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Kokia ateitis?
Žmonija atsistojo prieš naują tūkstantmetį. Saky

tum artojas su žagre prieš plačiausius dirvonus, laukian
čius purenimo, kad žemė sužydėtų, kad neštų daug gerų 
ir sveikų vaisių.

N
ESUNKU įsivaizduoti, kad kiekvienas asmuo at
skirai, šeimos bei organizacijos, bendruomenės ar 
tautos stengsis viską daryti, kad taip būtų. Teks 
rankose tvirtai laikyti žagrę, kad darbų, užduočių bei vil

čių vagos verstųsi tiesios, gilios ir vienodos. Kaip tai atsi
tiks (jei atsitiks), sunku dar spėlioti, juo labiau pranašau
ti. Vienas reiškinys yra žinomas, aiškus ir vis pasikartojan
tis - tai laiko slinktis, kuri stato ir griauna, degina ir gesi
na, gimdo ir žudo, myli ir smerkia... Šitaip ir išryškėja ta 
amžinoji gėrio ir blogio kova, nepažįstanti kalendorinių 
pokyčių, liečianti kiekvieną žmogų nuo lopšio iki karsto. 
Kas gi nesidžiaugtų, jei ji mūsų neliestų, jei į tą kovą būtų 
galima tik iš šalies pažiūrėti kaip amfiteatre į areną, kur 
gladiatoriai kaunasi su alkanais žvėrimis. Būdami nelie
čiami juk galėtume ramiai sau planuoti gyvenimą, kokio 
norime, kurti kaip tik įstengiame, be perstojo piešti že
miškojo rojaus viziją. Deja, kaip matome ir žinome, tikro
vė yra kitokia. Gal tik rečiau prisimename, kad toji nesi
baigianti gėrio ir blogio kova glūdi mumyse pačiuose. To
dėl mes nesame ir negalime būti kažkokie pasyvūs stebė
tojai, juo labiau teisėjai. Kad ir kaip norėtume, šito pa
keisti neįmanoma. Kas mums įmanoma ir kas tikrai dary
tina - tai budėti. Ir budėti taip, kad nepradėtume tų dvie
jų prigimtinių pradų - gėrio ir blogio - maišyti, sukeisti 
vietomis, sutapatinti ir po to pasimesti.

T
OKIOS rūšies pasimetimas dar visai neseniai kūrė 
ištisas blogio imperijas. Kaip žinome, kai kurios 
jau sugriuvusios, kai kurios dar gyvos, veiksmin
gos, žmoniją vergiančios ir klaidinančios. Blogio pasėliai 

išaugino įdomių spalvų, bet nuodingus daigus, kurių atža
los gajos. Ir tai turbūt dėl to, kad lengviau nekęsti negu 
mylėti, lengviau gauti negu duoti, lengviau nematyti negu 
pagelbėti, lengviau dykinėti negu dirbti, lengviau griauti 
negu statyti... Šitose priešpriešose žmonija nuo amžių 
kankinasi ir kenčia, kažko vis laukia ir tikisi, vis tarytum 
tame amfiteatre sėdėtų. Pradėdami naują tūkstantmetį 
galime vienas kitą klausti, ar bus kada geriau, ar bus ki
taip? Ir klausiame be galo, be krašto, viešai ir visaip tuos 
klausimus skleidžiame, dairomės atsakymų išrinktose val
džiose, religinėse bendruomenėse, kad tie amžinieji neri
mo šešėliai nebesidriektų po kojomis, kad vieną kartą pa
saulyje būtų šviesu ir gera. Užuot bandę save priversti ti
kėti, kad pasaulis bus šviesesnis, kai mes patys kcisimės, 
darome viską, kad išliktume nuošaly, nes taip patogiau ir 
ramiau, nes kodėl aš su savimi ką nors turiu daryti, jeigu 
anas nedaro? Užtat geriau skleisti kokias nors naujas idė
jas, už kurių žmonija kabintųsi ir lauktų. Europoje žlugus 
totalitariniams režimams, apgautos tautos dairosi naujų 
kelių, jungiasi į ekonomines bei karines sąjungas. Pilna 
žiniasklaida kasdienių pranešimų apie tarptautines konfe
rencijas. Prasiveržia kosmopolitinių bei utopinių idėjų 
srovės. Viskas lyg nauja, modernu - naujų vilčių ir lūkes
čių laikotarpis. Tegu, tegu, kad tik aš išlikčiau koks buvau 
ir esu. Taip ir pradedame naująjį tūkstantmetį, kaskart 
vis ryškiau virsdami įdomiais mechanizmais, kurie patys 
savęs nebegali kontroliuoti. Jei taip - kokia gi ateitis? Pa
simetusiam ir paklydusiam keliai nebeaiškūs, baimę ke
liantys, kur aš tais keliais nueisiu? Atsakymo beieškant 
vertėtų prisiminti Išganytojo žodžius: “Aš esu tiesa, kelias 
ir gyvenimas”. Tikintis geresnio rytojaus pradžiai to už
tektų. Č.S.

Lietuvos premjeras Varšuvoje

KANADOS ĮVYKIAI
Naujo šimtmečio pradžia

Jubiliejiniai 2000-ji metai 
jau praeityje, o su 2001 metais 
atkeliavo naujas šimtmetis ir 
naujas tūkstantmetis. Ta proga 
MacLean’s/Global TV apklausė 
1,400 kanadiečių įvairiose pro
vincijose, ką jie galvoja apie sa
ve ir savo kraštą ir prašė paly
ginti dabartinę situaciją su pa
dėtimi 1975 metais, t.y. prieš 25 
metus (duomenys išreikšti nuo
šimčiais). Į klausimą, kokie 
spręstini klausimai svarbiausi 
šiuo metu, atsakymai išsirikiavo 
šitaip: sveikatos tarnyba (35), 
ekonomija/bedarbystė (11), so
cialinė rūpyba/švietimas (10), 
mokesčiai/GST (8), valdžios 
veikla/biudžetas (7), nusikalti- 
mai/žiaurybės (3), gamtosauga 
(3), valstybinė vienybė (2). 
Daugiau žmonių yra žiūrinčių 
optimistiškai į ateitį (38), negu 
pesimistų (32); daugiau tikinčių 
į geresnę ateitį apskritai Kana
doje (39) ir asmeniškai (45), ne
gu galvojančių, kad ekonominė 
padėtis blogės apskritai krašte 
(20) ar asmeniškai (15); bet per 
paskutinius kelerius metus 
žmonių nuomonė apie Kanados 
politikus daugiau pablogėjo 
(50), negu pagerėjo (8)- Įdomūs 
pasiūlytų valdžios projektų pir

menybių palyginimai: ar norėtu
mėte, kad Kanada būtų pirmau
janti pasaulyje gamtosaugos sri
tyje (56) ar turėtų palyginamai 
mažesnius mokesčius (39); skir
tų daugiau pinigų kariuomenės 
modernizavimui (19) ar pasirū
pintų pastoge benamiams (75); 
garantuotų geras pensijas seni
mui (66) ar finansiškai skatintų 
modernios technologijos puose
lėjimą (29); labiau finansiškai 
paremtų menus ir kultūrą (43) 
ar skirtų daugiau pinigų sportui
(45) . Į klausimą, ar Kanada yra 
nuobodus kraštas, dauguma at
sakė neigiamai (70), tik mažu
ma sutiko (19).

Lyginant pokyčius 25 metų 
laikotarpyje Kanadoje, labiau
siai pagerėjusios sritys yra elge
sys homoseksualų atžvilgiu (72), 
elgesys matomų mažumų atžvil
giu (66), seksualinis laisvėjimas 
(51), geresnės galimybės jauni
mui (51) bei sveikata ir gerovė 
(48). Labiausiai pablogėjusios 
sritys: sveikatos rūpyba (61), 
asmeniškas saugumas (51), eti
nės ir moralės normos (50), ap
linkos būklė (49) bei švietimas
(46) . Kokie projektai Kanadoje 
būtų svarbiausia įgyvendinti,
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Savaitė ]
Delegacija Briuselyje

Lapkričio 22-23 d.d. Lietu
vos parlamentarų delegacija da
lyvavo Briuselyje, Belgijos Ka
ralystėje vykusiame septintaja
me Europos sąjungos (ES) ir 
Lietuvos jungtinio parlamenti
nio komiteto posėdyje, praneša 
ELTA/LGTIC. Buvo aptartas 
Lietuvos pasirengimas narystei 
ES - Europos komisijos pažan
gos ataskaita, Europos parla
mento rezoliucija dėl Lietuvos, 
pažanga derybose dėl narystės 
bei politinė ir ekonominė Lietu
vos būklė. Posėdyje Lietuvos 
užsienio reikalų ministeris An
tanas Valionis patvirtino, jog 
Lietuvos darbotvarkė santy
kiuose su ES lieka ta pati - pa
baigti derybas dėl narystės 2002 
metais ir pasirengti prisiimti na
rystės teises ir įsipareigojimus 
2004 m. Lietuvos pažanga ku
riant veikiančią rinkos ekonomi
ką buvo teigiamai vertinama. 
Europos parlamento atstovai pa
brėžė, kad Lietuva turi aktyviai 
dalyvauti visuose procesuose, su
sijusiuose su Karaliaučiaus kraš
to priartinimu prie Europos.

Delegacijoje dalyvavo ketu
riolika saugumo ir gynybos, už
sienio reikalų bei biudžeto ir fi
nansų komiteto atstovai. Jie 
aplankė ŠAS (NATO) būstinę, 
išklausė ŠAS generalinio sekre
toriaus kabineto ir Politikos di
rektorato pareigūnų pranešimus 
apie dabartinius ŠAS vykstan
čius procesus, ŠAS-Rusijos san
tykius, ŠAS bendradarbiavimą 
su Ukraina, Narystės veiksmų 
plano procesą ir Lietuvos daly
vavimą jame.

Seimo nariai taip pat lan
kėsi vyriausiojoje karinių pajėgų 
Europoje vadavietėje Monsc, 
kur jie buvo informuoti apie 
ŠAS karinę struktūrą, strateginę 
vadavietę ir jai pavaldžius že
mesnio lygio štabus, o ir apie 
programą “Bendradarbiavimas 
taikos labui” bei ją koordinuo
jančiu centru.

Mokės kompensacijas
Susitikime su Lietuvos už-

ietuvoj e
sienio reikalų ministeriu Anta
nu Valioniu Vienoje Austrijos 
UR ministerė Benita Ferrero- 
Waldner lapkričio 28 d. užtikri
no jam, kad yra priimtas princi
pinis sprendimas kompensacijas 
mokėti tiesiogiai Lietuvos gy
ventojams, kurie Vokiečių oku
pacijos melu buvo išvežti į Aus
triją priverstiniams darbams. 
Nukentėjusiems atstovaujanti 
institucija turi perduoti Austri
jos kompensacijų fondui tikslius 
duomenis ir jų paraiškas. Dar 
nėra pabaigta suderinti galutinę 
kompensacijų mokėjimo tvarką, 
rašo BNS/LGTIC.

Vokietijos bendrovės ir 
įmonės, kurios karo metais nau
dojo priverstinius darbus, su
darė specialų 5 bin. markių (10 
bin. litų) kompensacijų fondą. 
Austrija ketina išmokėti dau
giau kaip 260 mln. dolerių (1.04 
bin. litų) Vidurio ir Rytų Euro
pos valstybių piliečiams, Antro
jo pasaulinio karo metais pri
verstinai išvežtiems darbui į 
Austriją. Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro duomenimis, šiuo metu 
Lietuvoje yra maždaug 10,000 
žmonių, priverstinai dirbusių 
Reiche (kurio Austrija buvo da
lis) ir turinčių teisę gauti kom
pensacijas.

Lenkijos prezidentas Liškiavoje
ELTA/LGTIC skelbia, kad 

Lenkijos prezidentas Aleksan
dras Kvasnevskis, perrinktas an
trai kadencijai, lankėsi Lietuvo
je gruodžio 1 d. Jis susitiko su 
Lietuvos prezidentu Valdu 
Adamkumi Liškiavoje, netoli 
Druskininkų, pažadėjo padėti 
Lietuvai siekiant narystės Euro
pos sąjungoje ir ŠAŠ (NATO). 
Prezidentai aptarė elektros tilto 
statybos klausimus, tikisi, kad 
statybos darbai prasidės kitą pa
vasarį.

Lankėsi Olandijos pareigūnė
Dviejų dienų vizitu Lietuvo

je lapkričio 29-30 d.d. lankėsi 
Olandijos Karalystės atstovų rū
mų pirmininkė Jeltje van Nieu-

ŽIVILĖ MAKAUSKIENĖ

“Kadangi užsienio politiko
je didelę reikšmę turi simboliai, 
Lietuvos ministerio pirmininko 
ir užsienio reikalų ministerio 
pasirinkimą pirmojo užsienio vi
zito vykti į Lenkiją suvokiame 
kaip ženklą tęsti gerus kaimyni
nius santykius” - po susitikimo 
su Lietuvos min. pirmininku 
Rolandu Paksu sakė Lenkijos 
premjeras Jerzy Buzek.

Lietuvos ir Lenkijos vyriau
sybių vadovai Varšuvoje patvir
tino, kad abi šalys turi vienodus 
užsienio politikos tikslus. Ro
landas Paksas informavo Lenki
jos premjerą, esą Lietuvos vy
riausybė sekančių metų biudže
to projekte nusprendė krašto 
apsaugai skirti 1,95% bvp, tuo 
patvirtindama, kad Vilnius laiky
sis tarptautinių įsipareigojimų.

Lietuvos ir Lenkijos prem
jerai Varšuvoje susitarė kuo 
skubiau pradėti elektros linijų 
tiesimą. Gruodžio 13 dieną pra
dės veikti speciali darbo grupė, 
kuri užsiims šio projekto įgyven
dinimu.

R. Paksas, atsakydamas į 
žurnalistės klausimą, ar užda
rius Ignalinos atominę jėgainę 
Lietuva turės elektros energijos 
perteklių, patikino, kad dėl įl
ojo bloko likimo bus apsispręsta 
2004 metais. Lietuvoje dabar 
svarstoma idėja, kad išnaudo
jant infrastruktūrą bei dirbančių 
žmonių pajėgumą, verta statyti 
modernų europietiškų bloką” - 
sakė Lietuvos premjeras. Jis 
padėkojo Lenkijai už teikiamą 
pagalbą siekiant narytės ES ir 
NATO. Lietuvos premjeras 
Varšuvoje taip pat susitiko su 
Lenkijos prezidentu A. Kvas- 
nievskiu ir seimo maršalka M. 
Playnskiu.

“Karšta” tema
Lietuvos ir Lenkijos politi

kų susitikimuose aktuali tema 
yra Lietuvos lenkų reikalai. Šį
kart J. Buzekas vienu iš svar
biausių neišspręstų problemų 
dvišaliuose santykiuose įvardijo 
Lietuvos lenkų vardų ir pavar- 

wenhoven. Kalbėdama Lietuvos 
seime, ji užtikrino savo valsty
bės paramą Lietuvai siekiant 
narystės Europos sąjungoje ir 
ŠAS (NATO). Ji pasidžiaugė 
Europos komiteto paskelbta 
ataskaita, anot kurios Lietuva 
tenkina Europos sąjungos kelia
mus politinius ir ekonominius 
reikalavimus, tačiau priminė, 
jog dar trūksta žemdirbystės re
formos bei aplinkosaugos nuos
tatų dėl vandens ir atliekų per
dirbimo.

J. van Nieuwenhoven taip 
pat susitiko su Lietuvos prezi
dentu Valdu Adamkumi, užsie
nio reikalų ministeriu Antanu 
Valioniu, vyriausiuoju derybi
ninku dėl Lietuvos narystės Eu
ropos sąjungoje Vygaudu Ušac- 
ku bei Vilniaus universiteto va
dovais. Vizito metu ji pranešė, 
kad kitais metais olandai ketina 
atidaryti ambasadą Vilniuje. Da
bar olandų ambasadorius Lie
tuvai reziduoja Švedijos sostinė
je Stokholme, rašo BNS/LGTIC.

Tarėsi gynybos ministerial
ELTOS/LGTIC žiniomis, gruo

džio 19 d. Palangoje įvyko Bal
tijos kraštų gynybos ministeriu 
tradicinis (du kartus per metus) 
dviejų dienų susitikimas. Jame 
buvo aptarti Baltijos valstybių 
politikos derinimo ŠAS (NA
TO) plėtros proceso klausimai, 
Europos saugumo ir gynybos 
iniciatyva, bendrų daugiašalių 
karinių projektų, Baltijos taikos 
pajėgų bataliono (BALTBAT), 
Baltijos karinės jūrų eskadros
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džių rašybą lenkiškais rašmeni
mis. Per spaudos konferenciją 
Lenkijos premjeras sakė, kad su 
R. Paksu susitarta, jog jau kitą 
savaitę po ilgos pertraukos dar
bą pradės speciali komisija, kuri 
pateiks savo pasiūlymus šiuo 
klausimu. Tuo tarpu Lenkijos 
televizija pranešė, kad vėliau 
susitikę su Lenkijos seimo pir
mininku M. Playnskiu R. Paksas 
pažadėjo esą Lietuvos lenkų 
vardai ir pavardės bus rašomos 
taip, kaip pageidauja Varšuva, 
t.y. lenkiškais rašmenimis. 
“Lenkijos parama Lietuvos eu- 
roatlantiniams siekimas yra be
sąlygišką” - neseniai patikino 
buvęs užsienio reikalų ministe
ris Bronislav Geremek, komen
tuodamas kai kurių Lenkijos 
seimo narių nuomonę, atseit, 
jeigu Lietuva ir toliau skriaus 
ten gyvenančius lenkus, Varšu
va nustos talkinti Vilniui, sie
kiančiam narystės ES ir NATO. 
Tačiau ir toliau yra lenkų politi
kų, manančių kitaip. “Iš Lietu
vos galime reikalauti europinių 
standartų tautinių mažumų sri
tyje. Tik su tokia sąlyga Lenkija 
gali būti Lietuvos advokatė ke
lyje į Europos sąjungą ir NA
TO” - savaitraštyje “Vprost” 
teigė Lenkijos senato įtakingos 
“Polonijos” reikalų komisijos 
pirmininkė Janina Sagatovska.

Lenkų priekaištai
Lenkų politikai priekaištau

ja, kad Vilnius įvairiais būdais 

Lietuvos kariuomenės šventė Marijampolėje 2000 m. lapkričio 23 d. 
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siekia sulietuvinti Pietryčių Lie
tuvoje gyvenančius lenkus: ne
grąžinama lenkams žemė, užda
rinėjamos lenkiškos mokyklos, 
o jų vietoje statomos didžiulės 
lietuviškos mokyklos “trims vai
kams”. Lietuvoje, įgyvendinant 
švietimo reformą, planuojama 
uždaryti mažas mokyklėles, ku
rias lanko keli lenkų vaikai, 
jungti jas į stambesnius viene
tus. Varšuva teigia, kad tuo 
siaurinama lenkiško švietimo 
apimtis. Lenkijoje vykdoma 
analogiška švietimo reforma. 
Jau dabar uždaryta trečdalis lie
tuviškų mokyklų. Tik lenkų po
litikai tai vadina “mokyklų tink
lo racionalizavimu” - sako Len
kijos lietuvių bendruomenės 
,pirmininkė Irena Gasperavi- 
čiūtė.

Skriaudžiamo lenko įvaizdį 
palaiko irdafis lenkų žiniasklai- 
dos. Geriausias to pavyzdys bu
vo 2000 m. vasarą pradėtas va
jus rinkti pinigus “badaujan
tiems” Lietuvos lenkų vaikams. 
Liūdnomis akimis prastai apsi
rengusio lenkų vaikelio plakatas 
buvo iškabintas Lenkijos did
miesčiuose ir keletą mėnesių 
kasdien spausdinamas rimčiau
siuose laikraščiuose.

R. Pakso spaudos atstovas 
Rimvydas Paleckis patikino esą 
Lietuvos delegacija susitikimuo
se su Lenkijos politikais jokių 
Lenkijos lietuvių problemų ne
kėlė. t
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Lietuviai Vatikano radijuje
Prieš 60 metų Vatikano radijas prabilo ir lietuviškai

PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

Gausi informacija apie Lietuvą
Ryšium su Europos sąjungos atstovų posėdžiu Prancūzijos 
Nicoje iškilo ir Lietuvos klausimas - spauda kalbino 
Vokietijoje besilankantį Lietuvos prezidentą Valdą Adamkų

2000 m. lapkričio 27 d. su
ėjo 60 metų nuo tos dienos, kai 
Vatikano radijo bangomis buvo 
transliuota pirmoji laida lietu
vių kalba. Pagrįstai galime 
džiaugtis, o turbūt ir didžiuotis, 
nes mūsų redakcija priklauso 
pirmajam Vatikano radijo kūri
mosi etapui.

Vatikano radijo laida lietu
vių kalba pradėta dešimtaisiais 
Vatikano radijo veikimo metais 
ir buvo vienuolikta tarp dabarti
nių beveik keturiasdešimties 
kalbinių programų. Jos atsiradi
mą tuojau po pirmosios sovietų 
okupacijos paskatino to meto 
Lietuvos padėtis. Tuomet Ro
moje gyvenęs Tėvų marijonų 
kongregacijos vyresnysis vysku
pas Petras Pranciškus Būčys, 
kartu su Lietuvos įgaliotuoju 
ministeriu prie Šv. Sosto Stasiu 
Girdvainiu, ėmė rūpintis, kad 
Vatikanas leistų transliuoti lai
das, skirtas sovietų persekioji
mų užkluptiems Lietuvos tikin
tiesiems.

Pirmoji Vatikano radijo lai
da lietuvių kalba buvo perduota 
1940 metų lapkričio 27 dieną. Iš 
pradžių laidas rengė pats vysku
pas Būčys; jam padėjo kiti Ro
moje gyvenę kunigai marijonai, 
jėzuitas kun. Juozas Beleckas, 
SJ, kartais talkindavo ir Lietu
vos ministeris Italijoje Stasys 
Lozoraitis.

Rengta po dvi laidas per sa
vaitę. Viena, pirmadienio rytą, 
buvo transliuojama į Siaurės 
Ameriką (skirta JAV ir Kana
dos lietuvių telkiniams); kita, 
šeštadienio vakarą - į Europą (į 
Lietuvą).

Po kelių mėnesių - 1941 
metais - laidos nutrūko; Vatika
no radijas lietuvių kalba tylėjo 
iki karo pabaigos. Pokario me
tais Romoje atsiradus gana di
deliam iš Lietuvos pasitraukusių 
kunigų būriui, lietuviškos Vati
kano radijo laidos buvo atgai
vintos. Transliacijos prasidėjo 
1946 m. birželio 8 d. Iš pradžių 
laidas pakaitomis rengė beveik 
visi tuo metu Romoje buvę lie
tuviai kunigai. Po kelerių metų,

Savaitė
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

(BATRON), Baltijos valstybių 
oro erdvės stebėjimo sistemos 
(BALTNET) ir Baltijos gynybos 
kolegijos (BALTDEFCOL) įgy
vendinimo eiga.

MIRTIES 
PRANEŠIMAS

AtA
MIKAS 

ŽALIAUSKAS
mirė 2000 m. gruodžio 14 
d. “Toronto East General 
Hospital”, sulaukęs 84 m. 
amžiaus. Jį visuomet prisi
mins vaikai Michael, Biru
tė ir Laima bei septyni vai
kaičiai. Velionis lietuvių tar
pe buvo žinomas kaip ge
ras ir paslaugus dailidė. 
Buvo pašarvotas ir giminių 
bei draugų lankomas “Tur
ner & Porter” laidotuvių 
koplyčioje, 436 Ronces- 
valles Avė., 2000 m. gruo
džio 17 d. nuo 6 iki 9 vai. 
vak. Palaidotas po Mišių iš 
Lietuvos kankinių švento
vės gruodžio 18 d., 10 vai. 
ryto Šv. Jono lietuvių kapi
nėse. Vietoj gėlių laidotu
vių dalyviai aukojo “Heart 
& Stroke Foundation”.

Grigaliaus universitete apgynęs 
teologijos doktoratą, į Vatikano 
radijo lietuvių skyriaus darbą 
įsijungė kun. Vytautas Kazlaus
kas, kuris vėliau tapo progra
mos vedėju ir dirbo Vatikano 
radijuje net iki 1988 metų.

Iš pradžių lietuviškų laidų 
rengimas buvo visiška saviveik
la. Tekstai buvo rašomi namuo
se, o radijo būstinėje, esančioje 
Vatikane, buvo atliekama tik 
paskutinė darbo dalis - skaity
mas prie mikrofono.

Vatikano radijo laidų svar
ba persekiojamiems Lietuvos ti
kintiesiems labai išaugo aštun
tojo dešimtmečio pradžioje, kai 
1972 metais pradėjo eiti “Lietu
vos Katalikų Bažnyčios kroni
ka”. Vos pirmiesiems jos nume
riams pasiekus Romą, radijo 
laidose atsirado nauja skiltis - 
“Žinios iš vyskupijų”. Šitokia 
antrašte buvo vadinamos “Kro
nikos” žinios.

Nuo 1972 m. iki 1988 m. 
VR laidose buvo perskaityti be
veik visi “Kronikos” numeriai. 
Jau pats “Kronikos” veikimo 
principas - registruoti ir skelbti 
tikinčiųjų diskriminavimo atve
jus - buvo optimalus pasiprieši
nimo bedievinimui būdas. Kai 
“Kronikos” žinias ėmė trans
liuoti Vatikano radijas, kai ji 
tapo prieinama kiekvienam, kas 
turi trumpabangį radijo imtuvą, 
“Kronikos” poveikis keliskart 
padidėjo.

Galiausiai prieš 10 metų 
sulaukėme naujų laikų, Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę ir pa
sibaigus tikinčiųjų persekioji
mams, savaime pakito ir laidų 
turinys - mažėjo dėmesys tam, 
kas jau kaip normali įvykių rai
da vyko Lietuvoje, o radijo lai
da, buvusi persekiojamų tikin
čiųjų pagalbininke, virto infor
macijos apie popiežių, Šventąjį 
Sostą ir Visuotinę Bažnyčią šal
tiniu ir Lietuvos tikintiesiems, ir 
visiems kas šiandien klausosi 
Vatikano radijo programų lie
tuvių kalba.

Vatikano radijo redakcija

Lietuvoje
Pasirašytas tarpusavio su

pratimo memorandumas dėl 
BALTNET mokymo centro 
įsteigimo Karmėlavoje bei rei
kalavimai į Regioninį oro erd
vės stebėjimo koordinacijos 
centrą perduodamai radarinei 
informacijai. Taip pat ministe
rial pasikeitė Narystės veiksmų 
plano ir Partnerystės tikslų įgy
vendinimo patirtimi bei susipa
žino su “BALTWING” trišalio 
bendradarbiavimo karinių oro 
pajėgų srityje projektu.

Rūpinsis teisėtvarkos reforma
Lietuvos teisingumo minis

teris Gintautas Bartkus gruo
džio 19 d. susiliko su prezidentu 
Valdu Adamkumi, su kuriuo 
buvo aptarta sudarymas darbo 
grupės, rengsiančios teisėkūros 
modelį. Joje dalyvautų seimo, 
vyriausybės, prezidentūros ir 
mokslo įstaigų atstovai. Minis- 
terio teigimu, Lietuvos teisinė 
sistema šiuo metu yra nestabili, 
nes apie 60% priimamų įstaty
mų yra anksčiau priimtų įstaty
mų pataisos. Prezidentūros Tei
sės departamento direktorius 
Armanas Abramavičius pritarė, 
jog dažnai keičiamus įstatymus 
itin sunku vykdyti. Sudarytai 
darbo grupei tektų peržiūrėti 
įstatymo leidimo procedūrą ir 
pateikti konkrečius siūlymus, 
kaip pagerinti įstatymų ir kitų 
teisės aktų leidybą, praneša 
BNS/LGTIC. rsj

Vaiko tėviškės namų globotiniai - jaunieji šauliai su vadovu viršila PETRU GOERKIU Lietuvos kariuo
menės šventėje Nuotr. E. Žeižienės

Žydų klausimas dabartinėje Lietuvoje
Prof. THOMAS LANE, “Ęaltic Research Unit, University of Bradford”, autorius knygos

(Lietuva - žingsniai į Vakarus)“Lithuania: Stepping Westward”
1939 m. Lietuvoje gyveno 

apie 222,000 žydų, ir tiktai 5% 
jų išliko gyvi po karo, rašo 
Bradfordo universiteto prof.
Thomas Lane (“Tiltas”, 2000 m. 
rugsėjo mėn.). Pasak jo, tai di
džiausias nuošimtis žydų, nužu
dytų bet kurioje nacių okupuo
toje šalyje, ir už tai daugiausia 
yra atsakingi naciai. Dabar Lie
tuvoje gyvena apie 6,000 žydų, 
kurie, kartu su kitomis tautinė
mis mažumomis, naudojasi įsta
tymų ir konstitucijos apsauga, 
bet, nepaisant to, lietuvių ir 
žydų santykiai Lietuvoje yra 
prieštaringi ir jautrūs.

Žymaus žydų skaičiaus išvy
kimas iš Lietuvos po “perestroi- 
kos” kelia klausimą, kiek jie yra 
diskriminuojami bei koks yra 
prieš juos nusistatymas lietuvių 
visuomenėje. Izraelyje, JAV-bė- 
se ir Europoje yra plačiai pa
sklidęs įsitikinimas, kad lietuviai 
nenori susitarti dėl žydų trakta
vimo praeityje. Anot Lane, kol 
jie to nepadarys, žydų klausimas 
Lietuvoje liks nesutarimo šalti
niu ir kenks geram Lietuvos 
vardui pasaulyje.

