai 
Constellation” viešbučio patal
pose penktadienio vakare. Ten 
pat po trumpų atidarymo iškil
mių vyks ir jaunimo šokiai, ku
riems gros “DJ”; įėjimas $10. 
Šiais šokiais ir šeštadienio vaka
re vyksiančio susipažinimo va
karo reikalais rūpinasi komiteto 
vicepirmininkė Rūta Žilinskie
nė ir KLJS pirmininkas Matas 
Stanevičius. Liepos 1 - Kanados 
dieną susipažinimo vakaras-šo- 
kiai vyks “Regal Constellation” 
viešbučio Galaxy Ballroom salė
je, gros Čikagos “Žaibas”, o gre
timose patalpose numatyti užsi
ėmimai - žaidimai nepilname
čiams.

Tą patį vakarą po repetici
jos rengiama vakarienė-pager- 
bimas visiems šventėje dalyvau
jantiems tautinių šokių grupių 
vadovams ir mokytojams. Šiuo 
renginiu rūpinasi Rasa Lukoše- 
vičiūtė-Kurienė.

Sekmadienį, liėpos 2, ryto 
pamaldos vyks įprasta tvarka vi
sose lietuviškose parapijose. 
Vysk. P. Baltakis, OFM, atna
šaus Mišias “Regal Constella
tion” viešbučio patalpose 10 
v.r.., kad visi netoliese apsistoju
sieji arba susisiekimo priemo
nių neturintys galėtų dalyvauti.

Pirmą valandą visi šokėjai 
turės jau būti Hershey centre. 
Autobusai vėl kursuos iš “Regai 
Constellation” viešbučio. Gar
bės svečių ir mecenatų priėmi
mas įvyks 1 v.p.p. v specialioje 
arenos patalpoje. Šventė-kon- 
certas prasidės 2 v.p.p. Numaty
ta dviejų valandų programa, po 
kurios autobusai šokėjus vėl 
parveš į viešbutį. Spėję trumpai 
pailsėti ir persirengti, visi galės 
vėl susitikti kokteiliams 7 v.v. 
prie didžiųjų "Regal Constella
tion” salių. Pokylis prasidės 8 
v.v. Abiejose pokylio salėse gros 
orkestrai ir visi galės po didelių, 
ilgų pastangų ir gražaus pasiro
dymo pasidžiaugti, pabendrauti.

Bilietai
Pereitą rudenį buvo išleisti 

XI LTŠS lankstinukai su infor
macija apie renginius ir bilietų 
užsakymą. Iki šiol pasikeitė tik 
žinios apie viešbučius. Skelbi
muose spaudoje taip pat buvo 
paskelbti bilietų užsakymams 
reikalingi telefonai ir pavardės: 
J. VINGELIENĖ (416 233- 
8108) ir V. TASECKAS (905 
824-4461, vytas@home.com). Bi
lietai išsiunčiami bilietų komite
tui gavus užsakymą ir pinigus. 
Ligšiol bilietų išsiuntimas vyko 
lėtai, nes reikėjo suderinti at
skaitomybės tvarką kompiute
riu, susitarti su Hershey centro 
vadovybe dėl bilietų spausdini
mo, o dar ir nebuvo gauta vietų 
schema.

Juo arčiau šventė, juo konk
retesni tampa ruošos darbai. 
Visi jie yra svarbūs, visi rišasi. 
Tautinių šokių grupėms jau bu
vo išsiųsti paraginimai pristatyti 
savo galutinius šokėjų sąrašus, 
kad būtų galima nustatyti jų vie
tas šokant arenoje. Lietuvoje 
įrašyta šventės muzika bus iš
leista ir pardavinėjama suveny
rinės kompaktinės disketės 
(CD) ir juostelės.

Taip pat jau renkama me
džiaga XI LTŠS leidiniui, kurio 
redaktorė - Irena Ross. Skelbi- 
mai-sveikinimai dar priimami 
($50 už vizitinės kortelės dy
džio, $100 už pusę puslapio, 
$200 už visą puslapį. Puslapio 
dydis - 8.5 x 11 in.). Siųsti XI 
LTŠS būstinės adresu, 2185 
Stavebank Rd., Mississauga, 
Ontario L5C 1T3, Canada. Visi 
galintys paremti išleidimą šio 
didelio metraščio, sukaupiančio 
svarbią ir gražią archyvinę me
džiagą, skatinami siųsti skelbi- 
mus-sveikinimus, kuriais bus 
galima bent dalį spausdinimo 
išlaidų padengti.

Rengėjų komitetas yra dė
kingas už visų parodytą susido
mėjimą švente, norą prisidėti 
darbu arba aukomis, ir tikisi, 
kad ligšiol pareikštas entuziaz
mas neišblės, o tik augs iki visų 
pastangų smagaus apvainikavi
mo šventėje, kurioje kartu galė
sime džiaugtis savo šokiu, savo 
lietuvišku jaunimu. Inf.

1
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® LAISVOJE TĖVYNĖJE
DAUGIAU GAISRŲ

“Valstiečių laikraštis” prane
ša, kad praėjusiais metais Lietu
voje kilo 14,000 gaisrų, 50% dau
giau, negu 1998 m. Gaisrų dides
nį skaičių lėmė praėjusios vasaros 
sausra ir šiltas ruduo. Pernai gais
ruose žuvo 202 žmonės (užpernai 
- 238), 140 dėl neatsargaus elge- 
sio'su ugnimi, iš jų - 114 neatsar
giai rūkė. Nuostolių iš viso pada
ryta už 24 mln. litų.

PAŠALPA NAŠLAIČIAMS
Socialinės darbo apsaugos ir 

darbo ministerijos duomenimis, 
vaikų globos įstaigose ir šeimose 
globojama apie 13,000 našlaičių. 
Kaip rašo “Valstiečių laikraštis”, 
iki 1999 m. pabaigos, pilnamečiui 
našlaičiui ar likusiam be tėvų glo
bos asmeniui įsikurti buvo skiria
ma 18 minimalių gyvenimo lygių 
(MGL) dydžio vienkartinė pašal
pa. Nuo šių metų sausio 1 d. įsi
kūrimo pašalpos padidintos 2.8 
karto, iki 50 MGL, kurie šiuo me
tu sudaro 6250 litų. Ji neišmoka
ma grynais pinigais, o pervedama 
atsiskaitymui už būstą baldus ar 
namų apyvokos reikmes į atitin
kamas sąskaitas. Miestų ir rajonų 
savivaldos institucijose iki pilna
metystės gyvenusiems globos 
įstaigose ar šeimose našlaičiams 
skiriami atsakingi pareigūnai, ku
rių užduotis padėti našlaičiams 
įsijungti į visuomenę ir spręsti įsi
darbinimo ir įsikūrimo klausimus.

KONKURENCIJA INTERNETE
Interneto paslaugų teikėja, 

bendrovė “Delfi” vasario pradžio
je perėmė tinklalapio “Lithuania 
Online” (LO) adresą: www.onli- 
ne.lt. Vartotojai, mėgindami pri
sijungti prie jo, buvo nukreipiami 
į “Delfi” tinklalapį, iš kurio nuo
rodų galima surasti tą pačią infor
maciją. “Lietuvos ryte” ir “Lietu
vos aide” “Delfi” vedėjas P. Sluš- 
nys aiškino, jpg UAB “Skaitmeni
nės komunikacijos” (SK) 1996 m. 
įregistravo LO adresą. Dabar tą 
bendrovę valdo “Delfi”, ir per 3.5 
metus yra paskyrusi 42,000 litų 
tinklalapio išlaikymui. Tačiau SK 
pardavinėjo reklamą konkuruo
jančiai bendrovei (“Penki konti
nentai”). “Delfi” kvietė SK susi
tarti, bet nesulaukė atsako ir nu
tarė pasinaudoti savo teisėmis į 
tinklalapio vardą.

PABRANGS ADMINISTRACIJA
“Atgimimas” skelbia, kad va

sario 2 d. Lietuvos vyriausybė pri
tarė įstatymo projektui dėl valsty
bės tarnautojų bei politikų, teisė
jų ir prokurorų darbo užmokės-

DFZMKV FOUR SEASONS 
!\T//rlnK REALTY LIMITED

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

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

Angelę 
Šaivaltytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

Tinklavietė: www.fourseasonproperties.com

čio. Jų algos bus sumažintos 10%, 
siekiant mažinti visos administra
cijos išlaikymą. Labiausiai mažėtų 
teisėjų algos, prokuratūros siste
moje dirbantiems pareigūnams 
padidinti minimalūs uždarbiai, 
bet sumažintas maksimumas. 
Projekte numatyta, jog teisėjų ir 
prokurorų algos bus įšaldytos tik 
šešiems mėnesiams, vėliau kas 
pusmetį mažinamas po 10%. Po
litikams iki kadencijos pabaigos 
bus mokamos dabartinės algos, 
tačiau projekte numatoma padi
dinti politikų algas. Daugiausia 
padidės seimo pirmininko bei sa
vivaldybių vadovų atlyginimai.

SUSTABDĖ STREIKUS
BNS skelbia (per Lietuvių 

grįžimo į tėvynę informacijos 
centrą - LGTTC), kad viešojo 
transporto profesinių sąjungų 
konfederacija sausio pabaigoje po 
derybų su Vilniaus savivaldybe 
atšaukė numatytus streikus ir pa
žadėjo jų neskelbti iki kovo 15 d. 
Susisiekimo ministerija pranešė, 
kad toliau vykdomas veiksmų sa
vivaldybių viešojo naudojimo ke
leivinio transporto problemoms 
spręsti planas, kuriam vyriausybė 
pritarė 1999 m. Taip pat yra pa
rengtas ir pateiktas seimui naujas 
įstatymo apie transporto lengva
tas projektas, kuriame numato
mas mažesnis lengvatomis besi
naudojančių asmenų kategorijų 
skaičius. Šalia to, pateiktas Pri
dėtinės vertės mokesčio (PVM) 
įstatymo pakeitimo projektas, nu
matantis 5% PVM keleivinio 
transporto įmonėms.

SIAUČIA GRIPAS
BNS žiniomis, gripo epide

mija siaučia visoje Lietuvoje, o 
prieš ligą dar laikosi Klaipėda. 
Gripo epidemija skelbiama, kai 
10,000 gyventojų tenka 100 susir
gimų gripu. Vasario pradžioje 
epidemija paskelbta Kaune, Šiau
liuose, Panevėžyje bei keliuose 
rajonuose, įskaitant Vilniaus ir 
Alytaus. Sveikatos apsaugos mi
nisterija gyventojams rekomen
duoja vengti kontakto su sergan
čiaisiais, gerai vėdinti ir valyti pa
talpas, vartoti vitaminą C ir veng
ti masinio susibūrimo vietų, sie
kiant sumažinti galimybę užsi
krėsti.

SUMAŽĖJO ŪKIO GAMYBA
Žemės ūkio produkcijos 

apimtys sumažėjo 12% 1999 m., 
palyginus su 1998 m., skelbia 
“Lietuvos aidas”. Išankstiniais 
statistikos departamento skaičia
vimais, grūdų išauginta 25%, mė
sos pagaminta 1% mažiau. Šių 
metų sausio 1 d. įregistruota 67, 
000 ūkininkų ūkių, apimantys iš 
viso 812,900 hektarų žemės. Vi
dutinio ūkio dydis - 12.1 hektaro.

IŠKEPĖ ŠUNĮ
“Valstiečų laikraštis” prane

ša, kad Alytaus rajono gyventojas 
nubaustas dviejų šimtų litų bau
da, nes jis pagrobė veislinį šunį ir 
jį išmėsinėjo. Šuns šeimininkei jis 
dar turės sumokėti 30 litų už pa
tirtą žalą. Švenčių laikotarpyje 
kelias dienas ištisai gėręs, nu
baustasis teigė nežinąs, kaip kep
tuvėje atsirado apkepti mėsos ga
balai. RSJ

BPL Import/Export

Kanados lietuvių jaunimo sąjungos nariai atsisveikino su Lietuvos ambasadoriumi Kanadai dr. Alfonsu 
Eidintu ir jo šeima 1999 m. gruodžio mėn pradžioje Prisikėlimo parapijos parodų salėje

Windsor, Ont.
VASARIO 16-tąją, Lietuvos 

Nepriklausomybės 1918 m. paskel
bimo sukaktį, gražiai paminėjome 
šeštadienį, vasario 12 d. Už Lietuvą 
savoje šventovėje pamaldas atnaša
vo ir. turiningą pamokslą pasakė 
kun. A. Volskis, nušviesdamas 
šventės vaidmenį mūsų tautos isto
rijoje. Po pamaldų rinkomės į sve
tainę tęsti minėjimo. Susėdus prie 
šventei papuoštų stalų ir kun. A. 
Volskiui sukalbėjus maldą, pietavo
me. Skanius pietus paruošė mūsų 
darbščios ilgametės šeimininkės. 
Papietavus tuojau prabilo pagrindi
nis šventės kalbėtojas, Pasaulio lie
tuvių bendruomenės valdybos vyk
domasis vicepirmininkas Algis Ru
gienius. Jis apžvelgė dabartinį Lie
tuvos gyvenimą, jos blogybes ir ge
roves, kviesdamas išeiviją tęsti savo 
pagalbą tėvynei. Jis tikino mus tikė
ti gražia Lietuvos ateitimi.

Po pagrindinio kalbėtojo trum
pą žodį tarė Liuda Rugienienė, Mi- 
chigano apygardos LB valdybos pir
mininkė. Ji kalbėjo apie Lietuvos 
švietimą ir paminėjo keletą gerų, 
neseniai išleistų knygų, kurias galė
jome čia pat pavartyti ir net įsigyti. 
Abu kalbėtojai klausytojams pada
rė gerą įspūdį. Džiaugėmės jų apsi
lankymu ir pareiškėme jiems nuo
širdžią padėką. Toje pačioje patal
poje, Romas Dumčius buvo suren
gęs savo rinkinio senovės ir dabar
tinės Lietuvos pinigų ir pašto ženk
lų parodėlę. Parodėlėje buvo daug 
gražiai išdėstytų radinių. Minėjimo

metu buvo renkamos aukos, kurios 
bus persiųstos Kanados lietuvių 
bendruomenės krašto valdybai. 
Šios šventės iniciatorius ir organi
zatorius buvo kun. A Volskis su 
padėjėjais. Ačiū jiems visiems.