Šis klausimas, pažymi Lane, 
yra glaudžiai susijęs su Lietuvos 
istorija ir tariamu 'lietuvių ven
gimu svarstyti šį ypač skausmin
gą jos istorijos tarpsnį. Jis pri
mena, kad žydai Lietuvoje gyve
no šimtus metų, ir Vilnius buvo 
tapęs antrąja Jeruzale kaip gar
sus žydų kultūros centras. Šią 
žydų bendruomenę sunaikino 
naciai 1941-44 metais, ir dabar 
tebėra pilnai neatsakyti klausi
mai, kiek lietuvių dalyvavo ho
lokauste, kiek jų vykdė pogro
mus laikotarpyje po sovietų val
džios pasitraukimo ir formalaus 
nacių valdžios įvedimo 1941 m. 
birželio mėn. Taip pat, koks 
buvo lietuvių vaidmuo žydus su- 
imant, perduodant naciams ir 
sušaudant pagal nacių įsaky
mus. Tebėra neatsakyti klausi
mai, kiek karo nusikaltėlių ištei
sino Lietuvos teismai, ir kodėl į 
teismą nepatraukti vadinami 
lietuviai karo nusikaltėliai, ku
rie po karo prisiglaudė JAV-bė- 
se ir kitur.

Anot Lane, pagal kai ku
riuos apskaičiavimus Lietuvoje 
buvo įvykdyta apie 40 pogromų 
dar naciams neįžygiavus, o XII 
batalionas, kaip teigiama, daly
vavo žydų sušaudyme Lietuvoje 
ir Gudijoje. Svarbu yra ne lai, 
rašo Lane, ar lietuviai aktyviai 
dalyvavo holokauste, nes tai yra 
bendrai sutariama, bet kiek jų 
dalyvavo ir kaip jie prisidėjo. 
Žydai kritikai teigia, kad lietu
viai vengia šiuos klausimus 
svarstyti, ir todėl Lietuvoje ma
žai žinoma apie holokaustą.

Pasak Lane, kol lietuviai to 
nepadarys, jie bus kaltinami ir 
įtarinėjami holokausto dangsty
mu. O lietuviai iš savo pusės 
teigia, kad nepaisant, kaip stro
piai jie tyrinėtų savo istoriją, jų 
kaltintojai niekada nebus paten
kinti.

Lane toliau rašo, kad svar
bią Lietuvai problemą sudaro 
tai, jog ji, būdama izoliuota už 
geležinės uždangos, neįvertino 
Vakarų jautrumo dėl holokaus

A+A
dr. JUOZUI PILIPAVIČIUI 

mirus,
jo žmoną BRONĘ, visą šeimą ir artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame -
V. B. Vidugiriai E. S. Čepai

to, ir dėl to Lietuvos gynėjai 
griebiasi klaidingo teisinimo, 
esą Lietuva tuomet buvo sovie
tų okupuota ir primena žydų 
skaičių, priklausiusių komunistų 
partijai ar dirbusių sovietų sau
gumo organuose, lyg tai patei
sintų juos dėl dalyvavimo holo
kauste.

Gerą pavyzdį šiuo klausimu, 
pasak Lane, parodė buvęs pre
zidentas Brazauskas, kuris 1994 
m. balandžio mėn. Europos ta
ryboje apgailestavo žydų sunai
kinimą Lietuvoje ir pažadėjo vi
sus karo nusikaltėlius nubausti. 
Praeitą pavasarį, minint Katali
kų Bendrijos jubiliejų, Lietuvos 
Katalikų Bendrija paskelbė At
gailos ir atsiprašymo dieną, ku
rios metu ji atsiprašė už padary
tas klaidas ir ypač už nepanau- 
dojimą visų galimų priemonių 
apginti žydus Antrojo pasauli
nio karo metu. Lane pažymi, 
kad KB vadovai mažai protesta
vo prieš žydų žudymus.

Iš kitos pusės, pažymi Lane, 
Brazauskas teisingai paminėjo, 
kad daug lietuvių slėpė ir saugo
jo žydus nuo nacių, o Izraelio 
vyriausybė juos pagerbė. Pagal 
Lietuvos žydų bendruomenės 
duomenis apife du tūkstančiai 
lietuvių slėpė žydus ir apie 140 
katalikų kunigų ragino žmones 
juos gelbėti. Kai kurie kunigai 
leido žydams slapstytis švento
vėse ar vienuolynuose. Daug 
žydų vaikų buvo išgelbėta juos 
skubiai pakrikštijus. Kun. Bro
nius Paukštys išgelbėjo apie 150 
žmonių, daugiausia vaikų iš 
Kauno geto. Šių metų (2000) 
kovo mėn. Vilniaus Gaono žydų 
valstybinis muziejus išleido an
trą tomą enciklopedijos apie lie
tuvius, kurie gelbėjo žydus na
cių okupacijos metais. Pastarųjų 
kelerių metų laikotarpyje “Yad 
Washem” institutas Jeruzalėje 
pagerbė medaliais ir “Teisiųjų 
tarp tautų” diplomais 422 lietu
vius už heroizmą gelbstint žy
dus. Anot Lietuvos seimo nario 
žydo E. Zingerio, tai tik maža 
dalis visų teisiųjų iš įvairių vi
suomenės sluoksnių.

1995 m. vizito Izraely metu 
Brazauskas, pasekdamas min. 
pirmininko Sleževičiaus 1994 m. 
pavyzdžiu, viešai atsiprašė už 
atskirų asmenų karo nusikalti
mus žydams ir pažadėjo pa
traukti juos atsakomybėn. Ta
čiau tokį įsipareigojimą atmetė 
kai kurie lietuviai, kurie manė, 
kad toks jo atsiprašymas paže
mina Lietuvą, ir jie klausė, kas 
atsiprašys nusikaltimus Lietu
vai. Be to jie teigė, kad toks vie
šas atsiprašymas sustiprintų pa
saulyje lietuvių kaip karo nusi
kaltėlių įvaizdį. Anot Lane, at
rodo kad tuo metu gynimasis te
bevyravo kaip atsakymas į prie
kaištus dėl karo nusikaltimų.

Šis klausimas, rašo toliau 
Lane, yra glaudžiai susijęs su 
Lietuvos vyriausybės atsakymu į 
priekaištus dėl karo nusikaltėlių 
rehabilitavimo ir bylų jiems ne- 
iškėlimo. Pasak jo, po karo so
vietai buvo deportavę dešimtis 
tūkstančių lietuvių, kurių dau
gelis po nepriklausomybės at
statymo 1991 m. buvo oficialiai 

rehabilituoti ir galėjo gauti pen
sijas bei kitokią pagalbą. S. 
Wiesenthalio fondui kaltinant, 
kad kai kurie rehabilituoti as
menys yra žinomi kaip nacių ko
laborantai, Lietuva pasiūlė su 
Izraeliu peržiūrėti ginčijamas by
las, ir 1994 m. Lietuvos aukščiau
sias teismas nepatvirtino tūks
tančio asmenų rehabilitavimo.

Pasak Lane, daug sunkesnis 
klausimas yra vadinamų lietuvių 
karo nusikaltėlių, kurie karo 
metu pabėgo į Vakarus. Wie
senthalio fondas, bendradar
biaudamas su Amerikos parei
gūnais, buvo parengęs sąrašą 
Amerikos lietuvių, kurie ben
dradarbiavo su naciais. Pasak 
Lane, kai kurie jų grįžo į Lie
tuvą, kiti buvo deportuoti. Kaip 
geriausią pavyzdį jis pamini A. 
Lileikio bylą.

Yra aišku, kad Izraelyje vy
rauja didelis pasipiktinimas, kad 
Lietuvoje gyvenantys vadina
mieji karo nusikaltėliai nėra pa
traukti atsakomybėn, nors Bra
zauskas prieš dvejus metus yra 
pažadėjęs tai padaryti.

Siekiant pagerinti santykius 
tarp Lietuvos ir žydų bendruo
menės stengiamasi parodyti ge
rą lietuvių valią, priminti gerus 
lietuvių ir žydų santykius per 
šimtmečius. Kaip pavyzdys mi
nimas žydų mokslininko Gaono 
Elijahu 200 metų mirties sukak
ties paminėjimas Vilniuje 1997 
m., mokyklose pamokų, o uni
versitetuose kursų įvedimas 
apie holokaustą. Kultūros mi
nisterija kartu su valstybine bib
lioteka yra įsteigusi naują sky
rių, kur telkiami tūkstančiai 
knygų hebrajų ir jidiš kalbomis.

Pagaliau prez. Adamkaus 
iniciatyva buvo sudaryta tarp
tautinė komisija, įvertinti nacių 
ir sovietų karo nusikaltimus. Jos 
patikimumą sustiprino “Yad 
Washem” instituto Jeruzalėje 
sutikimas dalyvauti jos veikloje.

Šios pastangos, pasak Lane, 
rodo, kad lietuviai pradeda su
prasti tuos baisius įvykius, kurie 
įvyko Lietuvoje prieš beveik 60 
metų, tačiau manyti, kad jų 
rūpestingas įvertinimas savaime 
bus paveikus atsakymas į dabar 
Lietuvoje pasireiškiantį antise
mitizmą, yra klaida. Gera isto
rija, nors ir svarbi geram tarpu- 
saviam supratimui, nėra jokia 
garantija.

Lietuviškai parengė J. Vitėnas

Surado 
globotą 

žydaitę
1942 vokiečių okupacijos 

metais, Kauno našlaičių prie
glaudos vedėja Stefanija And- 
riūnienė rado vieną rytą ant 
prieglaudos slenksčio stovinčią 
penkiametę mergaitę. Stefanija 
ją priėmė į prieglaudą ir globojo 
iki 1944 m., kai pasitraukė į Va
karus.

Grįžusi prieš porą metų gy
venti į Lietuvą Stefanija ryžosi 
surasti tą penkiametę mergaitę. 
Po ilgo ieškojimo ir apklausų ji 
pagaliau surado Janiną Vytienę, 
sunkiai sergančią, besigydančią 
Kauno klinikoje. Mažoji Janina 
buvo palikta jos žydų kilmės 
motinos ant prieglaudos slenks
čio. Tuo būdu ji išvengė žydų 
persekiojimo ir eventualiai - 
mirties.

Stefanija Andriūnienė-Egan 
savo globotinei paskyrė tam tik
rą sumą pinigų, kad ji galėtų il
giau klinikoje pasigyti ir fiziškai 
atsigauti. I.K.

KAZYS BARONAS
Lietuvos vardas vokiškoje 

žiniasklaidoje skambėjo ne tik 
sportiniais, bet ir politiniais 
klausimais. Tuo akstinu buvo 
Europos sąjungos pasitarimai 
Prancūzijos Viduržemio jūros 
pakrantės Nicos mieste, kuria
me buvo nagrinėjami ne tik ES 
reformos klausimai, bet ir jos 
plėtra. Įtakingų Vokietijos dien
raščių atstovai iš Nicos siuntė 
labai plačius pasitarimų komen
tarus, o redakcijos atspausdin
davo ir Europos žemėlapius, 
kuriuose buvo pažymėtos ES 
valstybių sienos ir vardai, neap
lenkiant ir būsimų atstovių. Prie 
didelėm raidėm įrašyto “Litau- 
en” vardo daugumas dienraščių 
pridėdavo gyventojų skaičių, 
valstybės plotą, BVP, sostinės 
vardą.

Savo komentaruose iš Nicos 
laikraščių bendradarbiai geriau
sius pažymius skyrė daugiausia 
Estijai, Lenkijai, Čekijai, Ven
grijai, Kiprui ir Maltai, įvertin
dami jas lietuvišku ketvertuku. 
Lietuvai su Latvija ir Slovakija 
įrašyta patenkinama pažyma. 
Labai bloga būklė nurodoma 
Bulgarijoje bei Rumunijoje. Jo
kių vilčių neduodama Turkijai.

Kada galima susilaukti nau
jų narių įjungimo į Europos są
jungą? Įvairių spėliojimų buvo 
dienraščiuose. Vieni pasisakė 
už 2003 m. įjungimą valstybių į 
ES su gerom pažymom, o su 
trejetuku - Lietuvą, Latviją, 
Slovakiją - 2005 ar net 2010 m.

Prezidento atsakymai
Ką tuo klausimu sako Lie

tuvos prezidentas V. Adamkus?
Viešėdamas Bavarijos sosti

nėje, jis didžiausiam Vokietijos 
dienraščiui “Sueddeutsche Zei- 
tung” (jo tiražas savaitgaliais 
siekia 760,000 egz.) lapkričio 
27 d. pasakė: “Aš žinau, kad ke
lias yra labai tolimas, tačiau žo
dį labai norėčiau išbraukti. Tie
sa, ekonominiai klausimai su
daro labai daug rūpesčių. Įsijun
gusi į ES, Lietuva turi būti pajė
gi konkurentė kitoms valsty
bėms. Neprašau jokios malonės, 
nes kai kurios valstybės sako: ar 
jums patinka, ar ne, turite mus 
priimti. Norint būti lygiaverte 
nare reikia tam iš anksto 
pasiruošti”.

“Kuriuos metus laikote 
plėtros pabaiga” - klausia vo
kietis. V. Adamkus; “Tikime, 
kad 2002 baigsime pasitarimus 
su Europos s-ga ir 2004-2005 m. 
įsijungsime”.

“Daug kalbama apie Euro
pos sąjungos plėtrą, tačiau be
veik visiška tyla ŠAS (NATO) 
pokalbiuose. Atrodo, kad JAV 
ir kai kurios Europos valstybės 
nesidomi tolimesne ŠAS plėtra, 
ypač įjungimu Baltijos valstybių. 
Ar nevertėtų Lietuvai atsisakyti 
noro įsijungti?”

V. Adamkus: “Prieštarauju. 
Tiesa, aplink ŠAS yra tyla, bet 
aišku kodėl. Juk JAV sėdi už 
ŠAS vairo. O jos yra užimtos 
rinkimais. JAV yra pareišku- 
sios, kad Lietuva, Slovėnija ir 
Slovakija yra pažengusios. Šios 
trys valstybės turi stipriausią 
užnugarį kongrese. Mano nuo
mone, 2002 m. siejasi su politi
niu Vašingtono sprendimu”.

Vokietis: “Kodėl ŠAS yra 
svarbi organizacija Lietuvai? 
Europos sąjunga plečia savo gy

Ilgą laiką gyvenusi Kanadoje, Toronto mieste, STEFANIJA ANDRIŪNIE
NĖ-EGAN, dabar gyvenanti Lietuvoje, Kauno mieste, Lietuvos prezidento 
dekretu už nepaisymą mirtino pavojaus sau ir savo šeimai Antrojo pasau
linio karo metu, gelbėjant ir globojant žydų tautybės vaikus nuo nacių ge
nocido, apdovanota “Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi”. 2000 m. rugsėjo 13 
d., minint žydų genocido dieną, Stefanijai Andriūnienei-Egan garbingą ap
dovanojimą įteikė Respublikos prezidentas Valdas Adamkus

nybos struktūras, turėdama gal
voje tik savas karines pajėgas?”

V. Adamkus: “Tik teorijoje. 
Apie tai dar bus labai daug kal
bama. ŠAS nelabai norės matyti 
savo rūšies konkurentų. Kas ten 
ES vyksta, negalima lyginti su 
ŠAS. Tai ginčytinas klausimas”. 
(Tai Prancūzijos prezidento no
ras, K.B.).

Vokietis: “Ar nenorėtumėte 
į ES-gos rankas visiškai atiduoti 
krašto gynybą?”

V. Adamkus: “Be jokių 
abejonių ne! Tik ŠAS matau 
Europos apsaugą. Mes norime 
priklausyti ŠAS. Esame laisvi, 
tad mes patys galime spręsti ko
kioje bendruomenėje jaučiamės 
saugūs”.

“Ką galite pasakyti Vakarų 
pasauliui, kuris mano, kad Bal
tijos valstybių įjungimu provo
kuojama Rusija?”

V.A.: “Mes neprovokuoja
me. Kas tai sako, gyvena pra
eitim. ŠAS nebėra šaltojo karo 
mašina. Tai nauja ŠAS. Ji nėra 
valstybių sąjunga, siekianti pra
dėti karą su Rusiją”.

“Prieš dvejus metus sakete, 
kad Rusijoje nėra demokratijos. 
Kaip šiandieną? Ar prie Putino 
yra demokratija Rusijoje?”

V. A.: “Nepilna to žodžio 
prasme. Ją norėtų ir rusai maty
ti. Jie juda gan dideliu greičiu ta 
linkme. Jaunoji karta jau visiš
kai įsijungė, tačiau 150 milj. gy
ventojų kraštas dar to nepriima. 
Demokratijos negalima mokytis 
iš knygų. Ją reikia patirti, išgy
venti”.

Raudona vėliava Rygoje
Baltiečių - vokiečių draugi

jos žiniaraštis, spausdinamas 
Rygoje (mažesnės išlaidos, ypač 
pašto), gruodžio mėn. laidoje 
supažindina vokiškai kalbančius 
skaitytojus su Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos gyvenimu.

Estų tautybės redaktorius 
dr. Olgred Aule rašo apie Latvi
jos nepriklausomybės sukaktį 
bei jos išvakarėse Šv. Petro 
šventovės bokšte iškeltą raudo
ną vėliavą. Tai atliko trys nele
galiai gyvenantys jaunuoliai ru
sai. Ilgokai toji vėliava gyvento
jų buvo nepastebėta, nes Rygą 
dengė stipri migla. Tokiu “žyg
darbiu” jaunuoliai norėję iš
reikšti protestą prieš Latvijos 
įsijungimo norą į ŠAS, reikalau
dami taip pat iš kalėjimo išleisti 
jų draugus bei vieną buvusį 
KGB tarnautoją.

Redaktorius rašo apie ne
priklausomybės sąjūdžius Balti
jos valstybėse, o vokietis dr. B. 
Frisch komentuoja Lietuvos sei
mo rinkimų duomenis.

Žiniaraštis rašo, kad “Li- 
tauenplatz - Lietuvos aikštė” 
pavadinimas randamas Bavari
jos Bad Worishofen (čia gyveno 
ir mirė vysk. A. Deksnys), “Li- 
tauen Strasse” - šiaurinėje Vo
kietijoje Sassnitz vietovėje, “Li- 
tauener Str.” - Wolsfburge (au
tomobilių “Volkswagen” cent
ras) ir “Litauerring” - Arns- 
berg-Neheim. “Wilnaer Str.” 
esanti Stuttgarte, “Wilnaer 
Weg” - Niederkasselyje, “Vil
nius Strasse” - Erfurte, “Kau- 
naer Str.” - Weimare, “Klaipe- 
daer Str.” - Rūgen saloje, nes 
čia veikia keltas į Klaipėdą. 
Vokiškas Klaipėdos vardas 
“Memel” randamas 400 Vokie
tijos vietovių. Taip pat yra ir 
Tilžės g-vių pavadinimai.

mailto:tevzib@pathconi.com


Vaikų globos kaime apsilankius
Netoli Marijampolės, Avikilų kaime, jau kelinti metai veikia benamių vaikų globos kaimas, 
pavadintas “Vaiko tėviškės namai”. Tai didelių pastangų bei plataus masto steiginys, 

vertas visuomenės dėmesio ir paramos
ELVYRA ŽEIŽIENĖ, 

Kaunas
2000 m. lapkričio 23-oji - 

Lietuvos karių diena šiemet bu
vo ypatinga Avikilų Vaiko tėviš
kės namų (VTN) auklėtiniams, 
iškilmingai įsijungusiems į Lie
tuvos šaulių sąjungos jaunųjų 
narių gretas.

Kariuomenės šventėje
Marijampolėje, Savivaldy

bės aikštėje vykstant šventiniam 
Karių dienos paradui ir minėji
mui dalyvavo ir būrys unifor
muotų jaunųjų VTN šaulių.

Pagerbus Lietuvos karius, 
partizanus ir visus Lietuvos Ne
priklausomybės gynėjus, šimto 
jaunųjų marijampoliečių tėvų, 
senelių, draugų ir miesto visuo
menės akivaizdoje jaunieji šau
liai atliko priesaiką. Šiame bū
ryje priesaikos žodžius mylėti ir 
ginti tėvynę tarė ir VTN auklė
tiniai - Rima, Ineta, Petras, 
Andrius ir kiti paaugliai, kurie 
susikaupę klaupėsi ir bučiavo 
Šaulių sąjungos vėliavą, rikiavo
si į vyresniųjų bičiulių gretas.

Šiomis šventės akimirkomis 
džiaugėsi ir VTN steigėjas mon
sinjoras Vytautas Kazlauskas, 
kuris trokšta matyti jaunąją kar
tą, mylinčią Dievą ir Tėvynę, 
pasiryžusią dėl jų aukotis.

Mons. V. Kazlauskas labai 
rūpinosi, kad VTN auklėtiniai 
būtų ugdomi katalikiškai bei tu
rėtų tvirtą pilietinę sąmonę.

Tėvynės meilės keliu
Nuo pat iškilmingo VTN 

Avikiluose atidarymo palaikomi 
glaudūs ryšiai su Marijampolės 
krašto apsaugos struktūrų kariš
kiais, kurie mielai paremia įvai
rias poilsio, kultūrines bei pilie- 
tinio-patriotinio ugdymo pro
gramas.

Praėjusį rudenį VTN kai
melyje vykdoma pilietinio-pat- 
riotinio ugdymo programa. Vie
nas iš kaimelio narių jau vadi
namas “šaulių nameliu”, nes ja
me apsigyveno šešiolika ypatin
gai judrių ir energingų paauglių, 
panorusių gyventi pagal karišką 
dienotvarkę. Jiems vadovauja 
Šaulių sąjungos Marijampolės 
štabo viršila Povilas Goerkis, 
dalyvavęs tarptautiniuose taikos 
palaikymo daliniuose Jugoslavi
joje ir turintis pedagoginį talen
tą. Čia vaikinai keliasi 5.30 v.r., 
mankštinasi ir grūdinasi, mel
džiasi ir pusryčiauja, paskui 
vyksta į mokyklas.

Šiaulių name vyrauja griež
ta tvarka ir drausmė, kiekvienas 
turi savo pareigas. Daug dėme
sio skiriama mokymui ir spor
tui, lavinimuisi bei namų ruošai. 
Su jais gyvenantis kariškis Povi
las, rodo pavyzdį, kaip gaminti 
pietus, taisyti drabužius, avaly
nę. Vadovas dirba savanoriškais 
pagrindais.

Su čečėnų vaikais
Prieš pusmetį šiame name

lyje laikinai gyveno dešimt Če
čėnijos karo našlaičių, kurie 
Avikilų vaikams rodė tikro pi
lietiškumo ir patriotiškumo pa
vyzdį. Jis niekieno neraginami 
keletą kartų per dieną meldėsi 
ir pasninkavo už savo tautos 
laisvę ir jos kovotojus, o savo bi
čiuliams lietuviams sakė: jeigu 
žūtų visi dabartiniai kovotojai, 
jie eitų kovoti už Tėvynės laisvę. 
Jie patys gamindavosi valgį, kū
renosi krosnį.

Stebint gabumus
Pasak naujo Avikilų VTN 

vadovo l.e. direktoriaus parei
gas Medardo Juršėno, kaimely
je ypač sustiprintas katalikiška
sis ir pilietinis ugdymas. Sten
giamasi pastebėti kiekvieno vai
ko kūrybinius polinkius muzi
kai, menui, amatams. Mažiau
sieji auklėtiniai lavinami vaikų 
darželyje, kur jie mokomi dek
lamuoti, dainuoti, šokti, pažinti 
aplinką. Mažųjų koncertais 
džiaugėsi Kalvarijų senelių na
mų prieglaudos gyventojai, 
Kauno arkivyskupijos sielova
dos centro darbuotojai. Didelė 
dalis vyresniųjų vaikų lanko mu
zikos ir medžio drožybos pamo
kas, kurioms vadovauja muzikos 
ir darbų mokytojas Antanas 
Sluoksnaitis.

Dviratininkų žygis
Arvydas, Egidijus, Mindau

gas, Remigijus, Raimundas, su
sižavėję pasakojo, kad praėjusią 
ypač lietingą vasarą jie turėjo 
tikrą vyriškumo mokyklą. Vado

vaujami Vytauto Didžiojo uni
versiteto Teologijos fakulteto 
trečiakursio Andriaus Žeižio, 
dalyvavo tarptautiniame ekolo
giniame dviračių žygyje po Lie
tuvą.

Ar lyjant, ar šviečiant saulei 
paaugliai kasdien sukardavo po 
60-80 kilometrų Suvalkijos, 
Dzūkijos, Aukštaitijos keliais. 
Žygio metu jie įveikė per 600 
kilometrų, grožėjosi krašto par
kais ir draustiniais, gamtos per
lais Vištyčio, Ilgelio, Baltųjų La- 
kajų ežerais, pabuvojo M. K. 
Čiurlionio, V. Kudirkos ir ki
tuose muziejuose, susitiko su 
įdomiais žmonėmis.

Prie 250 žygeivių trumpam 
buvo prisijungęs ir tuometinis 
šalies premjeras Andrius Kubi
lius, mėgstantis tokias keliones. 
Jis bendravo su Avikilų auklėti
niais, pasidalijo makaronų viri
mo receptu, drauge su visais va
karieniavo prie laužo. Jauniems 
žygeiviams neišdildomą įspūdį 
paliko priėmimas seimo rūmuo
se ir bendra malda prie Taikos 
stulpo, kuris buvo pastatytas 
Nepriklausomybės aikštėje Ja
ponijos nevyriausybinės organi
zacijos “Malda už taiką pasau
lyj^”-

Žygeiviai ir gausiai juos pa
sitikę vilniečiai 191 kartą pakar
tojo žodžius: “Tebūnie taika 
Lietuvoje, tebūnie taika visame 
pasaulyje”, - paminėdami vis ki
tas valstybes Azijoje, Okeanijo
je, Afrikoje, Europoje, Šiaurės 
ir Pietų Amerikoje.

Lėšų problema
Pasak Medardo Juršėno, 

įvairiapusiškesnį vaikų lavinimą 
būreliuose riboja finansinės ga
limybės.

VTN vyr. finansininkė Da
nutė Vaičiūnienė sakė, jog ky
lant elektros, ryšio, paslaugų, 
transporto degalų ir kuro kai
noms, smarkiai išaugo ir vaikų 
kaimelio išlaikymo išlaidos. Per 
tris šių metų ketvirčius vien mo
kesčiam už elektrą prireikė per 
28,000, degalams - per 17,000, 
telefono paslaugoms - per 6,000 
litų. Daugiausiai lėšų reikia 
maistui bei darbuotojų atlygini
mams. Bet to, kaimelis nebaig
tas statyti, pamažu vyksta staty
bos darbai.

Nors vaikų išlaikymo išlai
dos žymiai mažesnės nei valsty
biniuose vaikų globos namuose, 
kaimelio išlaidos per tris metų 
ketvirčius sudarė per 550,000 li
tų. Valstybė kiekvieno vaiko iš
laikymui skiria 500 litų globos 
pašalpą, kuri pagal vyriausybės 
nutarimus skiriama tik jo maiti
nimui, drabužiams, gydymo, 
švietimo ir kultūros reikmėms. 
Jeigu šių pinigų liktų, turėtų bū
ti atidaroma sąskaita banke 
kiekvieno vaiko vardu. Deja, 
stingant lėšų, dalis šių pinigų 
buvo panaudojama mamų ir te

Trynukės Monika, Viktorija ir Neringa smalsiai apžiūrinėja gautus 
vitaminus Nuotr. autoriaus

Kanados lietuvių organizacijos “Pagalba Lietuvos vaikams” siunta prie 
Miknevičių trobelės. Siuntą priima motina Rasa su sūnumis - Tomu ir 
Donatu Nuotr. autoriaus

tų atlyginimams, nors jie yra la
bai kuklūs. Uždraudus tai dary
ti, jau mėnesis, kai šios daug dir
bančios moterys negauna algų.

Lankytojai
Lankydamiesi Avikiluose su 

kauniečiu verslininku, ketinan
čiu organizuoti paramą, Orfėju- 
mi Budreika, pabuvojome ke
liose šeimose, kur radome so
čiai pietaujančius vaikus, sutvar
kytus kambarius, prieškambary
je nestigo naujos avalynės ir šil
tų drabužių, balkonuose džiūvo 
švarūs skalbiniai. Pasiteiravus, 
ar vaikams pakanka maisto, ma
mos atvėrė šaldytuvus, kuriuose 
buvo pilna maisto atsargų. Suži
nojome, jog šeši vaikai turi ir as
menines sąskaitas banke, kurias 
jiems atidarė privatūs asmenys.

Priekabių ieškotojai
Kaimelio gyventojai išskės

tomis rankomis priima kiekvie
ną svečią. Tikima, kad visi atvy
kėliai yra kupini gerų norų. De
ja, kai kurie jų yra nusiteikę ar
ba yra iš anksto nuteikti ieškoti 
priekabių ir visuomenės akyse 
sumenkinti darbuotojų ir rėmė
jų pastangas.

Į VTN pastaruoju metu at
vyksta ir tokių, kurie prisidengę 
kilnia vaikų globėjo skraiste, 
stengiasi juos panaudoti savo 
tikslams. Nepavykus šioms už
mačioms, stengtasi sukelti vos 
ne “tarptautinį” skandalą, ap
juodinti kilnią vaikų globos mi
siją. Dera priminti kanadietės 
Reginos Choromanskytės žo
džius, prieš porą metų išspaus-, 
dintus “Tėviškės žiburių” laik
raštyje po apsilankymo Aviki
luose. Ji džiaugėsi čia gražiai 
auklėjamais vaikais ir jaukiais 
namais.

Viename iš trijų Kanados 
lietuvių lėšomis pastatytame na
me 8 vaikus auginanti mama 
Dalia Barisevičienė papasakoja, 
kad ji nuolat prisimenanti kana
diečius geradarius, kurių dėka 
vaikai turi šviesius, jaukius na
mus ir meldžiasi už geradarius.

Daugelį našlaičių pavyko iš
traukti iš landynių ir sąvartynų, 
kur ir šiandien dar tebegyvena 
ir minta dešimtys ir šimtai vai
kų, kuriuos girti tėvai neretai 
sumuša. Šiandien Lietuvos 
spaudoje apie tai daug rašoma. 
Nelengva auklėti landynių ir są
vartynų vaikus. Tikrųjų našlai
čių čia nedaug. Tačiau Aviki
luose jie, pajutę meilę ir šilumą, 
pamažu tarsi atšyla ir sklei
džiasi.

Mielieji, jeigu norėtumėte 
pasidalyti savo meile ir šiluma, 
rašykite mums: mons. V. Kaz
lauskas, Druskininkų g. 4-1, LT- 
3000 Kaunas, Lithuania. Aukas 
galima siųsti: Lithuanian Sa
vings Bank, Vilnius SWIFT: 
TAUP LT 2X Account No. 
60104/946006095.

Vaiko tėviškės namų steigėjas mons. V. KAZLAUSKAS ir Vaikų teisių 
apsaugos Kauno skyriaus vedėja BIRUTĖ VALMIENĖ Avikilų kaime 
džiaugiasi bendradarbiavimu ir pasiektais rezultatais Ntr. E. Žeižienės

Lietuvos kariuomenės šventėje Marijampolėje Vaiko tėviškės namų 
globotiniai - berniukai ir mergaitės, jaunieji šauliai Ntr. E. Žeižienės

Trynukės auga sveikos
ALBINAS ANUŽIS, 

Kaišiadorys
1999 m. sausio 2 Kaišiado

rių rajono Žaslių gyventojų Ra
sos ir Arvydo Miknevičių šei
moje gimė trys mergaitės. Tai 
buvo neeilinis įvykis Lietuvoje. 
Apie jį rašė laikraščiai, trynukes 
rodė televizija. Miknevičiams 
jos sukėlė ne tik džiaugsmo, bet 
ir nerimo. Mat jų šeimoje jau 
buvo keturi vaikai.

Rajono valdžia pažadėjo rū
pintis daugiavaike šeima, pasiū
lyti darbą bedarbiui tėvui, parū
pinti geresnę pastogę. Ji ne visus 
pažadus įvykdė. Miknevičiai iki 
šiol tebegyvena senoje lūšnelėje. 
Daugiau jų šeimai padėjo pa
prasti žmonės, įmonės. Medikai 
nemokamai davė vitaminų, saus- 
kelnių, kelios bendrovės - mais
to produktų, geri žmonės - var
totų drabužių, skalbimo mašiną. 
Šeima nesėdi rankas sudėjusi. 
Miknevičiai turi daržą, laiko kar
vę, augina nemažai kiaulių.

Valstybė šeimai anksčiau kas 
mėnesį mokėjo pašalpą po 1,000 
litų, dabar ją sumažino iki 750 
litų. Per vasarą Arvydas dirbo 
viešuosius darbus, prie pašalpos 
kas mėnesį pridurdavo po 300 
litų. Rudenį tie darbai baigėsi, 
tad daugiavaikės šeimos tėvas 
ieško atsitiktinio uždarbio pas 
ūkininkus, įmonių savininkus.

Pastaruoju metu Miknevi
čių šeima daugiausia paramos 
gauna iš Kanados lietuvių orga
nizacijos “Pagalba Lietuvos vai
kams”. Spalio pabaigoje ji gavo 
jau trečią didelę siuntą. Ketu
riose dėžėse buvo beveik 80 kg 
aprangos, apavo, maisto, vita
minų. Mačiau, kaip laiminga 
šeima iškrovė dėžes. Vienerių 
metų ir 9 mėnesių trynukės Mo
nika, Viktorija ir Neringa iš ran

AtA
dr. JUOZUI PILIPAVIČIUI 

iškeliavus amžinybėn,
jo žmonai BRONEI, sūnui ROMUI, dukroms - LINAI 
ir RITAI su šeimomis gilią ir nuoširdžią užuojautą 
reiškia -

Birutė ir Česlovas Joniai

AtA
dr. JUOZUI PILIPAVIČIUI 

mirus,
jo žmoną BRONĘ, dukras - LINĄ ir RITĄ, sūnų ROMĄ 
bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime -

Adelė ir Aleksas Dudoniai ir 
krikšto sūnus Robertas

kų nebepaleido atsiųstų žaisliu
kų, vyresnieji broliai - Žaslių 
mokyklos moksleiviai - Tomas ir 
Donatas matavosi batus, striu
kes, megztinius, motina Rasa pa
tenkinta ant stalo krovė maisto 
gaminius, vitaminų dėžutes. Ber
niukai ypač apsidžiaugė atsiųs
tais sąsiuviniais, rašikliais.

- Esu sujaudinta Kanados 
lietuvių jautrumu, rūpestingu
mu. Jų siuntos mums labai rei
kalingos. Nepažįstu tų žmonių, 
bet kiekvienam nuoširdžiai dė
koju. - susijaudinusi kalbėjo 
Rasa MikneviČienė.

Prieš pusantrų metų lanky
damasis Kanadoje, Hamiltone, 
susitikau su organizacijos “Pa
galba Lietuvos vaikams” veikė
jomis. Pranutė Poviliauskienė, 
Elena Gudinskienė, Felicija 
Venckevičienė ir kitos papasa
kojo, kaip renka aukas, už gau
tus pinigus perka pigių vaikiškų 
drabužių, batų, vitaminų, mais
to, stropiai viską supakuoja ir 
siunčia į Lietuvą daugiavaikėms 
vargingoms šeimoms. Išradin
gos moterys paskelbė renkan
čios aliuminio žiedelius nuo 
limonado, alaus ir kitokių skar
dinių. Taip jos sutelkė daugiau 
aukotojų. Dedamos centą prie 
cento, dolerį prie dolerio, jos 
suteikia reikšmingą pagalbą 
Lietuvos vaikams.

- Jei rašysite, mano vardu 
padėkokite visiems Kanadoje 
gyvenantiems tautiečiams, pa
dedantiems mums. Trynukės 
auga sveikos, Tomas mokosi 
penktoje klasėje, Donatas - šeš
toje, Agnė ir Visvaldas lanko 
vaikų darželį. Visi sotūs, ap
rengti ir laimingi, - sakė daugia
vaikės šeimos motina Rasa, 
atsisveikindama ir išlydėdama iš 
ankštų, bet šiltų namų.

Tėviškės žiburiai • 2001.1.2 • Nr. 1 (2652) • psl. 3

4 Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo * 
J sovietinio ir nacistinio genocido, »

artimųjų sąjunga (LKKAS) *

j sveikina su šv. ^Kalėdomis į 
šios sąjungos narius, gyvenančius JAV ir Kana-

r doje, o taip pat visus, remiančius savo aukomis t 
K enciklopedijos “Lietuvos kariuomenės karininkai: 4 
r 1918-1953” leidybą. 1

Už Jūsų pastangas nuoširdžiai dėkojame ir
f linkime laimingų bei džiugių šv. Kalėdų ir visų 1 
J lūkesčių išsipildymo 2001 metais. JĮ
r LKKAS valdyba |

Saulė teka virš Kaunakalnio
ANTANINA GARMUTĖ
Ten kur Nemunas vingiuo

damas apibėga žaliuojančias pi
liakalnių kepures, o garsioji Sū
duvos giria šiandien jau tik 
Dubravos mišku įsirėžia į Pi
liuonos kaimo ariamus laukus, 
jau prieš 10,000 metų žmonių 
gyventa. Vaizdingas, garbanotų 
kalvų kupetomis apgaubtas slė
nis -jauki uždaros erdvės iliuzi
ja žydro dangaus fone. Su debe
sų laivais, nuplaukiančiais tolyn. 
Pagal vieškelį. Kaunakalnio - ir 
Kauno - link. Mes, slėnio gy
ventojai, už Kaunakalnio akimis 
nulydėdavome saulėlydžius. O 
pamiškių žmonėms saulė pate
ka virš Kaunakalnio.

Ak tie Kaunakalnio saulėte
kiai! Palubinskų Onutei Jezers- 
kienei užima kvapą vien prisi
minimai apie gimtinę. Jos tėvų 
sodyba - pačioje viršūnėje, ten, 
kur kalno nugara atkopęs vieš
kelis kerta asfaltuotą plentą. 
Kaip ir daugelis to meto žem
dirbių, Palubinskai augino gau
sią šeimą. Žemės nedaug, bet 
pakako išmaitinti šešis vaikus, 
kuriems neteko tarnauti pas 
svetimus.

Tėvų pavyzdžiu, vaikai buvo 
darbštūs, ir stengėsi susirasti sa
vo vietą gyvenime: kas į amatus, 
kas prie žeiųės, o kas į mokslus 
palinko. Okupacijos metais 
stengėsi išvengti pokario audrų, 
ir tai jiems pavyko. Kalėjimai ir 
Sibiras juos tarytum aplenkė. 
Tačiau iš visos plačios giminės 
baltų meškų krašte retas kuris 
nepabuvojo.

Piliuonos pradinę mokyklą 
Onutė baigė 1931 metais. Mo
kykliniai metai, o ir visas nepri
klausomas Lietuvos laikotarpis 
paliko jai neišdildomus įspū
džius.

- Kokios būdavo ekskursi
jos: kelias dienas keliaujam po 
Dzūkiją. Susipažįstam su Punia, 
Varėna, Merkine, Leipalingiu. 
Iškylaujam. Dainuojam. Nakvo- 
davom pas ūkininkus ant šieno, 
- prisimena tautodailininkė, 
garsi Lietuvos audėja Onutė Pa- 
lubinskaitė-Jezerskienė, švęsda
ma savo garbingą jubiliejų. Že- 
mietė prisimena ir savo moky
tojus:

- Mokytojas Šarkūnas orga
nizuodavo mokinių vaidinimus, 
ekskursijas į teatrą Kaune. Mo
kykla tuomet būdavo pas turtin
gesnius, tvarkingesnius ūkinin
kus. Iki 1929 m. - pas Praną Pa

Jubiliatę Onutę Palubinskaitę sveikina kraštietės - muziejininkė Kazi
miera Kairiūkštytė-Galaunienė ir buvusi tremtinė-gydytoja Albina 
Ožeraitytė-Stašaitienė Nuotr. A. Garmutės

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

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

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

žėrą, paskui pas tėvą - Jurgį Pa
lubinską, vėliau pas Juozą Ja
kubčionį. Kai pastatė gražią 
valstybinę, aš jau buvau baigusi 
mokyklą. Bet jos veikloje daly
vavau. Buvau trijų organizacijų 
narė: jaunųjų ūkininkų, jauna
lietuvių sąjungos, vėliau ir Šau
lių sąjungos.

- O austi kada pamėgote?
- Nuo mažumės. Kai tik į 

mamos stakles įlipau. Anuomet 
būdavo ruošiamos įvairios na
mų ūkio apžiūros. Labai laimin
ga buvau, kai Kauno apskrities 
gėlių darželių apžiūroje laimė
jau I-ąją vietą... Pasveikino pats 
prezidentas. O jį labai gerbėme. 
Kaip ir didžiumą tuometinių 
aukštų valdininkų. Jie mokėjo 
nesavanaudiškai tarnauti Tėvy
nei, žmonėms.

Jausti ir puoselėti grožį 
Onutei padėjo nuostabūs gim
tosios Piliuonos gamtovaizdžiai. 
Jų spalvų žaismas subtiliai švyti 
jos audiniuose, lietuvių tautinių 
drabužių klostėse. Gerbti, tęsti 
tėvų ir protėvių tradicijas ji iš
mokė ir savo vaikus.

Seniai gyvena Kauno mieste 
Onutė Jezerskienė, atėjusi čion 
iš savo vaikystės ir jaunystės 
nuo žaliojo Kaunakalnio. O 
gimtoji sodyba, kaip pasišiaušęs 
nuo audrų paukštis, tebestovi 
senoje vietoje. Šeimininkauja 
joje sesers Antaninos, buvusios 
nagingos siuvėjos, vaikaičiai. 
Ten, kur bėga plentas, nesidai
rydamas į šonus, pro naująją gy
venvietę, žydinčius sodus ir žilą
jį Nemuną su banguojančiais 
mūsų gyvenimais. Kur leidžiasi 
ir teka saulė virš Kaunakalnio.

Lietuvos audėjėlė Onutė Paln-
binskaitė-Jezerskienė

Nuotr. A. Garmutės
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® LAISVOJE TEVYNEJE
e LIFIUVIAI PASAI! LYJf

ŠVIETIMO SUTARTIS
Praeitų metų gruodžio 11 d. 

Vilniaus meras Artūras Zuokas ir 
švietimo ministeris Algirdas 
Monkevičius pasirašė sutartį dėl 
Lietuvos švietimo informacinės 
sistemos diegimo miesto mokyk
lose, praneša BNS/LGTIC. Šia 
sutartimi, Vilniaus miesto savival
dybė, aktyviai dalyvaujanti infor
macinės visuomenės kūrime, į šį 
procesą įtrauks ir visas sostinės 
bendrojo lavinimo mokyklas. Vil
niaus miesto mokyklos gaus 68 
kompiuterius, interneto paslaugų 
teikėją ir programinę įrangą. 
Naujoji įranga leis mokykloms 
pačioms susitvarkyti savo moks
leivių apskaitą, mokyklų duome
nimis galės naudotis ir Švietimo 
skyrius. Šiuo metu savivaldybei 
priklauso apie 350 į tinklą sujung
tų kompiuterių, beveik dvejus 
metus veikia dokumentų tvarky
mo ir kontrolės pavedimų sistema.

PRIPAŽINS DIPLOMUS
Kaip skelbia ELTA/LGTIC, 

2000 m. gruodžio 12 d. Lietuvos 
seimas patvirtino Lietuvos, Esti
jos ir Latvijos vyriausybių sutartį 
“Dėl išsimokslinimo pripažinimo 
Baltijos valstybių aukštojo moks
lo erdvėje”. Sutartis, pasirašyta 
2000 m. vasario 18 d. Taline, nu
mato, kad Baltijos valstybės pri
pažins viena kitos viduriniojo 
mokslo baigimo pažymėjimus, 
aukštojo mokslo diplomus bei 
mokslo laipsnius. Jos įgyvendini
mą prižiūrės Baltijos aukštojo 
mokslo koordinavimo komitetas.

MAŽINS TARŠĄ

BNS/LGTIC žiniomis, 2000 
m. gruodžio mėn. pradžioje Vil
niaus miesto savivaldybė parengė 
pirmąją strateginę oro taršos ir 
triukšmo sumažinimo programą, 
įtraukusi į darbo grupę aplinkos 
ministerijos ir Vilniaus visuome
nės sveikatos centro specialistus. 
Programoje numatyta įvertinti 
oro užterštumo padėtį mieste, 
nustatant teritorijas, kur viršija
mos atmosferos teršimo normos.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus ,

(Esu “Union Gas" 
atstovas) Jlų

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

FOUH seasons
UvIZZr REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.
Darbo tel. 705-445-8500
Namų tel. 705-429-6428

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

ĮTAIKYS
EALTIG EXPEDITING

♦ Siuntiniai j Baltijos valstybes ♦
Prieš atvažiuodami ar norėdami daugiau 

informacijos nrašom skambinti
Genei Kairienei (905) 643-3334

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

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

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

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
X ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176
X HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
X HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

Bus nustatyta taršos šaltinių įtaka 
miesto oro kokybei, kuriama 
transporto duomenų bazė oro 
taršai iš esmės įvertinti. Tran
sporto srautus numatoma anali
zuoti sukūrus kompiuterinę mo
deliavimo sistemą. Antroji pro
gramos dalis skirta oro užterštu
mo įtakai gyventojų sveikatai 
įvertinti. Bus vertinama miesto ži
nybų ir pramonės plėtros įtaka 
gyventojų sveikatai, nustatomas 
triukšmo lygis, rengiamas eismo 
organizavimo ir gatvių tinklo pla
nas, visuomeninio transporto vys
tymo strategija.

KOVOS SU NARKOMANIJA
Sveikatos apsaugos ministeri

ja (SAM) parengė 100 dienų 
veiklos planą narkomanijos pliti
mo stabdymui, praneša BNS/ 
LGTIC. Numatoma pertvarkyti 
Vyriausybinės narkotikų kontro
lės komisijos darbą, narkotikų 
kontrolės ir narkomanijos išanks
tinės apsaugos programą, įsteigti 
savivaldybėse tarpžinybines komi
sijas narkomanijos išankstinės ap
saugos ir kontrolės projektams 
rengti. Remiantis Skandinavijos 
pavyzdžiu, bus parengta ir patvir
tinta privaloma psichologinės ir 
socialinės vaikų reabilitacijos 3 
mėnesių trukmės tvarka. Kaune, 
Šiauliuose ir Panevėžyje bus 
įsteigti priklausomybės ligų cent
rai, o kituose miestuose įgyvendi
namas PHARE projekto pirmi
nio išankstinio nuo narkomanijos 
apsaugojimo bendruomenėje mo
delis.

NEBEBUS TELEGRAFO
“Lietuvos telekomas” nuo 

2001 m. pradžios nebeteikia tele
grafo paslaugų. Kasmet mažėjo 
jomis besinaudojančių gyventojų 
skaičius. Praėjusiais metais per 
dieną didžiuosiuose.miestuose iš
siunčiamos tik 2-4 telegramos, 
kaimuose tiek pat per savaitę. Ta
čiau “Lietuvos telekomas” ir to
liau teiks tarptautinio telegrafo 
paslaugas, nes dar yra jų poreikis, 
rašo BNS/LGTIC.

PALEISTAS LAIVAS
Pusiaujo Gvinėja 2000 m. 

gruodžio 20 d. paleido 40 parų 
Malabo uoste sulaikytą ir nelega
lia žvejyba kaltintą Lietuvos laivą 
“Rytas” bei jo įgulą. Kaip skelbia 
BNS/LGTIC, “Ryto” kapitonas 
Valentinas Malychinas pasirašė 
dokumentą, įsipareigodamas, kad 
ūkinis ginčas bus tęsiamas tarp
tautiniu teisiniu keliu. “Rytas”, 
keliaujantis j ir iš Mauritanijos į 
Kamerūną, gabeno 2656 tonas 
šaldytos žuvies ir daugiau kaip 
100 žuvies miltų. Arti 1 milijono 
JAV dolerių vertės krovinys pri
klauso Belgijos bendrovei “Luy- 
ben ALG. Handelsmaat NV”. 
Pusiaujo Gvinėjos pareigūnai iš 
laivo išgrobstė maždaug 250 tonų 
žuvies, skyrė 1.3 mln. JAV dole
rių baudą, vėliau ją sumažino iki 
500,000 doL, tačiau nei laivo savi
ninkė bendrovė “Baltatlanta”, nei 
operatorė bendrovė “Baltic At
lant Shipping” nesumokėjo jokio 
užstato už sulaikytą laivą. Iš 38 
žmonių įgulos 33 yra Lietuvos pi
liečiai, kiti - Rusijos piliečiai. 
Gruodžio 21 d. laivas pasiekė Ka
merūną. RSJ

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

KONCERTAS
“HAMILTON PLACE” TEATRAS

KVIEČIA MUZIKOS MĖGĖJUS IŠGIRSTI 
KAMERINĮ ORKESTRĄ “LYRA”,

KURIAM DIRIGUOS ŽYMUSIS LIETUVOS MAESTRO

SAULIUS SONDECKIS
Programoje: J. S. Bacho kuriniai

2001 M. SAUSIO 1 9, PENKTADIENĮ, 8 V.V. 
Studio Theatre, Hamilton Place

Bilietai parduodami:
Hamilton Place” kasoje, “Copps Coliseum” kasoje ir visuose 
“Ticketmaster” kioskuose, arba skambinti tel. 905-527-7666.

Bilieto kaina: $20 asmeniui, studentams $17.

A.a. PRANAS BERNECKAS

Vancouver, BC
SU a.a. PRANU BERNECKU, 

atsisveikinome 2000 m. lapkričio 
26, sekmadienį. Susirinko gausus 
lietuvių būrys pagerbti daug nuvei
kusį lietuvių sportui.

Pirmasis Lietuvos vardu atsi
sveikino garbės konsulas C. Jūras, 
pažymėdamas, kad velionis buvo 
apdovanotas DLK Gedimino ordi
no medaliu, kas rodė jo nuopelnus 
lietuvybei ir lietuvių sportui. H. Tu- 
maitis, dalyvius supažindino su ve- 
lionies gyvenimu ir jo atliktais dide
liais darbais gyvenant svetimame 
krašte. Bernadeda Vherk jautriai 
padeklamavo ištraukas iš B. Braz
džionio ir V. Mačernio poezijos. V. 
Kaulius kalbėjo, skaitė šv. Rašto 
psalmių ištraukas ir apibūdino ve- 
lionies dvasingumą. Gretimoje 
“Ocean View” kapinių koplyčios 
salėje dalyvavusieji išreiškė užuo
jautą žmonai Elenai, dukrai And- 
rėjai ir jos vyrui Mark. Jautriai su
giedojus Tautos himną ir “Marija, 
Marija” visi skirstėsi nuliūdę, nes 
neteko tauraus žemaičio ir lietuvių 
jaunimui daug metų dirbusio išei
vijos veikėjo.

Po šioje žemėje patirtų skaus
mų ir nusivylimų, Pranai, džiaukis 
Dievo meilėje - amžinybėje. Z.K.

Hamilton, Ont.
SVEIKINIMAS IŠ LIETU

VOS. Sveikiname gerbiamus dė
džius - Petrą ir Zuzaną Jonikus, 
švenčiančius savo 55-rių metų ve
dybų sukaktį 2001 m. sausio 26 d. 
Linkime jiems geros sveikatos ir 
dar sulaukti deimantinių metų. 
Dėkojame už visas dovanas.

Remigijus ir Edita Baužai, 
krikšto duktė Gabija

SUSITIKIMAS SU MAEST
RO SAULIUMI SONDECKĮ U ir 
kavutė vyks tuoj po koncerto sausio 
19 d. Hamiltono Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Kviečiami visi lietu
viai, koncerto dalyviai, atvyktį į šį 
pobūvį pabendrauti su šiuo iškiliu 
Lietuvos menininku. LR.

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Beatas Brasas
(905) 545-8868

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

o 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais)

a Nemokamas vaistų pristatymas 
O Sveikatos priežiūros įrankiai

Čikaga - visų susitikimo vieta
Svečiai iš Aliaskos

Svaja Vansauskaitė jaunys
tėje gyveno pas savo tėvus, įsi- 
kurusius Lyons miestelyje prie 
pat Čikagos. Vėliau ji, baigusi 
studijas, sukūrė šeimą su Ro
bert Worthington ir persikėlė į 
Aliaską. Jau 25 metai gyvena 
apie 16 mylių nuo didžiausiojo 
Aliaskos miesto Anchorage 
Chugiak vietovėje.

Ten užaugo ir jų 7 vaikai - 4 
berniukai ir 3 dukrelės, kurių 
dauguma dabar gyvena JAV. 
Kai kurie dar tik baigia savo 
studijas šio krašto universite
tuose. Tačiau jie visi nepamiršta 
savo senelės Laimos Šilingaitės- 
Vansauskienės, kuri yra viena iš 
devynių žinomo Lietuvos valsty
bininko, teisingumo ministerio 
Stasio Šilingo atžalų. Laima 
kaip tik pernai su kitais Šilingų 
šeimos nariais iš įvairių žemynų 
dalyvavo savo tėvo, motinos bei 
vienos sesutės palaikų perlaido
jimo iškilmėse Lietuvoje.

2000 m. lapkričio pabaigoje, 
per Padėkos šventę, Svaja at
skrido iš Chugiak miestelio, o 
jos dukrelė Gaja, studijuojanti 
anglų kalbą ir literatūrą Teksas 
universitete, .čia atvyko iš tos 
valstijos. Taip pat čia atsirado ir 
Svajos sūnus Aras su savo šeima 
iš Anchorage. Aras su savo 
žmona Kate jau spėjo susilaukti 
trijų dukrelių, kurių jauniausioji 
(dar tik 6 mėnesių) yra pakrikš
tyta Stasio Šilingo žmonos Emi
lijos vardu.

Tad Laimos ir Mykolo Van- 
sauskų namuose netoli Čikagos 
prie šventinio stalo susėdo net 7 
tolimi svečiai, kurių dauguma 
buvo iš Aliaskos. Čia jiems po
kalbių tikrai netrūko, nes išsky
rus Svają, kuri kiek dažniau į 
Čikagą užsuka, kiti čia viešėjo 
pirmą kartą.

SVAJA VANSAUSKAITĖAVORTHINGTON iš tolimosios Aliaskos ir jos 
dukra GAJA, kuri studijuoja Austin mieste (Teksas valstijos sostinė) 
Čikagos Jaunimo centre Nuotr. Ed. Šulaičio

Svajos VansauskaitėsAVorthington ir jos šeimos namai Chugiak vietovėje 
Aliaskoje. Dešinėje pusėje matomi didžiuliai langai - “Solarium”. Namai 
nuo 1999 m. gruodžio mėnesio yra papuošti Lietuvos trispalve, kurią at
siuntė sūnaus Aro draugas iš Kalifornijos. Netoli - kalnai, miškai ir 
valstijos parkas, o žemiau ežerėlis Nuotr. Ed. Šulaičio

Įdomu buvo daugiau patirti 
apie 23 m. amžiaus studentę 
Gają, kuri praėjusią vasarą vie
šėjo Vilniuje ir mėnesį laiko da
lyvavo lituanistikos kursuose 
Vilniaus universitete. Ji ten įsi
gijo nemažai draugų ir su jais ji 
susirašinėja ir taip palaiko gyvą 
ryšį su savo mamos ir senelių 
kraštu.

Jos motina Svaja buvo ją at
sivežusi į Lietuvių teatro festi
valį Jaunimo centre ir juodvi 
stebėjo čikagiečių teatralų vai
dinimą. Tik skundėsi, kad čika
giečių parodytas veikalas joms 
buvo neįkandamas (kaip ir dau
geliui kitų žiūrovų), nes nebuvo 
galima suprasti scenoje tariamų 
žodžių. Bet šiaip joms buvo ma
lonu pabuvoti didesniame lietu
vių būryje, kadangi pačioje 
Aliaskoje jų yra tik vienas kitas.

Taip pat buvo įdomu suži
noti ir apie Arą, kuris pernai 
kartu su motina dalyvavo Stasio 
Šilingo ir kitų artimųjų perlai
dojimo iškilmėse ir kapinėse pa
sakė atsisveikinimo žodį. Jis yra 
labai susidomėjęs Lietuva. Bū
damas inžinieriumi jis labai do
misi Lietuvos architektūra; ne
seniai baigė statyti didelį savo 
namą pagal Lietuvos architek
tūros pavyzdžius. Taip pat jis 
minėjo, kad kovo mėnesį pla
nuoja vykti į Lietuvą ir ten nusi
vežti savo žmoną bei tris duk
reles.

Svaja Worthington, kuri 
dėsto anglų kalbą ir literatūrą 
Aliaskos universitete Anchora
ge mieste, šį kartą iš mamos pa
siėmė savo senelio Stasio Ši
lingo laiškų rašytų iš tremties 
(juos iki šiol saugojo jo vyriau
sioji dukra Laima). Ji juos žada 
išversti į anglų kalbą ir įvesti į 
kompiuterį, kad būtų prieinami 
visiems. Edvardas Šulaitis

JA Valstybės
BALFo Los Angeles miesto 

skyrius spalio 15 d. surengė tradici
nį metinį pokylį, pažymėdamas ir 
šios organizacijos 56 metų veiklą. 
Rytą Sv. Kazimiero šventovėje 
BALFo intencija buvo aukojamos 
Mišios. Vidurdienį prasidėjo BAL
Fo darbų prisiminimas. Programai 
vadovavo D. Čekanauskaitė. Invo- 
kaciją sukalbėjo kun. S. Anužis, 
prisimindamas ir neseniai mirusį 
BALFo narį a.a. Feliksą Masaitį. 
Sveikinimo žodį tarė Lietuvos gar
bės konsulas V. Čekanauskas. A. 
Pažiūrienė savo kalboje pažymėjo 
BALFo atliktus labdaros darbus 
išeivijoje ir Lietuvoje, mesdama 
taipogi žvilgsnį ir į ateitį. Meninę 
programą atliko Los Angeles vyrų 
kvartetas, akompanuojamas muz. 
R. Apeikytės. Dalyviai atliktomis 
dainomis grožėjosi, iššaukdami 
kvartetą pakartoti net keletą kartų. 
Gausūs renginio dalyviai skaniai 
pasivaišino ir galėjo maloniai vieni 
su kitais ir pabendrauti. Pabaigoje 
skyriaus ižd. E. Vilkas perskaitė au
kų sarašą. Surinkta 5000 dol. Ši 
žinia visų dalyvių sutikta su dideliu 
entuziazmu. Šu humoru pokylį už
baigė skyriaus pirm. R. Dabšys. 
BALFas stengiasi padėti Lietuvoje 
vargstantiems seneliams, ligoniams 
bei visokeriopos pagalbos reikalin
giems vaikams.

Britanija
Apie “Europos lietuvio” ateitį 

rašoma šio laikraščio 22 nr. Brita
nijoje iš viso mažėjanti lietuvių 
veikla, mažėja taipgi rašančių bei 
skaitytojų skaičius. Didžiosios Bri
tanijos lietuvių sąjungos (DBLS) 
centro valdyba priėmusi pasiūlymą 
leisti “Europos lietuvį” vieną kartą 
per mėnesį. Atitinkamai būtų su
mažinta ir prenumeratos kaina. To
liau rašoma, kad vietinių žinių 
mažai esama, o žinios iš Lietuvos 
tautiečius pasiekia kitais būdais. 
Britanijoje dar leidžiamas “Britani
jos lietuvių balsas”, Šv. Kazimiero 
parapijos leidinys “Veni”. Notting- 
hame anglų kalba spausdinamas 
laikraštis “Lynes”, pritaikytas jau
niausiajai kartai. Skautai turi savo 
laikraštį “Budėkime”. O kitos ben
druomenės Europoje nepajėgian
čios išleisti jokio leidinio, išskyrus 
akademinę Vokietijos lietuvių ben
druomenę, kuri leidžia savo žinių 
biuletenį. Tai esą, pasak korespon
dento, nieko baisaus, kad “Europos 
lietuvis” taps mėnraščiu.