Emilija Barisienė
KLB VALDYBA praneša, kad 

Windsoro apylinkėje už 1999 m. 
aukojo: $50 - dr. D. Naikauskienė, 
Br. Barisas; $30 - L. Leparskas; 
$25 - B. Balaišis, Z. Mistautas; $20 
- M. Kizis, Vyt. Barisas, R. Dum
čius, G. Baltrušiūnas, P. Eidukas; 
$5 - J. Jasevičius, V. Pundzius.

Hamilton, Ont.
A. a. V. STABINGIO ATMINI

MUI, senelių prieglaudoms Lietu
voje aukojo: $20 - P. Dums,- Z. Že
maitis. Vaikų dienos centrams au
kojo $80 - E. Ramanauskienė; 50 
K. Blekaitienė.

Vaikų Dienos centrų komitetas

Delhi, Ont.
A. a. STASEI ZADURSKIE- 

NEI mirus, užjausdami jos dukrą 
Danutę, sūnus Edį, Romą ir Vincą 
su šeimomis, “Kovai su vėžio liga” 
Lietuvoje aukojo: $50 - A. F. Dob; 
$20 - B. Lukošienė, A. Klemkienė, 
A. Aleliūnienė, A. B. Stonkai, K. 
Fruland ir K Jones, V. P. Lapie- 
niai; $10 - P. O. Vėžauskai, L. Ci
bulskis, B. Dirsienė, J. Jocas, E. 
Gudinskienė, K. A. Ratavičiai, O. 
Linaitis; $5 - T. J. Jauneikos. Au
kas surinko A. Ratavičienė. M.P.

Š.m. sausio mėn. Otavos Notre Dame katedroje metines Mišias “Ho
melands Gathering” atlaikė arkivyskupas Marcel Gervais su 12 koncele- 
brantų. Dalyvavo 35 tautybių atstovai, iš viso keletas šimtų žmonių. Otavos 
misijos klebonas kun. dr. V. Skilandžiūnas skaitė Evangeliją lietuvių kal
ba. Nuotraukoje KAROLINA KLIČIŪTĖ dalyvavo aukų nešime, įteikė vys
kupui lietuviškus baravykus

London, Ont.
Š. M. VASARIO 13 D. Į ŠILU

VOS MARUOS parapiją susirinko 
gausus būrys londoniečių ir svečių 
iš Rodney bei Delhi apylinkių pa
minėti Lietuvos nepriklausomybės 
šventę. Ta proga buvo aukojamos 
šv. Mišios ir nešamos aukos. Mišių 
metu gražiai giedojo Toronto vyrų 
choras “Aras”, kuriam vadovauja 
muzikė L. Turūtaitė. Po Mišių pa
rapijos salė vos sutalpino susirinku
sius. Įžanginį žodį tarė v-bos pirmi
ninkas A Švilpa ir pranešimą skirtą 
Vasario 16-jai paminėti pakvietė 
perskaityti buvusį ilgametį KLB 
Londono apyl. valdybos narį St. 
Kerą. Su įdomumu ir dėmesiu iš
klausėme jo prasmingą pasisakymą, 
nušviečiant Vasario 16-sios reikšmę 
iki šių dienų, kvietė jaunimą burtis 
lietuviškai veiklai. Tylos minute bu
vo pagerbti žuvusieji už Lietuvos 
laisvę ir tie, kurie savo gyvenimą 
buvo pašventę lietuvybės išlaikymui 
Londone. Buvo sugiedoti Kanados 
ir Lietuvos himnai.

Po minėjimo “Aro” choristai 
atliko įspūdingą koncertą. Seniai 
Londone buvome girdėję tokio 
gausaus ir gerai paruošto kolektyvo 
atliekamas dainas - apie Tėvynę 
Lietuvą, laisvės siekimą ir dėl jos 
žuvusius brolius-partizanus. Gra
žios dainos ir skambūs dainininkų 
balsai bei skaitovo V. Pečiulio są
mojingas žodis giliai suvirpino ne 
vieną jautresnę širdį, ne vienas nu
braukėme džiaugsmo ar skausmo 
prisiminimų ašarą. Esame dėkingi 
“Arui” už mums padovanotą nepa
mirštamą popietę Vasario 16-sios 
minėjimo proga. Ačiū šeiminin
kėms už skanius valgius bendram 
vaišių stalui.

Valdybos vardu Aldona V.

Pranešimas “TALKOS”nariams

O LIETUVIAI PASAULYJE

FIRST PLACE 
PHARMACY

SIUNTINIAI Į 
LIETUVĄ ir LENKIJĄ

350 King St. E„ Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat, 

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros jrankiai

$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

2000 m. vasario 26, šeštadienį, 4 v.p.p. 
yra šaukiamas Hamiltono lietuvių kredito kooperatyvo “TALKA" 

45-tasis metinis nariu susirinkimas.
Jaunimo centro salėje, 48 Dundurn St. N., Hamilton, Ont.

Kviečiame visus narius dalyvauti susirinkime ir 
45 metų sukakties vakarienėje.

Norintieji dalyvauti vakarienėje prašomi iš anksto pasiimti 
“TALKOS” raštinėje vakarienei registracijos bilietus. Neįsigiję 
bilietų vakarienėje negalės dalyvauti.

“TALKOS” VALDYBA

Los Angeles, CA
A a. JULIUS JODELĖ, inži

nierius, žymus “Sergeant’-’ raketos 
ir erdvėlaivių “Ranger” bei “Mari
ner” elektronikos instrumentų pro
jektuotojas, ilgai sirgęs, mirė vieno
je Los Angeles miesto ligoninėje. 
Velionis darbavosi pačiose garsiau
siose erdvių tyrimo bendrovėse; vi
sur buvo aukštai vertinamas. Jis 
1988 m. buvo pakviestas ir Kalifor
nijos technologijos institutą prisi
jungti prie mokslininkų fizikų ištirti 
gravitacijos bangų esmę. Projektas 
vadinosi “Laser Interferometer 
Gravitation - Wave Observatory” 
vardu. Projekto tikslas - patikrinti 
Einšteino reliatyvumo teoriją.

Du semestrus J. Jodelė 1995 ir 
1996 m. Kauno technologijos uni
versitete dėstė kūrybinio projekta
vimo kursą. Jis veikė ateitininkuo
se, Lietuvių bendruomenėje, buvo 
ALTos taryboje, Rezoliucijoms 
remti komitete, mokė lituanistinėje 
mokykloje. Anglų kalba rašė moks
lines studijas, lietuvių kalba sureda
gavo savo tėvo biografinę knygą 
“Profesorius Pranas Jodelė”, para
šė savo atsiminimus, bendradarbia
vo lietuviškoje spaudoje. Velionis 
gimė 1927 m. Kaune, jam teko tar
nauti vokiečių kariuomenėje, taip 
pat Korėjos kare. Palaidotas Lietu
voje. Juozas Kojelis

JA Valstybės
Cicero lietuviai, kaip rašoma 

“Draugo” š.m. 16 nr., pradėjo šioje 
vietovėje organizuotis prieš 100 
metų. Jie įsteigė Šv. Antano para
piją, pastatydino šventovę ir kata
likų mokyklą. Paskutiniuoju laiku ši 
parapija priglaudė kitataučius, ku
rie savo skaičiumi greitai pralenkė 
lietuvius. Pagaliau ir parapijos kle
bonu tapo kitatautis kun. J. Kasti- 
gar. Pastaruoju laiku jis sugalvojo 
sekmadieniais pakeisti lietuviškų 
pamaldų laiką - vietoj 11 v.r. Mi
šias laikyti kitu laiku - 9 ar 7 v.r. 
Atsirado ir kitų lietuviams nemalo
nių dalykų. Šį kartą lietuviai sukru
to. Į sausio 16 d. 11 vai. Mišias pri
gužėjo lietuvių pilna šventovė. Da
lyvavo nemažai jaunų šeimų su vaikais.

Po pamaldų parapijos salėje 
vyko susirinkimas, kuriam pirmi
ninkavo anksčiau lietuvių tikinčiųjų 
išrinkto komiteto narys dr. P. Kisie
lius. Jis, sveikindamas gausiai susi
rinkusius. pažymėjo: “Mes iš savų 
pozicijų nesitrauksime nė žings
nio”. Kitas minėto komiteto narys 
ir Amerikos lietuvių Romos katali
kų federacijos pirm. adv. S. Kuprys 
pranešė, kad vyskupijai parašytas 
memorandumas, paprašyta susitiki
mo su pačiu Čikagos kardinolu, 
taip pat susisiekta su vyskupu Jaku
bowski, kuriam tiesiogiai priklauso 
ŠV. Antano parapija. Kalbėjo kun. 
dr. K. Trimakas, laikantis lietu
viams pamaldas, pareikšdamas, 
kad rūpimu klausimu kreiptasi į lie
tuvių išeivijos vyskupą P. Baltakį, 
OFM, kuris pažadėjęs pagalbą. A. 
Regis, ryžtingai kovojęs dėl Šv. 
Kazimiero kapinių Čikagoje lietu
vių teisių, visiems priminė, kad po 
Vatikano II susirinkimo parapijos 
reikalų sprendimuose teisių įgavo ir 
parapijiečiai. Buvo ir kitų kalbėto
jų. Susirinkimui baigiantis, dr. P. 
Kisielius perskaitė kitų reikalų są
rašą, keliančių nerimą lietuviams 
tikintiesiems.

Urugvajus
Urugvajaus lietuvių bendruo

menė neteko savo narės Juanitos 
Maliauskaitės-deBemeche. Velionė 
palaidota 1999 m. guodžio 12 d. 
Cerro kapinėse. J. Maliauskaitė 
ypač pasižymėjo lietuviška veikla 
savo jaunystėje. Dainavo chore 
“Aidas”, priklausė Lietuvos vyčių 
organizacijai, teatro mėgėjų būre
liui, šoko tautinius šokius. Liko 
sesuo Teresita Drobniewski, kurios 
šeimos kape velionė palaidota. 
(“Žinios” 1999 m. 51 nr.).

Britanija
Šv. Kazimiero parapijos patal

pose Londone 1999.XII.5 buvo su
rengta lietuvių poezijos popietė. 
Savo kūrybą skaitė poetai prof. 
Tomas Venclova iš JAV-bių ir Eu
genijus Ališenka iš Lietuvos. Juos į 
popietę atlydėjo Lietuvos ambasa
dos Londone kultūros atašė D. Je- 
linskaitė. Po poetinės programos 
buvo klausimų ne tik dėl kūrybos, 
bet ir kitų dalykų. Atsakinėjo sve
čiai. E. Ališenka papasakojo apie 
dabartinę Lietuvos rašytojų ir poe
tų būklę. Esą sunkumų netrūksta, 
bet gyVenti reikia. T. Venclova kal
bėjo apie lietuvių kūrybą, kurią iš
leidžia užsienio leidyklos. Tokiu 
būdu ji greičiau paplintanti tarp už
sienio skaitytojų. Klebonas kun. P. 
Tverijonas ta proga surengė pri
ėmimą su vynu ir užkandžiais. Po
kalbiuose buvo prisiminti Britanijos 
lietuviai poetai bei rašytojai: J. 
Kėkštas, J. Gailius Kuzmickis, V. 
Šlaitas, K. Barėnas, F. Neveravi- 
čius. Pastarasis taipgi buvo Lietu
vos rezistencijos žurnalo “Santarvė”

redaktorius. Jame reiškėsi savo 
straipsniais dr. S. Kuzminskas, prof. 
S. Žymantas-Žakevičius, taipgi kitur 
gyvenantys B. Raila ir V. Banaitis.

Naujoji Didžiosios Britanjjos 
lietuvių sąjungos (DBLS) pirm. V. 
Gasperienė “Europos lietuvio” š.m. 
1 nr. kreipiasi į Britanijos lietuvių 
bendruomenę, kviesdama nepra
rasti geresnių vilčių naujaisiais me
tais. Esą tarp tautiečių vyksta nera
mumai ir ginčai dėl naujosios 
DBLS valdybos, kurios daugumą 
sudaro jaunoji karta. Esą ji nemo
kanti vadovauti, išpardavinėjanti 
sąjungos turtą. Bet ištikrųjų taip 
neesą. Pasak pirmininkės, su pa
grindu buvo parduoti apleisti Lie
tuvių Namai centriniame Londone. 
Naujoje vietoje nupirkti namai, vei
kiantys daugiau kaip viešbutis, ne
patenkino visuomenės poreikių. 
Todėl jie ir buvo pasikeitusios val
dybos parduoti. Buvę ne tik finansi
nių sunkumų, bet ir teisinių proble
mų. Būsiančios surastos kitos tinka
mos patalpos Londone, patenki
nančios daugumos tautiečių lūkes
čius. Britanijos lietuvių gyvenimas 
nesiriboja Londonu - netrūksta lie
tuvių ir kitose vietovėse. Reikia ir 
juos remti, kad būtų išlaikyta lietu
vių kultūra bei kalba.

Vokietija
Vokietijos lietuvių bendruome

nės darbuotojų suvažiavimas įvyko 
praėjusių metų lapkričio 12-13 d.d. 
Huettenfeld’e. Apie Stuttgart’o LB 
apylinkės veiklą kalbėjo jos pirm. 
L. Klafs, paminėdamas, kad ši 
apylinkė turi 48 narius, per pasta
ruosius metus mirė du nariai ir trys 
užsiregistravo nauji. Apylinkės val
dyba rengia (išskyrus liepos ir rug
pjūčio mėn.) mėnesinius susitiki
mus. Kiekvieną pirmą mėnesio sek
madienį Kolpingo namų salėje Bad 
Canstatt vietovėje. Prieš susirinki
mą prel. A. Bunga aukoja Mišias. 
Po to - pobūvis, kuriame visi pasi
vaišina ir pabendrauja. Tokie subu
vimai sutraukia apie 40 asmenų, 
tarp jų ir merginų, atvykusių laiki
nai dirbti Vokietijoje. Stengiamasi 
sudaryti geresnę muzikinę' progra
mą, kuri priviliojanti daugiau sve
čių. Šios apylinkės renginiai yra Va
sario 16-tosios minėjimas ir Kalėdų 
eglutė. Taipgi bendruomenės nariai 
renka vartotus drabužius pasiųsti į 
Lietuvą. Globojami studentai iš 
Lietuvos, studijuojantys Stuttgart’o 
aukštosiose mokyklose. Veiklą fi
nansuoja iš narių mokesčio ir aukų 
(“Vokietijos LB valdybos informa
cijos” 1999 m. 4 nr.).