A. a. Česlovas Sirvydas, 73 
metų amžiaus, mirė 2000 m. spalio 
5 d. Derby vietovėje. Velionis gimė 
1927 m. balandžio 2 d. Dotnuvoje, 
Kėdainių apskr. Tėvams persikėlus 
į Josvainius, čia jis baigė pradžios 
mokyklą. Kėdainiuose gimnaziją. Iš 
Vokietijos 1947 m. atvyko į Britani
ją ir apsigyveno Derby mieste. Čia 
jis 1962 m. vedė Veroniką Grigona- 
vičiūtę ir išaugino dukterį Izabelę, 
susilaukė vaikaitės. Velionis buvo 
rūpestingas ir ilgametis lietuvių pa
rapijos pirmininkas bei Didžiosios 
Britanijos lietuvių sąjungos narys. 
Nuliūdusi liko duktė Izabelė su 
šeima.

Vokietija
Lietuvių bendruomenės Schwet- 

zingeno apylinkės metinis susirinki
mas įvyko 2000 m. rugsėjo 10 d. 
Ketsch sodininkų-daržininkų drau
gijos patalpose. Buvo išklausyti LB 
apylinkės valdybos pirmininko, iž
dininko bei kontrolės komisijos 
pranešimai. Apylinkė šiuo metu tu
ri 43 narius. Bendras apylinkės na

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
Įsikūręs nuosavuose namuose -

ii'T’AT 17" A 99 LIETUVIŲ KREDITO
A zVL/Iv/Y kooperatyvas
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

kasd. pal. čekių sąsk. iki........2.50%
santaupas................................... 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk..........2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.......................4.25%
180 dienų indėlius.................... 4.25%
1 m. term, indėlius................... 4.85%
2 m. term, indėlius................... 5.00%
3 m. term, indėlius................... 5.10%
4 m. term, indėlius................... 5.25%
5 m. term, indėlius................... 5.35%
RRSP irRRIF
(Variable)........ ............................2.50%
1 m. ind........ ...............................5.00%
2 m. ind........................................5.10%
3 m. ind........................................5.25%
4 m. ind........................................5.35%
5 m. Ind........................................5.50% 

Sekite kasdieninę įformaciją apie procentus “Talkoje” 
MASTER CARD KRI 3ITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ 

TINK ALAPIS: www.talka.net

rių amžiaus vidurkis - per 60 metų. 
Per praeitus metus apylinkė padi
dėjo viena nauja nare - Genovaite 
Bensch. Kas antrą sekmadienį 
Ketsch katalikų šventovėje yra au
kojamos lietuviškos Mišios. Po jų 
visi susirenka į minėtos draugijos 
svetainę prie vyno ar alaus stiklo 
pabendrauti. Sielovada rūpinasi 
kun. J. Dėdinas ir kun. A. Kelmelis, 
atvykdami iš Hūttenfeldo. Kazlų 
Rūdos šventovės vargonų pataisy
mui surinkta 400 markių aukų.
1999 metai užbaigti prie simbolinio 
kalėdinio stalo. Didesnių renginių 
apylinkės valdyba neorganizuoja, 
nes arti yra Vokietijos lietuvių 
bendruomenės centras Hūtten- 
felde. Šios apylinkės nariai daly
vauja renginiuose, vykstančiuose 
Hūttenfelde. Kasmetinį mokestį 
užsimoka beveik visi apylinkės na
riai. Valdybą sudaro: pirm. J. Vit
kus, sekr. J. Stuknys, ižd. V. Kur- 
cas, o kontrolės komisiją - L. Ur- 
banas, H. Ruinies. (“Vokietijos LB 
valdybos informacijos” 2000 m. 3 
nr.).

Lenkija
Seinų Lietuvių Namuose spa

lio 11 d. šių namų direktorius A. 
Nevulis ir Lenkijos lietuvių ben
druomenės valdybos narys P. Mak
simavičius susitiko su Elko vyskupu 
W. Ziemba. Susitikime dalyvavo ir 
Seinų parapijos vikaras kun. A. 
Kesilis. Kalbėta apie giesmių (kan- 
tičkos) išleidimą ir dėl lietuviškų 
pamaldų laiko pakeitimo Seinų ba
zilikoje. Pirmajam klausimui iš
spręsti vyskupas pažadėjo tam dar
bui surasti specialistų. Antruoju 
klausimu nuomonės išsiskyrė. Vys
kupas sakė, kad jis neprieštarauja 
keisti lietuviškų pamaldų laiką, net 
įsakęs klebonui tą reikalą sutvar
kyti. Tačiau, pasak jo, dėl pamaldų 
turėtų su klebonu susitarti patys 
parapijiečiai. Jis kvietė lietuvius dar 
kartą susitikti su ne taip radikalaus 
nusistatymo lietuvių atžvilgiu 
lenkais ir bandyti rasti išeitį. A. 
Nevulis pažymėjo, kad kaip rodo 
patirtis, parapijiečiai nepajėgia šio 
klausimo išspręsti, o ir klebonas 
nenori daryti sprendimo. P. Maksi
mavičius pripažino, kad nemažai 
nuveikta gerinant lietuvių ir lenkų 
santykius. O šio smulkaus reikalo 
sprendimą nulemtų viešai paskelb
tas vyskupijos nusistatymas. A. Ne
vulis prašė vyskupą savo autoritetu 
nedelsiant padėti rasti abiem pu
sėm priimtiną sprendimą. (“Aušra”
2000 m. 19 nr.). j. Andr

i "Dievas teikia mums meilę, į 
kad mylėtume tą, kurį

į Jis mums duoda"

! Lougheed Funeral Į
i Home
Į Žmonės, kurie atjaučia kitus j

I Sudbury Ontario i

PASKOLAS
Asmenines nuo.............7.80%
nekiln. turto 1 m............ 7.60%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

mailto:salvaiti@lynx.org
http://www.fourseasonproperties.com
http://www.talka.net
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Pik. JONAS GEČAS, Lietuvos šaulių sąjungos vadas, kalba Lietuvos 
šaulių sąjungos visuotiniame suvažiavime 2000 m. lapkričio 4 d. Kaune 

Nuotr. R. Eidukevičiaus

Trys sukaktys vienoje iškilmėje 
Žvilgsnis j prelato dr. Igno Urbono išsišakojusį 

gyvenimo kelią

Rašo Maironio mokyklos moksleiviai
Toronto Marionio mokyklos rašiniai - pasakos Kalėdų tema, laimėję konkursines premijas

Keleiviai iš kitos , 
planetos

“Kada mes pasieksime Že
mę, Zubzub?” - paklausė Put- 
put. “Mes beveik jau Žemėje”, 
- atsakė Zubzub. Jie nuleido sa
vo skridimo mašiną į medį par
ke. Prieš išlipdami iš medžio ap
sivilko savo vaikiškais drabu
žiais, nes nenorėjo, kad žmonės 
žinotų, jog jie yra ateiviai.

Putput ir Zubzub labai at; 
sargiai ėjo šaligatviu. Matė daug 
žmonių, kurie skubėjo į didelį 
pastatą. Virš šio pastato durų 
buvo ženklas “Shopping Mali”. 
“Ar nori užeiti ir pažiūrėti, kas 
ten vyksta, Zubzub?” - paklau
sė Putput. “Gerai, bet būkim la
bai atsargūs, nes nenorim, kad 
žmonės mus įtartų”.

Pastato viduje viskas buvo 
labai spalvota ir papuošta ma
žais bumbulais, šviesomis ir 
žvaigždėmis. “Oi kaip čia gražu! 
Aš niekada nemačiau medžių, 
kurie būtų žali su mėlynais, vio
letiniais, oranžiniais ir geltonais 
vaisiais!” - sušukęs Putput nu
bėgo prie medžio, nuskynė vie
ną “vaisių” ir kando. “O, tai 
nėra vaisius, čia kokia nors 
plastika!” “Aš juk tau sakiau, 
kad būtum atsargus. Čia dalykai 
nėra tokie patys kaip namuose 
Rize” - paaiškino Zubzub. Tuoj 
pat Putput atsisuko ir sušuko: 
“O kas tas storas ponas raudona 
apranga, kuris sėdi ant tos kė
dės viduryje pastato?” “Aš neži
nau. Man atrodo, kad jis žmo
nėms labai patinka. Žiūrėk, ko
kia ilga eilė prie jo laukia, kad 
atsisėstų jam ant kelių”. “Tai 
gal čia yra jų dievas? Aš matau 
žmonės nešasi maišus su jo 
nuotrauka ir visur yra statulos, 
kurios atrodo labai panašios į 
jį”. “Aš irgi pastebėjau, kad visi 
žmonės yra labai linksmi ir jam 
dainuoja dainas. Jis turbūt yra 
labai geras dievas, jeigu žmonės 
jį taip globoja”, - atsiliepė Zub
zub.

Putput ir Zubzub ėjo toliau. 
Jiems buvo labai įdomu žiūrėti į 

AtA
JUOZUI PILIPAVIČIUI

užbaigus žemės kelionę, žmonai BRONEI, sūnui 
ROMUI, dukroms - LINAI, RITAI bei jų šeimoms, 

giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą -
Juozas Žadeikis Zosė Martinaitienė

Teodora ir Jonas Tamuliai

MIRTIES PRANEŠIMAS

A+A
KONSTANCIJA (KASTUTĖ) 

JUKNYTĖ-ŠIMUTIENĖ,
a.a. Stasio Šimučio (m. 1969) našlė, mirė 2000 m. 
gruodžio 21 d. savo namuose Delhi, Ont. Paliko giliai 
liūdinčius - dukrą Frances Oną Craig, vaikaičius - Justin 
Craig, Andre Craig su žmona Karen, gimines Lietuvoje, 
G. Juknytę, Zidonių šeimą ir kitus. Gimusi Jogvilų kaime 
(Ukmergė), gyveno Delhi, Ontario, priklausė Šv. Kazi
miero Katalikių moterų draugijai, Delhi Pensininkų klu
bui. Palaidota Tillsonburgo kapinėse. Jos šviesiam atmini
mui pagerbti norintys gali paaukoti “Heart & Stroke 
Foundation”. Laikysime ją savo širdyse su didele meile -

ŠEIMA

skirtingas krautuvių vitrinas. 
Įslinko į didelę žmonių grupę, 
kurie savo ūgiu buvo labai pa
našūs į juos. Vienas jų buvo il
gais šviesiais plaukais ir raudo
na suknele. Ji atsisuko ir tarė: 
“Labas, mano vardas Laurytė, 
čia mano brolis Tomas. O kokie 
jūsų vardai?” Zubzub greitai at
sakė: “Čia mano brolis Petras, o 
aš esu Zigmas”. “Ar jūs einate 
susitikti su Kalėdų seneliu?” - 
paklausė Tomas. “Kalėdų sene
liu?... O taip, žinoma” - kiek 
pasimetęs atsakė Putput. “Ko 
jūs prašysite, kad Kalėdų senelis 
atneštų?” - klausė Laurytė. “Aš 
dar nežinau” - atsakė Žubzub. 
“O aš žinau, - sušuko Putput, - 
aš noriu naujos skridimo maši
nos ir lazerinio šautuvo”. “Taip 
pat ir aš”, - pridūrė Tomas, - aš 
paprastai gaunu tik šautuvą, bet 
ne skridimo mašiną. Gal šiais 
metais gausiu viską, ko noriu”.

“Tai kas iš tikrųjų tas Kalė
dų senelis? Žmogus ar koks die
vaitis ir kodėl jis toks svarbus?” 
- paklausė Žubzub. Laurytė 
pradėjo aiškinti: “Jis ateina tik 
vieną kartą per metus, ir žino, 
kurie vaikai buvo geri ir kurie 
buvo blogi. Naktį prieš Kalėdas 
jis aplanko kiekvienus namus ir 
geriems vaikams palieka dova
nas, o tiems, kurie buvo blogi, 
jis palieka didelę anglį”. Putput 
atsisuko į Zubzub ir tyliai pasa
kė: “Aš nemanau, kad čia yra 
jūsų dievas”. “Tai ..kas tada?” - 
paklausė Zubzub. “Aš nežinau!”

Putput ir Zubzub nebenorė
jo ilgiau stovėti eilėje, atsisveiki
no ir nuėjo į didelę krautuvę. 
“Ar atsimeni ką Laurytė sakė 
apie Kalėdas?” - paklausė Put
put. “Aš supratau, kad Kalėdos 
yra šventė, kai visi perka dova
nas vieni kietiems” - atsakė 
Zubzub. “Tai gal ir mums reikė
tų nupirkti dovanų namiš
kiams!” - susirūpino Putput. 
“Gera mintis!” - sušuko Zub
zub. Jiedu išsiėmė “scanner” ir 
padarė pinigus. Įėjo krautuvėn 
ir prisipirko labai daug įvairių, 
spalvotų dalykų. Jų rankose bu-

O Kristau, Tu mane pastebėjai 
Savo lūpom mano vardą ištaręs. 
Savo valtį aš palikęs skubėjau, 
Kad per amžius būčiau Tavo žveju.

(C. Gabardin muz.)

Prelato dr. Igno Urbono gy
venimo metai subėgo į vieną 
šventę, išsišakojusią į tris sukak
tis: 90 metų amžius, 65 - kuni
gystės, 10 - prelaturystės. Jubi
liato dzūkišką kuklumą nugalė
jo susidaręs moterų rengimo 
komitetas: sės. Janina Golubic- 
kaitė, Irena Galinienė, Vanda 
Gvildienė, Irena Kazlauskienė 
(pirm.), Irena Kriaučeliūnienė, 
Bronė Nainienė. Jos surengė 
jubiliejinę akademiją Lemonte 
prie Čikagos. 2000 m. lapkričio 
12 d., 11 v.r. Pal. Jurgio Matu
laičio misija, visados sekmadie
niais pilna. Šį kartą - sausa
kimšai.

Prel. Urbonas 32 metus bu
vo kadaise garsėjančiame plieno 
karalystės mieste Gary Šv. Ka?i- 

vo dešimt maišų prikrautų pre
kių. Tik pradėję eiti sutiko Lau- 
rytę ir Tomą. “Ooo, - nustebo 
Laurytė, - kodėl jūs liek daug 
dovanų pripirkote?” “Kalėdų 
proga reikia pirkti daug dovanų, 
kad visi būtų linksmi ir laimin
gi!” - pasakė Zubzub.

“O ar jūs žinote kodėl mes 
švenčiame Kalėdas?” - paklau
sė Tomas. “Taip, jūs švenčia! 
Kalėdas, kad Kalėdų senelis pas 
jus ateitų ir atneštų daug do
vanų!” - pasakė Putput. “Ne, 
ne, visai ne, - paaiškino Laurytė
- jūs eikite su mumis ir mes 
jums parodysim kodėl mes 
švenčiame Kalėdas ir kodėl pa- 
ruošiam mažas dovanėles vieni 
kitiems”.

Visi keturi išėjo iš krautu
vės (Mali) ir šaligatviu nuėjo iki 
kito balto pastato, ant kurio sto
go aukštai buvo iškeltas kryžius. 
“Kas šiame pastate?” - paklau
sė Putput. “Čia šventovė, - ra
miai atsakė Tomas, - o dabar 
tyliai einame į vidų”. Laurytės 
vedami nuėjo į šventovės priekį. 
“Kur mes čia esame?” - klausė 
Putput. “Čia - Dievo namai. O 
naktį prieš Kalėdas čia ateina
me pagarbinti Kristaus gimimo”
- ramiai aiškino Laurytė. - 
“Kristus yra Dievo Sūnus, kuris 
atėjo į pasaulį gelbėti žmonijos. 
Kalėdos yra Kristaus gimtadie
nis, todėl mes ir švenčiame Ka
lėdas” - paaiškino Tomas. “Tai 
mums nereikėjo pirkti dova
nų?” - liūdnai paklausė Putput. 
“Galima pirkti dovanas, bet 
geriausia dovana per Kalėdas 
yra švęsti Kristaus gimtadienį ir 
praleisti laiką su savo šeima” - 
pasakė Laurytė. Zubzub tarė: 
“Tai gal mums reikėtų grįžti 
namo ir praleisti Kalėdas su sa
vo šeima?” “Labai gera mintis”
- pritarė Putput.

Putput ir Zubzub padėkojo 
savo draugams už viską, palin
kėjo jiems linksmų Kalėdų ir 
grįžę į parką skubiai sulipo į sa
vo skridimo mašiną. “Man pa
tinka Žemė. Tai labai linksma 
vieta gyventi” - pasakė Putput. 
“Tai gal norėtum kada nors 
grįžti?” - atsiliepė Zubzub. “Ži
noma, kitą kartą atsivešim ir vi
sus artimuosius”.

Sugriaudė variklis, ir skridi
mo mašina su keliautojais paki
lo į dangų.

Adelė Radžiūnaitė, 
XIII skyrius (OAC)

Eglės ir žalčio 
draugystė

Seniai seniai, kai dar nebu
vo aplink jokių gamyklų ar ma
šinų, vieno kaimo gale buvo 
miškas. Tai nuostabi, bet kartu 
gūdi ir klaidinanti giria. Auksa- 
kaimio kaimo gyventojai didžia
vosi savo girios didybe bei gro
žybe. Tai buvo spygliuočių miš
kas, su daugybe eglių bei pušų, 
kurių sakai skleidė nuostabų 
kvapą. Miško viduryje stovėjo

(Nukelta į 9-tą psl.) 

AtA
LIDIJAI VILEMBREKTIENEI 

baigus šią žemišką kelionę, sūnus - RŪDĮ ir HEL
MUTĄ, dukras - ELĄ, ALMĄ ir ERIKĄ bei jų 
šeimas didžiame liūdesyje, netekus brangios mamos, 
uošvės ir senelės, nuoširdžiai užjaučia -

Londono “Pašvaistės” choras

iniero parapijos klebonu. Da
bar, kai nebeliko rūkstančių 
fabrikų kaminų, kur kadaise gy
veno daug lietuvių, miestą garsi
na apiplėšimai, šaudymo garsai. 
Nebeliko mieste lietuvių, bet li
ko lietuviška šventovė, kleboni
ja, vienuolyno ir mokyklos pa
statai, didelis žemės plotas, ap
tvertas geležine tvora, daug 
daug ąžuolų, klebonas Urbonas 
ir lituanistinė mokykla...

Ėjo plėšikai į kleboniją nak
ties tamsumoje, vidurnaktyje 
barškino į duris, didelis šuo viz
gino uodegą ir džiaugėsi svečiu. 
Kėlėsi iš lovos klebonas ir sku
bėjo prie durų reikalingajam 
padėti: gal miršta, gal gimsta, 
gal serga, gal reikia kam šiltos 
nakvynės... Aiman, sublizga 
ginklo vamzdis ir raizgo smilki
nius, krutinę... užpuoliko girtos 
ir apsvaigusios lūpos švepteli pi
nigų, daug pinigų... Surenka 
neturtingas klebonas viską, ką 
turi, ir prašo, kad leistų paauko
ti šv. Mišias.

Ne vieną kartą plėštas ir ap
grobtas, neišmoko dzūkas kle
bonas neatidaryti durų nakties 
plėšikui, kol vyskupas, 32 metus 
sakęs uždarysiąs šventovę, ėmė 
ir užrakino jos duris, leidęs išsi
vežti į kitą lietuvišką šventovę 
visus lietuviškus papuošimus, 
vitražus, savo širdį ir meilę Die
vui ir Tėvynei. Dabar ten, kur 
stovėjo Šv. Kazimiero lietuvių 
pastatyta šventovė, klebonija, 
didelė mokykla ir didelis vie
nuolynas, naktimis kalbasi lietu
vių suneštos plytos, lietuvių pa
sodinti ąžuolai...

Akademija pradėta šv. Mi- 
šiomis, kurias koncelebravo 
prel. jubilijatas Ignas Urbonas 
ir kun. Algirdas Paliokas, SJ. 
Giedojo Pal. J. Matulaičio misi
jos choras, vadovaujamas Biru
tės Mockienės. Vargonavo Rasa 
Poskočimienė ir Faustas Strolia. 
Solo giecĮojo solistė Praurimė 
Ragiėnė - “Panis Angelicus” 
(C. Franck).

Po Mišių visiems susirinkus 
į Pasaulio lietuvių centro didžią
ją salę, buvo tęsiama jubiliejinė 
iškilmė, kurią pradėjo Irena 
Kazlauskienė, pakviesdama pro
gramos vedėją Ireną Kriaučeliū- 
nienę. Pastaroji po kun. Kelpšos 
invokacijos supažindino su pa
grindiniu kalbėtoju kun. Algir
du Palioku, SJ, kuris kalbėjo 
apie prelato Igno Urbono kuni
gystės kelią. (Jo kalbos santrau
ka bus išspausdinta kitame 
“TŽ” nr„ Red.).

Pagerbę paskaitininkę ir ju
biliatą visi plojo ir atsistojo. 
Programos vedėja perskaitė 
gausą sveikinimų raštu. Nelai
mingi buvo, kuriems neleido 
perskaityti poemų ir poezijos. 
Meninę programą atliko solistės 
Praurimė Ragienė ir Laima Žu- 
kienė.

Sukaktuvininko žodis buvo 
dzūkiškai nuoširdus, Dzūkijos 
laukų grožiu poetiškai apipin
tas, išgyventu humoru apvaini
kuotas. Šimtus mylių atvykę to
limi svečiai, artimi bendrakelei
viai atsisveikindami vis negalėjo 
rasti tinkamo padėkos žodžio 
garbiajam jubiliatui - dėkojo, 
dėkojo... Vyt. Kas.

Garbės svečių rikiuotė prie Lietuvos krašto apsaugos ministerijos, ministerių pasikeitimo iškilmėse. 
Rikiuotės viduryje - kanadietis Vytautas Pečiulis, jo dešinėje - Lietuvos šaulių sąjungos vadas pik. Jonas 
Gečas. Jų kairėje - užsienio kariniai atstovai, o dešinėje - Lietuvos karinių pajėgų karininkai

Vieningi Lietuvos ir išeivijos šauliai
Bendras suvažiavimas Kaune 2000 metų lapkričio 4 dieną

VYTAUTAS PEČIULIS

Lietuvos šaulių sąjunga išei
vijoje daugelį metų veikė išlai
kydama šauliškas tradicijas ir 
kartu jungdamasi su kitomis or
ganizacijomis. Kas treji metai 
buvo šaukiami visuotini atstovų 
suvažiavimai, kurių metu buvo 
nagrinėjamos veiklos gairės, 
renkami valdomieji organai ir 
aptariama ateities veikla.

Atstačius Lietuvai nepri
klausomybę, atsikūrė Šaulių są
junga Lietuvoje. Daug ką prisi
mindami buvę nepriklausomos 
Lietuvos laikų šauliai, imdami 
pavyzdį iš išeivijos šaulių, ėmė 
plėsti šaulišką veiklą. Pradžia 
buvo nelengva, nes neturint ge
ros patirties ir veikiant sovietiš
kos okupacijos sugadintoje ap
linkoje, dažnai pasitaikydavo 
šauliškos etikos pažeidimų. Ga
vus valdžios pripažinimą ir įėjus 
į krašto apsaugos struktūras 
prasidėjo veikla, kuri atitinka 
gynybos įstatymus ir yra val
džios kontrolierių tikrinama.

Nuo pat įsikūrimo Šaulių 
sąjunga Lietuvoje artimai bend
ravo su išeivijos šauliais, kurie 
įvairiais būdais rėmė ne tik fi
nansiškai bet ir morališkai. At
stovų suvažiavimai vykdavo Lie
tuvoje ir išeivijoje atskirai, daly
vaujant pas vienus ir kitus atsto
vams svečio teisėmis. Lietuvoje 
dalyvaudavo išeivijos šaulių va
das, o į išeivijos suvažiavimus 
atvykdavo Lietuvos šaulių są
jungos vadas ir kartais vienas ar 
kitas šaulys.

Pirmą kartą LŠS atstovų su
važiavime 2000 m. lapkričio 4 d. 
Kaune dalyvavo išeivijos šauliai, 
atstovaudami savo dalinius. Iš 
JAV dalyvavo išeivijos šaulių 
vadas Mykolas Abarius ir valdy
bos sekretorė Ona Abarienė bei 
Detroito Stasio Butkaus kuopos 
valdybos narys J. Petronis. Iš 
Kanados suvažiavime dalyvavo 
Toronto Vlado Pūtvio kuopos 
vadas Vytautas Pečiulis ir valdy
bos narė Irena Pečiulienė. Ha
miltono DLK Algirdo kuopai 
atstovavo kuopos vadas Kazys 
Deksnys.

Suvažiavimas vyko panašiai, 
kaip ir išeivijoje, tik ten buvo di
desnis atstovų skaičius. Atidaro
moje dalyje dalyvavo daug gar
bės svečių iš valdžios ir kariuo
menės.

Atidarymas įvyko Kauno 
muzikiniame teatre, kur garbės 
svečiai pasakė sveikinimąsias 
kalbas. Baigiant atidaromąją 
dalį buvo įteikti žymenys ir pa
dėkos raštai pasižymėjusiems 
veikloje šauliams. Išeivijos at
stovai buvo apdovanoti “Už 

nuopelnus šaulių sąjungai” me
daliais. Juos įteikė LSS vadas 
pik. Jonas Gečas. Lietuvos ka
riuomenės vadas gen. Jonas 
Kronkaitis, baigdamas sveikini
mus, iškvietė Toronto kuopos 
vadą Vytautą Pečiulį, kuriam 
įteikė įrėmintus padėkos raštus 
Toronto Vlado Pūtvio kuopos 
šauliams - Kazimierui ir Anelei 
Pajaujams, Kazimierui ir Irenai 
Paznėkams, Kaziui ir Bernade
tai Pečiuliams, Alfonsui ir Al
donai Stunguriams, Vytautui ir 
Irenai Pečiuliams už visokerio
pą paramą ir globą Lietuvos ka
rininkams, besimokantiems Ka
nados kariuomenės Bordeno 
bazėje. Pargabentus padėkos 
raštus Lietuvos karininkai įteikė 
apdovanotiems per Kariuome
nės šventės minėjimą Toronte.

Labai įspūdingai atrodė, kai 
užbaigus atidaromąją suvažiavi
mo dalį muzikiniame teatre, visi 
atstovai rikiuotėje nužygiavo pir
miausia prie lentos muzikinio 
teatro sodelyje, kur susidegino 
Romas Kalanta. Padėjus gėlių 
puokštę, rikiuotė nužygiavo į 
Karo muziejaus sodelį, padėjo 
gėlių puokštes prie paminklo 
“Žuvusiems už Lietuvos laisvę” 
ir prie Vlado Pūtvio biusto. Pas
kui su būgnų ir lumzdelių muzi
ka praėjo pro Laisvės statulą ir 
gatvėmis žygiavo į karininkų 
ramovę pietums.

Antroje suvažiavimo dalyje 
buvo išklausyti LŠS vado pik. 
Jono Gečo veiklos apžvalga ir 
revizijos komisijos pirmininko 
pranešimas. Pasisakė rinktinių 
atstovai. Kanados šaulių rinkti
nės vardu kalbėjo rinktinės va
do pavaduotojas Vytautas Pe
čiulis. Išrinkus centro valdybą iš 
įvairių Lietuvos rinktinių atsto
vų, buvo aptarta ateities veiklos 
gairės. Reikia pabrėžti, kad LŠS 
vadas yra krašto apsaugos mi- 
nisterio skiriamas, o valdyba 
renkama suvažiavimo metu. Už- 
baigtuvių vaišės išeivijos at
stovams įvyko gražiame resto
rane “Žalias ratas”.

Būnant suvažiavime gautas 
pasiūlymas dalyvauti Vilniuje 
lapkričio 10 d. krašto apsaugos 
ministerių pasikeitimo iškilmė
je. Toks dalyvavimas antrą kartą 

Kanados lietuvio šaulio BALIO SAVICKO šaudymo sporte laimėti 
žymenys Lietuvos šaulių muziejuje Kaune

sutapo su apsilankymu Lietuvo
je. 1999 m. vasarą teko daly
vauti kariuomenės vadų pasikei
timo iškilmėje, o šiais metais - 
krašto apsaugos ministerių pasi
keitime. Stovint rinkiuotėje su 
aukštais kariuomenės pareigū
nais ir užsienio kariniais atsto
vais šalia LŠS vado, kilo pagar
bos jausmas, kai pro šalį žygiavo 
Lietuvos kariuomenės dalinių 
vėliavų sargybos ir karių kuo
pos. Jaučiau pasididžiavimą kai 
grojant garbės sargybos orkest
rui žygiavo sava kariuomenė. 
Pasibaigus iškilmėms, kartu su 
LŠS vadu dalyvavom naujo 
krašto apsaugos ministerio pri
ėmime.

Dalyvaujant iškilmėse buvo 
proga susitikti daug aukštų ka
riuomenės pareigūnų, su kuriais 
teko susipažint, kai jie mokėsi 
Kanadoje. Krašto apsaugos mi
nisterijoje ir Lietuvos karuome- 
nės štabe yra daug pažįstamų, 
su kuriais teko bendraut Kana
doje. Visur’buvom sutikti ir pri
imti labai šiltai.

Kaune, šaulių būstinėje, te
ko pamatyti, kiek mes, išeivijos 
šauliai, esam LŠS padėję. Šaulių 
muziejuje yra rodiniai, kurie yra 
perduoti iš Kanados ir JAV. 
Bibliotekoje daug knygų, kurias 
Toronto Vlado Pūtvio kuopa 
yra pasiuntusi. Muziejuje a.a. 
Balio Savicko šaudymo laimėji
mų skyrius, kur sutelkti įvairūs 
žymenys ir taurės už gerą šaudy
mą. Po Vlado Pūtvio biustu yra 
padėtas žemės žiupsnelis nuo 
Pūtvio kapo Kelmėje, kurį duk
ra Sofija Mantautienė buvo da
vusi Toronto Vlado Pūtvio kuo
pai saugoti ir grąžinti Lietuvai 
atstačius nepriklausomybę. Že
mė buvo grąžinta į Lietuvą 
1999 m. LŠS veiklos 80 metų su
kaktį minint ir garbingai padėta 
muziejuje, specialiai įrengtoje 
nišoje po Vlado Pūtvio biustu. 
Šaulių būstinės koridoriuje yra 
iškabintos išeivijoje veikusių 
šaulių kuopų vėliavos, kurios 
buvo atiduotos į Lietuvą kuo
poms nustojus veikti. Tai istori
jos kampelis, kuris rodo LŠS 
praeitį. Pačiame muziejuje daug 
originalių dokumentų bei raštų. 
Nemažai nuotraukų, medalių ir 
daug kitokių rodinių.



Lietuvos muziejuose vis mažiau rodinių
NEDA ŽVYBIENĖ, 

Šiauliai
Kasmet Lietuvos muziejams 

sunkiau kaupti meno kūrinių 
fondus. Tai patvirtina ir Lietu
vos muziejų sąjunga. Kultūros 
ministerijos muziejų skyriaus 
vadovas Romanas Senapėdis sa
ko, jog valstybinių, respubliki
nių ir miestų savivaldybių mu
ziejų finansavimas kasmet ma
žėja. Keletas muziejų, įsiskoli
nusių už elektros energiją, šildy
mą, atsidūrė teisme.

Muziejininkai susiduria su 
vis aštrėjančia šiuolaikinio me
no fondų kaupimo problema. 
Pasigirsta skeptiškų kultūros 
žmonių nuomonių, jog pastaro
jo dešimtmečio Lietuva visiškai 
neatsispindės muziejų dailės 
fonduose.

Lietuvoje yra trys valsty
biniai muziejai - Lietuvos dai
lės, Lietuvos valstybinis (nacio
nalinis) ir M. K. Čiurlionio dai
lės muziejus Kaune, kurių stei
gėja yra Kultūros ministerija. Ši 
ministerija finansuoja ir trylika

Torontietė EGLĖ PROCUTAJTĖ priima $3,500 stipendiją iš Ryerson’o 
politechnikos universiteto ir žurnaliz.mo mokyklos rektoriaus VINCE 
CARLIN kaip išraišką aukščiausio įvertinimo studijų dvejų metų 
programoje. Premijos pavadiniams: James H. Carter Memorial 
Scholarship. Antrą $500 premijų gavo iš “Toronto Sun” (Ray Smith 
Award)

PULK. A. VALUSIS - PREZIDENTO ŽENTAS

Palydint prezidentą Smetoną Vokietijoje
Pro memoria. Įspūdžiai palydint išvykstantį iš Lietuvos Valstybės Prezidentą

Šie atsiminimai, kaip ir Lietu
vos prezidento ANTANO SMETO
NOS bei jo sūnaus JULIAUS, buvo 
rasti Lietuvos konsulo Kanadoje 
a.a. V. GYLIO būstinėje Toronte ir 
išsaugoti vienos lietuvių šeimos rū
pesčiu. Pulk. A. Valušis buvo vedęs 
prezidento A. Smetonos dukterį.

Red.
VI. 15. 13 vai. 30 min. Dr. 

Gusievo ligoninėn atvyko auto
mobiliu mano žmonos pasiųsta 
tarnaitė, kuri pranešė, kad tuo
jau atvykčiau Prezidcntūron, 
nes esą bolševikų kariuomenė 
jau puolanti Lietuvą. Dr. Gusie- 
vui prieštaraujant išvykau. Pre
zidentūroje radau namiškius 
skubiai rengiantis kelionėn. Esą 
likęs tik pusvalandis. Iš jų pa
skubom sužinojau apie SSSR 
ultimatumą Lietuvos vyriausy
bei, Ministrų Tarybos nuspren
dimą ultimatumą priimti, kad 
Valstybės Prezidentas reikalavo 
rusams aktyviai pasipriešinti ir 
kad Ministrų Tarybai kitaip nu
tarus Jam neliko kitokio gali
mumo veikti, kaip protesto 
ženklan išvykti užsienin ir ten 
ieškoti sąlygų Lietuvai gelbėti.

Pasirengimas išvykimui at
rodė skubotas, tarnyba išsiblaš
kiusi, išvykimo laikas nusitęsė. 
Iš Kauno išvykti buvo nustatyta 
3-mis automobiliais, sekančiai: 
auto Nr. 1 - Valstybės Prezi
dentas, Marija Valušienė, pulk. 
Itn. Žukaitis, mjr. Jasiūnas, aš 
ir šoferis J. Abeltinis; Julius 
Smetona su šeima, saugumo 
valdininkai Adomavičius ir 
Čiuoderis, Itn. Mikoliūnas - ki
tomis mašinomis. Išvykti nuro
dyta įvairiomis kryptimis, vė
liau, išvažiavus Marijampolės 
plentan, visos mašinos turėjo 
prisijungti prie Valstybės Prezi
dento auto.

Atsisveikinom su Dr. Biels- 
kum ir p. Merkeliu. Pastarasis 
man pareiškė manąs netrukus 
galėsiąs atvykti Vokietijon. Seni 
tarnai apsiašaroję lydėjo Valsty
bės Prezidentą ir šeimas.

Auto Nr. 1 iš Prezidentūros 
išvažiavo 16 v. 45 min. Prie var
tų apsilenkta su ministro E. 
Galvanausko mašina, besukan
čia į prezidentūros kiemą. Pra
važiavome Laisvės Alėją ir Ge

respublikinių muziejų.
M. K. Čiurlionio dailės mu

ziejaus darbuotojai teigia, jog 
muziejus nei pernai, nei šiemet 
neįsigijo nė vieno šiuolaikinės 
dailės darbo. Valstybė neskiria 
papildomų lėšų rodiniams pirk
ti. Pastaraisiais metais darbuo
tojai ragino įvairias valdžios ir 
privačias institucijas remti daili
ninkus perkant jų kūrinius mu
ziejui Reakcija, muziejaus dar
buotojų žodžiais, buvo vangi.

Nė vieno dailės darbo šie
met neįsigijo ir Žemaičių dailės 
muziejus Plungėje. Laikinai mu
ziejaus direktorės pareigas ei
nanti Stanislava Beržonskaitė 
sako, kad muziejus taip pat ne
gauna papildomų lėšų rodi
niams pirkti. Šiek tiek susitau
poma pinigų už parduotus bilie
tėlius lankytojams. Dailininkai 
ir rėmėjai šiuo metu paveikslus 
dovanoja retai. Pernai Žemaičių 
dailės muziejus įsigijo vieną 
lietuvio dailininko kūrinį už 
2,000 litų.

- Kūrinių parodoms turime 
geras sales, tačiau dailės fondai 

dimino gatve iki Karmelitų baž
nyčios. Žaliojo (geležinkelio) 
pervaža buvo uždaryta. Nurody
ta važiuoti per A. Panemunės 
tiltą, forto plentu palei Jėsios

Garliavos plentan.
monės Kauno gatvėse at

rodė kasdieniniai, nesusirūpinę. 
Taip, lyg ši diena niekuo nesi
skirtų nuo kitų Laisvosios Lie
tuvos laikinosios sostinės dienų. 
Gyvenimas bėgo savo vaga.

Pravažiavome Garliavą. Prie 
Mauručių geležinkelio pervažos 
pralenkėm stabtelėjusią J. Sme
tonos mašiną. Plentu beveik jo
kio judėjimo. Puikus, saulėtas, 
ramus birželio pavakarys. Žmo
nės triūsia palei savo gražius 
ūkelius. Tankios pievos ir vešlūs 
javai rodė būsiant gerą derlių.

Nedavažiuojant Marijam
polės Valstybės Prezidentui pa
siūlėm 9 pėst. pulke nesustoti, 
bet važiuoti į Kybartus, iš kur 
telefonu sužinoti padėtį Kaune, 
ar ką paliepti. Valstybės Prezi
dentas sutiko. 9 pėst. pulkan 
buvo pasiųstas Itn. Mikoliūnas. 
Ten jis turėjo sulaukti iš Kauno 
per Dr. Bielskų siunčiamus mū
sų užsieninius vizuotus pasus ir 
auto sunkvežimius su daiktais ir 
atvykti į Kybartus. Be to, Itn. 
Mikoliūnas buvo įpareigotas te- 
lefonuoti policijos punktams, 
per kuriuos ponia Sofija Smeto
nienė iš Užugirio Kiemo per 
Kėdainius ir Sakius turėjo atva
žiuoti Marijampolėn, kad ją nu
kreiptų tiesiai į Kybartus.

Pravažiuojant Marijampolę, 
Vilkaviškį, Alvitą - tokie pat ra
maus ir pasiturinčio ūkininko 
bei miestiečio gyvenimo vaizdai. 
Atrodė, kad žmonės dar neįta
ria artėjančios jiems ir visai Lie
tuvai nelaimės.

Apie 19 vai. atvažiavome į 
Kybartus. Pasiūliau sustoti ties 
Lietuvos Banko skyrium, užeiti 
pas direktorių, išsikeisti pinigus 
ar išsiimti indėlius. Kitų buvo 
pasiūlyta ir Valstybės Preziden
to nutarta sustoti ties geležinke
lio stotim ir užeiti stoties bufe- 
tan pavalgyti, nes daugelis buvo 
nevalgę. Po operacijos negalė
damas pakankamai judėti, pasi
likau automobilyje. 

pustuščiai, - apgailestavo S. 
Beržonskaitė.

Šiaulių “Aušros” muziejaus 
dailės skyriaus fondus sudaro 
apie 5,000 rodinių. Per pasta
ruosius keletą metų fondai pasi
pildė keliais šimtais darbų, dalis 
jų - dovanos. Paskutinį kartą 
prieš dvejus metus šiauliečiai 
muziejininkai įsigijo dailės dar
bų, kurių labai trūko. Jie jau ke
letą metų buvo muziejuje, o su 
autoriais nebuvo atsiskaityta. 
Šiuo metu dėl lėšų stygiaus ne
įmanoma patiems formuoti fon
dus. Dėkojame už tai, ką žmo
nės dovanoja.

Žinodami sunkią muziejų 
padėtį, Lietuvos kultūros fondo 
Šiaulių krašto taryba sukaupė ir 
prieš keletą metų perdavė šiau
liečių muziejui šiuolaikinio me
no rinkinį, kurio vertė prieš ket
verius metus buvo per 5,000 
JAV dolerių. Rinkinį sukaupti 
padėjo verslininkai, dailininkai,, 
lietuviai, gyvenantys užsienyje. 
Kūrinių rinkiniui dovanojo Tek
lė Tautkutė-Timmerman iš Ka
nados, Vladas Kaupas iš JAV. 
Vieni iš vertingiausių rinkinio 
rodinių - skulptoriaus Vlado 
Žuklio bronzinis Maironio ba
reljefas ir žymaus lietuvių tapy
tojo Algirdo Petrulio paveikslas.

Šiemet “Aušros” muziejui 
savo kūrinių dovanojo Lenkijoje 
gyvenantis lietuvis grafikas Ka
zimieras Švainauskas ir JAV gy
venanti dailininkė Danguolė 
Jurgutis. “Aušros” muziejaus 
direktorius Raimundas Balza 
sako, kad svarbu laiku sumokėti 
pinigus už elektros energiją, šil
dymą, paveikslų apsaugą. Kiti 
Lietuvos muziejai, jo nuomone, 
gyvena dar prasčiau. Šiaulie
čiams muziejininkams laiku mo
kami atlyginimai, dar neprireikė 
išeiti neapmokamų atostogų. R. 
Balza minėjo, jog ne kartą 
susitikimuose su valdžios atsto
vais Lietuvos muziejininkų są
jungos nariai kelia vis tą patį 
klausimą: “Kuo virsta muziejai,

Gatvėje ir stoties rajone, be 
šiaip sau šeštadieninės publikos, 
buvo matyti besirenką į būrelius 
darbininkai. Jų tarpe pastebėjau 
gan įtartinos išvaizdos asmenų, 
daugiausiai geležinkeliečių ir 
žydelių. Valdininkas Čiuoderis 
tą patį pamatęs susirūpino ir 
priėjęs man pareiškė, kad Vals
tybės Prezidentui gali būti čion 
nesaugu, todėl būtų gera ne
delsti šioje sienos pusėje. Prita
riau ir pasiteiravau, ar saugu
mo reikalu susižinota su gele
žinkelio ir pasienio policija; pa
sirodo šitaip jų daryta.

Apie 19 vai. 30 min. iš sto
ties į gimnaziją vykstantį Valsty
bės Prezidentą palydėjo stotyje 
jį pasitikusieji, Virbalio-Kybartų 
valdininkai. Atokiau sekė būrys 
žiūrovų. Šoferiui paliepiau pa
važiuoti visų užpakalyje. Anks
čiau paminėtų įtarimų žmonių, 
ypač žydelių, tarpe pastebėjau 
sarkastiškas šypsenas bei burno
jimą praėjusiųjų adresu. Su
drausti niekas nesiryžo.

Privažiavus posūkį į gimna
zijos gatvelę, šoferiui liepiau su
stabdyti mašiną ir palaukti iš 
Marijampolės atsilikusiųjų J. 
Smetonos su šeima, kurių auto
mobilis netrukus pasimatė atva
žiuojąs. Atvažiavus prie mokyk
los, šoferiui J. Abeltinui pave
džiau rūpintis visų mūsų mašinų 
išsirikiavimu greitam išvažia
vimui.

Čion mane pasitiko ir mo
kyklon palydėjo vienas seniau 
buvęs Šiaulių gimnazijos moky
tojas. Jo klausiamas trumpai at
pasakojau susidariusią padėlį. 
Pabrėžiau, kad nesuprantu prie
žasčių, kodėl Min. Taryba nuta
rė priimti visus SSSR ultimatu
mu pateiktus reikalavimus ir 
nesipriešinti. Taigi tokiai būklei 
esant, Valstybės Prezidentas, 
protestuodamas prieš šį smurtą, 
išvyksta iš Lietuvos.

Gimnazijos direktoriaus sve
tainėje susirinkusiems Valstybės 
Prezidentas sielvartingai aiškino 
susidariusią sunkią Lietuvos 
būklę. Buvo aptariami tolimesni 
galimumai. Liūdnai vaizdavosi 
Tėvynės ateitis.

Vėliau Valstybės Preziden
tas tarėsi savo indėlių iš Lietu

Po estrados dainų koncerto Čikagos Jaunimo centre lapkričio 19 d. 
Arvydas Paltinas iš Vokietijos, čikagiečiai kultūrininkai Anatolįjus 
Šlutas, Danutė Bindokienė, Petras Petrutis, aktorė Stefa 
Navardaitienė, sol. Nelė Paltinienė ir sol. Eugenijus Ivanauskas

Nuotr. Ed. Šulaičio

nesugebantys įsigyti eksponatų?”
Lietuvos muziejų sąjungos 

valdybos pirmininkė Aldona 
Ruseckaitė sako, kad tradicine 
situacija tapo žmonių siūlančių 
itin vertingus kūrinius, šeimos 
relikvijas.

- Labai skauda širdį, kad 
negalime nieko nupirkti. Pa
prastai žmonėms nurodome rin
kėjus, kurie gali įsigyti darbus. 
Viliamės jog kada nors iš tų pa
čių rinkėjų nupirksime rodinius,
- kalbėjo A. Ruseckaitė.

- Bendra ekonominė šalies 
būklė atsiliepia muziejų veiklai,
- mano Kultūros ministerijos 
muziejų skyriaus vadovas Ro
manas Senapėdis. - Lietuvoje 
yra daug gerų šiuolaikinio meno 
kūrinių, kurie turėtų atsidurti 
muziejų rinkiniuose. Varžytinė
se, antikvariatuose pasirodo 
vertingų prieškario, praeitų am
žių kūrinių. Kaip paskirstyti ne
didelius pinigus, kam skirti pri
oritetus, sprendžia patys muzie
jai. Valstybės biudžetas patvir

vos Banko skyriaus išėmimo rei
kalu. Taip pat nustatė sumas pi
nigų, kuriuos norėjo pasiųsti 
Užugiryje pasilikusiai Jo sese
riai Julijai Smetonaitei ir kai 
kuriems Kaune likusiems tar
nams, neaprūpintiems tolimes
niu pragyvenimu. Per tą laiką 
pulk. Itn. Žukaitis telefonu kal
bėjosi su Vilkaviškio Apskrities 
Viršininku ir komendantu ap
saugos sustiprinimo reikalu Ky
bartuose. Mokyklos ir rajono 
apsauga buvo pavesta vietos 
šaulių būriui, kuris netrukus iš
statė sargybos postus.

Šiuo metu Valstybės Prezi
dentui prisistatė pasienio baro 
viršininkas ats. Itn. Žemaitis. Jis 
pasisiūlė tuojau susižinoti su vo
kiečių baro pasienio viršininku 
ir legalizuoti sienos perėjimą 
užsienių pasų neturintiems 
Valstybės prezidento palydo
vams. Ilgai netrukus jis sugrįžo 
ir pranešė, kad viskas sutvarky
ta: vokiečiai sutinka visus priim
ti ir laukia atvykstant. Valstybės 
Prezidentas vis dėlto buvo nusi
statęs palaukti, kol daugiau pa
aiškėsianti būklė Kaune ir tele
fonu pasikalbėti su Ministru 
Pirmininku A. Merkiu. Be to, 
dar nebuvo atvykusi ponia S. 
Smetonienė. Tais reikalais buvo 
nuolat telefonuojama.

Apie 21 vai. atvyko Itn. Mi
koliūnas su vizuotais mūsų pa
sais ir sunkiasvoriu auto. Kiek 
vėliau atvyko ponia Smetonie
nė. Neužilgo atvažiavo Krašto 
Aps. Ministras ir Teisingumo 
Ministras. Pasitaręs su atvyku
siais Ministrais Valstybės Prezi
dentas susirūpino, kad bent ar
timiausioms įguloms būtų duoti 
įsakymai pasitraukti nuo žy
giuojančios bolševikų kariuo
menės Vokietijos pusėn. Tokius 
įsakymus 9 ir 7 pėst. pulk, va
dams (pulk. Gaušui ir pulk. 
Breimeliui) ir per 7 p.p. Vadą, 
2-jo pulko vadui telefonu davė 
pats Krašto Apsaugos Mi
nistras.

Apie 23 vai. Krašto Aps. 
Ministras, br. gen. Musteikis, 
pasikalbėjęs telefonu su Minist
rų Tarybos reikalų vedėju p. Ži
linsku ir trumpai pasitaręs su 
Valstybės Prezidentu, kuris jau 
buvo kalbėjęs telefonu su p. 
Merkiu, jį pakvietė į savo auto
mobilį ir išvažiavo pereinama- 
jan punktan. Supratome, kad 
yra įvykusi staigmena. Atsisvei
kinome su šeimininkais ir nu
ėjome į automobilius. Buvo 

tinamas, bet kas iš to - jis ne
vykdomas. Muziejams skiriamų 
pinigų realiai nėra.

R. Senapėdžio manymu, 
valstybė turi išskirti valstybinius 
muziejus, kad jie būtų savaran
kiški paskyrų valdytojai. Šių 
muziejų biudžetą reikėtų tvir
tinti seime, jį pažymint atskira 
eilute. Patiems svarbiausiems, 
valstybiniams muziejams, ku
riuose saugomas šalies aukso 
fondas, politikai turi laiduoti 
normalų išlaikymą. R. Senapė
dis pripažino, jog šiuo metu mu
ziejininkams sunku patarti. Kur 
pasisuksi, šimtai problemų - 
mokyklose, darželiuose, todėl 
labai svarbu savo problemas 
dėstyti ne tik prašymuose, raš
tuose, skęstančiuose tarp dau
gybės kitų dokumentų. Muziejų 
direktoriai turėtų dažniau lan
kytis Finansų ministerijoje, sei
mo komitetuose, pateikti savo 
pastabas, įrodinėti, jog reikia 
papildomų lėšų. Reikia užsiimti 
lobistine veikla.

kažko delsiama ir lyg dvejoja
ma. Karininkai atrodė susiner
vinę ir gal nesiryžo važiuoti. Te
ko paraginti išdalinti pasus ir 
priminti, kad neatsiliktų nuo 
Valstybės Prezidento.

Nuvažiavę prie pereinamo
jo punkto Valstybės Prezidentą 
radome jau atsitolinusį nuo jo 
per kelias dešimt žingsnių. Br. 
gen. Musteikis jau buvo perėjęs 
per sienos užtvarą. Valstybės 
Prezidentas tarėsi su savo paly
dovais. Čion prie jų prisijungė 
pulk. Itn. Žukaitis. Greit po to 
Valstybės Prezidentas pažengė į 
šalį nuo plento ir visi dingo tam
soje. Privažiavo dar kelios sveti
mos mašinos. Staiga nuo pasie
nio punkto triukšmingai iššoko 
ginkluoti pareigonys ir grasin
dami šautuvais reikalavo ūmai 
apsukti automobilius ir važiuoti 
atgal už geležinkelio pervažos.

Vėl sugrįžome prie mokyk
los. M. Valušienė užėjo gimna- 
zijon, ieškodama ten pat buvu
sio pasienio policijos baro virši
ninko. Ponia S. Smetonienė ir 
aš likome automobiliuose. Mjr. 
Jasiūnas ir Itn. Mikoliūnas 
vaikščiojo tai šen, tai ten palei 
mokyklą. Prie mokyklos, apart 
šaulių sargybinių bei policijos, 
slankiojo apsčiai nepažįstamų 
žmonių. Visi maišėsi drauge, 
tamsoje. Jų tarpe buvo pastebė
ti keli kauniškiai. Pažinau advo
katą Bataitį.

Prie mokyklos privažiavo 
dar vienas automobilis. Prie jo 
pastebėjau būrelį saugumo val
dininkų su savo direktorium p. 
Bortkevičium. Nugirdau juos ta
riantis pavažiuoti Vištyčio kryp
timi ir ten pereiti per sieną. 
Taip jie ir padarė. Buvo apie 24 
vai. Tuo metu J. Smetona su 
šeima, kelių šimtų metrų nuo 
mokyklos atstume, bandė perei
ti sieną, bet pasienyje buvo su
stabdyti. Netrukus jie sugrįžo ir 
J. Smetona pareiškė turįs įspū
džio, kad esame supami, tad pa
tartina išsiskirstyti ir kitur pa
skirai bandyti pereiti sieną.

M. Valušienė nesiryžo vykti 
be daiktų, todėl kategoriškai at
sisakė ir dar kartą nuvyko ieško
ti pasienio baro viršininko. Visi 
sutarėme sugrįžti gimnazijon ir 
ten palaukti išdavų. Beeidamas 
mokyklon pastebėjau privažiuo
jant dar naujus automobilius. 
Mokykloje, apart šeimininkų, 
radome dar ir ponią Tamošai
tienę. (Bus daugiau)
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Kai didieji žygiai jungė visus
Dešimtmečio proga prisimenant tragiškąją Sausio 13-tosios naktį 

prie televizijos bokšto Vilniuje ir kovinguosius tautiečius

BRONĖ RUGIN1ENĖ, 
Lietuva

Jau bus 10 metų, kai 1991 
m. sausio 13-ją įvyko kruvinoji 
naktis, kai žmonės važiavo iš vi
sos Lietuvos budėti prie televi
zijos ir parlamento. Žmonių 
veiduose pasiryžimas, o širdyje 
- baimė.

Vakare per televiziją dik
torė Eglė Bučelytė vis praneša, 
o žmonės vis renkasi ir ranko
mis apjuosia gyva grandine tele
vizijos bokštą. Ji praneša: jau 
važiuoja tankai, šarvuotos maši
nos su ginkluotais kareiviais. 
Tai amonininkai. Prasiveržia jie 
pro žmones ir užima televizijos 
bokštą.

Nutilo Eglės Bučelytės bal
sas, prasidėjo šaudymas išcent- 
ruotomis kulkomis, mėtė pade
gamuosius paketus, tankai traiš
kė gyvus žmones, omonininkai 
automatų buožėmis daužė 
žmones.

Žuvo 13, jų tarpe mergaitė 
Loreta Asanavičiūtė, sutraiškyta 
tanko; ligoninėje atgavusi sąmo
nę ištarė kelis žodžius, ir užgeso 
jos gyvybė.

Keturioliktasis Vytautas Kon
cevičius buvo sužeistas į vidurius 
išcentruotom kulkom ir po dvie
jų savaičių mirė. Liko tremtinė 
vieniša motina, kuri Sibire ma
žam sūneliui pati iškasė duobę 
ir palaidojo. Sugrįžo abu su sū
numi Vytautu. Ir paskutinį rei
kėjo palaidoti (ji jau mirusi). 
Amžiną atilsį duok jiems, Vieš
patie! Kokie buvo skaudūs šir
dies smūgiai motinai, netekusiai 
abiejų sūnų. Niekas nesupras 
skausmo molinų, kurios neteko 
savo vaikų.

Viena mergaitė iš Biržų bu
vo tanko sužalota, nebegali 
vaikščioti. O šimtai sužeistųjų. 
Prie parlamento buvo sukrautos 
barikados, o žmonių tūkstantinė 
minia. Kai tenai prisistatė omo
nininkai, buvo nušautas karei
vėlis Sakalauskas. Žmonių mi
nia giedojo, meldėsi.

Didžiulėje minioje buvo 
jaunas kunigas Robertas Grigas 
1988 m. slaptai įšventintas vysk. 
Vincento Sladkevičiaus. Jis kar
tu meldėsi, davė bendrą išrišimą 
visiems, laimino visus, prašyda
mas Dievo pagalbos, kai jau 
mirtis buvo čia pat.

Tai bebaimis jaunas kuni
gas, kuris dalyvavo ir nesankcio

Irena Vaičiulytė-Bradaitienė, kurianti eilėraščius ir dainas

NAUJI METAI
Dienos bėga, keičias metai, amžiai, 
Žmonės mainos, - lieka jų darbai, 
O Naujieji pasilieka amžiams 
Laukiami ir džiugūs, kaip kadais. 
Kiekvienon širdin jie beria saujom 
Nuo eglučių spindinčias šviesas. - 
Nesvarbu, ar esam senas, jaunas, 
Jie vienodai beldžias į visus.

Nauji Metai! Nauji Metai!
Ateitin kaskart mes skubame 

gyvent.
Nauji Metai! Nauji Metai!
Viens kitam linkėkime širdim 
neseni.

(Kartojamas priedainis)

Lai nedingsta šypsena nuo veido, 
Žvakės gęsta nuo skambių dainų. 
Nugyventi metai tartum aidas 

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

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

nuotame mitinge prie Adomo 
Mickevičiaus paminklo 1987 m., 
kur kalbėjo sesuo Nijolė Sadū- 
naitė ir kun. Robertas Grigas. 
Jis dalyvavo ir bado akcijoje, 
Baltijos kelyje 1989 m. rugpjū
čio 23 d. Kun. Roberto Grigo 
primicijos buvo Kiaukliuose 
1988 rugsėjo 4 d.

Neseniai gavau iš gerbiamo 
kun. Roberto Grigo jo parašytą 
knygą “Rekrūto atsiminimai”. 
Esu labai dėkinga jam už tokią 
vertingą dovaną. Tai aprašymas 
apie tarnybą sovietinėje armijo
je. Jis nesirašė į komjaunuolius, 
nesutiko priimti priesaikos sve
timos valstybės, vyresniųjų buvo 
visaip šmeižiamas, įžeidinėja
mas dėl savo religinių įsitikini
mų. Bet jis atlaikė visus pažemi
nimus ir grasinimus.

Taip pat gavau pasiskaityti 
knygą “Norilsko vyčiai”. Man ją 
atvežė moteris iš kaimyno, bu
vusio Norilsko lagerio sukilimo 
dalyvio. Jam tą knygą atvežė li
kimo brolis knygos sudarytojas 
Bronius Zlatkus. Stovėjo minios 
streikuojančių kalinių. Privažia
vo kareivių, šaudė į lagerinin
kus. Sužeistieji šaukė: “Broliai, 
pribaikite!” Rieda ašaros skaitant.

Šios dvi paminėtos knygos 
turėtų būti platinamos visame 
pasaulyje. Ir per istorijos pamo
kas turėtų būti mokyklose dės
toma.

Štai Norilsko lagerio sukilė
lių himnas, sukurtas a.a. kun. 
Česlovo Kavaliausko, sukilimo 
dalyvio 1953 m. birželyje.

Šiaurės vėtroje vyrai pakirdo. 
Bunda Vytis galingas, rūstus! 
Mūsų kruviną priesaiką girdi 
Siaurės uolos ir Šiaurės dangus. 
Dzūkų girios, Žemaičių arimai 
Ir aukštaičių melsvi ežerai, 
Nepakils jūsų sūnūs nurimę, 
Tie gražiausi Tėvynės žiedai.
Nesileido saulutė tą dieną 
Už aukštųjų Norilsko kalnų, 
Vyrai ryžosi durtuvų sieną 
Laužt krūtinėmis savo kartu.

Tėviškėlės laukų pasiilgę, 
Merkės lino melsvieji žiedai, 
Rausvos rožes krūtinę suvilgė, 
Krito narsūs Šiaurės kaliniai. 
Šiaurės vėtroje vyrai pakirdo, 
Bunda Vytis, galingas rūstus, 
Mūsų kruviną priesaiką girdi 
Šiaurės uolos ir Šiaurės dangus.

Mus lydės lig pat kitų Naujų.
Nesvarbu, kokioj šaly gyvenam 
Kiekvienam sava šalis brangi! 
Iš savųjų metų lobius šėmiam, 
Jų našta sunkėja, bet brandi.

Meilės palinkėkim, gerų metų,
Kai šampanas krištole skambės - » 
Palinkėkim džiaugsmo ir sveikatos, 
Begalinės laimės, išminties!

Nesvarbu, kokiam krašte gyvenam 
Ir šventes mes švenčiam ne kartu. -
Nauji Metai! Mažas, jaunas, senas - 
Susitinka keletas kartų!

Irena Vaičiulytė-
Bradaitienė,

Marijampolė

mailto:tom.senkus@sympatico.ca


Dešimtas teatrų festivalis Čikagoje
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Ilgai lauktas, plačiai išgar
sintas festivalis jau praeityje. 
Nesutraukė jie tūkstančių žiūro
vų kaip kadaise, bet meilė lietu
viškam teatrui išliko ta pati. Ne
paisydami lietaus, rinkosi teatro 
mėgėjai į kiekvieną festivalyje 
dalyvavusių keturių teatro vie
netų spektaklius.