Gudija
“Gervėčių” lietuvių klubo 

pirm. A. Augulis praėjusių metų 
spalio 30 d. Vėlinių proga suorga
nizavo būrį klubo narių aplankyti ir 
pagerbti Ašmenos kapinėse palai
dotus Vietinės rinktinės (vadovau
tus gen. Plechavičiaus) karius, vie
nus žuvusius kovoje su “Armija 
krajova”, kitus nacių vokiečių su
šaudytus ankstyvą 1944 metų pava
sarį. Kaip rašoma Gudijos lietuvių 
laikraštyje “Lietuvos godos” 1999 
m. 11 nr., prieš porą metų ši kapi
nių dalis buvusi apaugusi brūzgy
nais. “Gervėčių” klubo pastango
mis ji buvo išvalyta ir pastatytas 
didelis medinis kryžius. Šį kartą 
kariai buvo prisiminti malda ir susi
kaupimu. A. Augulis papasakojo 
apie prieš 50 metų įvykusią tragedi
ją. Pasitarta, kaip būtų galima 
geriau šią atmintiną lietuviams vie
tą sutvarkyti. Pasak A. Augulio, rei
kėtų pastatyti tinkamą paminklą su 
visų žuvusių Lietuvos karių vardais 
ir pavardėmis. j. Andr

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

«TAT LIETUVIŲ KREDITO
A /YLurVrV KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125

GAIDYS
DALTIC EXPEDITING

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦
$12 už vieną kubinę pėdą. 
Papildomai $5 už 10 kg 
siunčiant tuo pačiu adresu 
kitam asmeniui.
Prašom neruošti per sunkių dėžių.

• $18 pristatymas iki 31 kg.
• Pagal Lietuvos muitinės įstatymus 

asmuo gali gaut tik 31 kg be muito.
• Prieš atvažiuodami ar norėdami 
daugiau informacijos prašom skambinti

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

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

D Ė M E S I O 
“TALKOS” nariai!

PRANEŠAME,
kad nuo 2000 m. sausio 1 d.

Ontario provincijos vyriausybė pakėlė kredito 
kooperatyvų santaupų draudimą iki 100,000 dol. 
Todėl “TALKA” dabar turi daug didesnį santaupų 
draudimą negu Kanados bankai, kurie apdrausti 
tik iki 60,000 dol.

VIENYBĖJE - GALYBĖ!
“TALKOS” VALDYBA

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Sudbury Ontario

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

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

MOKAME UŽ:
AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ

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

Asmenines nuo........... 7.35%
nekiln. turto 1 m.......... 7.55%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

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

INTERAC KORTELĖ

http://www.onli-ne.lt
mailto:salvaiti@lynx.org
http://www.fourseasonproperties.com


Chorai, kurie imasi didelių užmojų
Trijų chorų koncerto 2000 m. balandžio 2 d. Toronte belaukiant

GABIJA PETRAUSKIENĖ

Lietuviška kultūra per kal
bą, dainą, šokį, meną, rankdar
bius... yra kertinis ramstis, ku
ris leidžia mums, už Lietuvos ri
bų gyvenantiems, save vadinti 
lietuviais. Susipažinimas su lie
tuviška kultūra įgalina mus suži
noti iš kur esame kilę, apspręsti 
kas esame. Asmeninis susipaži
nimas su lietuviška kultūra įga
lina mus ir mūsų vaikus bran
ginti savosios tautos lobius, ku
rie mus praturtina, praplečia 
mūsų akiratį. Užtat kiekvienas 
kultūrinis renginys, kuris mus 
supažindina su tuo, kas yra lie
tuviška, ypač jei jis rengiamas 
išeivijoje, yra didžiulis turtas, 
kuris vertas mūsų dėmesio ir 
paramos.

Plačioji visuomenė neužilgo 
turės progą pamatyti didelio už
mojo renginį. Tai trijų chorų 
koncertas “Genties giesmės”. Jį 
rengia Čikagos DAINAVA, 
Klyvlando EXULTATE ir To
ronto VOLUNGĖ.

DAINAVOS meno vadovas 
ir dirigentas - Darius Polikaitis, 
EXULTATE meno vadovė ir 
dirigentė - Rita Čyvaitė-Klio- 
rienė, VOLUNGĖS meno va
dovė ir dirigentė - Dalia Skrins- 
kaitė-Viskontienė. Jie prieš tre
jus metus sugalvojo bendromis 
jėgomis surengti šį neeilinį kon
certą. Idėja kilo visiems trims 
susitikus Šiaurės Amerikos 
chorvedžių “American Chorai 
Directors’ Association” suva
žiavime. Suvažiavimas vyksta 
kas dveji metai. Juose dalyvauja 
35 chorai ir per 7,000 chorve
džių. Tai profesionalus jungi
nys, kurio tikslas puoselėti pro
fesionalaus lygio chorinį vado
vavimą. Šio suvažiavimo fone 
minėtų trijų choro vadovai ry
žosi už trijų metų surengti jung
tinį koncertą (120 balsų) ir ap
keliauti visas tris kolonijas.

Nutarta užsakyti originalų, 
naują kūrinį. Kreiptasi į kompo
zitorių Joną Tamulionį ir poetą 
Justiną Marcinkevičių Lietuvo
je. Jie sutiko parašyti visiškai 
naują, specialiai šiai progai pa
rengtą veikalą “Tėviškės giedo
jimai”. Tekstą sukūrė poetas 

| Atsiųsta paminėti |
Genė Sereikienė, MANO MAL

DOS. Eilėraščiai. Redaktorė - Ire
na Parnavienė. Kėdainiai, 1999 m.

EX LIBRIS. M. DAUKŠOS 
“POSTILEI” 400. Tarptautinio 
ekslibrisų (knygženklių) konkurso 
parodos katalogas 1999. Sudaryto
jas ir tekstų autorius - Jonas Nek
rošius, ats. redaktorė - Janina Ma
tulienė, dailininkė - Gražina Šimo- 
liūnienė. Išleido Kėdainių Mikalo
jaus Daukšos viešoji biblioteka (Di
džioji rinka 11, Kėdainiai 5030). 
Tiražas - 1000 egz. Kėdainiai, 1999 
m., 160 psl.

LITUANISTICA nr. 2 (38) ir 
nr. 3 (39), Lietuvos mokslų akade
mijos leidiniai istorijai, archeologi
jai, kalbai, literatūrai, tautosakai 
bei etnologijai. Redaktorės D. Mė- 
lynienė ir R. Lojkaitė. Leidžia 
“Academia”, A. Goštauto 12, 2600 
Vilnius. Tiražas 400 egz. Kaina su
tartinė.

Česlovas Valdemaras Obcars- 
kas, EILĖRAŠČIAI VIENIŠIEMS 
MEDŽIAMS. Ketvirtoji lyrikos 
knyga. Redaktorius - Antanas Gas- 
peraitis. Iliustruota Emilijos Som- 
berg dailės kūriniais. Viršeliuose - 
Audronės Driskiuvienės nuotrau
kos. Išleido “Utenos Indra” (Mai
ronio g. 12, Utena 4910). Utena, 
1999 m.

Iš peties ir širdies dainuoja trijų chorų dainininkai, besiruošdami jungtiniam koncertui Ntr. V. Neverausko

Justinas Marcinkevičius, muzi
ką - Jonas Tamulionis.

VOLUNGĖ, vadovaujama 
D. Skrinskaitės-Viskontienės, 
įsisteigė 1975 m. kaip lietuvai
čių oktetas, kuris tapo mišriu 
choru, turinčiu 50 narių. Choras 
pasižymi rimtu pasirengimu ir 
aukšta kokybe. Dalis choristų 
lanko profesionalias dainavimo 
pamokas. VOLUNGĖ yra kon
certavusi lietuvių renginiuose 
Kanadoje, JAV, Anglijoje, Ško
tijoje, Vokietijoje, 1991 ir 1994 
m. Lietuvoje. Toronto Prisikėli
mo parapija su klebonu kun. 
Augustinu Simanavičium parė
mė choro pastangas ir pakvietė 
giedoti pamaldose. Tai sudarė 
galimybę chorui atlikti religi
nius kūrinius. Įrašytos dvi VO
LUNGĖS plokštelės. Šiais me
tais VOLUNGĖ žengia į 25- 
tuosius gyvavimo metus.

Pernai VOLUNGĖ ryžosi 
išplaukti į platesnius vandenis. 
Jos vadovės Dalios iniciatyva, 
susitarus su estų ir suomių 
chorvedžiais, buvo surengtas 
plačiajai Toronto visuomenei 
jungtinio choro (110 balsų) kon
certas “Dovanojame dainą - 
The Gift of Song”. Koncertui 
pasirinkta Toronto miesto kon
certų salė - “The Ford Centre 
for Performing Arts”. Tai rizi
kingas žingsnis, nes nebuvo ži
noma, kiek jis susilauks visuo
menės dėmesio ir ar pajėgs už
pildyti nemažą salę. Šis koncer
tas praėjo su dideliu pasisekimu 
ir džiugino ne tik Toronto lietu
vius, estus ir suomius, bet ir pla
čiąją kanadiečių visuomenę. Li
kus keletui mėnesių iki minėto 
koncerto visos 1,000 vietų buvo 
išparduotos.

EXULTATE, vadovaujamas 
Ritos Čyvaitės-Kliorienės yra 
Klyvlando Dievo Motinos Nuo
latinės Pagalbos parapijos cho
ras, įsteigtas 1982 m. klebono 
kun. Gedimino Kijausko, SJ, 
iniciatyva. Pradžioje buvo 27 
choristai, o dabar - 41. Iki 1985 
m. choro muzikinė veikla ribo

Trys Toronto “Volungės” choro bosai pasiruošę jungtiniam koncertui. Iš 
kairės: Teodoras Pabrėža, Rimas Paulionis, Algis Simonavičius

Nuotr. V. Neverausko

Kompozitorius JONAS GOVĖDAS, “Volungės” choro akompaniatorius, 
susipažįsta su gaidomis repeticijoje Nuotr. V. Neverausko

L - - JI-.

josi giedojimu šventovėje, o 
1985 m. pradėjo šakotis ir į ki
tas sritis.

Choras yra koncertavęs 
Klyvlande, Ročesteiyje, Toron
te, Detroite, Čikagoje ir St. Pe- 
tersburge, Floridoje. 1987 m. 
dalyvavo jungtiniame lietuvių 
chore minint Lietuvos krikščio
nybės 600 m. sukaktį. 1991 m. 
išleido kalėdinių giesmių juos
telę ir kompaktinį diską “Pra- 
kartėlėn skubu”; 1995 m. įrašė 
velykinių giesmių juostelę “Pri
sikėlė Jis”.

DAINAVA, vadovaujama 
Dariaus Polikaičio, yra Čikagos 
lietuvių meno ansamblis, įsteig
tas 1945 m. Hanau lietuvių sto
vykloje. Choro šūkis - “Su dai
na į laisvę!” Jo apimtis - choras 
ir tautinių šokių grupė (100 na
rių). 1950 m. vadovas muz. Ste
pas Sodeika iš Vokietijos emi
gravo į JAV, kur atkūrė an
samblį Čikagoje. Ansamblis pa
sirinko išskirtinai lietuviškus 
kūrinius. Jis kasmet atlieka me
nines programas Vasario 16 mi
nėjimuose, bei kituose rengi
niuose, dalyvauja išeivijos dainų 
šventėse. Lietuvai atgavus laisvę 
dalyvavo dviejose dainų šventė
se Vilniuje. Koncertavo lietu
viams ir kitataučiams JAV ir 
Kanadoje. Per jo 54 gyvavimo 
metus ansamblyje dainavo per 
700 dainininkų, atliko 330 kon
certų, išleido dvi plokšteles. An
sambliui nuo 1988 m. vadovauja 
Darius Polikaitis. Jame dainuo
ja 45-50 choristų.

Trijų chorų koncertas ke
liauja per tris kolonijas. Pirma
sis jau įvyko Čikagoje 1999 m. 
lapkričio mėnesį. Antrasis bus 
Toronte balandžio 2, sekmadie
nį, 3 v.p.p., Toronto universite
to MacMillan teatre. Bilietų 
kreiptis telefonu (416) 763- 
4013.

Trečiasis trijų chorų kon
certas įvyks Klyvlande š.m. 
birželio 10 d. Rengėjai kviečia 
visuomenę gausiai dalyvauti mi
nėtuose koncertuose.

Volskis, priima sukaktuvininkas prof. dr. Justinas Pikūnas
Nuotr. R. Ražauskienės

Darbai kalba apie jį
Profesoriaus JUSTINO PIKŪNO pagerbtuvės 80 
metų amžiaus ir 50 metų akademinio darbo Detroite

R. RAŽAUSKIENĖ
Anų gerų laikų nepriklau

somoje Lietuvoje užaugusių 
mokslininkų, jų gausumu nebe
galime didžiuotis. Jei kuris lie
tuvių telkinys dar tokį turi, gali 
džiaugtis. Dar didesnis džiaugs
mas senųjų, kad tokius mato, 
stebi ir didžiuojasi jaunoji karta. 
Detroito lietuviai netolimoje 
praeityje turėjo ne vieną tokį 
mokslininką. Deja, vienus paly
dėjome tik vieną mylią nuo lie
tuviškos parapijos, iš kur niekas 
nebegrįžta, kitiems ruošėme iš
leistuves, tikėdami pasimatyti.

Sausio 30 d. rytą, nors ir per 
didelius sniegus;“visi keliai vedė 
į Dievo Apvaizdos lietuvių 
šventovę. Sekmadienis neeilinis: 
prof. dr. Justino Pikūno 50 me
tų akademinės-kūrybinės veik
los ir 80 metų amžiaus sukaktis. 
Tą šventę organizavo ateitininki- 
ja. Iniciatorė - Birutė Bublienė.

Šventė buvo suplanuota pa
sigėrėtinai. Prasidėjo šv. Mišio- 
mis, kurias atnašavo buvęs pa
rapijos klebonas kun. Viktoras 
Kriščiūnevičius, ir dabartinis 
kun. Aloyzas Volskis. Prano 
Zarankos kvartetas, palydimas 
Ritos Giedraitienės vargonų 
muzika, tą dieną iškilmingai 
skambėjo. Nuotaika buvo šven
tiškai pakili. Net ir tos gėlės, 
puošusios altorių atrodė lyg gy
vos. Pirmosios 3 eilės suolų bu
vo rezervuotos. Visų akys krypo 
įjuos, nes ten sėdėjo prof. Justi- 
no Pikūno šeima ir jo artimiausi
giminės, bičiuliai.