X-asis festivalis įvyko 2000 
m. lapkričio 22, 24-26 d.d. Jį 
rengė JAV LB Kultūros taryba 
(pirm. Marija Remienė) ir festi
valio rengėjų komitetas (pirm. 
Leonas Narbutis). Festivalis bu
vo pradėtas lapkričio 22 d. Jau
nimo centre su Kauno Valstybi
nio akademinio dramos teatro, 
aktoriaus Petro Venslovo poezi
jos rečitaliu. Renginio pradinį 
žodį tarė organizacinio komite
to pirm. Leonas Narbutis. Kal
bėjo ir JAV LB Kultūros tary
bos pirm. Marija Remienė.

“Žaltvykslė”
Lapkričio 24 d., 7.30 v.v., 

buvo “Žaltvykslės” teatro studi
jos iš Čikagos spektaklis - Ma
riaus Ivaškevičiaus pjesė “Kai
mynas”.

“Tai šiuolaikinė pjesė, kuri 
domina šią grupę savo drąsa, 
aktualumu, humoru ir giliom 
mintim”, rašoma “Žaltvykslės” 
teatro studijos informacijoje.

Pjesė vertė susimąstyti. O tų 
mąstymų buvo daug ir jie tęsėsi 
visą festivalį: vieni gyrė, kiti pei
kė, treti sakėsi nesupratę. Bet 
beveik visi, kuriuos teko girdėti, 
pripažino, kad vaidinę aktoriai 
gerai atliko savo vaidmenis. Tai 
Leonas - Arūnas Žentikas, Eva
- Ramona Lukauskaitė, Silvija
- Dalia Vaisaitė, Aurelija - 
Giedrė Griškėnaitė-Gillespie, 
Arvydas - Pranciškus Ivinskis, 
tardytojas - Jonas Variakojis, 
Vaclovas - Nerijus Baranaus
kas, Ričardas - Marijus Jankū
nas, duktė - Rima Žukauskaitė, 
neonatologė - Eglė Juodvalkė, 
Džeime Kukas - Ramunė Mo
tiekaitienė, Silvijos motina - 
Eglė Juodvalkė, psichiatras - 
Nerijus Baranauskas. Režisavo 
Audrė Budrytė; scenografija - 
Rasa Sutkutė, Aras Sutkus, Li
nas Sutkus. Apšvietimas ir gar
sas - Juozas Sidulevičius.

Atlikėjai publikos buvo šil
tai sutikti gausiais plojimais ir 
daugybe gėlių.

“Aukuras”
Lapkričio 25-oji buvo skirta 

svečiams iš Kanados. 2 v.p.p. 
buvo “Aukuro” teatro spektak

Dešimtajame teatrų festivalyje Čikagoje. Iš dešinės: Kauno valstybinio 
dramo teatro aktorius PETRAS VENSLOVAS, torontiškio “Aitvaro” 
vadovė A. DARGYTE-BYSZKIEWICZ, aktorius V. ŠILININKAS

Toronto “Aitvaro” aktoriai, suvaidinę X teatrų festivalyje Čikagoje Rutkausko 3 veiksnių komedijų “Audra 
giedroje” su režisiere A. Byszkiewicz

lis - V. Alanto 3-jų veiksmų ko
medija “Šiapus uždangos”, kuri 
sukėlė daug juoko. Puikiai vai
dino patyrę aktoriai. Ir kai 
spektaklio pabaigoje atlikėjai 
buvo apdovanoti gėlėmis ir juos 
pagerbiant žiūrovams atsistojus, 
režisierė ir aktorė Elena Dau- 
guvietytė-Kudabienė, nuosta
biai atlikusi savo vaidmenis, pa
sakė, kad tai jos paskutinis pasi
rodymas scenoje, kažkas su
spaudė širdį. Buvo graudu. Iš
kilminga. Nesinorėjo sutikti su 
jos žodžiais, o plojimai aidėjo il
gai, tartum padėka ir prašymas 
- dar nepalik mūsų!

“Šiapus uždangos” aktoriai: 
Matas Žvynakis - Saulius Pau- 
liukonis, Vida - Marija Kalvai- 
tienė, Ona Rogienė - Elena 
Dauguvietytė, Jonas Kaulakis - 
Laisvis Širvinskas, Alė - Danutė 
Kudabaitė, Jurgis Švilpa - Vy
tautas Taseckas, Gina - Alma 
Žilvytienė. Režisavo Elena Ku
dabienė, jos padėjėja - Danutė 
Kudabaitė, administratorė - 
Regina Choromanskytė.

“Aitvaras”
Vakare 7.30 matėme “Ait

varo”, irgi iš Kanados, 3-jų v. 
komediją - T. Rutkausko “Aud
ra giedroje”. Joje vaidino: Ele
na Rutkauskaitė-Valuskienė 
(Agnę Kupetienę), Daiva Boty- 
rius (Katrę), Vidmantas Šilinin
kas (Joną Bertašių, advokatą), 
Rimas Pečiulis (Raulą), Laisvis 
Širvinskas (Antaną Kupetį), 
Darius Stasiulevičius (Joną Ber
tašių - tėvą), Ingrida Pivoriūtė 
(Magdaleną), Zita Kruzikas 
(Barbę), Simonas Namikas 
(Mykolą Grigaitį). Režisieriai: 
A. Dargytė-Biszkievicz ir Vid
mantas Šilininkas. Grimas - Li
lės Turūtaitės.

Šiai komedijai reikėjo “su
šilti” , bet jau po pirmo veiksmo 
visi gardžiai juokėsi iki ašarų! 
Puikiai savo vaidmenis atlikę 
aktoriai irgi susilaukė gausių 
plojimų ir gėlių.

Dramos sambūris
Lapkričio 26 d., 2 v.p.p., 

matėme Los Angeles Dramos 
Sambūrį su A. Škėmos “Žvaki
de”, 2-jų v. drama. Žiūrovai se
kė veiksmą susikaupę. Puikus 
veikalas, puiki vaidyba, puiki re
žisūra! “Bravo” šūksniai pabai
goje atsistojusių žiūrovų ir ilgi 
plojimai bei gėlės reiškė dėkin
gumą ir pasigėrėjimą šiuo spek
takliu!

“Žvakidėje” vaidino Ramu
nė Vitkienė (Agotą), Vaida Kiš- 
kytė (Liuciją), Amandas Ra

gauskas (Adomą), Aleksas Mic
kus (Kostą), Saulius Žemaitaitis 
(Antaną), Antanas Vosylius 
(kleboną). Režisierius - Algi
mantas Žemaitaitis. Spektaklio 
koordinatorė ir apranga - Ema 
Dovydaitienė; muzika ir garso 
efektai - Paulius Jasiukonis. 
Vargonai - Viktoras Ralys. De
koracijos - Paulius ir Dalia Ja- 
siukoniai. Scenos talka - Daina 
Žemaitytė.

Tą patį vakarą buvo ir žy
menų įteikimas, kuriam vadova
vo Petras Venslovas. Apie teat
rų festivalius kalbėjo Leonas 
Narbutis. Žodžiu sveikino LR 
gen. kons. Giedrius Apuokas, o 
raštu - JAV LB krašto v-bos 
pirm. Algimantas Gečys ir Lie
tuvių fondo v-bos pirm. Povilas 
Kilius. Po to vyko žymenų įtei
kimas.

Vertintojų komisiją sudarė: 
Julija Dantienė, Nijolė Marti
naitytė ir Petras Venslovas. Žy
menis įteikė gen. kons. G. 
Apuokas. Žymenis gavo: Rima 
Žukauskaitė kaip daugiausia ža
danti aktorė iš “Žaltvykslės”, at
likusi dukters vaidmenį “Kaimy
ne”; Vytautas Taseckas iš “Au
kuro” už geriausiai atliktą vaid
menį - Jurgio Švilpos (“Šiapus 
uždangos”); Giedrė Griškėnaitė- 
Gillespie iš “Žaltvykslės” už ge
riausiai atliktą antraeilį vaidme
nį (ji vaidino Aureliją). Geriau
sia aktore buvo išrinkta LADS 
aktorė Vaida Kiškytė, atlikusi 
Liucijos vaidmenį “Žvakidėje”; 
geriausiu aktoriumi buvo išrink
tas Laisvis Širvinskas iš “Aitva
ro” už Antano Kupečio vaidme
nį “Audra giedroje”. (Jis vaidi
no ir dailininką “Aukuro” spek
taklyje”). Geriausiu spektakliu 
buvo išrinktas LADS “Žvaki
dė”. Žymenį priėmė rež. A. Že
maitaitis.

Apdovanojimai
Gėlėmis buvo apdovanota 

JAV LB Kultūros tarybos pirm. 
M. Remienė už jos didžiulį dar
bą, rengiant šį festivalį, o P. 
Venslovas įteikė dovaną - savo 
deklamuotų eilių CD - jauniau
siai režisierei Audrei Budrytei.

Specialus JAV LB Kultūros 
tarybos žymuo buvo įteiktas 
Elenai Dauguvietytei-Kudabie- 
nei už jos 50 metų teatrinę veik
lą išeivijoje. Ji tarė nuoširdų žo
dį dėkodama ir skatindama jau
nuosius teatralus skleisti lietu
višką žodį per teatrą.

X teatrų festivalio gražiai 
įrėmintu dail. Vinco Luko su
kurtu plakatu buvo apdovanoti 
visi režiesieriai ir vertintojų ko
misijos nariai. P. Venslovas žy
menų įteikimą užbaigė eilėmis 
apie lietuvių kalbos grožį. Po to 
kalbėjo M. Remienė, nuošir
džiai dėkodama visiems - ir 
teatralams, ir žiūrovams, ir tal
kininkams.

Stasės Jagminienės kapela 
linksmino visus dainomis ir mu
zika. Buvo miela ir džiugu tarp 
teatralų ir svečių matyti tiek 
daug jaunų žmonių ne per se
niausiai atvykusių iš Lietuvos ir 
įsijungusių į teatrinę veiklą, dar
niai dirbančių ir aukojančių sa
vo laisvalaikį teatrui. Vienintelis 
atlyginimas už ilgas keliones, 
varginančias repeticijas ir visą 
įdėtą darbą yra patenkinti žiū
rovai, pilnos jų salės!

KERRY STRATTON, Toronto Fil
harmonijos simfoninio orkestro diri
gentas, išvykstantis į Vilnių diriguoti 
Lietuvos kameriniam orkestrui

SAULIUS SONDECKIS, Lietuvos ka
merinio orkestro įsteigėjas ir vado
vas, atvyksta į Torontą diriguoti Fil
harmonijos simfoniniam orkestrui

Iškilių koncertų belaukiant 
Į Torontą atvyksta dirigentas SAULIUS SONDECKIS, į 
Vilnių išvyksta Toronto orkestro dirigentas Kerry Stratton. 

Tai Lietuvos ir Kanados kultūrinių ryšių dalis
AUDRONĖ ŠARPYrĖ
Sauliaus Sondeckio vardas 

pasaulyje tariamas šalia Lietu
vos vardo. Lietuvos kamerinis 
orkestras, kurį maestro įsteigė 
prieš 40 metų ir kuriam iki šian
dienos tebevadovauja, yra lietu
vių tautos kultūros paukštis, ku
ris skrieja per pasaulį, skatinda
mas į dvasines gelmes.

S. Sondeckis - tai meno 
minjonierius, kuris per visą savo 
gyvenimą ne tik Lietuvoje au
gino profesionalios muzikos su
pratimą, bet ir reiškėsi užsieny
je, kur buvo suprastas ir įver
tintas.

1960 m. jaunas Valstybinės 
konservatorijos (dabar Lietuvos 
akademijos) pedagogas sukvietė 
būrelį entuziastų muzikų į pir
mą repeticją. Su laiku kolekty
vas tvirtėjo, atkėlė vartus į di
džiuosius Europos festivalius. 
Orkestras šiandien vertinamas 
už klasikų kūrinių interpreta
cijas.

Vaisingas bendradarbiavi
mas buvo su įžymiais meninin
kais: Baliu Dvarionu, Yehudi 
Menuhinu, (orkestrą vadinęs 
“mano lietuviai”), smuikininku 
G. Kruneriu ir su daugeliu kitų. 
Lietuvos kamerinis orkestras 
keliavo į visus pasaulio konti
nentus, garsindamas Lietuvą.

2001 m. sausio 18 d. profe
sorius S. Sondeckis pakviestas 
diriguoti Toronto Filharmonijos 
simfoniniam orkestrui George 
Weston Recital Hall, kur šalia 
pasaulio kompozitorių bus at
liekamas ir M. K. Čiurlionio kū
rinys. Koncerto metu bus iš
kelta Lietuvos vėliava. Tuo pa
čiu metu iš Toronto išvyksta 
Toronto Filharmonijos simfoni
nio orkestro dirigentas Kerry 
Stratton į Lietuvą diriguoti 
Lietuvos kameriniam orkestrui 
Vilniaus Filharmonijoje. Šių 
dviejų muzikų draugystė ir kon
certinis apsikeitimas yra svarbus 
įvykis Lietuvos ir Kanados kul
tūriniuose gyvenimuose.

Džiaugiamės, kad žymus di

Į LAISVĘ, 131 (168) nr., 2000 
m. lapkritis. Leidėjai - Lietuviškų 
studijų centras Čikagoje. Redakto
rė - Aldona Žemaitytė-Petrauskie- 
nė (p.d. 3512, Vilnius 1, LT-2001). 
Administratorius Lietuvoje: Vid
mantas Vitkauskas (St. Lozoraičio 
8- - 21, LT-4316 Garliava). Admi
nistratorius Amerikoje: Jonas Pra- 
kapas (14 Thelma Dr., Bakersfield. 
CA 93305, USA). Metinė prenu
merata - 15 JAV dol. Lietuvoje - 
22 Lt. Vieno numerio kaina - 6 Lt.

Emilija Karosienė, GYVENI
MAS KELIOSE ŠALYSE IR ŽE
MYNUOSE: MEMUARAI. Redak
torius - Juozas Ciparis. Spausdino 
“Kitos spalvos” (Savanorių pr. 287- 
320, LT-Kaunas). Tiražas - 250 
egz. Kaunas, 2000 m., 80 psl. Auto
rė yra anykštietė, gyvenanti Kana
dos Edmontone. Šiame iliustruota
me leidinyje ji aprašo tremtinišką 
savo gyvenimo kelią.

Journal of Baltic Studies, 
XXXI/4. Editor-Thomas Salumets, 
University of British Columbia, 
Vancouver. Publisher - The Asso
ciation for the Advancement of 
Baltic Studies. Membership and 
subscription - S60/USA, for full 
time students - $25/USA, for eme
ritus members - $35/USA. Ad
dress: AABS Business Office, 3465 
East Burnside Street, Portland, OR 
97214-2050, USA. 

rigentas sutiko diriguoti mūsų 
dar labai jaunam kameriniam 
orkestrui “Lyra”. Šiam, jau 
įregistruotam Kanadoje muziki
niam vienetui, kurio pagrindinis 
tikslas skleisti klasikinę bei lie
tuvių kompozitorių muziką, yra 
be galo svarbi tokios iškilios as
menybės talka.

Sausio 19 d. Hamiltone, 
Studijos teatre, koncertas ski
riamas J. S. Bacho 250 mirties 
metinėms pažymėti. Solo su or
kestru gros mūsų lietuvaitė Mc
Master universiteto dėstytoja, 
aktyvi profesionaliosios muzi
kos atlikėja Leokadija Paulaus- 
kaitė-Kanovičienė. Arkadijus 
Yanivkeris, Toronto Filharmo
nijos koncertmeisteris, taip pat 
dirbantis Toronto simfoniniame 
orkestre, atliks koncertą smui
kui. Lietuvių visuomenė prisi
mena šio garsaus virtuozo pasi
rodymą trijų chorų koncerte. 
Tik gaila, kad dėl techninių ne
sklandumu publika negalėjo gė
rėtis jo smuiko, kuris pagamin
tas 1729 m. italų meistro Gui- 
dantus, nuostabiu garsu. Dabar 
hamiltoniečiai turės galimybę 
išgirsti pilnu grožiu pasižymin
čiu jo smuiko tembrą ir gėrėtis 
šio smuikininko technika. Arka
dijus Yanivkeris pasisakė, kad 
širdyje jis visuomet mylėjo ir 
gerbė lietuvių tautą už jos pa
garbą profesionaliam muzikos 
menui.

Sausio 21 d. koncerte To
ronto Lietuvių Namuose išgir
sim lietuvių bei kitų kompozito
rių kūrinius. Koncerto pajamos 
skirtos Lietuvos našlaičiams bei 
Toronto slaugos namų statybai.

Toronto lietuvių visuomenė 
ruošiasi tinkamai sutikti S. Son
deckį, nusipelnusį Lietuvai me
nininką. Tikimės, kad gausus 
lietuvių klasikinės muzikos my
lėtojų būrys atvyks pasiklausyti 
S. Sondeckio bei kamerinio or
kestro “Lyra” koncertų.

Atsiųsta paminėti
GENOCIDAS IR REZISTEN

CIJA, 2000 m. 2(8) nr. Leidėjas - 
Lietuvos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centras. (Didžioji 
g. 17/1, LT-2001 Vilnius). Reda
guoja redakcinė kolegija: vyr. re
daktorė Dalia Kuodytė, mokslinis 
red. Arvydas Anušauskas, redakto
rė Rima Dulkinienė, dailininkas 
Alfonsas Žvilius. Leidinio kaina - 7 
Lt. Vilnius, 2000 m., 184 psl.

ATEITIS, 2000 m. 4-5 nr. Ka
talikiško jaunimo žurnalas. Metinė 
prenumerata (šeši numeriai) - 20 
JAV dol., 300 Kan. dol. Leidėjas - 
Ateitininkų federacija. Redakcija - 
vyr. red. Irena Petraitienė, red. 
kun. dr. Arvydas Žygas. Čekius ra
šyti: Ateitis Relief Fund; Ameriko
je: Mečys Šilkaitis, 8889 Baywood 
Dr., Seminole, FL 33777; Kanado
je: Vincas Kolyčius, 86 Glenholme 
Ave., Toronto, Ont. M6H 3B1.

LITHUANIAN HERITAGE, 
November-December 2000. Publi
sher & Editor - Vai Ramonis. Pub
lished bimonthly (six issues per 
year) by Baltcch Publishing, P.O. 
Box 225, Lemont, IL 60439-0225. 
Subscription per year in the US - 
$29.95, Canada -$41.95 US, other 
countries -$50.95 US. Tai labai 
puošnus žurnalas, gausiai iliustruo
tas, su straipsniais apie lietuvių gy
venimo įdomybes - istorines ir da
bartines.
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U KJLTMEJE VEIKLOJE
Čikagos LFK “Lituanicos” 

leidinys, redaguotas Edvardo 
Šulaičio, šiemet išleistas 350 egz. 
tiražu minint to sporto klubo 
veiklos 50-metį. Šia proga 64 psl. 
apimties leidinyje paminėti ir kiti 
prieš tai išėję klubo sportinę veik
lą apžvelgiantys leidiniai. Pirma
sis pasirodė 1961 metais, reda
guotas Petro Petručio, buvo 16 
psl. Vėliau klubo sukakčių progo
mis buvo leidžiami vis didesni lei
diniai, redaguoti Jono Juškos, 
Edvardo Šulaičio ir kitų. Sukak
tuviniame leidinyje paminėti as
menys, rašę apie klubo veiklą lie
tuvių spaudoje, išspausdinti kai 
kurie būdingesni sveikinimai - Br. 
Nainio bei žymaus futbolininko 
veterano Vlado Adomavičiaus - 
Jujos.

M. K. Čiurlionio 125-tojo 
gimtadienio minėjimas Ukrainos 
Kijeve buvo surengtas š.m. lapkri
čio 19 d. Renginyje dalyvavo 
Ukrainos politikos bei kultūros 
atstovai, užsienio kraštų diploma
tai. Kalbas pasakė Lietuvos am
basadorius V. Plečkaitis ir Ukrai
nos Kompozitorių sąjungos vado
vas M. Stepanenko. Čiurlionio 
kūrinius atliko tarptautinių muzi
kos konkursų laureatai bei Vals
tybinės muzikos akademijos stu
dentai. Kijevo lietuvių choras 
“Viltis” dainavo Čiurlionio har
monizuotas lietuvių liaudies dai
nas. Minėjimą rengė Ukrainos 
Rericho draugija, Lietuvos amba
sada, talkinant Ukrainos muziki
nio gyvenimo darbuotojams. Kaip 
ELTA rašo, Rericho draugija 
numato surengti ir M. K. Čiurlio
nio tapybos darbų parodą.

Poetas Kornelijus Platelis, 
buvęs Lietuvos švietimo ir mokslo 
ministeris, išleido naują poezijos 
knygą “Atoslūgio juosta”, kurios 
sutiktuvės įvyko 2000 m. lapkričio 
15 d. Rašytojų sąjungos klube. 
Kalbėjo pats autorius, jo kolegos, 
literatūros kritikai, leidėjai. Ren
ginyje dalyvavo buvęs Lietuvos 
ministeris pirmininkas Andrius 
Kubilius, prezidento patarėjas 
Darius Kuolys ir kt. Aptariant lei
dinį pasakyta, kad poeto norėta 
apibendrinti šio laikotarpio patir
tį; dauguma eilėraščių yra nauji, 
bet yra ir senesnių. Poetas, ir mi- 
nisteriu būdamas, kūrė. Pažymė
tina, kad 1999 m. pasirodė jo po
ezijos rinkinys “Pinklės vėjui” 
anglų kalba. Kaip ELTA pažymi, 
poetas, vadovaudamas Švietimo 
ir mokslo mininsterijai, radęs są
lyčio taškų tarp savo darbo ir 
kūrybos.

Valstybinė Jono Basanavi
čiaus premįįa, įsteigta 1992 me
tais ir skiriama už reikšmingiau
sius lietuvių darbus, susijusius su 
tautinės kultūros plėtojimu, puo
selėjimu ir tyrinėjimu, 2000 m. 
lapkričio 22 d. buvo paskirta kraš
totyrininkui Antanui Stravinskui. 
Kaip ELTA rašo, daugiau kaip 
31,000 litų laureatas gavo už nuo
pelnus formuojant kraštotyros, 
etninės kultūros tyrinėjimo pa
grindus bei visuomeninę veiklą. 
Kaip jau įprasta, laureatai skel
biami J. Basanavičiaus gimimo 
dieną, lapkričio 23, o premijos 
įteikimas vyksta Vasario 16-tosios 
proga kartu su kitų valstybinių 
kultūros ir meno premijų įtei
kimu.

Punsko lietuvių tautinių šokių grupė “Jotva” Nuotr. J. Paransevičiaus

Šešioliktoji Lietuvos knyg
ženklių paroda buvo atidaryta 
Medalių galerijoje, Vilniuje 2000 
m. lapkričio 14 d. minint 40-mctį 
nuo pirmosios tokios parodos 
Lietuvoje. Parodoje buvo išstaty
ta apie pusantro šimto naujausių 
darbų, kuriuos parūpino 35 daili
ninkai. Ta proga mestas žvilgsnis 
ir į praeitį. Knygženklių (ekslibri
sų) pradžios ieškoma XV-tame 
šimt. Vokietijoje. Lietuvoje se
niausi knygženkliai yra išlikę nuo 
XVI šimt. Žygimanto Senojo ir 
Bonos Sforcos laikų. Lietuvių 
kalba pirmasis pasirodė XX šimt. 
pradžioje - sukurtas nežinomo 
autoriaus Vaižganto knygženklis. 
Kaip ELTA nurodo, knygženk- 
lius kūrė M. K. Čiurlionis, M. 
Dobužinskis, P. Rimša, P. Ga
launė bei kiti dailininkai. Nuo 
1977 m. Lietuvoje buvo rengia
mos tarptautinės knygženklių pa
rodos, skelbiami konkursai. Ilgai
niui knygženklių formatas didėjo, 
ir dabar jie yra laikomi savaran
kiškais smulkiosios grafikos kūri
niais.

Žurnalistikos institutas Vil
niuje stengiasi ruošti naują žurna
listų prieaugį jau daugiau pagal 
Vakarų pasaulio žiniasklaidos 
reikalavimus, skiriant ypatingą 
dėmesį grynai lietuvių kalbai iš
laikyti. Tam užmojui pritardami, 
išeivijos žurnalistai ketina parem
ti tame institute studijuojančius. 
Išeivijoje mirusių trijų žinomų 
žurnalistų - Henriko Blazo, Vy
tauto Gedgaudo ir Salomėjos 
Narkėliūnaitės - vardais, jų gimi
nių bei draugų pastangų dėka, yra 
įsteigti trys premijų fondai. Juos 
prižiūri Lietuvių žurnalistų sąjun
gos valdyba Amerikoje, o pinigus 
globoja Tautos fondas. Kasmet 
pavasarį iš tų fondų bus išmoka
mos vienkartinės premijos po 
$250 trims pažangiausiems III ir 
IV kurso studentams, kuriuos pa
siūlys instituto vadovybė. Jei kas 
norėtų tuos fondus paremti, pra
šomi rašyti čekius “Lithuanian 
National Foundation” vardu ir 
siųsti sąjungos valdybai šiuo adre
su: Lithuanian Journalists Assoc
iation, 71 Farmers Ave., Plain
view, NY 11803, USA. (Praneši
mas gautas iš JAV Lietuvių žur
nalistų s-gos valdybos pirmininko 
Kęstučio K. Miklo).

“Aušra” - Lenkijos lietuvių 
žurnalas 2000 m. lapkričio 19 d. 
Lietuvių namuose, Seinuose pa
minėjo savo kultūrinės veiklos 40- 
metį. Kaip ELTA praneša, pir
masis “Aušros” numeris pasirodė 
1960 m. Varšuvoje 1,600 egz. tira
žu. Leidėja buvo Lenkijos lietuvių 
visuomeninė kultūros draugija. 
Per keturis dešimtmečius keitėsi 
redaktoriai bei adresai. Žurnalas 
buvo leidžiamas Varšuvoje, Puns
ke, Seinuose, vėl Punske. Šiemet 
jis jau yra pasiekęs 6,000 egz. tira
žą. Pagrindines žurnalo leidybos 
išlaidas padengia valstybė. Žur
nale atsispindi Lenkijos lietuvių 
gyvenimas, jų problemos, ypač 
švietimo bei lietuvybės išlaikymo 
klausimais. “Aušra” reguliariai 
pasiekia ir Kanados lietuvių skai
tytojus. Leidinio metrikoje pažy
mėta: leidyklos direktorius R. 
Vitkauskas, vyr. redaktorė I. Gas- 
peravičiūtė. Adresas: Mickevi
čiaus 23, 16-515 Punskas, tel. 
5161410, faksas-5161049. Snk.
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PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

©^SPORTAS
999 College St., Toronto, Ontario M6II 1A8 

Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 
FAX: 416 532-4816 

Anapilyje telefonas: 905 566-0006

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

AKTYVAI per 60 milijonu doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:

90-179 d. term, ind.....................3.95%
180-364 d. term.ind....................4.45%
1 metų term, indėlius..............4.60%
2 metų term, indėlius..............4.80%
3 metų term, indėlius..............4.90%
4 metų term, indėlius............... 4.95%
5 metų term, indėlius............... 5.00%
1 metų GlC-mėn.palūk.............4.35%
1 metų GlC-met. palūk............. 4.85%
2 metų GlC-met. palūk..............5.05%
3 metų GlC-met. palūk..............5.15%
4 metų GlC-met. palūk..............5.30%
5 metų GlC-met. palūk..............5.35%
RRSP, RRIF Ir OHOSP

“Variable”.............................3.80%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd.... 4.85% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.... 5.05% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.lnd.... 5.15% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind.... 5.30% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind.... 5.35% 
Taupomąją sąskaitą iki.......... 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų..................... 7.45%
2 metų..................... 7.50%
3 metų..................... 7.55%
4 metų..................... 7.65%
5 metų..................... 7.70%

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

Duodame komercinius 
mortglčlus Iki $750,000.

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

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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 3%%
♦ Toronto Real

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W.
ir Weston Road)

LEDi^ HEFKIGEHATIOA 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD

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

Je/ 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

V/SA/S NEKILNOJAMO TURTO 
KLAUSIMAIS 

-PARDAVIMU AR PIRKIMU- 
sąžiningai patarnausiu.

PIRMIAUSIA PRAŠAU SKAMBINTI

TEODORUI 
STANULIUI,..

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

Toronto, Ont. M6P 1A9

2000 m. lapkričio 17-18 d. Radviliškyje įvyko Lietuvos jaunučių laisvųjų 
imtynių pirmenybės. Prizines vietas iškovojo Vilkaviškio “Ravyro” klubo 
atletai, vadovaujami šio klubo pirmininko, trenerio KASP “Tauro” 
apygardos IV rinktinės 43-čio bataliono ats. leitenanto Jono Jurkyno. 
Svorio kategorijoje iki 47 kg šalies čempionu tapo jo auklėtinis Edgaras 
Diržius. Antrą vietą svorio kategorijoje iki 38 kg iškovojo Mindaugas 
Jurkynas. Pirmenybėse varžėsi apie 100 imtyninkų. Reikia tikėtis, kad 
dauguma iš jų ateityje taps kariais-savanoriais

Nuotr. viršilos R. Eidukevičiaus

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

apklaustųjų nuomone, daugiau
sia pritarimo sulaukė: stengtis 
išlaikyti prityrusius ir išmokslin
tus darbininkus šalyje (89), su
mažinti benamių skaičių (85), 
pirmauti pasaulyje gamtosaugos 
srityje (83), pirmauti pasaulio 
taikdarystėje (82), teisti visus 
žiauriai nusikaltusius jaunuolius 
suaugusiųjų teismuose (75), pri
versti imigrantus tapti tipiškais 
kanadiečiais (71), laisvai pre
kiauti su daugeliu šalių (71). 
Dauguma pasisakė, kad Kana
doje geriau gyventi dabar negu 
prieš 25 metus (50), o taip pat 
dauguma žiūri optimistiškai į 
ateinančių 25 metų progresą 
(55).