Jų tarpe - gimnazijos draugas 
dr. Petras Kisielius iš Čikagos, dr. 
Romualdas Kriaučiūnas su žmo
na Gražina iš Lansingo, aktorė 
Virginija Kochanskytė ir kt.

Mišių pabaigoje klebonas 
kun. Aloyzas Volskis pakvietė 
profesorių Pikūną prie altoriaus 
priimti Popiežiaus palaiminimą. 
Prieš įteikdamas gan didelio for
mato palaiminimą, perskaitė gar
siai visiems. Visi dalyviai plojo.

Po pamaldų, visi ėjo į di
džiąją, tai šventei gražiai pa
puoštą salę. Rožės... raudonos 
rožės ant kiekvieno apvalaus 
stalo. Lietuviškom juostom per
rištos vazos. Lietuviškos staltie
sės. Prie kiekvieno šampano 
stiklo piešinys, apačioje piešinio 
sulenkta programa. Piešinys, 
tikriausiai, Birutės vyro archi
tekto sukurtas.

Vienoje salės pusėje, prie 
ilgo vaišių stalo, didžiulė gėlė, 
įdomiai iliustruota. Kitoje salės 
pusėje - visas prof. dr. Justino 
Pikūno gyvenimas: mokslas, kar
jera, diplomai, darbas... Nors 
stalas ilgas, bet prireikė ir sie
nos. Daug jo parašytų knygų.

Programai vadovavo aktorė 
Virginija Kochanskytė, vis per- 
skaitydama sukaktuvininko raš
tų ištraukas. Dr. Romualdas 
Kriaučiūnas kalbėjo tema - su
kaktuvininkas kaip akademikas, 
psichologas, dr. Petras Kisielius 
- sukaktuvininkas kaip visuo

menininkas, ateitininkas, sukak
tuvininko dukra Kristina - su
kaktuvininkas kaip šeimos žmo
gus. Juozas Polikaitis sveikinda
mas sukaktuvininką iškėlė kaip 
profesorių. Sukaktuvininko žo
dis, kaip profesoriaus psicholo
go, buvo taiklus. Atrodė links
mas, patenkintas, žvalus, judrus.

Tos dienos “kaltininkė” 
Birutė Bublienė, sukaktuvinin
kui įteikė visų sveikinimus, su
rištus į albumą.

Prieš pradedant vaišes prie 
mikrofono maldai buvo pa
kviestas parapijos klebonas 
kun. Aloyzas Volskis. Vaišių 
metu prie mikrofono priėjo dr. 
Jonas Mikulionis. Jis įdomus 
savo parašytais kupletais. Šiuo 
atveju jis deklamavo atitinka
mus posmus.

Prof. Justinui Pikūnui rūpė
jo lietuvybės išlaikymas išeivijo
je. Jis buvo vienas iš Detroito 
lietuvių bendruomenės steigia
mojo susirinkimo iniciatorių, 
kuris įvyko 1953 m. balandžio 
12 d. buvusioje lietuvių svetai
nėje.

Profesorius, išėjęs į pensiją 
Amerikoje, pradėjo dirbti Lie
tuvoje. Pakviestas, ir šį mėnesį 
išskrido profesoriauti, ten kur 
Nemunas banguoja... Gera Die
vo dovana profesoriui darbšti, 
labai darbšti žmona, gailestingoji 
sesuo Regina.

Tegu gerasis Dievas laimina 
prof. Pikūno žingsnius.

Prakalbink, Motute, berželį
Žvelgiant į vienos šeimos likimą

Skiriu Kalniškių partizano 
sūnui Algirdui, jo Motinai ir Tė
veliui, žuvusiam prieš 50 metų

Paskutinės Kūčios tėvų pa
stogėje. Tarp šventųjų paveikslų 
čia apsigyvenusi viešpatauja ra
mybė. Su duona tiesiasi nuo dar
bo sudiržusios dosnios rankos.

Virš stalo deganti žibalinė 
lempa nušviečia visą pirkią, 
paliesdama giliausias sielos ker
teles.

Dukros, jau nuotakos, po 
vakarienės bėga žvaigždžių skai
čiuoti, klausytis, kurioj pusėj šu
nys loja. Iš ten, skeldami pasa
gas, turi atžvengti ristieji žirgai, 
mosikuojami šmaikščiais piršlių 
botagais. Jei geri laikai... audi
mėlių pilni kuparai.

Lai muzikantai drebina tė
vų seklyčią, lai dieveriai kilnoja 
kraičio skrynią.
Oi, tėvužėliai, nesusidūmojot, 
Jums Sibiro žemėj medžio 

kryžius stovi...
Dukrelių kraičiai dėl duonos 

parduoti
Jauniausios sūnelis - linksma 

kranklio puota...
Lizdelis išdraskytas. Šeima 

surištomis rankomis varoma į 
sunkvežimį. Užgeso namų ug
nelė, kurstyta nuo protėvių lai
kų, išblėso ir šventų namų ža
rijos...

Kultūrinėje 
veikloje

Menininkų namuose, Kaune 
1999 m. gruodžio 8 d. būrelis tau
tiečių susipažino su naujai pasiro
džiusiu leidiniu apie kompozito
rių, pianistą ir žurnalistą a.a. Vla
dą Jakubėną, mirusį Čikagoje 
1976 m. gruodžio 13 d. Velionis 
taipgi. 1999 metais būtų šventęs 
savo amžiaus 95-metį. Ta dviguba 
sukaktis Lietuvoje paminėta įvai
riais būdais. Mirties dieną Vilniu
je, Teatro, kino ir muzikos muzie
juje vyko mokslinė konferencija, 
skirta VI. Jakubėno kamerinei 
muzikai, buvo atidaryta doku
mentinė paroda, gruodžio 17 d. 
gimtuosiuose Biržuose buvo su
rengtas minėjimas. VI. Jakubėnas 
gimė 1904 m. gegužės 15 d. Bir
žuose. Mokėsi Kauno valstybinėje 
muzikos mokykloje, lankydamas 
fortepijono ir harmonijos klases; 
Rygoje studijavo kompoziciją. 
Gavęs stipendiją, muzikos studi
jas gilino Berlyne. Dėstė Kauno 
konservatorijoje, plačiai reiškėsi 
spaudoje kaip muzikos recenzen
tas. Savo svarios muzikinės veik
los nenutraukė nė išeivijoje, kur 
jis daugeliui gerai pažįstamas.

A. a. Antanas Kučingis, žy
musis Lietuvos operos solistas - 
bosas, itin daugelio prisimenamas 
kaip nepakartojamas “Fausto” 
Mefistas, 1999 m. pabaigoje Klai-

Dailininkės ONOS FRANCES CRAIG-ŠIMUTYTĖS kūriniai bus rodomi 
bendroje parodoje (pavadintoje “11 mirages 11”) su Ed Baranosky ir Holly 
Briemaster š.m. kovo 2-12 d.d. McKay Art Centre, 197 Main St., Unionville 
(Markham). Šiame rinkinyje ji vartoja klasikinę ir modernią techniką, su 
auksu ir glazūra, vaizduodama mistiškas senų laikų svajones, šiaurės gam
tovaizdžius, figūras ir gėles.

Jauniausias sūnus Vytautas, 
pabėgęs iš vagono, po kurio lai
ko - Kalniškių partizanų būry.

Čia ryšininkė Onutė pasiau
kojamai juos globojo. Duonku
bilis niekada nebuvo tuščias: 
miško broliams čia duonelė 
rūgsta. Kad jiems nebūtų šalta, 
trinyčius surinko iš kelių kaimo 
gryčių. Vaistažolėm gydė, slau
gė sužeistuosius, perrišinėdama 
žaizdas mielai skausmu dalijosi 
su jais.

Pamilo Vytautas šią mergi
ną. Gal miško geros laumės, 
ateitį nuspėjančios, vidury nak
ties susibūrė: iš laužo liepsnos, 
ir žarijos karštos jos aistrą karš
čiausią užkūrė.

Prie merginos širdies lyg 
pavasario dvelksmo pažadintas 
pumpuras parodė gyvybę. Susi
laukė sūnaus Algirdo.

Iš miško glūdumos aplanky
ti jo ir mamos atėjo tėvas “dzū
kas - girių karalius”, o karalie
nė Ona be papuošalų, brangių 
drabužių “vien gerumo karūną 
nešioja”.

Neužmovė jai žiedo, neat
nešė turtų. Pati brangiausia do
vana - amžinos ištikimybės pa
žadas. Vietoj vestuvinių dainų - 
automatų salvės.

Liko dviejų mėnesių našlai
tis, nepakeliantis galvytės nuo

Sukaktuvininkas
prof. JUSTINAS PIKŪNAS 
taria padėkos žodį pagerb- 
tuvių rengėjams ir daly
viams. Iš kairės: sūnus Jus
tinas, dr. Petras Kisielius, 
Regina Pikūnienė, duktė 
Kristina, toliau - Algis 
Rugienius

Nuotr. J. Urbono

pėdoje pagerbtas specialiu kon
certu minint velionies 100-tąsias 
gimimo metines. Koncertui vado
vavęs sol. Egidijus Mažintas gau
siems žiūrovams tarp kitko primi
nė 1948 metais įvykusią bolševikų 
konferenciją ir po jos - koncertą, 
kuriame tarp žymiųjų muzikos 
žvaigždžių dainavo ir A. Kučingis. 
Tuoj po koncerto solistas buvo 
suimtas, kalintas saugumo rūsiuo
se ir netrukus išvežtas į Mordovi
jos lagerius. Velionies prisimini
mo koncerte skambėjo lietuvių ir 
užsienio kompozitorių kūriniai, 
atlikti Klaipėdos muzikinio teatro 
solistų. Koncertmeistere buvo V. 
Pečiulienė.. A. Kučingio balsas 
perduotas iš įrašų. A. Kučingis gi
mė 1899 m. spalio 18 d. Mauru
čiuose, Marijampolės apskr. Bai
gęs mokytojų seminariją Veive
riuose, pasuko aktyvion kario tar
nybon; atsargon pasitraukė 1937 
m. majoro laipsniu. Nuo tada vi
siškai atsidėjo teatrui. Iš tremties 
grįžo 1956 m. ir dainavo Vilniaus 
operoje.

Labdaros vajus “Pasidalinki
me perskaitytomis knygomis” 
Lietuvoje tęsiamas toliau. 1999 
m. spalio mėn. Knygos draugija 
kvietė gyventojus peržiūrėti as
menines bibliotekas ir nebenau
dojamas knygas, ypač grožinės li
teratūros, perduoti labdarai. Į 
kvietimą atsiliepiant, knygų gavo 
Mickūnų, Rukainių vidurinės mo
kyklos, daugiavaikių šeimų klubas 
“Ateitis”, Antavilių pensionas ir 
Vilniaus nakvynės namai. Kaip 
“Lietuvos aide” (1999.XII.8) ra
šoma, iš viso buvo padovanota še
ši šimtai leidinių. Labdaros laukia 
Knygos draugija: Čiurlionio g. 20, 
Vilnius; tel. 65-13-98. Snk.

pagalvėlės. Nežinia, ar jis tą 
dieną skaudžiau verkė. Tik mo
tulei pajuodo dangus.

Dabar pasikeitė lopšinių 
gaida ir žodžiai. Vietoj paukščių 
sparnelių plazdėjimo įsisiūbavo 
miško vėjas, dažnai girgždantis 
laužomais medžiais, kartais su
klykdavo išgąsdintų paukščių 
balsais, tik labai retai lopšinėse 
jautėsi miegančio “stirniuko” 
alsavimas ir jo vaikiškų sapnų 
karalystė.

Kai ištars sūnus pirmuosius 
žodžius, pirmiausia paklaus 
apie tėtį.

Klampiame raiste berželis 
auga, šakomis jam svyruoja, 
šaknimis glosto galvą, plaukus 
šukuoja.

Nueik, motut, ieškot kups
telio, našlės rauda prakalbinki 
berželį, ir sušlamės jis jo balsu.

“Piktas paukštis snapu ap
kapojo mane, bet širdis juk gi
liau - liko nepaliesta...

Kaip Tu gyva? Kaip sūnus? 
Ar labai į mane panašus?

Iš po žemių klausiu, nes ki
taip negaliu. Nors nuautos man 
kojos, bet norėčiau ateit pas ta
ve per brūzgynus, per lieptą, 
per gojus. Tie takai jau užžėlę - 
seni, bet mano atšalusių pėdų 
tu pamiršti lig šiol negali.” 
(Poetės Laukų žolės žodžiai).

Julija Klišonytė-Šelmienė, 
buvusi Algirdo mokytoja
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PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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

2-1K7TK4Z per 60 milijonų doleriu
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.......
180-364 d. term.ind......
1 metų term, indėlius...
2 metų term, indėlius...
3 metų term, indėlius...
4 metų term. Indėlius...
5 metų term, indėlius... 
1 metų GlC-mėn.palūk.
1 metų GlC-met. palūk.
2 metų GlC-met. palūk.
3 metų GlC-met. palūk.
4 metų GlC-met. palūk.
5 metų GlC-met. palūk. 
RRSP, RRIFIrOHOSP

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

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

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų
2 metų
3 metų
4 metų
5 metų

7.35%
7.85%
8.05%
8.20%
8.30%

©bSPORTAS

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų. 5.95%

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS. Paskutinį smūgį 

Eurolygoje Kauno “Žalgiris” patyrė 
nuo amžino priešo Maskvos CSKA 
klubo. Paskutines E grupės rungty
nes žalgiriečiai pralaimėjo 64:76 ir 
tuo atidarė kelią CSKA klubui į at
renkamąsias varžybas. Šiaurės Eu
ropos krepšinio (NEBL) čempiona
te (02-14) Ukrainoj sostinėje Kau
no “Žalgiris” 99:56 laimėjo prieš 
Lulej “Plannja Basket” (Švedija). 
LKML 4-asis ratas: Alytaus “Snai
gė” - Kauno “Laisvė” 59:64, Vil
niaus “Svaja” - Vilniaus “Lietuvos 
telekomas” 52:81, Kauno “LKKA- 
Viktirija” - Marijampolės “AR VI- 
Vernitas” 67:75, Panevėžio “Pane
vėžys” - Klaipėdos “Žuvėdra” 60: 
68. Trečiosios per LKL istoriją 
“Lietuvių” ir “Legionierių” rungty
nės įvyko (02-19) Kaune per lygos 
“Žvaigždžių” dieną. Rungtynes lai
mėjo “Lietuviai” 137:97. LKL sa
vaitės rezultatai: Panevėžio “Sema” 
namuose 94:90 nugalėjo Klaipėdos 
“Neptūną”, Alytaus “Alita” Mari
jampolėje 67:58 laimėjo prieš 
“Kraitenę”.

ŠACHMATAI: Vilniuje (02- 
20) pasibaigusi šalies moterų šach
matų čempionatą pirmąkart laimė
jo Šiaulių Didždvario vidurinės mo

kyklos vienuoliktoke šešiolikmetė 
Viktorija Čmilytė. Lietuvos šach
matų federacijos prezidentas Čes
lovas Juršėnas jai įteikė čempionės 
aukso medalį ir 1200 litų piniginę 
premiją. Sidabro medalį gavo vil
nietė Rita Varnienė ir bronzos - 
vilnietė Laima Domarkaitė. Ketvir
toji vieta teko sostinėje studijuojan
čiai plungietei Daivai Batytei. Šios 
keturios žaidėjos iškovojo teisę at
stovauti šaliai šių metų pabaigoje 
Stambule (Turkija) vykstančioje 
34-ojoje pasaulio šachmatų olim
piadoje.

LENGVOJI ATLETIKA. Dis
ko metikas V. Alekna varžybose 
Johanesburg (Pietų Afrikos respub
lika) iškovojo pirmąją vietą - 67 m 
2 cm. Lietuvos atletas aplenkė F. 
Portgeiter (PAR 63 m 90 cm) ir es
tą A. Tamert (63 m 48 cm).

IMTYNES. Laisvųjų imtynių 
turnyre Vokietijoje Lietuvos atsto
vas R. Pauliukonis (iki 97 kg) tarp 
20 dalyvių užėmė 11-ąją vietą. Šis 
buvo antrasis atrankos turnyras į 
Sidney miesto olimpines žaidynes. 
R. Pauliukonis užima 7-8 vietas, o 
pagal atrankos rezultatus teisę 
rungtyniauti olimpiadoje galės 7 
geriausi sportininkai kiekvienoje 
svorio kategorijoje. V.P.

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
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

RUBY REAL ESTATE ltd. ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W.

REAL ESTATE BROKER 
27 John Street, Toronto

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 3’/s%

IK/*S?7 ♦ Toronto Real
Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ir Weston Road)

.J Šv. MYKOLO GIMNAZIJOS
(St. Michael's College)

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

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

Informaciją teikia St. Ignatavičius tel.9 (A
416-233-1375 (namų) arba tel. 416-917-6594

KANADOS ĮVYKIAI

L U If iS REFRIGERATION
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

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

■■■■■■■■■■■saiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
RTOYAL LePAGE 

■Mlllllllllllf Hill III III

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

(Atkelta iš 1-mo psl.);
ninku bei dvasiškių grupė. Jos 
vadovas 49 metų N. Škotijos 
žvejys Percy Hayne surinko per 
4,000 parašų peticijai, kuri bus 
netrukus pristatyta federacinia
me parlamente naujųjų demok
ratų (NDP) atstovo P. Stoffer. 
Peticija reikalauja atšaukti 
“Corridor Resources Ine.” 
bendrovei duotą naftos ir natū
ralių dujų ieškojimui leidimą, 
išduotą federącinės/NS provin
cinės agentūros, normuojančios 
naftos bendrovių veiklą. Grupė 
savo prašymą motyvuoja tuo, 
kad St. Laurence upės žiočių 
gana sekliame vandenyje veisia
si daug ir įvairių vandens gyvių 
ir 20,000 paatlantės provincijų 
žvejų pragyvena gaudydami vė
žius bei žvejodami. Naftos 
bendrovių akustinė ieškojimo 
aparatūra bei naftos galimi išsi
liejimai kenkia ne tik žuvinin
kystei, bet ir gamtai, turizmui 
bei vietinių gyventojų gerovei. 
Bendrovė stengiasi surasti kokį 
nors kompromisą, bet peticijos 
organizatoriai nori ją išprašyti 
visiškai ir visam laikui.

Interneto vandalai vasario 
vidury kelias dienas iš eilės įs
tengė “užkimšti” populiarias 
svetaines, ypač užsiimančias pre
kyba per internetą, kaip Ama
zon.com (prekiauja knygomis), 
Buy.com, eBay, ETrade, ZDNet, 
Yahoo.com, CNN.com, HMV. 
com. Vandalai stengiasi patekti 
į mažiau apsaugotus greitų su
jungimų mazguose esančius

IRENA RENTELIENE
Pirkimo-pardavimo atstovė

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

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

kompiuterius, įdiegia į juos savo 
specialias programas (spėjama, 
kad jas suprojektavo Vokietijo
je) ir patogiam laikui atėjus 
pradeda siųsti labai daug kartų 
pakartojamus informacijos pra
šymus. Tie signalai užtvindo 
svetaines ir jos būna kuriam lai
kui išjungiamos iš apyvartos. 
Prekybos svetainės sakosi pra
radę milijonų dolerių vertės 
naujų užsakymų. Ir JAV, ir Ka
nadoje policija buvo paprašyta 
padėti surasti vandalų buveines, 
o kompiuterių specialistai sten
giasi ateityje geriau apsaugoti 
interneto tinklą nuo neprašytų 
“svečių”.

Ontario kolegijų ir univer
sitetų ministerė Dianne Cun
ningham paskelbė, kad 89% ko
legijas baigusiųjų randa darbus 
per pusmetį po baigimo. Taip 
pat 1998 metų duomenys rodo 
2.2% pagerėjimą šioje srityje 
nuo 1997 metų; 31,500 baigu
siųjų dalyvavo apklausinėjimuo
se. Statistika duota ir pagal at
skiras mokslo šakas: greičiausiai 
įsidarbina sveikatos aptarnavi
mą studijavę (91.8%), po jų se
ka pritaikomų menų (“applied 
arts”) studentai (89.2%), toliau 
verslo (88.1%) ir technologijos 
(87.1%) studentai. 70% baigu
siųjų ir 80% darbdavių buvo pa
tenkinti ar labai patenkinti ko
legijų mokslo lygiu. Kolegijas 
baigusių algos vidurkis po pusės 
metų darbo buvo $26,748. Uni
versitetus baigusiųjų statistiką 
ministerija paskelbs sekančiais 
metais.

Popiežius Jonas Paulius II 
žada atvykti 2002 metais į To
rontą, kur tuo metu vyks Pasau
lio katalikų jaunimo (nuo 18 iki 
35 metų amžiaus) konferencija. 
Laukiama apie 400,000 dalyvių. 
Konferencija truks 4 dienas. Ofi
cialiai apie šią kelionę popiežius 
planuoja paskelbti rugpjūčio 20 
d., per šių metų Pasaulinės ka
talikų jaunimo konferencijos 
uždarymo iškilmes. G.K.

Žygis už taiką
Tai beveik pusantrų metų tru

kusi kelionė dviračiais aplink pa
saulį, prasidėjusi Hirosimos bom
bardavimo 53-jų metinių dieną - 
1998 m. rugpjūčio 6. Lietuvos žygi- 
ninkai savo kelią pradėjo tų metų 
liepos 26 d. Dviratininkai nuvažia
vo 24,000 kilometrų per 45 pasau
lio valstybes. Keturi Lietuvos spor
tininkai, įveikę visą kelią, laimingai 
sugrįžo namo ir š.m. sausio 26 d. 
buvo apdovanoti medaliais “Už 
nuopelnus Lietuvos sportui”. Me
dalius gavo Goda Čiplytė, Sigitas 
Skučas, Edvardas Žižys ir jų bend
ražygis lenkas Slawomir Platek. 
Kaip ELTA (2000.1.27) rašo, svar
biausias žygio tikslas buvo propa
guoti taikaus gyvenimo idėją. Žygy
je iš viso dalyvavo apie 600 dvirati
ninkų, kurie daugiausia prisijung
davo savo kraštuose. Didžiausio dė
mesio šis žygis susilaukė Meksikoje, 
Peru, Lenkijoje, Lietuvoje ir Japo
nijoje.

Skautų veikla
• Vasario 16-tąją ir Sausio 13- 

tąją Toronto lietuviai skauti šventė 
vasario 6, sekmadienį Anapilyje. 
Jie organizuotai su vėliavomis įžy
giavo į Lietuvos kankinių šventovę, 
giedant “Angeliukų” choristams, 
pasipuošusiems su skautų unifor
momis, vadovaujant muz. N. Beno- 
tienei. Mišias atnašavo ir gražų pa
mokslą pasakė klebonas prel. J. 
Staškevičius, patarnavo vilkiukai, 
aukas nešė skautai-tės ir tuntinin- 
kai. Po Mišių, giedant “Angeliukų” 
chorui, visos draugovės su vėliavo
mis išžygiavo į Anapilio salę.

Iškilmingoje sueigoje dalyvavo 
daug tėvelių ir svečių. Išrikiavus 
tuntus, buvo atlikti raportai, ger
biant mažuoju saliutu įneštos vėlia
vos. Po įvado buvo skaitomi LSB 
VS v.s. A. Seko įsakymai juos per
skaitė Kanados rajono atstovas s. 
fil. A. Simonavičius, kuriuose pra
eitų metų lapkričio 1-os dienos pro
ga KR aktyvūs vadovai pakelti, į ps. 
laipsnį: A. Geputis (Montreal), 
rašyt. A. Šileika (Toronto). Į skaut. 
laipsnį: ps. gilve. R. Kalendra ir psl. 
fil. A. Simonavičius. Į vyr. s. laipsnį 
s. kung. A. Žilinskas LSB evangelių 
dvasios vadas. Ordinu už Nuopel
nus apdovanotas ps. Gilius Bulota 
(Montreal) ir Vėliavos žymeniu 
skiltininkai: A. Rusinas ir A. Povi
laitis. Tuo pačiu VS A. Sekas baig
damas kadenciją padėkojo už 
sklandų bendradarbiavimą brolijos 
vadovų veikloje ir palinkėjo su nau
jais 2000 m. kuo geriausio toli
mesniuose skautiškuose darbuose.

LSS-jos VS v.s.fil. R. Penčylie- 
nės įsakymus perskaitė, rajono at
stovė v.s. J. Neimanienė. Į ps. 
laipsnį pakeltos: v.sl. L. Stanulytė- 
Duz ir v.sl. gilvelistė Irena Petraus
kienė. “Šatrijos” tunto įsakymus 
skaitė ir {žodžiams vadovavo s. fil. 
N. Simonavičienė. Skaučių įžodį 
davė: S. Bersėnaitė, K. Kulnytė- 
Douglas, D. Kuraitė, V. Kuraitė, A. 
Norkutė, D. Paškauskaitė, V. Pe
čiulytė, M. Punkrytė, A. Tarvydai
tė,. A. Turczyn, V. Yčaitė. Antrą 
patyrimo laipsnį išlaikė: A. Jukne
vičiūtė, E. Saplytė, R. Simonavičiū- 
tė, K. Smailytė, V. Valaitytė. Prity
rusių sk. įžodį davė: R. Janušonytė, 
A. Krakowski, V. Radžiūnaitė, E. 
Yčaitė, J. Sondaitė. Paukštyčių įžo
dį davė: A. Saplytė, R. Šiaučiūnai- 
tė. “Rambyno” tunto įsakymuose, 
įžodį davė vilkukai: A. Repečkas, 
A. Barakauskas, M. Barakauskas, 
J. Sungaila, P. Grigutis, L. Tatars
ky. Įžodžiui vadovavo dr-kas si. V. 
Ruslys.

Skautininkų-kių įžodžiui vado
vavo v.s. D. Keršienė. Ji pakvietė 
visus skautininkus-kes į ratą, ger
biant mažuoju saliutu įneštą vėlia
vą. Buvo sukalbėta malda, pakarto
ti visi skautų įstatai, sugiedota 
“Lietuva, brangi”. Įžodį apibūdino 
v.s. M. Vasiliauskienė, v.s. G. Tar
vydienė ir s. E. Simonavičienė. Se
kė įžodis, kurį visi kartojo. Nauji 
skautininkai pabučiavo vėliavą. 
Jiems žalius kaklaraiščius užrišo ra
jono atstovai. Tėvynės ir gerojo 
darbelio mazgelius užrišo jų arti
mieji. Pakeltuosius ir apdovanotus 
visi sveikino. Sueiga baigta Lietu
vos himnu, gerbiant mažuoju sa
liutu išneštos vėliavos. Buvo pada
rytas tuntininkų pranešimas apie 
Kaziuko mugę. Sustojus visiems į 
ratą sugiedoa malda “Ateina nak
tis” ir atsisveikinta iki Kaziuko mu
gės. F.M.

LIETUVIŲ
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 115 milijonų dolerių
MOKA:

3.05% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
4.05% už 180-364 dienų term, indėlius
4.60% už 1 m. term, indėlius
5.25% už 2 m. term, indėlius
5.50% už 3 m. term, indėlius
5.60% už 4 m. term, indėlius
5.85% už 5 m. term. Indėlius
4.60% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.85% už 1 m. GIC invest, pažym.
5.50%.už 2 m. GIC invest, pažym.
5.75% už 3 m. GIC invest, pažym.
5.85% už 4 m. GIG invest, pažym.
6.10% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.50% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
5.35% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
6.00% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
6.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind.
6.35% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
6.60% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. Ind.
3.00% už OHOSP (variable rate)
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
4.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk

(US dol. Sav. Acc.).