Daniel įgali, imtininkas, ga
vęs aukso medalį Sidnio 2000 
metų olimpijadoje, laimėjo Loti 
Marsh Trophy kaip iškiliausias 
praėjusių metų Kanados sporti
ninkas. Sis 26 metų imigrantas 
iš Nigerijos pralenkė balsavime 
žymius golfininkus Lorie Kane, 
Mike Weir ir olimpinio triatlo- 
no laimėtoją Simon Whitfield. 
Šis apdovanojimas pavadintas 
buvusio ilgalaikio The Toronto 
Star laikraščio sporto skyriaus 
redaktoriaus garbei ir laimėtoją 
renka sporto reporteriai bei ra- 
dijo/TV pranešėjai.

Šiaurės Amerikos universi
tetų bibliotekų 1998/99 metų 
vertinime ketvirtoje vietoje ran
dame Toronto universitetą. Pir
mauja, kaip visada, Harvardas 
ir Yale, trečioje vietoje liko 
Stanfordo universiteto bibliote
ka. Kitų Kanados universitetų 
bibliotekos liko šiek tiek ato-

milijonų kainuosiantį projektą: 
pastatyti visas keturias R. Wag- 
nerio Nibelungo žiedo operas. 
Pradės su Das Rheingold 2002 
metų pavasarį; Die Walkuere 
seks 2004 metų pavasarį. Pasku
tiniosios dvi, Siegfried ir Die 
Goetterdaemmerung, bus 2004/5 
metų sezono metu, tikimasi, 
naujuose operos rūmuose. 2005 
metų vasarą visas keturių operų 
Žiedas bus pakartotas tris kar
tus. Šiam projektui $2.5 milijo
no jau dovanojo Delia Moog sa
vo Vokietijoje gimusio, Kana
doje praturtėjusio vyro Gerhard 
Moog (kuris keliaudavo po visą 
pasaulį, kad pamatytų kiek gali
ma daugiau Nibelungo žiedo 
pastatymų) atminimui. Tie pini
gai bus dalis $2.5 milijonų fon
do scenos dekoracijų bei kostiu
mų įsigyjimui. COC gen. direk
torius Richard Bradshaw jau 
surado režisierių, (kurį paskelbs 
vėliau) ir pranešė, kad tiys ka
nadiečiai solistai yra numatyti 
svarbesniems vaidmenims.

Timothy Parsons, 68 metų 
amžiaus okeanografas, pirmas 
kanadietis laimėjęs 2001 metų 
Japonijos premijos (Japan Pri
ze). Šis apdovanojimas daugelio 
lyginamas su Nobelio premija. 
T. Parsons, buvęs Britų Kolum
bijos universiteto profesorius, 
buvo atžymėtas už savo pasieki
mus vystant natūralius bei ap
linkai nekenkiančius būdus iš
laikyti nykstančius žuvų ištek
lius. Balandžio mėnesį jis ke
liaus į Tokyo atsiimti Japonijos 
premijos medalio, pažymėjimo 
ir $700,000. G.K.

kiau: Albertos (30 vietoje), Bri
tų Kolumbijos (31), McGill 
Montrealyje (57), York Toron
te (76), Western Londone (83), 
Lavai Kvebeke (92). Association 
of Research Libraries savo verti
nimuose atsižvelgė į turimą 
knygų skaičių, naujų knygų me
tinį priedą, mokslinių žurnalų 
prenumeravimą, bibliotekinin
kų ir tarnautojų skaičių bei me
tinį bibliotekos biudžetą.

Canadian Opera Company 
(COC) Toronte planuoja $15

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

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP

Patarnauju visose pensijų srityse 
Net Worth Financial Planning Inc. 

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus)
416 588-2808

Skautų veikla
• Toronto “Rambyno” ir “Šat

rijos” tuntų tradicinės Kūčios gruo
džio 17 d. gražiai atšvęstos. Dalyva
vo 325 asmenys. Kūčias surengė 
Lietuvių Namuose vyr. skaučių 
“Kunig. Birutės” d-vė, vadov. ps. J. 
Ruslienės. Stalus vakarienei paruo
šė skautininkės bei prityrusių sk-čių 
dr-vė, vadov. s.fil. A. Simonavičie- 
nės. Be to, jos pagamino 2 name
lius (ginger bread), platino loterijos 
bilietus ir gautus $172 paaukojo 
“Romuvai”. Namelius laimėjo 
sk.v.kan. P. Marijošius ir sesė Silvi
ja Saplienė. Plotkeles Kūčioms pa
aukojo tuntų dvasios vadas s. Au
gustinas Simanavičius, OFM.

Kūčių vakarą gražiu šventės 
apibūdinimu pradėjo ps. Daina Be- 
kerienė ir pakvietė liepsneles ir gi
liukus pasirodymui. Sugiedota 
“Ateikit džiaugsmingai”. Vyko pa
sirodymai prityrusių sk-čių, prityru
sių sk-tų, skaučių dr-vės. Įdomus 
pasirodymas buvo skautų Mindau
go dr-vės, vad. s. R. Kalendros. To
liau pasirodė vilkiukai ir paukšty

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

Slidinėjimas
Pasaulio lietuvių kalnų slidinė

jimo varžybos, jau septintosios, 
įvyks 2001 m. kovo 24-30 d.d. 
Mammoth Mountain slidinėjimo 
kurorte, Kalifornijoje, JAV. Pro
gramoje vyks slalomo ir didžiojo 
slalomo rungtys įvairiose klasėse 
pagal dalyvių amžių. Organizaci
niam komitetui vadovauja Algirdas 
Šėkas, 20291 Deervale Lane, Hun
tington Beach, CA 92646, USA. 
Tel. 714-968-8124; faksas 805-527- 
4675; e-mail ltskisummit2001@aol. 
com. Tinklalapis www.lithuania- 
web.com/skisummit. Koordinato
rius Vytenis Čiurlionis, 19755 Up
per Terrace Drive, Euclid, OH 
44117, USA. Tel. 216-481-1525; 
faksas 216-486-8804; e-mail: vciur- 
lionis@msn.com. Dalyvauti kvie
čiami visi lietuvių kilmės slidinėto- 
jai iš visų pasaulio kraštų. Dalyvių 
skaičius neapribotas. ŠALFASS pa
vedimu šias varžybas rengia ir glo
boja Kalifornijos lietuvių sporto 
klubas “Banga”. Daugiau informa
cijų teikia Alg. Šėkas ir V. Čiurlio
nis. ŠALFASS-gos centro valdyba

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Paskutinėse 2000 

metų Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynėse Vilniaus “Lietuvos ry
tas” Kauno halėje nugalėjo Kauno 
“Žalgirį” 93:89. Klyvlando “Cava
liers” žaidėjas kaunietis Žydrūnas 
Ilgauskas vėl patyrė nelaimę. Jam 
vėl įtrūko kairiosios pėdos kaulas.

SPORTININKŲ ĮVERTINI
MAS: Susumavus anketas, į geriau
sių 2000 metų Kauno sportininkų 
dešimtuką išrinkti: 1. Birutė Sakic- 
kienė (irklavimas), 2. Margarita 
Drobiazgo ir Povilas Vanagas (dai
lusis čiuožimas), 3. Šarūnas Jasike- 
vičius (krepšinis), 4. Tomas Masiu
lis (krepšinis), 5. Saulius Štomber
gas (krepšinis), 6. Gintaras Einikis 
(krepšinis), 7. Mindaugas Timins- 
kas (krepšinis), 8. Mindaugas Ezers- 
kis (graikų-romėnų imtynės), 9. 
Rūta Garkauskaitė-Budienė (stalo 
tenisas), 10. Roma Mikšytė (karate 
kiokusin).

ŠASKĖS: Šimtalangių šaškių 
iki 16 metų vaikinų pasaulio pirme
nybėse Brazilijoje aukso medalį iš
kovojo vilnietis J. Jankūnas, surin
kęs 15 taškų iš 18 galimų.

ĖJIMAS: Kristina Saltanovic 
tapo pirmąja nepriklausomos Lie
tuvos sportininke, kurios rugpjūčio 
3 dieną Kaune pasiektas 20 km ėji
mo stadione rekordas - 1 vai. 35 
min. 23,61 sek., buvo patvirtintas 
tarptautinės lengvosios atletikos fe
deracijos (IAAF). Ankstesnis pa
saulio rekordas priklausė kinietei 
Ailing Xie - 1 vai. 37 min. 19,1 sek.

ŠUOLIS Į VANDENĮ: Kaune 
įvykusiose varžybose buvo užbaig
tas 2000 metų sezonas. Pirmąją vie
tą užėmė vilnietis Sergejus Baziu- 
kas, laimėjęs abu šuolius nuo 1 m ir 
5 m tramplyno. Šuoliu nuo 1 m 
tramplyno antrąją vietą užėmė vil
nietis Vitalijus Fiodorovas, trečiąją
- vilnietis Mindaugas Gustas. Šuo
liu nuo 5 m tramplyno antrąją vietą 
užėmė M. Gustas, trečiąją - V. 
Fiodorovas. Moterų grupėje šuoliu 
nuo 1 m. tramplyno laimėtoja tapo 
kaunietė Evita Strazdaitė, antra - 
kaunietė Laura Nauckūnaitė, trečia
- Lina Vasiljavaitė. Šuolių nuo 5 m 
bokšto varžybas laimėjo L. Vasil
javaitė, antrąją ir trečiąją vietas - 
vilnietė Paulė Čyžaitė ir L. 
Nauckūnaitė. V.P.

tės. Tarp pasirodymų apie Kūčių 
papročius skaitė: ps. D. Grybaitė- 
Smith, A. Batūraitė, V. Narušytė, 
A. Radžiūnaitė. Paskutinis pasiro
dymas buvo jūrų skautų, kurie pa
giedojo ps. Antano Šileikos sukurtą 
giesmę “Kūčios Romuvoje”. Pro
gramos metu tarpais giedotos tradi
cinės Kalėdų giesmės. Prieš maldą 
trumpai kalbėjo abu tuntininkai. 
Tunlininkė priminė, kad su mumis 
Kūčias švenčia kanadiečių skaučių 
vadovė ir domisi mūsų tradicijomis. 
Maldą sukalbėjo ir valgius palaimi
no sk.v.ps. kun. Juozapas Žukaus
kas, OFM. Pasidalinus kalėdaičiais, 
vieni kitiems palinkėjus linksmų 
švenčių, visi ragavo tradicinio 12- 
kos patiekalų maisto.

Jaunesnieji laukė Kalėdų sene
lio (Bekerio), kuris atvykęs visus 
apdovanojo lauktomis gėrybėmis. 
Seneliui išvykus, tunt. s. M. Rusi
nas ir tunt. ps. R. Baltaduonytė-Le- 
mon padėkojo tėveliams už suneštą 
maistą, draugovėms už programos 
atlikimą, rengėjams už gražiai pa
ruoštus stalus. Kūčiose, be kitų, da
lyvavo svečias iš Lietuvos kun. Ju
lius Sasnauskas, OFM. Evangelikų 
sk. dvasios vadas v.s. Al. Žilinskas, 
ev. diak. L. Miliauskas iš Concordia 
(JAV) liuteronų seminarijos ir Ka
nados rajono vadė v.s. fil. R. Žilins
kienė. F.M.
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

MMM
PARAMA

AKTYVAI per 118 milijonų dolerių
MOKAME
3.65% už 30-89 d. term, indėlius 
3.95% už 90-179 d. term, indėlius 
4.45% už 180-364 d. term, indėlius 
4.60% už 1 m. term, indėlius 
4.80% už 2 m. term, indėlius 
4.90% už 3 m. term, indėlius 
4.75% už 4 m. term, indėlius 
5.00% už 5 m. term, indėlius 
4.35% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
4.85% už 1 m. GIC invest. 
5.05% už 2 m. GIC invest. 
5.15% už 3 m. GIC Invest. 
5.30% už 4 m. GIC Invest. 
5.25% už 5 m. GIC Invest.
3.75% už 
4.85% už 
5.05% už 
5.15% už
5.30% už RRSP & RRIF 4 m. term. ind. 
5.25% už RRSP & RRIF 5 m. term. ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk.
5.50% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.50% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym. 
(var.rate)RRSP & RRIF ind.

RRSP & RRIF 1 m. term. Ind.
RRSP & RRIF 2 m. term. Ind.
RRSP & RRIF 3 m. term. Ind.

IMAME
už asmenines paskolas

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

(fixed rate)
1 metų....
2 metų....
3 metų....
4 metų....
5 metų....

- su keičiamu
nuošimčiu...

.7.45%

.7.50%

.7.55%

.7.65%

.7.70%

.6.75%

DUODAME
• asmenines paskolas 

Iki $250,000
• mortglčlus Iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line ot Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

APLANKYDAMI MŪ81Į TINKLALAPĮ: www.parama.net
Elektroninis pačias: parama@total.net

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITU KRAŠTU 
PERSIUNTIMAS PINIGU (WIRE TRANSFERS) Į LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

SKYRIAI:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8

Telefonas: 416 532-1149
Telefonas: 416 207-9239

Cirrus

Prašau skambinti šiandien
PARAPIJOS

PATYRĘS 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS
netoli naujos 
PRISIKĖLIMO

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais 

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

DR. STASYS DUBICKAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ("parking")

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

WALTER V. DAUGINIS
IVSI RAW E - DRAUDIMAS

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

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

Faksas 416 620-7584

ALGIS 
MEDELIS

(♦ĖĖJSyrenai

133 Roncesvalles Avė.
TORONTO, Onf. M6R 2L2

Tel. 416 531-4800
KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

Į Lietuva: Išskrendant iki 30 balandžio - nuo $ 890.00
Kalifornija, Grd.Canyon, Las Vegas-17 kovo, 11 dienų - $1990.00 
Graikija ir Turkija - 28 kovo, 11 dienų - $2390.00
Italija (Roma, Venecija,Capri Irtt) - 22 balandžio, 11 dienų -$2490.00 
Uurdas, Fatima, Portugalija - 28 balandžio, 13 dienų - $2375.00 
Roma, Liurdas, Paryžius - 20 gegužės, 12 dienų - $2690.00

Toronto įstaigoje būnu trečiadieniais tarp 11 ir 17 vai.
Pas mane atvažiuoti nėra būtina, paskambinkit - sutvarkysiu!

Bilietus pristatau X-PRESS paštu.

ALGIS ir STEFA MEDELIAI @ MEDELIS CONSULTING
45 Forest Heights Street, WHITBY, Ont. L1R 1T7 Tel. 1-905-666-9086
Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą. 
i\N DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM I RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius.

http://www.lithuania-web.com/skisummit
mailto:vciur-lionis@msn.com
http://www.parama.net
mailto:parama@total.net


Skaudi
KAZYS BLAŽEVIČIUS, 

Kaunas
F Esu publicistas, neturiu ga

limybių studijuoti archyvinę me
džiagą. Remiuosi oficialiais lei
diniais, įvykių stebėjimo duo
menimis ir ilgamete gyvenimo 
patirtimi.

Straipsnyje “Tėviškės žibu
riuose” “Tarp didvyriškumo ir 
niekšybės” rašydamas tą nelem
tą sakinį "... Paaiškėjo, kad 
apygardos štabo viršininkas J. 
Bacevičius-Baltrušaitis, Vygan
das, buvo NKVD užverbuotas”, 
nebuvau ramus. Abejoti J. Ba
cevičiui metamu kaltinimu ska
tino kun. A. Yliaus straipsnis 
“Tauro apygarda. Prisiminimų 
fragmentai” (Laisvės kovų ar
chyvas, t.l, 1991, 61-63 psl.) 
medžiaga. Kunigas rašo: “Mane 
labai nustebino, rodos, 1959 
metais vienas bendrabylis. Neti
kėtai sutikau jį Kaune. Jis ma
nęs paklausė:

- Ar žinai, kas mus išdavė?
- Tikrai nežinau. Manau, 

kad Bacevičius, - ir aš papasa
kojau jam apie Bacevičių, ką 
anksčiau apie jį prisiminiau 
(tardymo metu Bacevičiaus at
sakymai kėlė įtarimą, K.B.).

- Netiesa, aš žinau, kas mus 
išdavė!

- Na, tai kas? - paklausiau. 
Ir jis mane apstulbino savo tei
gimais.

- Mus išdavė kun. L. Povi
lionis.

- Negalimas dalykas! Tai 
nesusipratimas!

- Tada jis pateikė man 
įrodymus. (...)

Šitas pasakojimas mane pri
trenkė. Niekada negalėjau pati
kėti, kad taip iš tikrųjų galėtų 
būti. Ir dabar nenoriu tikėti, 
kad taip buvo. (...)

Nerimą taip pat kėlė P. 
Pušinskaitės-Vėlyvienės straips
nyje “Žalieji namai” (LKA, II 
t., 1991, 73 psl.) pateikta mintis: 
“išgirdau stuksenimą į sieną. 
Pasirodo, už sienos vienutėje 
sėdėjo Tauro apygardos štabo 
viršininkas Vygandas. Jis pa
klausė manęs, ar aš nežinau, kas 
išdavė Tauro apygardą. Aš jam 
atsakiau, kad buvau girdėjusi, 
jog agronomas Pupelis. Jis man 
pasakė, kad ir jis tą patį girdė
jęs. Vėliau sužinojau, kad Tau
ro apygardą išdavė Vygandas.

TORONTO
Lietuvių kredito kooperaty

vo “Talka” valdyba savo posė
dyje nutarė paskirti $1000 auką 
“Tėviškės žiburių” leidybai pa
remti. Leidėjai nuoširdžiai dė
koja už paramą.

A. a. Broniaus Ščepanavi- 
čiaus 10 metų mirties prisimini
mui Zuzana ir Stasys Dzikai 
“TŽ” aukojo $100.

A. a. dr. Stasio Pacevičiaus 
21-erių metų mirties prisimini
mui žmona Janina Pacevičienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$100.

A. a. Juzefai Dovidaitienei 
mirus, nuoširdžiai užjausdami 
dukras Vidą ir Aidą bei visus gi
mines, Eug. ir Ona Spudai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50.

A. a. dr. Juozo Pilipavičiaus 
atminimui pagerbti Filomena 
Masiokienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $40. .

A. a. Alfonsui Vaičiūnui 
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai už
jausdami jo brolį Algirdą Vai
čiūną su šeima, Silvija ir Vincas 
Piečaičiai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

A. a. M. K. atminimui Pa
jauta ir Algis Kaziliai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $20.

A. a. Vandai Dervinytei- 
Seals mirus, užjausdami jos vy
rą, motiną ir brolį Bruno su šei
ma, Irena ir Antanas Ambraš- 
kai “Tėviškės žiburiams” aukojo 
$20.

A. a. Juzefai Dovidaitienei 
mirus, reikšdami užuojautą 
dukterims Vidai ir Aidai su šei
momis, seseriai Onai bei broliui 
Kazimierui su šeimomis, Salo
mėja ir Jonas Andruliai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $20.

Šv. Kazimiero lietuvių ko
legijai $50 aukojo E. Kripienė.

A. a. Viktoro Gražulio 1- 
mirties metinių atminimi 
pagerbti kovai su vėžio liga Lie
tuvoje aukojo: $30 - A. S. Me
deliai; $20 - A. Lemežys, A. A. 
Langas, M. S. Petryla, A. Buo- 
žienė, T. Gražulienė; $10 - V. 
Aušrotas, D. B. Vaidilos, V. 
Birštonas. M. P.

klaida
Ar tai tiesa, negaliu tikrai pasa
kyti”,

Paneigimo, kad Tauro apy
gardą išdavė J. Bacevičius, ne
aptikau nė viename LKA tome 
(išėjo beveik 30). Informacijų 
apie J. Bacevičių neaptikau gau
sioje memuarinėje partizaninėje 
ir mokslinėje literatūroje. Netgi 
kapitaliniame Iz. Ignatavičiaus 
darbe “Lietuvos naikinimas ir 
tautos kova (1940-1998)” (V., 
1999) šios pavardės neaptikau. 
Deja, “Mokslas ir gyvenimas” 
nepateko į mano rankas; tokio 
turinio straipsnis turėjo būti 
paskelbtas LKA.

Po to kas įvyko - be blogos 
valios padarytos skaudžios klai
dos - kuo nuoširdžiausiai atsi
prašau tautos didvyrio partiza
nų vado J. Bacevičiaus artimų
jų: brolio partizano Broniaus 
Bacevičiaus, seserų Aldonos 
Makarevičienės (Kaunas), Ire
nos Šimanauskienės (Marijam
polė) ir gerb. Vytauto Griniaus 
(Marijampolė), pastebėjusio ap
maudų nesusipratimą.

Džiugu, kad KGB organi
zuotas nesusipratimas, kad ir 
gerokai pavėluotai, išaiškintas ir 
atstatytas istorinis teisingumas: 
partizanų vadui J. Bacevičiui 
suteiktas pulkininko leitenanto 
laipsnis, jam pripažintas kario 
savanorio statusas ir jis pelnytai 
apdovanotas Vyčio kryžiaus or
dinu. Stebėtis, kad LKA redak
cija 1991 m. suklydo, nereikėtų, 
nes J. Bacevičiaus bylą pasiprie
šinimo dalyvių teisių komisija 
išnagrinėjo tik 1999.VI.30, o J. 
Ilgūno straipsnis paskelbtas vi
sai neseniai. Dabar belieka pra
šyti, kad LKA redakcija tą 
straipsnį perspausdintų (prašy
siu tai padaryti).

Esu įsitikinęs, kad rašyti 
apie tragiškiausią mūsų tautos 
laikotarpį - partizaninį pasiprie
šinimą - būtina kuo daugiau, 
ypač Lietuvoje. Netgi jei pasi
taikytų klaidų kurias galima 
atitaisyti. Rašyti būtina, nes 
viskas sparčiai eina užmarštin. 
Dabartinė karta mažai ką žino, 
o yra jėgos, netgi mokyklose, 
kurios stengiasi, kad tas he- 
roiškas laikotarpis būtų užmirš
tas. Negalima leisti, kad tūks
tančių tautos gynėjų, neišskirant 
partizanų vado J. Bacevičiaus, 
žygdarbis kada nors būtų pa
mirštas.

KLK moterų dr-jos centro 
valdyba gavo aukų: a. a. Prano Be- 
sųspario atminimui pagerbti našlai
čių kaimui “Vaiko tėviškės namai” 
Lietuvoje aukojo: $50 - J. Valiulie
nė, B. P. Daržinskai, A. B. Stan
kaičiai (Paterson, NJ), M. Besąspa- 
rienė ir šeima; $30 - H. A. Povilai
čiai; $20 - J. Aukštaitis, A. B. Ma
tulaičiai, J. T. Macoretta, St. Bartu- 
sevičienė, A. Petkevičienė, M. V. 
Kazlauskas, J. Rovas, A. Augaitie- 
nė, B. Tamoliūnienė, S. J. Andru
liai, R. V. Simonaičiai, A. Zubric- 
kas (St. Catharines); $10 - S. Pet
rauskienė; a. a. Virginijos Gražinos 
Daulenskytės atminimui pagerbti 
našlaičių kaimui “Vaiko tėviškės 
namai” Lietuvoje aukojo: $50 - J. 
Valiulienė, A. B. Stankaičiai (Pa
terson, NJ); $40 - S. Augaitis; $25 
- E. Namikienė; $20 - J. Rovas; 
$10 - V. S. Aušrotai.

Aukas surinko M. Povilaitienė.
Mirus motinai, a.a. Onai Jar- 

malavičienei Australijoje, užjausda
mas Valę Karosienę, Vincas Paulio- 
nis paaukojo $50 našlaičių kaimui 
“Vaiko tėviškės namai” Lietuvoje.

Našlaičių kaimui atsiuntė $50 
auką E. A. Abromaičiai.

V. Kęstutis Dailydė iš Victoria, 
BC, atsiuntė $100 auką Tremtinių 
grįžimo fondui paremti.

Erikas Petrus iš Wasaga 
Beach, ON, atsiuntė $75 tremtinių 
vaikaičių mokyklai “Lietuvių Na
mai” Vilniuje paremti.

“Talka”, Hamiltono lietuvių 
kredito kooperatyvas, Kalėdų šven
čių proga paaukojo $3,000 - Trem
tinių grįžimo fondui.

Nuo komunistinio teroro ir ru
sų okupacijos nukentėjusiems tau
tiečiams dar neatlygino nei Rusijos 
valdžia, nei Lietuvos vyriausybė. 
Viską praradę, jie tebeskursta ir 
dabar. Gerųjų Kanados lietuvių au
kos yra jiems ne tik pagalba skurde, 
bet ir moralinis jų kančių įvertini
mas.

Už aukas dėkoja -
KLK moterų dr-jos c. vaidyba

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai Vilniuje “Lietuvių namai” 
$50 aukojo A. Sagevičius.

Vaiko tėviškės namams au
kojo: $1,000 - P. M. Venskai 
(sūnaus a.a. Stasio XXV mirties 
metinių proga), A. Vaišvilienė.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 

KREDITO KOOPERATYVAS

Toronto Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo valdyba praneša, kad 
2000-sius metus užbaigė sėkmingai ir dalį metų pelno sugrąžino savo nariams:

* taupytojams išmokėjo 11% papildomų palūkanų už visas santaupų 
palūkanas, prirašytas iki metų pabaigos ir

* skolininkams sugrąžino 11% palūkanų už visas palūkanas, sumokėtas 
kooperatyvui iki metų pabaigos

PAPILDOMOS IR SUGRĄŽINTOS PALŪKANOS YRA
ĮRAŠYTOS NARIŲ TAUPOMOSIOSE SĄSKAITOSE

Kooperatyvo valdyba taip pat praneša, kad kooperatyvo narių vardu per 
2000-sius metus paskyrė:

* $50,000 aukų lietuviško jaunimo švietimui bei vęiklai ir įvairių lietuvių 
organizacijų bei renginių paramai ir

* $60,000 auką Prisikėlimo parapijos persikėlimo fondui.

Rašo Maironio mokyklos
(Atkelta iš 5-to psl.) 

neaukšta, bet storu kamienu, 
tvirta žaliuojanti eglė. Jos spyg
liai buvo viliojančiai žali, kaip 
gilaus ežero dugnas. Ši eglė bu
vo ne tokia, kaip visos kitos. Ji 
viena stovėjo laukymėje, vidury 
miško. Ji neturėjo nei draugų, 
nei bičiulių ir leido savo laiką 
dieną šildydamasi saulutėje ir 
naktį stebėdama žvaigždes.

Nors eglė buvo viena, tačiau 
ji neliūdėjo. Ji buvo pripratusi 
prie savo vienišumo, teikiančio 
ramybę. Tačiau vieną dieną eg
lės ramybė buvo sudrumsta. Tai 
buvo kaitri rudens diena, elgė 
maudėsi šiltuose saulės spindu
liuose. Staiga išgirdo kažką 
krebždant. Eglė apsidairė, bet 
matė tik kreivą šaką, gulinčią 
netoli jos. Anksčiau tos šakos 
nebuvo, tačiau nekreipė j tai dė
mesio. Kai staiga šaka pradėjo 
judėti ir šliaužti jos link, elgė 
labai išsigando, bet nežinojo ką 
daryti. Staiga išgirdo balsą:

- Tu nebijok manęs, aš tau 
nieko blogo nenoriu daryti, pa
prasčiausiai tavo grožis ir didin
gumas mane labai apstulbino ir 
apakino ir aš nusprendžiau su 
tavim susipažinti, jeigu tu tam 
neprieštarauji.

- Ne, neprieštarauju, - 
mandagiai, bet išdidžiai atsakė

Kanados lietuvių fondas 
praneša, kad 2001-jų metų or
ganizacijų veiklos paramai, taip 
pat 2001 - 2002-jų mokslo metų 
studentams paramos anketas 
galima pasiimti iš ant fondo raš
tinės durų pakabintų vokų arba 
prašyti, kad anketos būtų atsiųs
tos paštu. Mūsų adresas: Kana
dos lietuvių fondas, 1573 Bloor 
Str. W. Toronto ON M6P 1A6. 
Užpildytos organizacijų veiklos 
paramai gauti anketos privalo 
pasiekti fondo raštinę prieš š.m. 
kovo mėn. 5 dieną, o studentų 
paramos anketos - prieš š.m. 
gegužės mėn. 31 d. Prašymai iš 
Lietuvos rašomi laiško forma, 
be anketos. Reikalų vedėjas

A. a. Pranas Berneckas, žy
mus lietuvių išeivijos sporto 
darbuotojas, SALFASS-gos gar
bės narys, buvęs ŠALFASS-gos 
centro valdybos pirmininkas, 
Lietuvių sporto fondo steigėjas 
ir buvęs jo pirmininkas, I-jų 
PLS žaidynių pradininkas, mirė 
2000 m. lapkričio 21 d. Vanku
veryje, B.C. Velionies šeimos ir 
artimųjų pageidavimu, įnašai į 
Lietuvių sporto fondą a.a. Pra
no Bernecko atminimui, gali 
būti siunčiami LSF iždininkui 
Jonui Nešukaičiui šiuo adresu: 
Jonas Nešukaitis, 255 Silver 
Birch Ave., Toronto, Ont. M4E 
3L6, Canada. Telefonas 416- 
691-7798. Čekis rašomas: LAU- 
NA Fondas. Liet. sp. fondas

Anapilio autoaikštės vajui 
$100 aukojo F. V. Mockai.

Anapilio keltuvo vajui $250 
aukojo E. Kripienė.

Vaikučių savaitraščiui 
“Kregždutė” $200 aukojo F. 
Juzėnas.

Lietuvių archyvui-muziejui 
Anapilyje $100 aukojo J. J. Zen- 
kevičiai.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$75 aukojo V. Jasiūnienė.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui aukojo: $400 - 
A. S. Draugeliai; $200 - dr. S. 
Čepas, M. Besąsparienė; $100 - 
J. R. Karasiejai, K. G. Balytos; 
$50 - L. Morkūnienė.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių namai” Vilniuje 
aukojo: $200 - dr. M. ir dr. J. 
Uleckai; $140 - E. Petrus (Wa
saga Beach); $20 - P. Saplienė. 

eglė. Ji neturėjo jokio noro ben
drauti su niekuo. Ji net nežinojo 
kaip, nes visą laiką ji praleis
davo viena.