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

• Vaikams reikia mažiau kritikos, 
daugiau pavyzdžiu (Joubert).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 7.75%
už nekilnojamo
turto paskolas
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų....................7.35%
2 metų....................7.85%
3 metų....................8.05%
4 metų....................8.20%
5 metų....................8.30%

su keičiamu
nuošimčiu.............5.95%

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortgičius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

r a
Cirrus

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

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

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

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

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

Sutton
GROUP

ANTANAS 
GENYS

sutton group - assurance realty inc. realtor
5415 Dundas St. West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B 1B5

PAŽADU JUMS
24 valandų 

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją. 
Prašau skambinti šiandien 

tel 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

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

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, md dch

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SEN1ORŲ 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:
S3 ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176
S3 HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
S3 HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

(ŠTr-a/ue/ ALGIS
MEDELIS

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

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

SKRENDAM (VAIRIOMIS TRĄŠOMIS.
Skrendantiems vasaros metu su suomių oro linija “FINNAIR” ir 

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

UŽSISAKYKITE DABAR! SKAMBINKITE ALGIUI MEDELIUI.
Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus 

telefonu. Bilietus pristatau X-PRESS paštu. Toronto įstaigoje būnu 
trečiadieniais tarp 11 ir 17 valandos. ALGIS MEDELIS

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

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

Amazon.com
Buy.com
Yahoo.com
CNN.com
mailto:parama@total.net
http://www.parama.net


iname

EMILIJĄ ir SILVESTRĄ ČEPUS 
auksinės 50-ties metų 

vedybinio gyvenimo sukakties proga.
Linkime Jums daug džiaugsmo, sveikatos 

ir Dievo palaimos.
Jūsų vaikai -

Algis, Linas, Rimas ir 
Dana su šeimomis

Ateitis priklauso nuo musų pačių
Vasario 16-tosios minėjimas Toronte-Mississaugoje

Toronto “Šatrijos” ir “Ram- 
byno” tuntų skautai Vasario 16- 
tąją minėjo sekmadienį, vasario 6. 
Jie organizuotai su vėliavomis da
lyvavo iškilmingose pamaldose 
Lietuvos kankinių šventovėje, o 
iškilminga sueiga vyko didžiojoje 
Anapilio salėje.

Maironio mokykla Nepri
klausomybės šventę minėjo šešta
dienį, vasario 19 mokyklos audi
torijoje; kalbėjo naujasis Lietuvos 
ambasadorius Kanadai Rimantas 
Šidlauskas. Šią šventę savo pro
grama paminėjo radijo valandėlė 
“Tėvynės prisiminimai” ir “Vil
niaus” rūmai, kur kalbą pasakė 
Br. Stundžia.

Centrinės iškilmės vyko sek
madienį, vasario 20. Prisikėlimo 
bei Išganytojo šventovėse Toron
te ir Lietuvos kankinių šventovėje 
Missisaugoje iškilmingose pamal
dose organizacijos dalyvavo su 
vėliavomis, kunigai pasakė šven
tei pritaikytus pamokslus.

Minėjimo programa vyko 
Anapilio didžiojoje salėje Missi- 
ssaugoje, sutraukusi per 500 daly
vių. Įnešus vėliavas ir sugiedojus 
Kanados himną, invokaciją sukal
bėjo klebonas kun. A. Simanavi
čius, OFM. Sveikinimo žodį, 
pabrėždamas Lietuvos laimėjimus 
užsienio politikoje, tarė Lietuvos 
garbės konsulas Toronte H. La
pas ir minėjimo dalyvius supažin
dino su Lietuvos ambasadoriumi 
Kanadai R. Šidlausku.

Pastarasis pasakė pagrindinę 
kalbą, pažymėdamas, kad mes, 
lietuviai, kitiems nesame patrauk
lūs savo praeities priespauda, bet 
sugebėjimu tvarkytis, progresuoti 
ir palaikyti išbalansuotus santy
kius su kaimynais. Baigdamas jis 
pabrėžė, jog tautai ir jos išeivijai 
dabar reikalingas tikėjimas, sten
giantis nugalėti neigiamybes.

Kaip buvęs Lietuvos valstybi
nės komisijos krašto sienoms nu

statyti pirmininkas, išryškino 
pragmatinės tikrovės supratimo 
svarbą, ieškant tinkamo susitari
mo su kaimyninėmis valstybėmis. 
Ambasadorius taipgi perskaitė 
prezidento V. Adamkaus dekretą 
ir Lietuvos savanorio medalį įtei
kė Mečislovui Pranevičiui, kovo
jusiam už savo krašto laisvę.

Šiais metais KLB valdyba 
kultūrininko-visuomenininko pre
miją paskyrė Arūnui Staškevičiui, 
ilgamečiam KLB Montrealio apy
linkės valdybos pirmininkui. Ją 
įteikė premijos mecenato Prisikė
limo kredito kooperatyvo valdy
bos pirm. dr. Č. Jonys. Taipogi 
susirinkusius sveikino KLB valdy
bos pirm. A. Vaičiūnas, Kanados 
parlamento narės J. Augustine ir 
S. Bulte, Toronto miesto atstovė
G. Luby, Mississaugos burmistre
H. Medallion, pažymėdama, kad 
22-ri metai kartu su lietuviais 
švenčianti Lietuvos nepriklauso
mybės šventę, susilaukusi dalyvių 
entuziastingų plojimų. Minėjime 
dalyvavo Latvijos, Lenkijos ir Uk
rainos bendruomenių atstovai.

Meninės programos dalį atli
ko pianistė L. Paulauskaitė-Ka- 
novičienė, smuikininkė A. Šaipy
tė, Toronto vyrų choras “Aras”, 
vadovaujamas L. Turūtaitės ir 
Toronto lietuvių jaunimo an
samblis “Gintaras”, vadovauja
mas R. Karasiejienės ir G. Sins- 
kaitės.

Minėjimas baigtas KLB To
ronto apylinkės pirm. D. Garba- 
liauskienės padėka, Lietuvos him
nu ir vėliavų išnešimu. Programos 
pranešėja - Vika Ross.

Po minėjimo Parodų salėje 
buvo kviestų svečių priėmimas, 
kuriame dalyvavo lietuvių bend
ruomenės darbuotojai, organiza
cijų bei institucijų vadovai. Minė
jimą suorganizavo KLB Toronto 
apylinkės valdyba. J#AndruIis

Toronto Maironio mokyklos septintokų dalis su mokytoju Rimu Danaičiu
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JUOZAS (JOSEPH:
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.

West Realty Ine.

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

Nemokamas namų įvertinimas

Krikščionių vienybės savaitė

Prieš 50 metų “Tėviškės žiburių” ekspedicijoje savanoriai talkininkai.
Iš kairės: J. Dirmantas, S. Prakapas, A Lukošius

ėj SKAITYTOJAI PASISAKO
50 METU SU “TĖVIŠKĖS 

ŽIBURIAIS”
Turbūt esu vienas išlikęs per 

50-tį metų “TŽ” talkininkas. Kai 
apsigyvenau Toronto mieste, už
ėjau į 941 Dundas gatvės n. Šv. Jo
no Kr. parapijos klebonijos rūsyje 
įsikūrusius “TŽ”, pradėjau savano
riškai talkinti. Radau jau talkinin
kaujančius - B. Kriaučeliūną, V. 
Aušrotą, L. Šalną, Joną Prakapą, 
kuris vėliau ir tapo administrato
rium. Vėliau įsijungė į talkininkų 
skaičių A. Baltkojis, A. Masys, V. ir 
E. Abromaičiai, A. Lukošius, J. 
Dirmantas, P. Girnius ir kt. Man 
teko ne tik ekspedicijoje pagelbėti, 
bet ir administracijoje, įvairiose su
eigose, rašyti į laikraštį ir daug me
tų tvarkyti skelbimus. Teko dirbti 
su adm. A. Saulium, F. Urboniene, 
J. Kaknevičiene ir S. Andriuliene. 
Man, baigusiam žurnalistikos kur
sus Europoje, buvo gera patirtis 
spaudos darbuose.

Dabar, “TŽ” švenčiant 50-me-

U 
v
E

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

tį, gera prisiminti ir tuos spaudos 
talkininkus, kurie nemokamai pa
aukodavo savo laiką, kad šis savait
raštis išsilaikytų ir šviestų ne tik 
mums, bet ir mūsų vaikams išeivijo
je dar ilgus, ilgus metus.

Stasys Prakapas, Toronto, Ont.

FONDAS “VYTIS”
MIELI BIČIULIAI (ĖS),

Tremtinių ir išeivių grįžimo į 
Tėvynę fondas “Vytis” maloniai 
prašo pagal išgales remti tremties ir 
išeivijos tematika knygų leidimą. Iš
leistos knygos LABDAROS būdu 
bus perduodamos bibliotekoms, 
mokykloms, Punsko, Gervėčių bei 
iš tremties negrįžusiems lietuviams, 
organizuojami knygų labdaros va
karai, rašytojų susitikimai. Arti
miausiu metu planuojama išleisti 
autentišką romaną “Išskridusios bi
tės” (kartotinis leidimas) ir jo tęsinį 
- “Amžių dialogas”. Autorius - 
Jurgis Usinavičius, dailininkas - Ri
mantas Dichavičius. Fondo adre
sas: Architektų 158-20, LT-2049 
Vilnius, Lithuania. Fondo kodas 
9201665. Tel.: 22 (370 2) 44 84 66. 
Sąskaita nr. 60102-28021606 Lietu
vos taupomajame banke (Lithua
nian Savings Bank). Už paramą iš 
anksto nuoširdžiai dėkojame.

Jurgis Usinavičius,
Fondo “Vytis” pirmininkas, 

buvęs tremtinys

Maldos už krikščionių vie
nybę savaitės 2000 m. sausio 23- 
30 metu įvyko įvairūs ekumeni
niai rengiai ir pamaldos tuose 
Lietuvos miestuose, kur susitel
kusios gausiausios kitų krikš
čionių konfesijų - ortodoksų ir 
evangelikų liuteronų bendruo
menės. Sausio 25-ąją Vilniaus 
universiteto mažojoje salėje 
maldos už krikščionių vienybę 
savaitės užbaigai buvo surengta 
ekumeninė konferencija, kurio
je dalyvavo ir pranešimus skai
tė katalikų, ortodoksų ir evan
gelikų liuteronų atstovai. Vi
suose pranešimuose atsispindė
jo krikščionių vienybės siekis, o 
visi dalyvavę konferencijoje iš 
tiesų galėjo pajusti, kad iš tiesų 
daugybė dalykų mus jungia, o 
gera valia ir Dievo malonė gali 
padėti įveikti visas mus skirian
čias kliūtis.

Liuteronų vyskupas Jonas 
Kalvanas savo pranešime ap
žvelgęs Augsburgo Išpažinimo, 
sudaryto 1530-aisiais, istorinius 
aspektus bei jo aktualumą šian
dien, daug vietos skyrė ir kitam 
Augsburge vykusiam aktui, reikš
mingam abiejų konfesijų - tiek 
katalikų, tiek liuteronų - išpaži
nėjams. Jubiliejaus išvakarėse, 
spalio 31 d., Vokietijos Augs
burgo mieste katalikų ir liutero
nų atstovai pasirašė bendrąjį 
pareiškimą apie nuteisinimą ti
kėjimu, kuriuo buvo pašalinta 
didžiausia teologinė kliūtis, be
veik 500 metų skyrusi katalikus 
ir liuteronus. Katalikų Bendrijos 
vardu šį pareiškimą pasirašė 
Popiežinės krikščionių vienybės 
tarybos pirmininkas, kardinolas 
Edward Cassidy, liuteronų var
du - Pasaulinės liuteronų fede
racijos pirmininkas vyskupas 
Christian Krause.

Bandydamas atsakyti į klau
simą, ką reiškia praktiškai ši

Lietuvos skautų sąjungos 
rašinių konkursas

XXI-ojo šimtmečio aušroje

LSS rašinių konkursas, ku
ris turėjo baigtis 2000 m. sausio 
29, yra pratęsiamas iki gegužės 
7 d. Jaunesniųjų rašinius “Mano 
gerasis darbelis 21-ame šimtme
tyje” ir vyresniųjų “Mano pa
reiga artimui 21-ame šimtmety
je” siųskite Laimai Kiliulienei, 
17 Tyler Road, Lexington, MA 
02420.

Dėl papildomos informaci
jos kreipkitės į savo vieneto va
dovus arba atkreipkite dėmesį į 
1999 m. rugsėjo-spalio mėn. 
“Skautų aido” 30-tą puslapį. 
Reikalui esant, galite skambinti 
vakarais sesei Kiliulienei tel. 
(781) 861-1465.

Skatiname vienetus ir pa
vienius skautus ir skautes įsi
jungti į rašinių konkursą, kurio 
mecenatas yra LSS tarybos pir- 
mija, naudojanti prel. s. Juozo 
Prunskio Lietuvių fonde paskir
tos sumos palūkanas.

Konkurso pasisekimas pri
klausys nuo jūsų visų dėmesio ir 
dalyvavimo. LSS tarybos pirtnija

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

deklaracija, Lietuvos liuteronų 
vyskupas Jonas Kalvanas sakė, 
jog čia daugiausia priklausys 
nuo katalikų ir liuteronų dvasi
ninkijos, kaip jie pasiektą susi
tarimą stengsis konkrečiai įgy
vendinti vyskupijose, sinoduose ir 
parapijose. Iš tiesų uždavinys mil
žiniškas - nugriauti dvasines sie
nas, statytas beveik 500 metų.

Arkivyskupo Chrizostomo 
pranešimo tema buvo “2000-ieji 
- apmąstymo metai žmonėms ir 
Bažnyčiai”. Plačiausiai buvo ap
sistota ties svarstymais apie 
žmogų krikščionį. Krikščionis - 
tai žmogus, artimas tam Žmo
gui, kuriuo buvo Kristus. Jonas 
Auksaburnis rašė: jei nori suži
noti, kas yra žmogus, nukreipk 
savo žvilgsnį ne į valdovų rū
mus, bet pakelk savo akis į

Viešpaties sostą, kur tu išvysi 
Žmogų, sėdintį Viešpaties Tėvo 
dešinėje”. Reikia formuoti 
žmogų, kuris pateisintų Kūrėjo 
lūkesčius, ugdyti darbu, žygdar
biu, atvirumu Dievui. Tai mūsų 
pašaukimas, tai - pasaulio tiks
las, tai - mūsų viltis.

Daktarė Irena Vaišvilaitė 
savo pranešime dėmesį sutelkė į 
2000-uosius metus, kuriuos kaip 
slenkstį peržengė žmonija ir Ti
kinčiųjų Bendrija, pabrėždama, 
kad rengiantis minėti Kristaus 
gimimo 2000-ąją sukaktį. Kata
likų Bendrija ypatingą vietą ski
ria ekumeniniam judėjimui, 
krikščionių vienybei.

Maldos už krikščionų vieny
bę savaitė buvo baigta Vilniaus 
Šv. Jono šventovėje ekumeninė
mis pamaldomis, kuriose daly
vavo vyskupas Jonas Boruta, 
vyskupas Jonas Kalvanas ir ar
kivyskupas Chrizostomas.

TORONTO
Kanados lietuvių sporto 

fondas nuoširdžiai dėkoja Ire
nai Ignaitienei už $500 auką sa
vo vyro a.a. Vinco Ignaičio vie- 
nerių metų mirties sukakties 
proga.

Toronto vyrų choras “Aras” 
su dėkingumu praneša, kad ga
vo per Laimą Mačionienę 300 
dol. iš paskirstomų pinigų, už
darant choro “Varpas” sąskaitą.

Choro valdyba
Lietuviškai radijo progra

mai “Tėvynės prisiminimai” 
gauta $81 auka iš choro “Var
pas” uždaromo iždo. Nuoširdi 
padėka už paramą.

Vedėja Violeta Simanavičiūtė- 
Laurinavičienė

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai “Lietuvių Namai” Vil
niuje aukojo: $50 - E. Žolpienė; 
$10 - B. Vilkienė; $9 - P. Iva
nauskienė. A.S.

A a. Balio Balaišio atmini
mui vietoj gėlių Romualdas 
Dumčius “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $50.

A. a. Vladui Stabingiui mi
rus, užjausdami žmoną Eugeni
ją, dukras bei artimuosius, Zig
mas ir Ona Girdauskai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $30.

Tautietė iš Lietuvos, 40 m. 
amžiaus, norėtų atvykti Kana- 
don laikinam darbui - vaikų ar 
senelių priežiūrai. Jai reikalin
gas atitinkamus iškvietimas. Jos 
adresas: Eva Naikauskienė, So
dų 17, Tauragė, Lithuania.

Pamiršti pinigai. Royal ban
ke (Jane ir Shorenham Branch) 
Jono Zelecko, kurio adresas 
600-35 Shorenham Dr., North 
York, Ont., sąskaitoje, code 341, 
classification 6 yra $849.19. Pas
kutinį kartą į šią sąskaitą įdėti 
pinigai buvo 1989.VIII.8. To
ronto Dominion banke (Lake
shore Rd. ir Brook Branch, 271 
King St.) T. Jakščio, kurio ad
resas 3567 Lakeshore Rd., To
ronto, Ont. sąskaitoje, code 
233, classification 6 yra $661.58. 
Paskutinį kartą įdėti pinigai - 
1989.1.18.

Kauno arkivyskupijos “Vaikų 
dienos centrams” aukojo $100 P. 
O. Vėžauskai.

Reikšdami užuojautą E. Šo- 
pienei, mirus jos dukrelei Vidai, 
Bronė ir Juozas Staniai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $40.

Torontietis Darius J. Ross, 
praėjusį rudenį apsigyvenęs Lie
tuvoje, pradėjo rašyti savait
raštyje The Baltic Times. Sa
vaitraštis leidžiamas anglų kal
ba Rygoje; turi biurus Taline ir 
Vilniuje. Jame spausdinamos 
Baltijos kraštų politinės, ekono
minės ir kultūrinės žinios bei 
straipsniai. Sausio 27-vasario 2 
d. numeryje pasirodė Dariaus 
Ross straipsnis, kuriame jis 
apibūdina odontologijos būklę 
Lietuvoje, pasitelkdamas pokal
biams privačias klinikas turin
čius dr. A. Karčiauską ir dr. D. 
Pocebutą. Jis taip pat mini to- 
rontiečius - dantistą dr. J. Bir- 
giolą ir ortodontą dr. R. Karką, 
kurie yra apsilankę bei susipa
žinę su savo sričių praktika Lie
tuvoje ir pateikę savo nuomo
nes apie ten padarytą pažangą. 
D. Ross yra įrašytas laikraščio 
metrikoje kaip bendradarbis. 
Kitame The Baltic Times nu
meryje (vasario 3-9) jis rašo 
apie tris restoranus, atsidariu
sius Vilniuje, ir taip pat apie 
Lietuvos turizmo naują tinklala- 
pį internete (www.travel.lt). 
Įdomu skaityti jo sklandžia ang
lų kalba parašytus straipsnius. 
Tai yra dar vienas reikšmingas 
pavyzdys, išeivijos teikiamos pa
galbos ir naudingų ryšių su tė
vyne.

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

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP

Patarnauju visose pensijų srityse
Net Worth Financial Planning Inc. 

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus)
Į 416 588-2808

WALTER V. DAUGINIS
INSl’ISANC K - IHtAUDIiH/

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

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

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

Faksas 416 620-7584

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

115 Lakeshore Rd. E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 Tcl.I 905 271-7171 

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

DENTAL CARE
Dr. J. S irgi ola s
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West

Tel. (416) 763-5677

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, B.Sc., LLB.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

^UčdLstra Travel_______
& Services Inc.

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:

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

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

* Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas *

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

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

Siuntiniai laivu ir lėktuvu
TIESIOG į VILNIŲ

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

Pristatymo kaina $15 už siuntinį

Tel. (416) 233-4601

http://www.travel.lt
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Apapilio žinios

- Vasario 16, trečiadienį, iš 
Lietuvos kankinių šventovės palai
dota a.a. Veronika Mikelėnienė, 91 
m. amžiaus.

- Vasario 16-tosios minėjimas 
Vasagos apylinkėje buvo vasario 
16, trečiadienį, 2 v.p.p. Gerojo Ga
nytojo šventovės salėje. Paskaitą 
skaitė KLB krašto valdybos pirm. 
Algirdas Vaičiūnas. Po meninės 
programos buvo vaišės.

- Vasario 16-sios minėjimas 
Delhi apylinkėje buvo vasario 19, 
šeštadienį parapijos salėje. Paskaitą 
skaitė Indrė Cuplinskaitė, o me
ninę programą atliko Lilija Turū- 
taitė su “Dainos” vienetu iš To
ronto.

- Vasario 20, sekmadienį Lie
tuvos kankinių šventovėje buvo iš
kilmingai paminėta Vasario šešio
liktoji. 11 v.r. pamaldose su savo 
vėliavomis dalyvavo Toronto VI. 
Pūtvio kuopos šauliai, KLK moterų 
draugija ir “Rambyno” bei “Šatri
jos” tuntų skautai.

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

- Mišios vasario 27, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Petrę Brokaity- 
tę; 11 v.r. už parapiją; Wasagos Ge
rojo Ganytojo šventovėje 3 v.p.p. 
už a.a. Bronių Pakštą; Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje, vasario 26, 
šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. Stasį Au- 
gustinavičių.
Išganytojo parapijos žinios

- Antradienį, 7.30 v.v. Vandos 
Norvaišienės bute posėdžiaus para
pijos taryba.

- Sekmadienį 11.15 vai. ryto 
pamaldos, po kurių bus metinis vi
suotinis parapijos susirinkimas Lie
tuvių Namų patalpose. Tikimės 
gausaus atsilankymo. Visi konfir
muoti nariai turi teisę balsuoti.

- Nuoširdžiai dėkojame muz. 
Lilijai Turūtaitei bei “Aro” choris
tams, kurie įspūdingai pagražino 
Vasario 16-tosios pamaldas.

- Nuoširdžiai dėkojame tary
bos nariui Ričardui Hiršui ir kun. 
Tim Dutcher-Walls už pamaldų lai
kymą sekmadienį, vasario 13, kle
bonui sveikstant po operacijos.

- Praeitą sekmadienį pamaldų 
metu buvo prisiminta a.a. Marija 
Radzevičienė, gimusi 1921 m. kovo 
7 d. ir mirusi Toronte pernai vasa
rio 20 d., sulaukusi 77 m. amžiaus. 
Velionė palaidota Šv. Jono liet, ka
pinėse. Paliko liūdinčius draugus 
bei Išganytojo parapiją.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio popietėje, vasa

rio 20 dalyvavo 192 svečiai. Svečių 
knygoje pasirašė Birutė Onušaitie- 
nė iš Sakių. Pranešimus padarė LN 
valdybos narys J. R. Juodis.

- Sekantis LN valdybos posė
dis įvyks š.m. vasario 24 d., 7 v.v.

- LN visuomeninės veiklos ko
miteto susirinkimas įvyks š.m. vasa
rio 27 d., 1.30 v.p.p. LN seklyčioje.

- Slaugos namų vajaus komite
tas dėkoja visiems aukotojams už 
nuoširdų dosnumą ir paramą Slau
gos namams. Pakeitus adresus ar 
pastebėję aukotojų sąraše klaidas, 
prašoma nedelsiant pranešti LN 
raštinei tel. 416 532-3311. Galintie
ji prisidėti prie aukų rinkimo vajaus 
darbų kviečiami skambinti V. Kul
nim tel. 416 769-1266. Slaugos na
mams aukos priimamos Toronto ir 
Hamiltono kredito kooperatyvuose 
arba siųsti tiesiog Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St., W. Toronto, Ont. M6P 1A6.

- Toronto Lietuvių Namų ir 
Labdaros fondo narių metinis susi
rinkimas įvyks 2000 m. kovo 26, 
sekmadienį, karaliaus Mindaugo 
menėje. Registracija - 1 v.p.p., su
sirinkimo pradžia - 2 v.p.p. Šiais 
metais į Lietuvių Namų valdybą 
bus renkami keturi nariai/ės tre
jiems metams ir į revizijos komisiją 
- vienas narys/ė trejiems metams.

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

- Š.m. balandžio 13-14 d.d. LN 
moterų būrelis rengia drabužių ir 
daiktų išpardavimą “Bazarą”. 
Daiktus prašome atnešti į Lietuvių 
Namus iki balandžio 10 d. Išparda
vimas įvyks LN salėje “B”. Gautas 
pelnas bus skiriamas Slaugos namų 
statybos fondui paremti. Dėl pla
tesnės informacijos prašome kreip
tis į LN raštinę tel. 416 532-3311.

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

skiriamas Slaugos namų statybai.
Šv. Jono lietuvių kapinėms au

kojo: $100 - P. Kondrotas; $50 - B. 
Dobrovolskis (a.a. Marijos Vaitkie
nės atminimui).

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį per Va

sario 16-tosios minėjimo Mišias 
giedojojo sol. Anita Pakalniškytė- 
Puodžiūnienė ir jungtinis parapijos 
bei “Volungės” choras.

- “Atgaivink” programos ket
virtasis ciklas prasidės kovo 5 d. te
ma “Kvietimas būti mokiniu” ir tę
sis šešias savaites. Šių šešių savaičių 
ciklo bendra tema yra “Mokinystė”. 
Praeitą sekmadienį vyko registraci
ja į būrelius. Visi yra kviečiami 
įsijungti į šią visiems parapijiečiams 
skirtą programą.

- Parapijos tarybos susirinki
mas vyksta šį trečiadienį, vasario 
23, 7.30 v.v. T. Bernardino kamba
ryje. Metinis visų parapijiečių susi
rinkimas yra šaukiamas Verbų sek
madienį, balandžio 16, 12.30 v.p.p. 
parapijos salėje.

- Ekumeninės pamaldos, ku
rias organizuoja Toronto lietuvių 
parapijos, vyks balandžio 5 d., 7 
v.v., ir jų metu pamokslą sakys lie
tuvių liuteronų Išganytojo parapijos 
klebonas kun. A. Žilinskas, o ba
landžio 9 d., Išganytojo parapijoj 
pamokslą sakys katalikų kunigas.

- KLK moterų dr-jos parapijos 
skyriaus susirinkimas įvyks šį sek
madienį vasario 27, po 11.30 v. Mi
šių Parodų salėje. Susirinkimo pro
gramoje Anelės Puterienės lietuviš
kos juodos duonos kepimo ir sūrių 
spaudimo pamoka ir einamieji rei
kalai. Skyriaus pirmininkė yra Va
lerija Siminkevičienė vakarais tel. 
671-9131 ir dienomis tel. 533-0621.

- Parapijos metinės rekolekci
jos, kurias praves prel. Kazimieras 
Vasiliauskas, vyks balandžio 6-9 d.d.

- Parapijos persikėlimo vajaus 
komiteto ruošiamas pokylis su raš
tiškom varžytinėm (silent auction) 
įvyks kovo 4, šeštadienį, 5.30 v.p.p. 
parapijos salėje. Bilietų galima gau
ti sekmadieniais po Mišių salėje, o 
kitu laiku pas V. Tasecką tel. 905 
824-4461. Meninę programą atliks 
parapijos jaunimas, Rasos Poskoči- 
mienės sukurtą ir Reginos Ginio- 
tienės bei Dalios Viskontienės pa
ruoštą muzikinį veikalą. Visi kvie
čiami savo dalyvavimu prisidėti 
prie lėšų telkimo vajaus. Statybai 
paruošiamieji darbai parapijos skly
pe jau prasidėjo. Iki šiol žemės 
nupirkimui jau sutelkta $1,366,573.

- Mišios sekmadienį vasario 27: 
8.15 v.r. už a.a. Vladą Sondą, 9.15 
v.r. už a.a. Anelę Rybelienę ir a.a. 
Vytautą Astrauską, 10.15 v.r. už 
a.a. Joną Baronaitį, už a.a. Sonją 
Paulionienę, už a.a. kun. Antaną 
Prakapą, OFM, ir a.a. Stefą Dabra- 
volskienę, 11.30 už gyvus ir miru
sius parapijiečius.

Maironio mokyklos žinios
- Dėmesio! Vasario 26 d. bus 

daromos klasių nuotraukos.
- Gražiai praėjo mokyklos Va

sario 16-tosios minėjimas, priėmė
me garbės svečius: Lietuvos amba
sadorių Kanadai Rimantą Šidlaus
ką, lydimą Lietuvos garbės konsulo 
Hario Lapo ir KLB valdybos pirm. 
Alg. Vaičiūno. Atskiros klasės pasi
rodė dainomis, kanklių grojimu ir 
eilėraščiais.

- Dėkojame kun. Ed. Putri
mui, kuris mus apdovanojo vaizda
juostėmis vaikams iš Lietuvos kata
likų televizijos studijos.

- Kovo mėnesį bus mokslo me
tų pertauka - nebus pamokų kovo 
11 ir 18 d.d. Z.S.

Muziejaus-archyvo žinios
- Primename, kad muziejuje 

dabar vyksta nauja paroda “Lietuva 
gina laisvę”, fotografo J. Žitkaus 
nuotraukos, kurias padovanojo Pa
nevėžio kraštotyros muziejus, taip 
pat niekur neskelbtų partizanų nuo
traukų bei retų protesto mitingų 
plakatų pavyzdžiai. Kviečiame visus 
apsilankyti sekmadieniais arba pir
madieniais po pietų.