Ta judanti būtybė susirangė 
šalia jos kamieno ir šildėsi sau
lutėje kartu su ja. Eglė pastebė
jo, kad ta būtybė turi dvi gelto
nas dėmes ant galvos, o visas 
kūnas juodas kaip anglis. Ta bū
tybė pastebėjo eglės susidomė
jusį žvilgsnį ir nusprendė pra
tęsti pokalbį.

- Aš esu žaltys,
- Malonu, aš eglė.
Ir nuo to laiko žaltys ir eglė 

tapo neišskiriami draugai, o vė
liau jų draugystė peraugo į meilę.

Viskas jiems klojosi gerai, 
kol atėjo žiema. Šaltas oras ne
baugino žalčio, nes eglė jį šildė 
savo šaknimis, tačiau vieną die
ną jų laimingam gyvenimui atė
jo galas, kurio pavadinimas yra 
Kalėdos. Tai šventė, kurios me
tu žmonės susiburia draugėn, 
kalba, linksminasi ir dėkoja 
Dievui už rūpestį ir palaimą. Ir 
kokios būtų Kalėdos be nuosta
baus simbolio - Kalėdų eglutės. 
Auksakaimio gyventojai patrau
kė į mišką. Tuo metu eglė ir 
žaltys kaip tik mėgavosi nuosta
bia ryto ramybe. Staiga išgirdo 
vyrų balsus. Už kelių akimirks
nių pasirodė keli vyrai su kir
viais rankose. Elgės širdis pra
dėjo sunkiai plakti. Vienas iš tų 
vyrų priėjo prie eglės ir pradėjo 
ją kirsti. Eglės kamienu pradėjo 
tekėti ašaros. Žaltys kentėjo 
kartu su ja, nes nieko kito varg
šas bejėgis negalėjo padėti savo 
mylimajai. Jis tik ramino ją švel
niu balsu:

- Neverk, mano žalioji, - aš 
tavęs niekad nepaliksiu. Mano 
gyvenimas be tavęs nevertas nė 
skatiko. Tu esi mano saulė ir 
mano šiluma. Aš niekada nelei
siu niekam mūsų išskirti.

Eglė verkė, bet ne todėl, 
kad kirvis kapojo jos kamieną, o 
todėl, kad ji nenorėjo išsiskirti 
su žalčiu. Vyras, nukirtęs eglę, 
užsidėjo ją ant pečių ir nusinešė 
namo. Žaltys bandė juos sekti, 
tačiau nepajėgė šliaužti taip 
greitai per sniegą. Kai jis paga
liau iššliaužė iš miško, pamatė 
namą, kuriame, jis jautė, yra jo 
mylimoji eglutė. Suradęs namo 
duris, pamatė jose plyšį ir įšliau
žė vidun. Kambario gale stovėjo 
eglė, kuri buvo apkarstyta viso
kiais nuostabiais blizgučiais bei 
žaisliukais. Jis greitai nušliaužė 
prie eglės ir prisiglaudė prie jos

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 13 metų 

(Ukrainian

POST
INTERNATIONAL

2455 Cawlhra Rd., Unit 20 
Tel. (905) 281-9665 

1-888-861-7944 
(nemokamas)

* siuntinių pristatymas į adresato namus
* maisto siuntiniai

pinigų pervedimas
* pristatymo patarnavimai (courier service)
* komerciniai persiuntimai (commercial shipments)
* kelionių patarnavimai

Mes siunčiame siuntinius į
BALTIJOS VALSTYBES. RUSIJA, UKRAINA 

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

moksleiviai
kamieno.

- Aš čia, mylimoji, kaip tau 
prižadėjau, taip ir išpildžiau. Tu 
atrodai stulbinančiai. Aš niekad 
niekad nenoriu su tavim išsis
kirti.

Eglės džiaugsmas buvo ne
išpasakytas. Ji pradėjo dar la
biau spindėti, ne tik išorėje, bet 
ir viduje, tarytum kas būtų saulę 
įdėjęs į jos kamieną. Staiga žal
tys krūptelėjo. Jis pamatė mer
gaitę imant dovaną už kurios jis 
buvo pasislėpęs. Mergaitė, pa
mačiusi žaltį, baisiai išsigando ir 
suklykė.

- Gyvatė! Namuose gyvatė!
Žmonės puolė žaltį mušti ir 

varyti lauk. Vargšas žaltys vos 
išnešė sveiką kailį, bet tas jam 
nesuteikė džiaugsmo. Jis vėl ta
po vienas, atskirtas nuo savo 
mylimosios. Vargšelis slinko 
kaimo takeliu galvodamas, kad 
nėra jokios vilties vėl pamatyti 
eglę. Jis buvo toks nusiminęs, 
kad net nepastebėjo, kaip atsi
dūrė miške. Bešliauždamas ne
tyčia atsitrenkė į kažką, lėtai pa
kėlė galvą ir pamatė prieš jį sto
vint Perkūną.

- Kas tau nutiko? Ar nema
tai kur eini? - sugriaudėjo Per
kūnas.

- Atsiprašau, - tarė žaltys, - 
aš Jūsų nepastebėjau.

- Ko tu toks liūdnas, gal ta
ve kas nuskriaudė? - pasidomė
jo Perkūnas.

- Ak, - tarė žaltys ir papa
sakojo savo didžią nelaimę.

- Aš tau galiu padėti, - tarė 
Perkūnas. - Bet jeigu tu sutinki 
priimti mano pagalbą, tau ne
bus kelio atgal.

Žaltys buvo taip apstulbin
tas šio pasiūlymo, kad sutiko 
daryti viską, ką tik Perkūnas 
lieps, kad tik vėl galėtų pamaty
ti savo eglutę, kad tik vėl galėtų 
prisiglausti prie jos kamieno. 
Perkūnas, matydamas tokį pasi
aukojimą, tokią meilę, negalėjo 
nesistebėti ir tarė: - Tebūnie ta
vo valia, aš išpildysiu tavo norą.

Su tais žodžiais pranyko...
Kitą rytą žmonės atsikėlę 

pamatė naują blizgančią girlian
dą apsivyniojusią aplink eglę. Ji 
taip nuostabiai tiko prie eglės, 
kad žmonės, apstulbinti jų abie
jų grožio, net nesistebėjo, kaip 
ji čia atsirado. Prasidėjo Kalėdų 
pusryčiai. Buvo dalijamasi dova
nomis, girdėjosi juokas bei šū
kavimai. Tik kampo gale sto
vėjo eglė, pasipuošusi gražiausia 
auksine girlianda, ir spinduliavo 
ramybe bei neapsakomu džiaugs-

Agnė Varatinskaitė, 
XIII skyrius (OAC)

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Gres., Mississauga, 
Ont. L4Y3J8. Tel. (905) 625-2412
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juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West Įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

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

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

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

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West

Tel. (416) 763-5677

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

Advokatas

ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.sc.,u.b.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ont. M9A 1C2
Tel. 416 236-3060

Fax 416 236-1809

stra Travel_______
& Services Inc.

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:
* Keliones j Lietuvą * Keliones į šiltus kraštus * Draudą * Bilietus atvyks
tantiems iš Lietuvos (pristatymas į namus per vieną parą) * Dokumentų 
vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą * Dideles nuolaidas dažnai 
keliaujantiems * Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas.
Dėmesio! Garantuojame kelionės lėktuvu kainą $999 įskaitant mokesčius, 
norintiems skristi į Lietuvą 2001 metais iki gegužės 26 dienos, jeigu įmo
kėsite už bilietus iki 2001 metų sausio 5 dienos. Maršrutas ir lėktuvų bend
rovė jūsų pasirinkimui.

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

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

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

Siuntiniai laivu ir lėktuvu

TIESIOG Į VILNIŲ

MUSŲ ATSTOVAI:

Montrealyje
4359 Venise, St-Leonard

Tel: (514) 728-3612
Romas Bobykas

Toronte
2323 Bloor St.W.

Tel: (416) 604-4848
Romas Scots



Toronto vyrų choro "ARAS", 
vadovaujamo Lilijos Turūtaitės,

įvyks 2001 m. sausio 14, sekmadienį, 3 v.p.p. 
Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. W.

VISI KVIEČIAMI PAREMTI CHORO VEIKLĄ Rengėjai

TORONTO^

GAULIŲ SONDECKĮ, 
vieną iš įžymiausių Lietuvos dirigentų, atvykstantį į Kanadą, 

ir linkime sėkmingos viešnagės Kanadoje.

SAULIUS SONDECKIS, garsaus Lietuvos kamerinio orkestro 
įsteigėjas, diriguos Toronte ir Hamiltone. (Ziūr. skelbimus).

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 
remia ir skatina lietuvių visuomenę gausiai dalyvauti jo 

diriguojamuose koncertuose bei susitikimuose.

Anapilio žinios
- Lietuvos kankinių šventovėje 

prieš Bernelių Mišias religinį kon
certą atliko Jono Govėdo vadovau
jamas parapijos choras, smuikinin
kė Audronė Sarpytė, birbynininkas 
Teodoras Pabrėža, solistai Slava 
Žiemelytė ir Rimas Paulionis.

- Gruodžio 31, sekmadienį, po 
11 v.r. Mišių Lietuvos kankinių 
šventovėje koncertą Kristaus garbei 
atliko smuikininkės Audronės Šar- 
pytės vadovaujamas styginis orkes
tras ir jos vedamos muzikos mokyk
los nelietuviai vaikučiai, pagiedoję 
lietuviškų kalėdinių giesmių.

- Naujojo tūkstantmečio pir
mąją dieną Lietuvos kankinių šven
tovėje Mišių metu gražiai pasirodė 
Deimantės Grigutienės “Angeliu
kų” ir Audronės Šarpytės pajėgų 
junginys, suteikdamas pamaldoms 
gaivią nuotaiką. Po Mišių vyko vai
šės visiems maldininkams parapijos 
salėje.

- Gruodžio 13, trečiadienį, pa
laidota a.a. Virginija Daulenskylė, 
49 m. amžiaus.

- Gruodžio 18, pirmadienį, pa
laidotas a.a. Mikas Žaliauskas, 84 
m. amžiaus.

- Gruodžio 22, penktadienį, 
palaidota a.a. Liuda Andrulienė, 86 
m. amžiaus.

- Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje Kalėdų ir Naujųjų metų 
savaitgalių Mišias aukojo kun. Pijus 
Šarpnickas, OFM.

- Kalėdinius sveikinimus mūsų 
parapijai iš Romos atsiuntė diak. 
Vytautas Staškevičius.

- Gruodžio 23, šeštadienį, iš 
Delhi laidotuvių koplyčios palai
dota a.a. Konstancija Simutienė, 93 
m. amžiaus.

- Gruodžio 30, šeštadienį, iš 
Lietuvos kankinių šventovės palai
dota a.a. Juoze Dovidaitienė, T! m. 
amžiaus.

- Gruodžio 30, šeštadienį, pa
laidotas a.a. Viktoras Korsakas, 76 
m. amžiaus.

- Gruodžio 30, šeštadienį, iš 
laidotuvių koplyčios palaidota a.a. 
Sofija Folertienė, 74 m. amžiaus.

- Lietuvoje mirė a.a. Antanina 
Banienė, sesuo mūsų gero parapi
jiečio ir parapijos choro nario 
Vlado Kazlausko.

- Sausio 5 yra pirmasis mėne
sio penktadienis. Tą dieną 7 v.v. 
bps Mišios, o po Mišių - Šventoji 
Valanda prie išstatyto Švenčiau
siojo.

- Mišios sausio 7, sekmadienį: 
9.30 v.r. už a.a. Vincentą Vaitkevi
čienę; 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje 3 
v.p.p. už Antaniną Burdulienę ir 
Valentiną Dalindienę; Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje sausio 6, 
šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. Juozą 
Vencių.

Lietuvių Namų žinios
- Vytauto Didžiojo menė 2001 

m. vasario 17 d. išnuomota Me
džiotojų ir žūklautojų klubo “Tau
ras” metiniam baliui. Žvėrienos va
karienė su vynu ir turtinga loterija. 
Programoje - vyrų choras “Aras”, 
šokiams gros V. Povilonis.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

jo: “Talka” - Hamiltono lietuvių 
kredito kooperatyvas - $1000 
($3000), S. A. Draugelis - $250 
($1820), H. A. Adomonis - $100, P. 
B. Markuškis - $1500 ($1620), LN 
moterų būrelis - $353.50 ($10207. 
05), S. A. Čižikai - $500 ($1000), 
V. K. Gapučiai - $50 ($830), J. 
Merkevičius - $5000, A. Lukas - 
$1000 ($1100), H. Sukauskas - 
$100 ($700), J. E. Bukšaičiai - 500 
($515), J. A. Šimkai - $100 ($8592. 
80), M. A. Radžiūnai - $1000 
($1100), P. Vytė - $100 ($700), Lie
tuvos kankinių parapijos moterų 
draugija - $500 ($700), E. Petrus 
$115, M. V. Kriščiūnai - $100 
($2350), V. Poškus - $500 ($700), 
V. Akelaitis - $100, Z. Anderson - 
$1000 ($3000), R. Sirutis - $100 
($750), B. McKenzy - $200, S. V. 
Petraičiai - $1000 ($1220), H. E. 
Stepaičiai - $500 ($3685), V. Pau
lionis - $300 ($540), Tautinių šokių 
grupė “Atžalynas” - $5000 ($5100). 
Slaugos namų vajaus komitetas dė
koja visiems aukotojams už nuošir
dų dosnumą ir paramą Slaugos na
mams. Aukos priimamos Toronto 
ir Hamiltono kredito kooperaty
vuose arba siųsti adresu: Labdaros 
fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W. Toronto, Ont. 
M6P 1A6.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Klebonas ir parapijoje dir

bantys kunigai sveikina visus para
pijiečius ir visus Toronto ir apylin
kių lietuvius su naujais 2001 metais 
ir linki visiems Dievo palaimos.

- Kalėdų švenčių metu prie 
giedojimo kalėdinės muzikos kon
certe ir Mišių metu prisidėjo para
pijos choras, 1. Beresnevičienė - 
vargonais, Mindaugas Gabrys - 
smuiku, solistai Anita Pakalniškytė- 
Puodžiūnienė, Indrė Viskontaitė, 
Arūnas Radtke; Danguolės Radtke 
ir Dalios Viskontienės - duetas, 
Ilona Tarvydienė - klarnetu ir jau
nimo grupė, kuri pavaizdavo gyvą 
prakartėlę. KLK moterų draugijos 
parapijos skyriaus narės po Berne
lių Mišių pavaišino visus parapijie
čius ir svečius kava ir pyragaičiais, 
o J. B. Greičiūnų šeima kava aptar
navo visus Kalėdų ir Naujų metų 
dieną.

- Šis penktadienis, sausio 5 ir 
šeštadienis, sausio 6 yra mėnesio 
pirmieji. Pirmą penktadienį 7 v.v. 
vyksta Šv. valanda ir Mišios. Ligo
niai ir seneliai lankomi namuose ir 
prieglaudose iš anksto susitarus. 
Pirmą šeštadienį Gyvojo rožinio 
draugijos nariai renkasi Rožiniui ir 
Mišioms 10.30 v.r.

- Pakrikštyti: Amber Marija, 
Aurelijos (Janušauskaitės) ir Ed
mundo Urniežių dukrelė; Stefanija 
Susanna, Susan ir Romualdo Bu
belių dukrelė; Nathan John, Carol- 
Anne ir Antano Simanavičių sūnus.

- Toronte mirė Birutės Kaz
lauskaitės dėdė a.a. Pranas Besąs- 
paris ir pusseserė a.a. Virginija 
Daulenskytė; Vidos Hayes ir Aidos 
Rickuvienės mama a.a. Juzefą Do
vidaitienė; Čikagoj mirė a.a. Bro
nius Underys, Ramūno Underio 
tėvelis; Lietuvoje mirė a.a. Alek
sandra Prapuolenytė, Onos Gata- 
veckienės sesuo, a.a. Ona Viliūnie- 
nė, Juzės Žulienės brolienė ir a.a. 
Žilvyrius Ališauskas, Zitos Didžba- 
lienės pusbrolis; Lenkijoj mirė Ve
ronikos Balaišienės sesers vyras a.a. 
Jonas Stefanavičius.

- Pakvitavimai už 2000 metų 
aukas parapijai bus paruošti vasa
rio mėnesį. Jei kas norėtų papildyti 
aukas 2000 metams, gali tai pada
ryti iki sausio mėnesio pabaigos.

- Parapijos aukų vokeliai šį 
sekmadienį paskutinį kartą bus iš
dėstyti parapijos salėj. Prašom juos 
pasiimti ar paimti giminėms ir pa
žįstamiems, kad nereikėtų jų siųsti 
paštu.

- Parapijos persikėlimo/staty- 
bos vajaus komitetas dėkoja vi
siems, švenčių metu aukomis prisi- 
dėjusiems prie baigiamų statyti pa
rapijos pastatų. Šis komitetas, ku
rio tikslas surinkti statybai 
$1,320,000, jau surinko $364,162 
(dar reikia $955,838).

- Mišios sekmadienį, sausio 7: 
8.15 v.r. už Ridikų ir Rickevičių 
šeimų mirusius; 9.15 v.r. už a.a. 
Emiliją Savickienę; 10.15 v.r. už 
a.a. Jurgį Radžiūną, už a.a. 
Napoleoną Sajančauską - 1 meti
nės, už a.a. Petrutę Levickienę; 
11.30 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, sausio 7 pamal

dos su Šv. Komunija prasidės 9.30 
v. ryto. Šiuo sekmadieniu pamaldų 
pradžia bus 9.30 v. ryto. Tai tęsis iki 
birželio 24 d.

- 2001 m. aukų vokeliai pa
ruošti. Malonėkite juos pasiimti 
prieš arba po pamaldų.

- 2001 metų ekumeninės pa
maldos - sekmadienį, sausio 28. 
Kun. Juozas Žukauskas, OFM, iš 
Prisikėlimo parapijos pasakys pa
mokslą, o antradienį, sausio 30, 7 
v.v. kun. Algimantas Žilinskas pasa
kys pamokslą Prisikėlimo parapi
joje, kur giedos Išganytojo parapijos 
choras. Remkime ekumeninį sąjūdį. 
Dalyvaukime abejose pamaldose.

“Angeliukų” chorui $25 au
kojo F. V. Mockai.

LIETUVIŲ SLAUGOS NAMAMS aukojo:
$88,000 - PRANAS KOZULIS testamentiniu palikimu;

$5,000 - BIRUTĖ ir ČESLOVAS JONIAI
a.a. Mykolo ir Stasės Petrulių atminimui.

Nuoširdžiai dėkojame už aukas -
Lietuvių slaugos namų vajaus komitetas
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Pastoviai koncertuojantis simfoninis orkestras

TORONTO FILHARMONIJA
GEORGE WESTON RECITAL HALL 

rengia

YPATINGĄ KONCERTĄ, 
kuriame pakviestas diriguoti žymusis Lietuvos muzikas

SAULIUS SONDECKIS
Programoje: pasaulinių kompozitorių ir lietuvių -

M. K. Čiurlionio - kūriniai
2001 m. sausio 18, ketvirtadienį, 8 vai. vak.

Toronto Centre for the Arts (anksčiau Ford Centre) 
5040 Yonge Street

SPECIALI BILIETŲ KAINA LIETUVIŲ BENDRUOMENEI: $20
Bilietai gaunami skambinant Toronto Filharmonija tel. 416-499-2204 
arba V. Taseckui tel. 905-824-4461; R. Celejewskai tel. 416-231-8832;

arba Toronto Lietuvių Namuose sekmadieniais

L A B D A R O S KO NC E Rf Al Ą

KLB KULTŪROS KOMITETAS KVIEČIA 
į kamerinės muzikos popietę, kurioje skambės ir lietuvių, 

ir tarptautinių kompozitorių kūriniai
Programą atliks 

kamerinis orkestras “LYRA” ir
dirigentai SAULIUI SONDECKIS

2001 m. sausio 21, sekmadienį, 2 vai. po pietų 
Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. West

BILIETAI:
$15 asmeniui - į koncertą (vietos numeruotos);

$35 asmeniui - į susitikimą su dir. S. Sondeckiu ir vaišes po koncerto Mindaugo menėje 
PELNAS SKIRIAMAS LIETUVOS NAŠLAIČIŲ GLOBAI ir TORONTO SLAUGOS NAMAMS

Bilietai gaunami pas:
. V. Tasecką tel. 905-824-4461, R. Celejewska tel. 416-231-8832, 

Lietuvių Namuose sekmadieniais

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus ir ponia Alma 
Adamkienė Kalėdų ir Naujų 
metų proga pasveikino “Tėviš-
kės žiburius” puošniu, jų spal
vota nuotrauka iliustruotu atvi
ruku, kuriame sveikinimas 
“linksmų šv. Kalėdų ir skaidrios 
nuotaikos 2001 metais” reiškia
mas lietuvių, anglų ir prancūzų 
kalbomis.

“Tėviškės žiburius” 2000 m. 
gruodžio 21 d. pasiekė “Vaiko 
tėviškės namų” sveikinimas iš 
Kauno-Marijampolės, pasirašy
tas mons. V. Kazlausko, M. Jur
šėno, A. Strumskytės, išmargin
tas daugybe vaikų parašų. Svei
kinime rašoma: “Dalindamiesi 
kalėdiniu džiaugsmu, Kalėdų 
maldoje prašome, kad Betlie
jaus kūdikėlis laimintų Jus ir 
šimteriopai atsilygintų už paro
dytą rūpestį ir meilę”.

Edvardas ir Melita Bumeis- 
teriai iš savo labdaros fondo pa
aukojo Prisikėlimo parapijos sta
tybos vajui $15,000. E. M. Bu-
meisteriai, Toronto liuteronų Iš
ganytojo parapijos nariai, yra dos
nūs įvairiems humanitariniams ir 
religiniams projektams. Prisikėli
mo parapija reiškia E. M. Bu- 
meisteriams nuoširdžią padėką.

Muziejaus-archyvo žinios
- Muziejaus išlaikymui aukojo: 

$1,000 - “Litas” kredito unija, $100 
- Janina Pacevičienė, Theodore ir 
Dana Chornomaz, Pranas Basys. 
Muziejus išsilaiko vien iš kiekvieną 
mėnesį surinktų lėšų. Mūsų rėmėjai 
užtikrina Kanados lietuvių veiklos 
įamžinimų.

Maironio mokyklos žinios
- Gruodžio 16 d. lituanistinių 

kursų moksleiviai ir mokytojai pa
rengė įspūdingą Kūčių vakarienę su 
giesmėmis, skaitymais ir tradici
niais papročiais. Svečiavosi KLB 
krašto valdybos pirm. Alg. Vaičiūnas.

- Tą pačią dieną įvyko Kalėdų 
eglutė, kurioj dalyvavo visi moki
niai, nuo darželiukų iki 8 skyriaus. 
Kiekviena klasė pasirodė su vaidi
nimėliais arba dainomis bei kanklių 
muzika. Andrius Rusinas sklan
džiai vedė programą. Gražiai muzi
ką paruošė L. Turūtaitė, A. Puo
džiūnienė ir D. Viskontienė. Audi
torija buvo pilnutėlė tėvų bei se
nelių.

- Po Naujų metų grįžtam prie
knygų sausio 13 d. Živilė

Vilniaus radijo užsieniui 
laidos yra girdimos kasdien 7 
v.v. dviem dažniais: 6120 kHz. ir 
9875 kHz.

Humoreskos “Išgarsėjau”, iš
spausdintos “TŽ” 2000 m. 51-52 
nr., autorius yra Steponas Miltenis. 
Jo pavardė iškrito tvarkant laikraš
čio puslapį spaustuvėje.

PRIE ANAPILIO išnuomojamas 
atskiras namas. Teirautis tel. 905- 
277-1270.

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 kokylrė. Skambin
ti bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

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

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

Aušros Vartų parapijiečių me
tinis susirinkimas įvyko gruodžio 10 
d. parapijos salėje. Dalyvavo 75 as
menys. Parapijos administratorius 
Romas Verbyla, trumpai visus pa
sveikinęs, pakvietė kun. Kazimierą 
Ambrasą, SJ, malda pradėti susirin
kimą. Po to R. Verbyla susirinkimui 
vadovauti paprašė seselę Palmirą ir 
Liną Staškevičių, sekretoriauti 
lietuvių kalba Sofiją Jutuvienę ir 
anglų kalba Romą Otto. Praeito 
susirinkimo protokolą tik lietuvių 
kalba perskaitė S. Jutuvienė.

Vyko pranešimai. Kun. K. Am
brasas kalbėjo apie parapijos dvasi
nius susikaupimus prieš Velykas ir 
prieš parapijos 50 metų sukakties 
minėjimą, kuriuos vedė mons. Ka
zimieras Vasiliauskas bei vysk. 
Paulius Baltakis, OFM. Per vienuo
lika mėnesių parapijoje buvo 3 
krikštai ir 13 laidotuvių. Priminė 
parapijoje vykusius kultūrinius ren
ginius. R. Verbyla papasakojo sun
kumus leidžiant sukaktuvinį Aušros 
Vartų parapijos leidinį. Čia pasitai
kė klaidų, bet apskritai - tai geras 
apžvalginis parapijos aprašymas. 
Juo pasinaudodamas, Lietuvoje lei
džiamas “XXI amžius” 2000 m. 
lapkričio 24 d. laidoje įsidėjo viso 
puslapio straipsnį su nuotraukomis 
“Per pusšimtį metų nuveikta daug 
darbų”. Į susirinkimą neatvykus iž
dininkui Algiui Beniušiui, jo pa
ruoštą vienuolikos mėnesių pinigi
nę apyskaitą perskaitė R. Verbyla. 
Ypatingų diskusijų dėl šių praneši
mų nebuvo.

Kiek daugiau aiškinimosi atsi
rado, kai reikėjo išsirinkti šiems 
metams parapijos darbuotojus. Gai
la, kad iš anksto nebuvo susitarta, o 
tokiame susirinkime vienas siūlo tą, 
kitas - kitą, ir visi atsisako. Bet pa
galiau buvo prieita prie tvarkos.

Montrealio lituanistinės mokyklos 
vedėja Asta Staškevičienė sveikina 
atsilankiusius į Kalėdų eglutę

Nuotr. L. Staškevičiaus

vaidinimą Aušros Vartų parapijos salėje 2000 m. gruodžio 17 d.
Nuotr. L. Staškevičiaus

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827

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

IŠSINUOMOČIAU vieno miega
mojo butą. Skambinti tel. 416 538- 
3440.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

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

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

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

Parapijos administratoriui R. Ver- 
bylai atsisakius pasilikti toliau šiose 
pareigose, vienbalsiai į jo vietą bu
vo išrinktas Antanas Mickus. Į pa
rapijos tarybą, vietoje išeinančių 
Algio Beniušio, Janinos Blauzdžiū- 
nienės ir Genovaitės Kudžmienės, 
buvo išrinkti J. Blauzdžįūnienė, 
Romas Staškevičius ir Albinas Ur
bonas. Tuo būdu parapijos tarybą 
sudaro šie trys naujai išrinkti ir pa
silikę iš buvusios tarybos S. Jutuvie
nė, Alfredas Piešina ir Irena Val
kauskienė.

Mūsų seselės galutinai yra at
šaukiamos iš Montrealio. Jų namus 
nutarė pirkti Aušros Vartų parapi
ja. Seselei Palmirai sukalbėjus mal
dą, susirinkimas buvo baigtas vai
šėmis.

Šiaulių vyskupija platina labai 
gražiai išleistą Kryžių kalno albu
mą. Jį galima užsisakyti pas seselę 
Palmirą tel. 766-9397. Albumo kai
na $10.

Juozas Piečaitis, gruodžio 9 d. 
slidinėdamas su mokslo draugais 
Lauryno kalnuose, krito apie 10 m. 
Nukentėjo kairysis šonas, galva. 
Jau trečia savaitė yra intensyvioje 
priežiūroje Sacre Coeur ligoninėje, 
Montrealyje. Pradeda po truputį 
atsigauti. Buvo pasiruošęs su kitais 
trimis montrealiečiais skristi į Lie
tuvių jaunimo kongresą Australijo
je. Jis yra Reginos ir a.a. Juozo Pie- 
čaičių sūnus.

A. a. Juzė Mickienė-Makaus- 
kaitė, 91 m. amžiaus, mirė gruodžio 
17 d. Gedulinės pamaldos vyko 
gruodžio 19 d. Aušros Vartų šven
tovėje.

Kalėdų eglutę suruošė Mont
realio lituanistinė mokykla gruo
džio 17 d. Aušros Vartų parapijos 
salėje. Susirinko mokyklos vaikai, 
jų tėvai, seneliai ir didelis būrys dar 
mokyklą nelankančių vaikų su tė
vais. Taip pat atsilankė ir tie, kurie 
myli vaikučius ir domisi mokyklos 
pasirodymo programomis. Buvo su
vaidinta “Kalėdų klaidelė”. Vaidi
no visi mokyklos mokiniai, kurių 
šiuo metu yra 21. Vaidinimėlis ne 
ilgas ir “artistai” gerai atliko savo 
vaidmenis. Po vaidinimo mokiniai 
dainavo. Atrodo, suaugusių chorai 
bei dainų vienetai po 10-15 metų 
turės gerą pasirinkimą. Mokinių 
pasirodymui pasibaigus, išdidžiai į 
salę įėjo Kalėdų senelis, kuris buvo 
sutiktas nuoširdžiais plojimais. Jis 
atsinešė pilną didžiulį maišą, kurio 
dovanų užteko visiems mokiniams 
bei salėje buvusiems vaikučiams. 
Renginys baigtas vaišėmis. Mokyk
loje dirba vedėja Asta Staškevičie
nė, Inga Giedrikienė ir Aušra Ge- 
ralavičiūtė. B. S.

FAX: 766-1349

DRUSKININKŲ SENAMIESTY
JE, prie M. K. Čiurlionio muzie
jaus ir ežero, ramioje vietoje par
duodamas vieno kambario butas 
su patogumais ir telefonu, antrame 
aukšte, 36 kv. metrų ploto. Prašo
ma kaina $6000 (JAV). Teirautis e- 
paštu aldapet@takas.lt arba faksu 
Vilniuje - 22-31-01.

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

mailto:aldapet@takas.lt