Ontario provincijos prem
jeras Mike Harris Vasario 16- 
tosios proga pasiuntė Lietuvos 
generaliniam konsului H. Lapui 
sveikinimą, kuriame jis rašo: 
“Ontario provincijos vyriausy
bės ir gyventojų vardu sveikinu 
Jus Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga. Linkime Jūsų at
stovaujamam kraštui ir jo pilie
čiams laimės ir sėkmės naujame 
tūkstantmetyje”.

Į Pasaulio lietuvių seimą iš 
KLB Toronto apylinkės kandi- 
tatuoja vienintelė Danutė Gar- 
baliauskienė. Inf.

Pasaulio jaunimo dienos 
Romoje su šv. Tėvu ir ekskursija 
į Graikijos Atėnus ir Korinto 
miestus, Italijos Bari, Pompė- 
jaus, Florencijos, Asyžiaus, Ve
ronos, Venecijos ir Milano 
miestus įvyks š.m. rugpjūčio 9- 
26 d.d. Kelionės $500 įmokėji- 
mą iki gegužės 1 d. priima R. 
Valadka tel. 231-1061 ir kun. E. 
Putrimas tel. 533-0621. Numa
tytas 40 keleivių skaičius. Inf.

Prisikėlimo parapijos persikėlimo vajui paremti 
IŠKILMINGAS POKYLIS 

ir TYLIOSIOS VARŽYTINĖS
įvyks š.m. kovo 4, šeštadienį, Prisikėlimo parapijos salėse

g karo niegtantoji':
Tyliosios varžytinės - pradžia 5.30 val.vak.
Vakarienė ir meninė programa - 7 vai. vak.

MENINĖ PROGRAMA: RASOS POSKOČIMIENĖS sukurtą muzikinį spektaklį “Į Torontį” 
atliks parapijos jaunimas, paruoštas DALIOS VISKONTIENĖS ir REGINOS GINIOTIENĖS

Bilietai - $100 asmeniui
Bilietus galima užsisakyti pas J.Vingelienę tel. 416 233-8108

ir
Medžiotojų ir žūklautojų klubas TAURAS
maloniai kviečia į TRADICINĮ METINĮ

PROGRAMOJE: Toronto lietuvių vyrų choras "Aras" 
Žvėrienos vakarienė su vynu. Vaclovo Povilonio muzika.
Įėjimas $20. Pakvietimai gaunami Lietuvių Namų sekmadienio 
popietėse, pas J. Šimkų tel. 416 231-9425, pas klubo narius ir 
prie Įėjimo. Rengėjai

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

VASARIS YRA RRSP INDĖLIŲ MĖNUO
LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

TTTT PARAMA
© turi platų indėlių pasirinkimą
© moka aukštas palūkanas
© siūlo “Mutual Funds” ir “Index-Linked” 

investicijas
© neima mokesčių už patarnavimus

© mielai perkels RRSP indėlius iš kitų įstaigų 
© tuoj pat išduoda kvitą mokesčių atleidimui 
© gali pervesti RRSP santaupas į RRIF 

nemokant valdžiai jokių mokesčių

Jei trūksta santaupų, PARAMA mielai perves paskolą labai gerom sąlygom!

PASKUTINĖ INDĖLIŲ DIENA 1999 METAMS - VASARIO 29
Skyriai: 1573 Bloor St. W., Toronto Tel.: 416 532-1149

2975 Bloor St. W., Etobicoke Tel.: 416 207-9239

Tikinčiosios Lietuvos diena 
šiais metais bus švenčiama lie
tuvių katalikų parapijose Kana
doje kovo 5, sekmadienį. Ta 
proga šventovėse daromos rink
liavos Lietuvos Katalikų Bend
rijai įvairiems užmojams pa
remti.

Kanados lietuvių katalikų 
centras

Pianistės Ilonos Beresnevi- 
čienės ir smuikininko Ačio 
Banko koncertas “Romantiška 
serenada” įvyks š.m. kovo 5, 
sekmadienį, Humbercrest Uni
ted Church (16 Baby Point Rd., 
Toronte). Įėjimas - $13 ir $15. 
Dėl informacijos skambinti tel. 
416 536-6033. Koncertas yra da
lis “Music at Humbercrest” se
rijos, kurią rengia “Calyx” grupė.

Tradicinis mažlietuvių šiu
pinys įvyks kovo 7, antradienį, 7 
v.v. Prisikėlimo parapijos salėje. 
Visi tautiečiai maloniai prašomi 
dalyvauti, kur jų lauks garuo
jantis šiupinys su visais priedais, 
paruoštas pagal senus lietuvi
ninkų receptus. Jaunosios kar
tos mažlietuvės uoliai puoselėja 
tėvų ir protėvių tradicijas. Jų 
pastangos užsitarnauja nuošir
džios paramos ir gausaus tautie
čių atsilankymo, i.a.

“Gloria in excelsis” yra vie
nas seniausių himnų Dievo gar
bei. Šį įžymaus kompozitoriaus 
John Rutter kūrinį pirmą kartą 
Kanadoje atliks jungtinis išeivi
jos lietuvių choras: Toronto 
“Volungė”, Klyvlando “Exulta- 
te” ir Čikagos “Dainava”. Kon
certas įvyks Toronte balandžio 
2 d., 3 v.p.p. MacMillan teatro 
salėje, esančioje šalia Royal 
Ontario Museum. Įėjimas - 
$20, $25, $30 asmeniui.

KLB žinios
Nuo vasario mėn. 21 d. 

KLB raštinės darbo valandos: 
pirmadieniais - 9 v.r. iki 5.30 v. 
p.p.; antradieniais - 9 v.r. iki 6. 
30 v.p.p.; ketvirtadieniais - 9 v. 
r. iki 1 v.p.p.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

j (jjoiuua^ |
S iCJA Toronto pensininkų Klubo choro « 
x "DAIMA"zvadovaųjamo muz. x
g O?# LILIJO5 TURŪTAITĖ5, | 

J KONCERTAS I 
x įvyks 2000 m. kovo 5, sekmadienį, 3 v.p.p. x 
x Toronto Lietuvių Mamų didžiojoje salėje, 1573 Bloor st. w. x

X Bilietai gaunami prie Įėjimo - $10 asmeniui.

x Visus kviečiame atsilankyti x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

“GENTIES GIESMĖS” 1
TRYS CHORAI

Čikagos “Dainava” * Klyvlando “Exultate” 
Toronto “Volungė”

KONCERTUOS
š.m. balandžio 2, sekmadienį, 3 v.p.p.

University of Toronto-MacMillan Theatre
Bilietai - $20, $25, $30

Užsakyti bilietus skambinant tel.
416 763-4013, 905 279-8226

XI LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖS KOMITETAS

kviečia
TAUTODAILĖS-LIETUVIŠKŲ RANKDARBIŲ

kūrėjus-menininkus,
norinčius šventės proga pardavinėti savo kūrinius

Regal Constellation viešbutyje,
teirautis telefonu 905-275-6505

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

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
senyvą moterį ir kartu gyventi. 
Skambinti tel. 519 785-0736.

• Ar jau parėmei Kanados lietuvių 
kultūros muziejų?

MONTREAL
Vasario 13 d. Montrealio lietu

viai rinkosi į Aušros Vartų parapiją 
paminėti 82 metų demokratinės 
Lietuvos sukaktį. Šauliai ir katali
kės moterys dalyvavo su vėliavomis. 
Taip pat buvo Kanados, Lietuvos ir 
Kvebeko provincijos vėliavos. Pa
dėtas vainikas prie žuvusiems dėl 
Lietuvos laisvės paminklinės lentos. 
Apypilnėje šventovėje šv. Mišias 
Lietuvos intencija aukojo kun. Ka
zimieras Ambrasas, S J, asistuoja
mas kun. Stanislovo Kazėno, SJ. 
Pamokslą pasakė kun. K. Ambra
sas. Puikiai giedojo parapijos cho
ras ir solistė Elena Grumbinienė. 
Vargonais palydėjo muz. Lavrenti 
Djintcharadze. Pamaldos baigtos 
Lietuvos himnu.

Salėje šio renginio pranešėja 
Silvija Staškevičienė atidarė minėji
mą, paprašė sugiedoti “O Canada” 
ir vienos minutės susikaupimu pa
gerbti žuvusius dėl Lietuvos laisvės. 
Sekė kun. S. Kazėno įdomi paskai
ta, paįvairinta prisiminimais iš so
vietinės okupacijos laikų. Šia proga 
žodžiu sveikino Henri-Francois 
Gautin, Verduno atstovas Kvebeko 
atstovų rūmuose, latvių vardu And
ris Spura ir estų - Jann Raudsepp. 
Tada buvo pristatyti Lietuvos kari
ninkai iš St. Jean bazės - vyr. Itn. 
Algis Baltaduonis ir Itn. Donatas 
Antanevičius. Proginius sveikini

LITAS

mus atsiuntė Kanados ministeris 
pirmininkas Jean Chretien ir finan
sų ministeris Paul Martin.

Koncertinę programos dalį 
pradėjo dainos vienetas “Aušra”. 
Jei anksčiau “Aušroje” buvo tik 
moterys, tai šiuo kartu su jomis pa
sirodė penki balsingi vyrai. Ši grupė 
per du išėjimus padainavo šešias 
dainas, kurių keturios harmonizuo
tos muz. L. Djintcharadze. “Aušra” 
padainavo dailiai. Solistė S. Grum
binienė žavėjo šešiomis dainomis. 
Viskam akompanavo ir “Aušrai” 
dirigavo muz. L. Djintcharadze. Po 
dainų minėjimo rengėjų vardu Arū
nas Staškevičius padėkojo visiems 
svečiams ir programos atlikėjams. 
Minėjimas baigtas Lietuvos himnu. 
Sekė Teresės Mickienės paruoštos 
vaišės, kurių metu svečiai dar mie
lai šnekučiavosi. Minėjimą rengė 
KLB Montrealio apylinkės valdyba 
su Montrealio šaulių talka.

Aušros Vartų parapijos admi
nistratorius Romas Verbyla nuo va
sario 19 d. iki kovo 9 d. nebus 
Montrealyje. Reikalui esant, kreip
tis į parapijos tarybos narę Geno
vaitę Kudžmienę tel. 365-5624.

“LK Mindaugo-Neringos” šau
lių kuopa vasario 27 d. tuoj po pa
maldų šaukia visuotinį metinį susi
rinkimą Aušros Vartų parapijos sa
lėje. B.S.

Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

DĖKOJAME už pasitikėjimą pavedant 
mūsų įstaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUS

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

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

Aukojo “Tėviškės žiburiams"
$255 - A. Rūta; $158 - V. Kubilius; 
$100 - G. A. Sakus, Toronto Vlado 
Pūtvio šaulių kuopa; $60 - dr. A. 
Šalkus; $57 - dr. J. Sungaila, J. 
Kari; $52 - J. Lukša; $50 - B. Lu
nas, J. Jaseliūnas, A. Ruzgys, J. 
Butkus, V. Jankaitis; $27 - B. Lau
čys; $20 - T. Žvirblinskas, B. Liš- 
kauskas, D. Šablinskas; $17 - V. 
Gudaitis, M. Čeponis; $10 - I. 
Žmuidzinas, L. Rzesauskas, P. Kra- 
veckas, R. Balsys; $9 - M. Janeliū- 
nas; $7 - M. Gverzdys, J. Rovas, H. 
Bernotas, J. Adomonis, J. Karec- 
kas; $5 - S. Zavys; $3 - J. Kupitis.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$60 - A. Lukas, T. Zailskas, E. Ja- 
siūnas, M. Chrolavičius; $57 - G. 
Kliorikaitis; $56 - E. Markauskas; 
$55 - P. Besasparis, A. Kilinskas, 
H. Adomonis, S. Barčaitis, A. La
kas, J. Kuncaitis; $53 - V. Kerbelis,
A. Vapsva, V. Demikis, J. Ladyga, 
E. StUnguris, D. Puzeris, A. Gu
džiūnas, V. Bražys, J. Dransuta- 
vičius, A. Žemaitaitis, A. Petokas,
B. Kasperavičius, P. Kareckas, A. 
Plėnys, J. Plėnys, A. Battiston, V. 
Naruševičius, S. Virkutis, J. Ado
maitis, H. Radėnas, G. Dragūnas, 
T. A. Šiurna, N. Liačas, V. Vaitkus, 
V. Paulionis, J. Poška, O. Svarins
kas. M. Galinauskas, R. Kmieliaus
kas. J. Jaseliūnas, A. Valius, L. Bi-

gauskas, J. Stravinskas, L. Petravi
čius, A. Margis. J. Lukša, J. Macke
vičius, L. Pliūra, V. Aušrotas, O. 
Berentas, J. Akelaitis, J. Arcimavi- 
čius, J. Bieliūnas, V. Žalnieriūnas, 
I. Kairys, dr. V. D. Kvedaras, E. Ja- 
sin; $52 - O. Mučinskas, M. Berno- 
taitis, J. Pacevičius, V. Anskis, P. 
Vilutis.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$100 - J. Driaunevičius. dr. J. J. 
Vingilis; $75 - V. Timošcnko, A. 
Jonelis; $70 - A. Zubrickas; $65 - 
M. Joksas, P. Kariūnas, J. Radas, 
Z. Saunoris, V. Mikalonis; $63 - Č. 
Masaitis, B. Sriubiškis, J. Bakis, dr. 
S. Čepas, A. Regis, B. Tumosa, 
kun. R. Krasauskas, J. Gataveckas, 
P. Lukoševičius, V. Biskys, dr. A. 
D. Dickson, G. Smolskis, J. Kablys, 
M. Kizis.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir 
visiems, kurie, siųsdami reguliarią 
prenumeratą, prideda ir auką.

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.

Paieškojimas
Bronius Grabauskas, gyvenan

tis Marijampolėje, LT 4520 Amb- 
razevičiaus-Brazaičio 7-27 Lietuvo
je, ieško brolio Gedimino, gimusios 
1929 m. Skardupių kaime, Gražiš
kių valsčiuje, Vikaviškio apskrity.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 

atlieka įvairiausius 
statybos-remonto darbus.

Įvedame dujotiekius, oro ir van
dens šildymo sistemas, atliekame 
visus elektros bei vandentiekio dar
bus, nusausiname rūsius, den
giame stogus ir t. t. Garantuoja
me gerą darbo kokybę. Skambinti 

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

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 12 metų

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.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE


