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Ar musų veikla silpsta ?
Kultūrinės apraiškos tautai - kaip vaistai, kaip vi

taminai. Be jų savasis gyvenimas silpnėtų, sirguliuotų, 
stipriau jaustų kitų kultūrų įtaką. Ypač tai svarbu išeivi
jai, kuri kaip sala turi laikytis kitataučių ir kitaminčių ap
suptyje.

A
R išeivijoje, vyresnio amžiaus gretoms smarkiai 
retėjant, mūsų kultūrinis gyvenimas silpsta? Vis 
dažniau klausiama, nuogąstaujama. Iš tikrųjų po 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo keletą metų dvelkė 

liūdnokos nuotaikos. Ir tai ne vien dėl išeivių gretų retėji
mo, bet ir dėl besikeičiančių sąlygų, kai ėmė rodytis, kad 
kultūrinių apraiškų gausybė tėvynėje, tautos gyvastingu
mo ir sveikatos prasme, kažkaip kompensuos išeivijos su
silpnėjimus.. Tačiau užteko sveikų ir sveikintinų nuomo
nių, kad išeivija turinti nenuleisti rankų, nepaisant kas be
būtų, kokie kultūriniai lobiai krautųsi Lietuvoje. Pradėta 
lyg atsigauti ir veikti įprastu būdu bei sparta, užuot svars
čius ką toliau daryti. Savo veiklas ir toliau pavyzdingai tę
sė tautinių šokių grupės, chorai, mėgėjų teatrai, lituanisti
nės mokyklos^ Neatsisakyta nė didžiųjų renginių kaip Lie
tuvių opera Čikagoje, Lietuvių dienos didesniuose telki
niuose, o visai neseniai galėjome pasidžiaugti ir atgaivin
tu Teatrų festivaliu. Jau matyti, kad ton kultūrinėn veik- 
lon aktyviai įsijungia ir ją stiprina naujieji ateiviai iš Lie
tuvos arba vizituojantys talkininkai. Tai tikrai sveikintinas 
reiškinys. Lauktina, kad tokių talkininkų dar daugiau 
jungtųsi į lietuviškąjį gyvenimą, kuris kiekvienam lietuviui 
išeivijoje leidžia jaustis savimi, visai nesvarstant būtinybių 
ar aplinkybių, kodėl pasirinktas išeiviškasis kelias, kai 
Lietuva jau laisva. Kas bebūtų, kiekvieno naujo ateivio 
įsijungimas į savųjų tarpą yra visokeriopai naudingas lie
tuvybės išlaikymui.

A
PGAILESTAUJANT tenka sakyti, kad šiuo me
tu sparčiausiai silpstanti kultūrinė apraiška išei
vijoje yra periodinė spauda. Visų laikraščių pre
numeratos kasmet smunka, o naujų atsiranda vienas ki

tas. Sunku įsivaizduoti, kad kultūrinis gyvenimas nesu
triktų be savos spaudos. Todėl spauda, tyliai ir kantriai 
atliekanti savo misiją, vis dėlto yra kultūrinio gyvenimo 
pagrindas, tarpusavio jungtis, veidrodis, veiklos skatinto
ja. Kad neprenumeruoja savų laikraščių, užpultieji dažnai 
teisinasi, jog brangu, neapsimoka, pasiskaito gavę iš kai
myno, arba - neįdomu. Pastaroji priežastis aiškiausiai iš
duoda tikrovę - jei savasis laikraštis neįdomus, kaip gali 
būti įdomus ir pats lietuviškasis gyvenimas, organizuota 
jo veikla? Kalbant apie įdomumą ir neįdomumą, sunku 
būtų surasti visiems priimtiną apibrėžimą. Kas įdomu ir 
kas ne - priklauso nuo skaitytojo. Vienas ieško tokių, ki
tas kitokių straipsnių, straipsnelių, nuotraukų, kronikinių 
pranešimų. Turbūt visi sutiksime, kad nėra laikraščio, ku
rio turinys būtų visiems vienodai priimtinas ir įdomus. 
Kai kurie atšalėliai aiškina, kad jiems visiškai užtenka 
Lietuvoje leidžiamų laikraščių, kurie skaitytojus net grei
čiau pasiekia, negu mūsiškieji dėl blogo pašto aptarnavi
mo. Tai tiesa. Tačiau Lietuvos laikraščiai, kokios kokybės 
jie bebūtų, kaip greitai mus pasiektų, neinformuoja apie 
išeivijos lietuvių gyvenimą, nepranešinėja, kas, kur ir ka
da įvyks mūsų telkiniuose, jie beveik neaprašo mūsų gy
venimo ir nėra jo veidrodžiai. Todėl išeivijos lietuvių laik
raščiai turi gyvuoti ir būti atitinkamai vertinami. Į jų dar
buotę naujiems ateiviams gal ir sunkiau įsijungti, nes tai 
speciali sritis, surišta su lėšomis ir nuolatiniu, daugiau 
idealistiniu nusiteikimu. Vis dėlto yra pavyzdžių, rodan
čių, kad ir tai yra įveikiama bendrųjų reikalų per daug ne- 
nustūmus į šalį, savaisiais nuolat besirūpinant. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI
Naujas Shaw festivalio sezonas
Niagara-on-the-Lake (On

tario) vietovėje balandžio 5 die
ną prasidės keturiasdešimtasis 
vasaros teatro, vadinamo Shaw 
festivaliu, sezonas, kuris tęsis 
iki lapkričio 25 dienos. Vaidini
mai vyksta trijuose teatruose: 
didžiausias ir gražiausias yra 
Festivalio teatras; buvusiame 
teismo pastate yra įsikūręs 
“Court House” teatras ir kadai
se buvęs vodevilio teatras dabar 
virto “Royal George” teatru. 
Aktorių sambūris, vadovauja
mas jau ilgą laiką prityrusio di
rektoriaus ir režisieriaus Chris
topher Newton, vaidina visuose 
trijuose teatruose, režisieriai 
kartais pakviečiami iš kitur. Sta
tomi vaidinimai paprastai būna 
parašyti paties G. B. Shaw arba 
jo bendraamžių.

Festivalio teatre nuo balan
džio 18 iki spalio 28 bus J. M. 
Barrie Peter Pan, parašytas 1904 
metais. Nuo gegužės 3 iki spalio 
28 dienos tęsis paties G.B. Shaw 
1935 metais parašyta pusiau pa
saka, pusiau komedija The Mil
lionairess. Birželio 28 - lapkri
čio 10 tarpe bus G. S. Kaufman 
ir M. Hart veikalas The Man 
Who Came To Dinner, parašytas 
1939 metais. Court House teat

re nuo gegužės 17 iki rugsėjo 21 
dienos bus statomas amerikie
čio William Inge veikalas Pic
nic, parašytas 1952 metais; G.B. 
Shaw 1911 metais parašyta ko
medija Fanny’s First Play tęsis 
nuo birželio 7 iki rugsėjo 22 
dienos. Praeitame sezone gerai 
pasisekęs, 1921 metais parašy
tas Luigi Pirandello veikalas Six 
Characters In Search Of An 
Author, kartojamas šį sezoną 
(birželio 30 - rugsėjo 22). St 
John Hankin 1905 metais para
šyta komedija The Retam Of 
The Prodigal statoma nuo rug
pjūčio 5 iki rugsėjo 23 dienos. 
Royal George teatre sezoną ati
darys Vera Caspary ir George 
Sklar 1942 metais parašyta dra
ma Laura (balandžio 5 - liepos 
14); Rupert Holmes muzikinis 
veikalas, parašytas 1985 metais 
pagal Charles Dickens novelę, 
tęsis nuo gegužės 10 iki spalio 
27 dienos. Love From A Stran
ger drama, parašyta Frank Vos- 
per 1936 metais pagal Agatha 
Christie novelę, užbaigs sezoną 
(rugpjūčio 1 - lapkričio 25).

Visi išvardinti veikalai pra
sideda 2 val.p.p. arba 8 vai. va
karo. Bet kasmet būna statomi

(Nukelta į 8-tą psl.)

Sausio 13-tosios dešimtmetis Vilniuje buvo paminėtas specialia iškilme - parlamento gynėjų rikiuote - 
susitikimu parlamento rūmuose. Viršuje - gynėjų grupei kalba Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius, žemiau 
- gynėjų rikiuotės dalyvių dalis Nuotr. R. Eidukevičiaus

Dabartinis Lietuvos jaunimas
Pokalbis su kunigu profesoriumi Kęstučiu Trimaku, 

parašiusiu veikalą šia tema
- Parašėte ir išleisdinote kny

gą “Jaunimas", kurioje gvildena
te Lietuvos jaunimo žingsnius 
Dievo link. Kas paskatino imtis 
tokios studijos?

- Pusšimtis sovietinės oku
pacijos metų paliko gilius nei
giamus pėdsakus Lietuvos žmo
nėse. Ateistinė priespauda ypač 
nuskurdino mūsų tautos dvasią 
ir moralę. Religija buvo nieki
nama ir naikinama kaip “atgy
venusi liekana”. Tuo metu Va
karuose tam tikruose sluoks
niuose susidomėjimas dvasingu
mu ir religija didėjo. Girdėjosi 
ir tebesigirdi psichologų balsų, 
pripažįstančių religijos brandi
nančią reikšmę žmonėms.

Nuo 1992 m. kasmet bent 
po 3 mėnesius dėstydamas Vy
tauto Didžiojo universitete ir ki
tose aukštosiose Lietuvos mo
kyklose, stebėjau studentų, mo
kytojų ir pedagogų gyvą susido
mėjimą psichologija ir jos sąly
čiu su religija. Didėjant galimy
bei, plėčiau religijos psichologi
jos dėstymą ir ėmiau rašyti kny
gų seriją. Norėdamas iliustruoti 
mokslinę medžiagą gyvais pa
vyzdžiais, rinkau ir naudojau 
jaunimo ir suaugusiųjų autobio
grafinius pasakojimus. Po kelių 
metų susidarė jų namažas rinki
nys. Juose sutelkta gyva patirtis 
man pačiam tapo įžvalgų ir iš
vadų lobynu. Nutariau rinkinį 
išspausdinti: pirma - jaunimo, 
paskui - suaugusiųjų.

- Iš knygos pratarmės matyti, 
kad tai tik pirmoji dalis, apiman
ti jaunimo santykius su Dievu. 
Kas numatyta gvildenti antroje 
dalyje?

- Turint 500 jaunimo pasa
kojimų teko juos skirstyti pagal 
jų patirtį, parenkant ryškesnius, 
nuodugniau atpasakotus atve
jus. Ir juos nebesutalpinau į vie
ną knygą. Apsisprendžiau už 
dvi: vienoje - “Sąlyčiai su Pa
slaptimi”, kitoje - “Santykiai su 
kitais”. Pirmojoje 100 jaunuolių 
pasakoja apie savo gausėjančią 
ir besišakojančią patirtį susidu
riant su tikrove - su savimi, su 
savo minčių srautu, su džiaugs

mais ir liūdesiu, pasisekimais ir 
nepasisekimais, vidiniais išgyve
nimais, laime ir nelaime, liga ir 
kančia, savo klystkeliais ir net 
mėginimais nusižudyti. Ši tikro
vė buvo jiems kaip mįslė, ke
lianti klausimus: Kas aš? Kodėl 
skausmas? Kokia džiaugsmo 
versmė? Kokia gyvenimo pras
mė? Ateidavo atsakymai: kar
tais netikėtas nušvitimas, o kar
tais kaip apgalvota išvada, mąs
tant, diskutuojant, skaitant, vei
kiant ar draugaujant. Jų atsaky
mai brandino juose įsitikinimą, 
kad yra aukščiausioji, asmeninė, 
visaviršijanli Būtybė, tradiciškai 
vadinama Dievu. Įsitikinę jie 
užmezgė ryšį su Juo, derinosi 
prie Jo valios. Pastebėjau, kad 
psichologų teigimas pasitvirti
no; būtent, šie jaunuoliai ir jau
nuolės, sąmoningai įsitikindami 
Dievo buvimu ir derindamiesi 
prie Jo, asmeniškai brendo. 
Antroje knygoje bus gvildenami 
jaunuolių santykiai su kitais-su 
tėvais, broliais, seserimis, drau
gais, auklėtojais, veikla organi
zacijose ir pan.

- Iš knygos turinio aiškėja, 
kad tai originali studija, besire
mianti ne teoriniais samprotavi
mais, o anketiniu būdu sutelkta 
medžiaga - jaunimo pasisaky
mais. Kaip pavyko tokią medžia
gą sutelkti ir ją metodiškai išgvil
denti?

- Knygos pagrindą sudaro 
autobiografiniai pasakojimai 
apie įsimintiną įvykį, reikšmingą 
gyvenimo tarpsnį ar beužsibai- 
giančios jaunystės eigą. Jie su
skirstyti pagal patirtį: pavyz
džiui, žvilgsnis į save, tikėjimas, 
nelaimės, džiaugsmo versmės. 
Anksčiau išspausdintos mano 
trys studijos man duoda psicho
loginius matus vertinti religinius 
išgyvenimus (“Žmogaus aukš
čiausi skrydžiai” 1996), asmens 
brendimą (“Asmenybės raida 
gyvenime” 1997) ir tikėjimo 
brendimą (“Tikint bręsti” 
1998). Analizuodamas jaunuo
lių patirtį, pritaikiau šias gaires 
metodiškai ir pasiekiau šią išva
dą: “Per šiuos Lietuvos akade
minio jaunimo išgyventus sąly- 

' čius su margaspalve tikrove - su 
, savimi, su kitais, įkvėpimą ar 

džiaugsmą nešančiais įvykiais, 
bet ir su liūdesį keliančiais ne
pasisekimais, ligomis, nelaimė
mis, net su mėginimais nusižu
dyti - didelei jų daugumai pavy
ko įžvelgti bei įsitikinti, kad eg
zistuoja aukščiausioji asmeninė 
Būtis (...) Gyvendami pagal tą 
įsitikinimą jaunuoliai parodė 
stiprių brendimo požymių. Tuo 
jie patvirtino žymių psichologų 
- Wiliamo Jameso, Karlo Jun
go, Viktoro Franklio ir Gordo- 
no Allporto - teiginius, kad są
moninga religija brandina as
menis”.

- Skaitant jūsiškę knygą atsi
skleidžia dabartinio Lietuvos jau
nimo dvasinis veidas - jo lūžiai, 
dramos, atsivertimai, Dievo radi
mas. Ar tai viso Lietuvos jauni
mo veidas, ar tik akademinio 
jaunimo, palinkusio dievop?

- Deja, kaip žinome, tai ne 
viso Lietuvos jaunimo, o tik 
akademinio jaunimo dalies dva
sinis veidas, - tokio jaunimo, 
kuris, nors veikiamas tų pačių 
sovietinės okupacijos neigiamų 
paveldu, materializmo bei indi
ferentiškumo, vis dėlto išsiskyrė 
iš masės ne tik akademinio 
mokslo siekių, bet ir savarankiš
ku dvasiniu įžvalgumu. Tačiau 
neturėkime klaidingo vaizdo: jie 
nebuvo kuo nors privilegijuoti 
nei tikinčių tėvų šiltadaržyje iš
saugoti. Daug jų patys ieškojo, 
abejojo, net klydo, bet per kliū
tis ir sunkumus atrado.

- Dalis Lietuvos jaunimo 
tikriausiai nueina ne religiniu, bet 
ateistiniu, indiferentiniu keliu. 
Kas lėmė ir lemia tokią jo link
mę? Sovietinė-ateistinė mokykla, 
komunistinė sistema, jos pavel
das ar kiti veiksniai?

- Atsakysiu į klausimą pasi
remdamas šiame rinkinyje su
telkta jaunuolių patirtimi. Kai 
kurie kurį laiką netikėjo Dievo 
ar net juokėsi iš tikinčiųjų. To
kie paprastai buvo paveikti so
vietinės ateistinės mokyklos, ne
tikinčių tėvų, aplinkinių žmonių

(Nukelta į 2-rą psl.)

Seimo vadovas Britanijoje
Lietuvos seimo pirmininkas 

Artūras Paulauskas sausio ket
virtąją savaitę viešėjo Didžiojo
je Britanijoje, Jungtinės karalys
tės Bendruomenių rūmų pirmi
ninko Michael Martin kvietimu, 
rašo BNS/LGTIC. Su šiuo pa
reigūnu buvo aptarti dvišaliai 
parlamentų santykiai, jų įtaka ir 
vaidmuo derybų procese dėl 
Europos sąjungos plėtros, įsi
jungimo į ŠAS (NATO) ir par
lamentinių komitetų bendradar
biavimo galimybes. Taip pat bu
vo kalbėta apie Lietuvos santy
kius su Rusija. A. Paulauskas 
susitiko su gynybos viceministe- 
riu Tohn Spellar, žemės ūkio, 
žuvininkystės ir maisto pramo
nės viceministere Joyce Quinn 
bei Europos reikalų priežiūros 
komiteto nariais ir kitais parei
gūnais.

Susitiko su JT atstovais
Lietuvos teisingumo minis- 

teris Gintautas Bartkus sausio 
11 d. susitiko su Jungtinių Tau
tų (JT) veiklos koordinatore 
Lietuvoje Cihan Sultanoglu ir 
JT Vystymo programos projek
tų koordinatoriumi Lietuvoje 
Tomu Baranovu. Kaip praneša 
BNS/LGTIC, susitikime buvo 
aptartas teisingumo ministerijos 
ir JT Vystymo programos bend
radarbiavimas teisėjų mokymo, 
nepilnamečių teisės sąvokos ir 
teisinės bazės nepilnamečių kri
minalinės teisės reformai pa
rengimo klausiniais. Nepilna
mečių teisės programa buvo 
įvertinta kaip vienas sėkmin
giausių projektų Lietuvoje, ana
logišką programą bus siūloma 
parengti ir įgyvendinti Latvijoje.

Svarbių rezultatų pasiekta ir 
Teisėjų mokymo programoje. 
G. Bartkus supažindino JT ko
ordinatorę su ministerijos pla
nais tobulinant įstatymų leidy
bą, rengiant ir vertinant teisės 
aktus, tiriant jų poveikį visuo
menei, taip pat jų įgyvendinimo 
galimybes.

Įtartina ministerio veikla
BNS/LGTIC žiniomis, Lie

tuvos ministeris pirmininkas 
Rolandas Paksas sausio 22 pa
reiškė, jog ūkio ministeriui Eu
genijui Maldeikiui gali tekti at
sistatydinti, jeigu Vyriausioji 
tarnybinės etikos komisija pri
pažins jo elgesį lankantis Mask
voje netinkamu. Sausio viduryje 
Maskvoje 42 metų amžiaus mi- 
nisterį sutiko “Gazprom” limu
zinai, jis apsistojo prabangiame 
viešbutyje, o ne Lietuvos amba
sados Svečių namuose, ir susiti
ko su Rusijos dujų koncerno 
“Gazprom” vadovais. Susitiki
mą prisipažino organizavęs An
tanas Bosas, vadovas “Stella Vi
tae” bendrovės, kuri verčiasi 
Rusijos dujų pardavimu Lietu
vai ir yra suinteresuota daly
vauti “Lietuvos dujų” privatiza
vime. Ministeris sakė atsitikti
nai sutikęs A. Bosą “Gazprom” 
būstinėje.
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Dabartinis Lietuvos jaunimas

Sąmoningai įsitikindami Dievo buvimu, asmeniškai brendo
Partizanų laikotarpis - tautos laisvės kova 

Sočiajam Vakarų pasauliui nerūpėjo Atlanto charta
Gimtinėje po daugelio metų

Esantieji autoriai kalbėjo apie savo darbus, skaitė eiles
Gyva esperantininkų veikla

Yra parlamentarų, palaikančių tarptautinės kalbos idėją 
Trudeau iš kitos pusės žiūrint

Metęs sniego gniūžtes į Stalino statulą Raudonojoj aikštėj 
Lietuvių kalbos plotai rytuose

Nutautinimui didžiausią įtaką turėjo lietuviškų mokyklų uždarymas 
Netvirta Rusijos Putino valdžia

Vengia pasakyti, kaip ir kada jo valdžia pagerins būklę 
“Baltuosiuose debesyse”

Visi kūrybiniai darbeliai išausti meilės, vilties gijomis

A. Maldeikis taip pat dera
mai neinformavo Užsienio rei
kalų ministerijos apie vykimą į 
Maskvą. Jo elgesys bus nagrinė
jamas Vyriausiosios tarnybinės 
etikos komisijos antrą kartą per 
pusantrų metų. Jis pernai buvo 
Rusijos koncerno “LUKoil” tar
pininkas rengiant derybas su 
JAV bendrove “Williams” dėl 
naftos tiekimo, turėjo atsistaty
dinti VTE komisijai pripažinus, 
jog jis pažeidė Viešųjų ir priva
čių interesų derinimo valstybės 
tarnyboje įstatymą.

Neeilinė sesija
Kaip praneša ELTA/LGTIC, 

sausio 12 d. prasidėjo dvi savai
tes truksianti Lietuvos seimo 
neeilinė sesija. Pirmajame posė
dyje pateikti keli nauji įstatymų 
projektai - Indėlių draudimo, 
Garantinio fondo, Pensijų fon
do, Akcizų įstatymų pakeitimų 
projektai. Taip pat planuojama 
pateikti ir Baudžiamojo, Civili
nio proceso kodeksų, Administ
racinių teisės pažeidimų kodek
sų pakeitimų projektus, susiju
sius su tranzito per šalį liberali
zavimu ir Reklamos {statumo 
nuostatų įgyvendinimu. Neeili
nę sesiją sušaukė seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas, 
remdamasis seimo statutu ir at
sižvelgdamas į 55 parlamentarų 
siūlymą. Konstitucijoje numaty
ta, jog pavasario sesija praside
da kovo 10 dieną ir baigiasi bir
želio 30 d.

Įteikti medaliai
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus sausio 12 d. dau
giau kaip šimtą 1991 m. sausį- 
rugsėjį aktyviai Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę gynusių as
menų apdovanojo Sausio 13-to
sios atminimo medaliais, rašo 
ELTA/LGTIC. Didelė dalis me
dalių buvo įteikta krašto ap
saugos sistemos darbuotojams 
bei policininkams. Visiems taip 
pat buvo dovanota knyga “Lie
tuva 1991 01 13”. Nuo 1991-ųjų 
įvykių per dešimtį metų Lietu
voje šiais medaliais apdovanota 
apie 2600 žmonių.

Chartai treji metai
Sausio 16 d. suėjo trys me

tai nuo JAV, Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos chartos pasirašymo 
Vašingtone. Šia sutartimi buvo 
patvirtintas bendras visų tikslas 
dirbti ir vienyti pastangas, sie
kiant kuo palankesnių sąlygų 
Baltijos kraštų įsijungimui į Eu
ropos ir transatlantines politi
nes, ekonomines ir saugumo 
institucijas, įskaitant ir ŠAS 
(NATO). Jos pasirašymas liudi
ja JAV dėmesį Baltijos regionui 
ir išreiškia nedalomos ir laisvos 
Europos viziją, primena Lietu
vos užsienio reikalų ministerija.

Per pastaruosius trejus me
tus po chartos pasirašymo Lie
tuva ir JAV reguliariai rengė 
dvišales konsultacijas saugumo 
ir ekonomikos klausimais. Vie-

(Nukelta i 3-čią psl '
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Partizanų laikotarpis - tautos laisvės kova
Nauji duomenys, rodantys Lietuvos laisvės kovotojų ryžtą priešintis daug stipresnei jėgai

Sekmininkai ir charizmatikai
Jų kilmė, reikšmė ir veikla pagal paskelbtus duomenis prancūzų 
mėnraštyje “Actualitė des religions” 2000 metų rugsėjo numeryje

KUN. DR. V. SKILANDŽIŪNAS

Šv. Dvasios atsiuntimas
Sekminės, penkiasdešimt die

nų po Velykų, buvo žydų der
liaus nuėmimo šventė. - Moki
nių susirinkimo vieta galėjo būti 
arba Paskutinės vakarienės salė

burgh, Penn.), paskui Notre 
Dame (Notre Dame, Ind.), o 
vėliau paplito ir kitur. Deja, rei
kia pasakyti, kad didžiausia 
kliūtis tam dvasiniam atsinauji
nimui yra ta, kad daug kam 
trūksta tikslesnių žinių apie to 
sąjūdžio tikrąją reikšmę.

ant Siono kalno, arba Jono- 
Morkaus motinos namo viršuti
nis aukštas (plg. Apd. 12,12).

Apie šį įvykį sako Šv. Raš
tas: “Atėjus Sekminių dienai, 
visi mokiniai buvo drauge vie
noje vietoje. Staiga iš dangaus 
pasigirdo ūžesys, tarsi kilus 
smarkiam vėjui. Jis pripildė visą 
namą, kur jie sėdėjo. Jiems pa
sirodė tarsi ugnies liežuviai, ku
rie pasidaliję nusileido ant kiek
vieno iš jų. Visi pasidarė pilni 
Šventosios Dvasios ir pradėjo 
kalbėti kitomis kalbomis, kaip 
Dvasia jiems davė prabilti”. 
(Apd. 2,1-5).

Sekmininkai mano, kad Šv. 
Dvasia veikia ir dabar įvairiais 
būdais. Pasak jų, perėjimas iš 
netikėjimo į tikėjimą yra atsi
vertimas - autentiškas, jei kyla 
iš laisvos valios, kuri leidžia Šv. 
Dvasiai save transformuoti.

Sekminių sąjūdžio pradžia
Šis naujas sąjūdis prasidėjo 

XX-jo amžiaus pradžioje Ame
rikoje. 1901 m. protestantų bib- 
linėje mokykloje Topeka (Kan
sas), kur kulto metu, vadovau
jant baltaodžiui metodistų pas
toriui Charles Parham iš Hous- 
ton’o, viena moteris pamaldų 
metu prakalbo įvairiomis negir
dėtomis kalbomis. Vėliau 1906 
metais William Joseph Sey
mour, juodaodis baptistų pasto
rius, Parham’o mokinys, pradė
jo misijinį Sekminių sąjūdį Azu- 
zos gatvėje, Los Angeles mieste, 
su dideliu pasisekimu juodosios 
rasės tarpe. Tasai sąjūdis vi
siems buvo priimtinas, nes Sek
minės yra sambūris visų žmo-
nių, visų tautų ir visų kalbų, be

Konfesiniai įsitikinimai
Sekmininkai skelbia Evan

geliją pagal keturias gaires: Jė
zus gano, Jėzus gydo, Jėzus 
krikštija, Jėzus grįžta. Būdami 
kristocentrinio dvasingumo žmo
nės, jie neatsiriboja nuo tradici
nio protestantizmo. Tačiau jų 
pagrindinis tikslas yra laikytis 
svarbiausiuose krikščioniškojo gy
venimo pagrinduose. Pirmiausia 
išgyventi Šv. Dvasios atėjimą 
apaštalų pavyzdžiu, ypač indivi
dualų atsivertimą, kuris įgalina 
dalyvius būti ne tik pasyviais 
žiūrovais, bet ir autentiškai dva
singais dalyviais.

Sekmininkai ir charismati- 
ninkai aiškiai sako, kad mes ne- 
gimstame krikščionimis, tokiais 
tampame: 1) priimdami Šv. 
Dvasios charizmą, kaip Dievo 
apraišką žmoguje; 2) dvasiniu 
atsivertimu - perėjimu iš neti
kėjimo į tikėjimą; 3) Šv. Dvasios 
pašventinančia antprigimtine 
Dievo malone, gaunama per 
šventus sakramentus.

Taip pat šio sąjūdžio pase
kėjai labai rimtai žiūri ir priima 
Kristaus paliepimą apaštalams - 
gydykite ligonis! Šv. Raštas liu
dija Kristaus laikyseną tuo at
žvilgiu: “Jėzus moko ir gydo. Jė
zus vaikščiojo po visą Galilėją, 
mokydamas sinagogose, skelb
damas karalystės Evangeliją ir 
gydydamas visokias žmonių li
gas ir negalias. Net visoje Sirijo
je pasklido apie jį garsas. Žmo
nės nešdavo pas jį visus sergan
čius, demonų apsėstus, nakvišas 
bei paralyžuotus. Kristus išgydy
davo juos (Mt. 4,23-24). Tai

KAZYS BLAŽEVIČIUS

Kaip saulės spindulys, perėjęs 
per kristalą, sutvyska įvairia
spalviu spektru, taip ir mūsų 
rezistentų aukos prasmė, per
ėjusi per laiko prizmę, nušvis 
vis naujais nuostabiais at
spalviais.

Adolfas Darnusis
Kovą už Lietuvos laisvę 

pradėjo Kazio Veverskio 1941 
m. gruodyje organizuota Lietu
vos laisvės armija. Nacių okupa
cijos metais toji kova buvo ne
ginkluota, antrosios bolševiki
nės okupacijos metais ji perau
go į visatautinį partizaninį pasi
priešinimą.

Atlanto chartos “garantijos”
1941.VIII.14 JAV ir D. Bri

tanija, o 1942.1.1 ir SSSR pasi
rašė Atlanto chartą, kuri garan
tavo, kad Antrojo pasaulinio 
karo metais laisvę praradusios 
tautos po karo turės teisę susi
grąžinti prarastąją laisvę ir at
kurti savo nepriklausomas vals
tybes.

Raudonosios ir rudosios 
okupacijų metais mūsų pasi
priešinimo organizacijų vadovai 
tikėjo, kad remiantis Atlanto 
chartos nuostatomis, po karo 
bus galima atkurti nepriklauso
mą Lietuvą.

Dešimt metų trukęs partiza
ninis karas taip pat rėmėsi tikė
jimu Atlanto chartos pažadais. 
Ilgą laiką mūsų pasipriešinimo 
organizacijų vadovai nežinojo, 
kad Teherano (1943), Jaltos 
(1945 žiemą) ir Potsdamo (1945 
vasarą) konferencijose Baltijos 
valstybių laisvės klausimas ne
buvo svarstytas.

Ši nežinia ir tikėjimas At
lanto charta Lietuvai nepapras
tai brangiai kainavo. V. Čerčilio 
1946.III.5 Fultone pasakytoji 
kalba, kurioje buvo pabrėžta, 
kad “niekas nežino SŠSR eks
pansionizmo ir sugebėjimo keisti 
kailį ribų!”, partizanų vadams 
teikė vilčių, jog Vakarai tuoj pri
simins savo pažadus ir suteiks 
pagalbą. Deja, sočiajam Vakarų 
pasauliui nerūpėjo Atlanto char
ta, kaip nerūpėjo ir tai, kad 
SSSR juo toliau, juo labiau da
rėsi konclagerių valstybe.

Antrą kartą Juozui Lukšai 
grįžus iš Vakarų (1950), tapo 
galutinai aišku, kad Lietuvos 
partizanai palikti vienui vieni 
kovoti su Raudonąja armija.

Antroji sovietų okupacija
1944 m. liepos 13 d. Raudo

noji armija užėmė Vilnių, spalio 
mėnesį - beveik visą Lietuvą, 
1945 m. sausį - Klaipėdą. Bol
ševikai lietuvių tautą laikė prie
šais, todėl plėšė viską. Netgi 
karui pasibaigus, apskurę ir iš
badėję raudonarmiečiai plėšika
vo nebaudžiamai. .

Vos tik okupavusi dalį Lie
tuvos, okupantų administracija 
1944.VII.26 pradėjo 1919-1926 
m. gimusių vyrų mobilizaciją. 
Tuo ji pažeidė 1908 m. Hagos 
konvenciją, draudžiančią mobi
lizuoti okupuotuosius. Remda
mies Hagos konvencija, Lietu
vos pasipriešinimo organizacijų 
vadovai sugebėjo įtikinti jauni
mą vengti nacių mobilizacijos.

Iš 35,000 pašauktųjų į ka
riuomenę, į komisariatus atvyko 
apie 5,200. Prasidėjo vyrų gau
dynės ir teroras. Mobilizacija 
buvo pakartota spalio 11 d., bet 
be rezultatų. Istoriko A. Anu- 
šausko duomenimis, 1944-1945 
m. čekistams pavyko sugaudyti 
apie 46,700 vyrų. Iš jų apie 
25,000 iš fronto negrįžo.

Mobilizaciją boikotuojantys 
vyrai pasirinko mišką - jie tikė
jo Atlanto chartos pažadais. 
Taip pradėjo formuotis pirmieji 
partizanų būriai.

Sovietinė valdžia
1944 m. vasarą, įkandin 

Raudonosios armijos, į Lietuvą 
grįžo LKP(b) vadai A. Sniečkus, 
J. Paleckis ir M. Gedvilas su 
čekistų palyda. Prasidėjo “tary
bų valdžios” atkūrimas. 1944 m. 
rudenį Panevėžyje L. Berijos pa
vaduotojas S. Kruglovas perdavė 
čekistų vadams Stalino nurody
mą kuo greičiau Lietuvoje nu
slopinti “banditizmą” (šis termi
nas pradėtas vartoti 1944.XI.13). 
Matyt tada Stalinas jau buvo 
subrandinęs planą išnaikinti 700 
- 800,000 lietuvių, kad sudarytų 
patikimą sovietinę respubliką. 
Stalino nurodymu, NKVD ka
riuomenės vadai ir čekistai buvo 
atleisti nuo bet kokios atsako
mybės už smurtą ir savivalę. Bu
vo leista “banditus” šaudyti, 
kankinti, gyvus deginti, tremti 
partizanų šeimas, grobti žmonių 
turtą ir 1.1.

Stalino įsakymu, 1944.XI.17 
Vilniuje, LKP(b) CK būstinėje, 
buvo įsteigtas Maskvai pavaldus 
“organizacinis biuras” Lietuvai. 
Iki 1946.VIII jam vadovavo M. 
Suslovas, po jo iki 1947.VIII - 
M. Ščerbakovas. Jiems buvo pa
vesta įvesti Lietuvoje čekistinį 
terorą, kad įbaugintų gyventojus 
ir ginkluoto pasipriešinimo da
lyvius.

jokio skirtingumo tarp rasių ir
antgamtinė galia, kuri gali būti

kultūrų. Tai labai patrauklus 
būdas laisvai, nesivaržant įsi
jungti į tas religines apeigas ir 
išgyventi ekstazės reiškinius, vi
zijas, pagijimus ir kt. Todėl visai 
nenuostabu, kad šis naujas sąjū
dis pradėjo greitai plisti pasau
lyje. Afrikoje ir Brazilijoje juo
daodžių tarpe ir dabar turi dide
lį pasisekimą. Kalbama net apie 
Afroamerikiečių dvasingumą. Eu
ropos kraštai - Anglija ir Pran
cūzija esą daugiau konservaty
vūs, mažiau palankūs naujam 
dvasingumo sąjūdžiui.

paveiki ir šiandieną.

AtA
ČESLOVUI JANUŠKEVIČIUI

iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžiai užjaučiame sūnų, KLKKD “Žiburiai” 
valdybos iždininką dr. ČESLOVĄ JONĮ ir visą 
šeimą-

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Katalikų Bažnyčioje šis są-

Kai kurie šio naujo sąjūdžio 
vadovai kreipia didelį dėmesj į 
tuos, kurie yra apdovanoti Sv. 
Dvasios pranašystės dovana ir 
kalba Dievo vardu kaip šaukliai 
bei skelbėjai, primindami susi
rinkusiems niekuomet neuž
miršti žodžio - “parousia” (gr.) 
- antrojo Kristaus atėjimo.

Tačiau su apgailestavimu 
reikia pasakyti, kad kai kurių 
sekmininkų netolimoje praeity
je skelbtoji antroji Kristaus atė
jimo data, neišsipildė. Todėl da
bartiniai pamokslininkai apsi-

AtA 
ČESLOVUI JANUŠKEVIČIUI 

mirus, užjaučiame jo sūnų Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvo pirmininką dr. ČESLOVĄ
JONĮ su šeima -

PARAMOS valdyba

jūdis, dabar vadinamas “chariz-
sprendė laikytis atsargumo ir

matiniu atsinaujinimu”, prasidė
jo 1966 metais universiteto ben-

vietoje spėlionių skelbti evan-
gelisto Jono užrašytus Apreiški
mo knygoje žodžius: “Šventas,

druomenėse: Duquesne (Pitts- (Nukclta į 3-čią psl.)

Keturi kunigai, koncelebravę šv. Mišias prel. L Urbono 65 m. 
kunigystės ir 90 m. amžiaus sukaktyje 2000 m. lapkričio 12 d. Lemon- 
te, IL. Iš k. kun. Jonas Kuzinskas, kun. Algirdas Paliokas, SJ, prel. dr. 
Ignas Urbonas, kun. Fabijonas Kireilis Nuotr. Baniutės Kronienės

AtA
ČESLOVUI JANUŠKEVIČIUI 

iškeliavus į amžinybę, 
nuoširdžiai užjaučiame jo sūnų dr. ČESLOVĄ 
JONĮ ir šeimą -

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo 
valdyba, vedėja ir tarnautojai

“Ten už žvaigždynų
Mes susitiksim
Nebus ten vargo,
Nebus skausmų. ”

AtA
VACIUI VAITKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiu žmoną MARYTĘ, 
dukras - RŪTĄ ir AUŠRĄ su šeimomis -

V. Poškaitis

Čekistų teroras
Lietuvoje prasidėjo čekisti

nis teroras. Iki 1944.XII.25 
NKVD daliniai suspėjo surengti 
630 baudžiamųjų operacijų, ku
rių metu nužudė apie 2,000, su
ėmė 4,000 žmonių.

Siaubingos Lietuvoje buvo 
1944 m. Kalėdos. Vien tik Mer
kinės apylinkėse baudėjai per 
Kalėdas sudegino 48 sodybas, 
nužudė 37 ir suėmė 120 žmonių. 
Klepočių kaimas buvo sunaikin
tas: sudeginta 21 sodyba ir 12 
gyvų žmonių.

Partizaniniam judėjimui ple
čiantis, 1945.II.9 buvo paskelbta 
“amnestija” partizanams, kurie 
pasiduos valdžiai. Nepaklusnie
siems pažadėta “niekinga mir
tis”, o jų artimiesiems - “amži
na gėda”, t.y. gimtojo lizdo su
naikinimas, mirtis gimtinėje ar 
Sibire. Ši “amnestija” buvo pa
kartota 1945.VI.3 ir 1946.11.15. 
NKVD duomenimis, kapitulia
vus Vokietijai ir Japonijai, lega
lizavosi 33,700 besislapsčiusiųjų, 
iš jų apie 6,000 partizanų.

1945 m. pavasarį Lietuvos 
miškuose būriavosi apie 30,000 
laisvės kovotojų. Vėliau, naiki
nant Lietuvos kaimą, jų skaičius 
mažėjo. Tačiau net 1951 m. par
tizanauti dar išėjo apie 200 vyrų.

Okupantų kariuomenė
1945 m. viduryje su partiza

nais kovojo: 1. NKVD vidaus 
kariuomenės IV šaulių divizija - 
5,959 kariai; 2. pasienio kariuo
menė - 3,110 karių; 3. NKVD 
užnugario kariuomenės III-jo 
Gudijos fronto - 4,750 karių, 
pirmojo Baltijos fronto - 2,855 
kariai. Iš viso 16,400 gerai gink
luotų karių, kuriems talkino 
aviacija ir artilerija. Kiekvienas 
vidaus kariuomenės pulkas tu
rėjo po 20 pėdsekių šunų.

Maskvai reikalaujant, J. Bar- 
tašiūno (LSSR vidaus reikalų 
ministeris) įsakymu, 1946.III.26 
kovai su partizanais 165-se Lie
tuvos miestuose ir miesteliuose 
buvo išdėstytos NKVD karių 
įgulos - maždaug po 150 karių. 
Iš viso apie 25,000 karių. Taip 
buvo pradėtas metodiškas Lie
tuvos užkariavimas iš vidaus. 
1950 m. buvo sudarytos kariuo
menės grupės kiekvienam parti
zanų būriui sekti ir naikinti.

Nuo 1950 m. Lietuvoje liko 
tik gen. mjr. I. Vetrovo NKVD 
šaulių divizija (į Lietuvą atkelta 
1944.VIII. 1 po čečėnų, ingušų, 
kalmukų, Krymo totorių ištrė
mimo), kuri netrukus buvo per
formuota į dvi divizijas, turin
čias po 4 pulkus. Naujai suda- 
p'tos antros divizijos (štabas 
Šiauliuose) veiklos sritis buvo 
šiaurinė Lietuvos dalis, o ketvir
toji (štabas Vilniuje) kontrolia
vo pietinę Lietuvos dalį. Kiek
vienam pulkui teko 6-7 apskri
tys. 1951 m. liko tik ketvirtoji 
NKVD šaulių divizija - 5 pulkai.

Tuo metu aktyvus partizani
nis pasipriešinimas jau buvo pa
laužtas. Senkant partizanų jė
goms, baudėjų skaičius buvo 
mažinamas, buvo atsisakoma 
plataus smurto veiksmų, pagrin
dinis dėmesys buvo skiriamas 
suimtų partizanų, ryšininkų, rė
mėjų verbavimui. Prasidėjo par
tizaninio pasipriešinimo slopini
mas išdavikų rankomis.

Stribų vaidmuo
Niekingą vaidmenį kovoje 

su partizanais atliko stribai. 
1944 m. pabaigoje stribų būriai 
buvo kiekviename valsčiuje. 
“Tauro” apygardos partizanų 
kapelionas J. Lelešius - Grafas 
stribus taip apibūdino: “Juk tai 
tautos padugnės, kurios mūsų 
Nepriklausomybės laikais šau
kė: ką duoda mums tikėjimas, 
ką duoda mums Bažnyčia!” Ma
žaraščiai, alkoholikai, vagys. Jie 
pasižymėjo ypatingu sadizmu: 
kankino, šaudė, skundė nekaltus 
žmones, niekino partizanų lavo
nus, pusgyviems laisvės gynėjams 
cigaretėmis degino akis, terori
zavo žuvusiųjų artimuosius.

Po dešimties metų atkaklių 
kovų, Raudonoji armija, talki
nama šnipų, diversantų ir išda
vikų, palaužė didvyrišką tautos 
pasipriešinimą dvidešimtojo am
žiaus barbarams.

Su paskutiniojo Lietuvos 
laisvės kovotojo žūtimi buvo už
verstas pats tragiškiausias ir 
kruviniausias mūsų tautos isto
rijos puslapis. Didvyrių krauju 
prisotintoje Lietuvos žemelėje 
1990 m. pavasarį pražydo ilgai 
lauktas laisvės žiedas, kurio ne
išvydo daugybė idealistų, šven
tai vykdžiusių laisvės kovotojų 
priesaiką: “Atiduok Tėvynei, ką 
privalai!”

Vytauto Didžiojo universiteto studentų talentų vakaro rengėjai ir daly
viai. Kairėje - prof. kun. KĘSTUTIS TRIMAKAS

Kun. prof. KĘSTUTIS TRIMAKAS su Katalikų teologijos fakulteto 
studentais Vytauto Didžiojo universitete Kaune

Dabartinis Lietuvos jaunimas
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ar draugų. Netikėjusiųjų teigi
mu, jų ateizmas paprastai siejosi 
su egocentriškumu, materializ
mu ir “laisvesniu” gyvenimu, o 
tikinčiųjų žeminimas - su savęs 
aukštinimu. Ateizmas nustoda
vo reikšmės tampant mažiau sa
vanaudišku, mažiau materialis
tiniu, labiau vertinančių dorą ir 
dvasią.

- Lietuvoje įvyksta palyginti 
nemažai jaunimo savižudybių. 
Kokios priežastys tokių tragedijų?

- Į šį klausimą atsakysiu pa
gal šiame rinkinyje jaunimo ap
rašytą patirtį. Trys jaunuolės 
prisipažino turėjusios stiprų no
rą, o keturios - net mėginusios 
nusižudyti. Kas jas prie to prive
dė? Ir kas sulaikė? Jų suminė
tos priežastys: didelė krizė, sun
kumų virtinė, nebepakeliama 
našta, sukrėtimai, praradimas 
brangiausio asmens. Visos jau
tėsi, kad nebėra prasmės gyven
ti, nei viena tuo metu neturėjo 
gyvo tikėjimo Dievu. Visų “tam
saus tunelio” žvilgsnis susiaurė
jo iki juodo taško: “nėra kitos 
išeities, kaip tik pasitraukti iš 
gyvenimo”. Laimingu atveju vi
sos septynios rado atsvarą prieš 
savižudybę tvirtai įsitikinusios 
Dievo buvimu, o gyvybę esant 
Jo dovana. Šioje šviesoje nebe
buvo sunku rasti kitokią išeitį: 
pradėti akademines studijas ar 
jas tęsti (daugelį jų ištiko krizė 
baigiant vidurinę mokyklą). Gy
venimą ėmė branginti, į savo 
ateitį žiūrėti su viltimi, norint 
pasiekti pasirinktą tikslą.

- Kaip psichologinių mokslų 
dėstytojas, esate gerai susipažinęs 
su Lietuvos jaunimu. Ar dabarti
nis jo veidas teikia vilčių švieses
nei krašto ateičiai?

■ - Nenorėčiau lengvabūdiš
kai ir paviršutiniškai atsakyti 
vienaip ar kitaip, optimistiškai 
ar pesimistiškai. Šiuo metu Lie
tuvos jaunimas yra maždaug 
toks, kokia yra visa tauta, - bet 
ne visai. Paviršiuje matosi viso 
krašto žmonių sunki ir slegianti

patirtis: ne tik ekonominė, bet 
ir moralinė bei dvasinė. Jauni
mas viso to yra stipriai paveik
tas. Jo švietimas ir auklėjimas 
valdžios palaikomose mokyklo
se didele dalimi yra nepavydėti
nose rankose, ne per išmintin
giausių protų ir ne per geriau
sios valios įtakoje. Bet jaunoji 
karta visose tautose paprastai 
pasirenka kiek kitokį kelią, ne
gu vyresnioji. Kitokį kelią pasi
rinks ir ateinanti Lietuvos karta. 
Koks tas kelias bus, priklausys 
nuo dabar jaunimo pasirenka
mų kelių. Šis mano sutelktas 
jaunimo pasakojimų rinkinys at
skleidžia vieną tokį pasirenka
mą kelią. Tai atvirumas Dievo 
tikrovei, iš jo sklindančiai žmo
gų brandinančiai ir kilninančiai 
galiai. Toks kelias iškyla virš 
šiuolaikinės sunkios ir slegian
čios krašto žmonių būklės. Pa
našaus jaunimo ir panašių jo 
pasirinktų kelių yra daugiau. 
Neabejotinai jie turės teigiamą 
įtaką į Lietuvos ateitį.

- Ar galėtumėte žvilgterti ir į 
išeivijos jaunimą bei palyginti su 
Lietuvos jaunimu? Ar tai du at
skiri pasauliai?

- Idelaus jaunimo nedaug - 
nei vienoje, nei kitoje Atlanto 
pusėje. Jaunimui išeivijoje rūpi 
patogiai įsikurti gyvenamajame 
krašte. Lietuvybė jam nerūpi. 
Tad iš lietuvių tarpo greit pasi
traukia - “nubyra”. Jis yra pa
našus į Lietuvos jaunimą stipriai 
masinamą vakarietiškų madų ir 
materialinių gėrybių, į tokius 
jaunuolius, kurie, nors Lietu
voje, bet lietuviškumu nepasižy
mi. Lietuvoje yra ir tokių, kurie 
- kaip ir šis jaunimo patirties 
rinkinys rodo - yra traukiami 
dvasinių vertybių ir nepasiduo
da materializmo vilionei. Šie ir
gi turi panašių į save išeivijoje, - 
tokių, kurie lengvai “nenubyra” 
nuo lietuvių išeivių, ypač jei 
juos patraukia tautinės, žmogiš
kos ar dvasinės vertybės. Kaip 
skiriasi, taip ir panašėja jauni
mas labiau tuo, ką vertina, negu 
vieta, kur gyvena.

Klaipėdos krašto senosios kapinės - nuolaužos ir liekanos
Nuotr. M. Purvino, 2000.VI

mailto:tevzib@pathcom.com


Puola naujieji lietuviai
ANTANINA GARMUTĖ

Seniai žinoma tiesa: kuo 
turtingesnis, tuo daugiau turtų 
geidžia. Neaiškiais keliais pralo
bę naujieji lietuvaičiai toliau go
džiai dairosi grobio. Ratas po 
rato virš žmonių galvų taip ir 
suka spirales grobuonys. Ypač 
jų žvilgsnį patraukia mažiausiai 
apsaugotų žmonių klasė. Pensi
ninkai. (Jeigu jau valstybė ver
žia diržus ant jų kaklo, tai kaip 
nepasinaudot grobuoniui?)

Grobuonis turi jam tarnau
jančius parankinius. Galima nu
manyti, kad jų yra visur - ir sa
vivaldybėse, ir teisėtvarkoje. 
Šniukštinėdami po svetimus rei
kalus ir svetimus gyvenimus pa
rankiniai nustato, kur pvz. yra 
neatsiimtas pensininko namas. 
Neatgauta nuosavybė. Gražioje 
vietoje. Puiku! Kąsnis gardus. 
Belieka išsižioti ir praryti. Nes 
kam tam pensininkui nuosavy
bė? Organizuojama ataka. Puo
limas. Bet pensininkas pagei
dauja nors antrame (!) nepri
klausomybės dešimtmetyje at
gauti nuosavybę. Įvyksta teis
mas, greičiau farsas:

- Kuo pagrįstas jūsų pagei
davimas? - klausia teisėjas.

- Paveldėjimu, - mandagiai 
atsako vargšas pretendentas.

- Kuo dar? - toliau kaman
tinėja teisėjas pretendentą. Ir 
pradeda jį “spausti į kampą” it 
nusikaltėlį.

- Testamentą turiu! Smeto
ninio notaro patvirtintą! - 
gelbstisi žmogus.

- Na ir kas, kad turit! Kam 
laikytis to testamento? Senti
mentalu. Jūs nežinot mūsų įsta
tymų? - kategoriškai atkerta 
teisėjas. Ir pretendentas suvo
kia, jog kažkas (nematomas) jau 
stovi už teisėjo nugaros. Nauja-

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nas pagrindinių saugumo kon
sultacijų tikslų - sustiprinti Lie
tuvos krašto apsaugos sistemą ir 
deramai pasirengti Lietuvos na
rystei Šiaurės Atlanto sąjungoje 
(NATO), sukuriant modernias, 
veiksmingas ir ŠAS standartus 
atitinkančias karines pajėgas. 
Šiam tikslui 2001 metais JAV 
numato Lietuvai skirti 9 milijo
nus JAV dolerių.

Užtikrins vartotojų teises
Lietuvos vyriausybė sausio 

12 d. patvirtino Vartotojų teisės 
apsaugos tarybos nuostatus, ra
šo BNS/LGTIC. Taryba bus 

Dvibokštė Sintautų šventovė, atstatyta prieš penkerius metus

Sintautų parapijos 200 metų sukakties akademinės konferencijos “Sintautai amžių sandūroje” dalyviai

šis lietuvis. Jis turi kuo paveikti 
Temidės tarną. Nes šis neva aiš
kina “kaltinamajam”:

- Matote, yra daugiau pre
tendentų į tą namą!

- Kas? - išsprūsta nelaimin
gajam.

- Ogi namo gyventojai. 
Nuomininkai. Jie irgi žmonės. 
Jie užginčijo (!) jūsų teisę į pa
veldėjimą.

- Nesuprantu... Kaip siejasi 
kažkokie pašaliniai testatorių! 
žmonės, nuomininkai su sveti
ma nuosavybe? - sudejuoja pre
tendentas. Ir vos garsiai nepasa
ko dar vienos suvoktos realybės: 
naujasis lietuvis paveikė ir nuo
mininkus! Nubėrė trupinių nuo 
savo gėrybių stalo. O teisėjas to
liau aiškina:

- Geriausiu atveju jums ati
teks tik žemė po jūsų namu. Su
praskite, juk ten didelis turtas... 
- jis kaltai nusišypso, tarsi ne
drįsdamas užbaigti sakinio (“tai 
gal atsisakykite jo?”). Mat pa
veldėtojas jo nevertas. Teisėjas 
sprendžia, kas vertas...

Pensininkas, palikdamas teis
mo rūmus, supranta viską. Jis 
prisimena savo tėvus, kurie visą 
gyvenimą dirbo, plušo. Sutaupė. 
Pastatė savo palikuonims. O ne 
svetimiems perėjūnams. Ir ne 
naujiesiems lietuviams, kokie jie 
bebūtų godūs ir turtingi. Pasi- 
gviešę net miesto centre benzi
no kolonėles statyti.

Mūsų piliečių, matyt laukia 
dar ne viena, o šimtai bylų 
Strasburge. Nes kiek galima 
kentėti? Kol saulė patekės, rasa 
akis išės. Neturi to būti. Ir ne
bus. Nes ir aklai Temidei yra 
lemta dalia. PRAREGĖTI.

O naujieji lietuviai puola. 
Kyla ir kyla į ataką. Kaip skė
riai. Laikykis, pensininke!

steigiama prie Teisingumo mi
nisterijos siekiant kaip galima 
geriau užtikrinti vartotojų teisių 
apsaugą bei vykdyti Vartotojų 
teisių gynimo, Produktų saugos 
bei Reklamos įstatymus.

Taryba turės teisę įstatymų 
nustatyta tvarka kontroliuoti 
vartojimo sutarčių sąlygas, ku
rias iš anksto parengia viena iš 
šalių, nederindama jų su kita ša
limi, ir kurios be derybų taiko
mos su kita šalimi sudaromose 
sutartyse. Taryba neteismine 
tvarka nagrinės vartotojų skun
dus, prižiūrės vartojimo prekių 
bei paslaugų rinką ir vartoto
jams skirtą reklamą. RSJ

Lavoriškių pagrindinės mokyklos atidarymo iškilmės. Iš dešinės: mokytoja MARYTĖ TALIŠAUSKIENĖ, 
akademikas ZIGMAS ZINKEVIČIUS, Tautos fondo tarybos pirmininkas JURGIS VALAITIS su mokiniais

Gimtinėje po daugelio metų
Švęsti Sintautų parapijos 200 metų sukakties suvažiavo sintautiečiai iš daugelio pasaulio 

kraštų. Jie dalyvavo įvairiuose renginiuose su kultūrine programa

VALERIJA VILČINSKIENĖ

Į gana vėsoką 2000-ųjų m. 
rugpjūčio 18 d. priešpietį nukri
to karšti saulės spinduliai. Jie 
sušildė visus sintautiškius, po 
daugelio metų grįžusius gimti
nėn. O grįžta iš gretimų parapi
jų, didmiesčių, sostinės, Vokie
tijos, JAV, Kanados... Jaukus, 
šiltas, daugelį iki ašarų jaudi
nantis sugrįžimas.

Pasaulio sintautiškių suva
žiavimas - didžiausias viešosios 
įstaigos “Sintautų akademija” ir 
Sakių rajono kultūros skyriaus 
2000-ųjų metų renginys. Į jį su
kviesti pagal 1923 m. surašymo 
duomenis Sintautų valsčiui pri
klausiusių kaimų gyventojai pa
minėti Sintautų parapijos 200 
metų ir Švč. Mergelės Marijos 
ėmimo į dangų šventovės atsta
tymo 5-ųjų metinių sukakčių.

Metų pradžioje sudaryta 
iniciatyvinė grupė, į kurią pa
kviesti: seimo pirmininko pava
duotojai A. Vidžiūnas ir F. Pa
lubinskas, Sintautų klebonas, 
Šakių dekanas, prel. A. Maske
liūnas, Lietuvių jaunimo bendri
jos “Lituanica” vadovas G. Bu
kauską?, Sintautų seniūnas A. 
Maksvytis, jųpkytoja , M. Puo-. 
džiukąitienėį Sintautų kultūros 
namų direktorė L. Girdaus- 
kienė, žurnalistai - G. Didžia- 
petrienė (“Valsčius”), A. Ūsas 
(Lietuvos radijas), “Sintautų 
akademijos” steigėjas V. Gir- 
dauskas.

Ruošiantis jubiliejiniam ren
giniui, išleistas lankstinukas 
“Sintautų parapijai - 200 me
tų”, pirmasis kalendorius, pa
skelbta informaciją rajoninėje, 
respublikinėje spaudoje, pa
ruošta knyga, aplankyti 54 seno
jo valsčiaus kaimai, aprašytos 45 
senosios kaimų kapinės.

Iš čia kilo naujas projektas 
- “Senosios Sintautų valsčiaus 
kapinės”. Jo tikslas - atkurti, 
sutvarkyti, aprašyti išnykusias ir 
išlikusias kapinaites.

Neoficialiai suvažiavimas pra
sidėjo rugpjūčio 9 d. tarptauti
niu tautodailininkų seminaru - 
stovykla “Sintautai-2000”. Jame 
dalyvavo 15 menininkų, prista
tančių savas šalis: Finn Have ir 
Steen Rasmussen - Daniją, Sti- 
na Svambring - Švediją, Ana 
Lenko ir Pavelas Saveljevas - 
Rusiją. Mūsų rajonui ir Lietuvai 
atstovavo tapytojai - R. Amo- 
nienė, E. Dragūnaitytė, B. Jakš
tienė, E. Ruzgienė. G. Didžia- 
petrienė, A. Zokas, A. Janonis, 
drožėjai V. Paukštys, S. Kudir
ka, Z. Sederevičius, skulptorius 

V. Cikana. Paskutiniąją stovyk
los dieną šių menininkų darbų 
parodos atidarymu prasidėjo 
mokslinė suvažiavimo konfe
rencija “Sintautai amžių sandū
roje”. Laukiančiųjų akis džiugi
no Irenos Lukoševičiūtės-Sku- 
čienės gobelenai ir karpiniai, 
Roko Stepulaičio akvarelės, 
grafika, akmens, medžio darbai, 
Kęstučio Orento medžio skulp
tūrėlės, Genovaitės Skaisgiry- 
tės-Morkūnienės margučiai, so
dai, austi, megzti rūbai, Juozo 
Baukaus iš Australijos darbas. 
Dalis jų puoš Sintautus, dalis 
atiteks kuriamai Zanavykų me
no galerijai.

Konferencijoje išklausyti 
pranešimai: “Sintautų istorija. 
Sintautiškių veikla pasaulyje” 
(kultūros istorikas A. Vaičiū
nas); “Tatarė Sintautuose” (prof. 
A. Jurevičius); “Dievas kviečia 
gyventi, Dievas kviečia dirbti. 
Sintautų parapijai - 200” (mo
kytoja V. Vilčinskienė); “Katali
kiškos organizacijos Sintautuo
se - angelaičiai, pavasarininkai, 
ateitininkai, skautai, valančiukai 
ir kiti” (mokytoja A. Klimaitie- 
nė); “Kultūrinės organizacijos 
Sintautuose. V. Steponaitis - is
torikas ir bibliografas” (VU do
centė G. Ragųotienė); “Litera
tūriniai Sintautai. Sintautiškių 
menas” (mokytoja M. Puodžiu- 
kaitienė); “Senoji Sintautų mo
kykla” (mokytojas J. Augustai- 
tis); “Sintautų mokykla XX a. 
pabaigoje - XXI a. pradžioje 
(mokytoja I. Strokienė); “Sin
tautiečiai savanoriai, šauliai, ka
rininkai” (žurnalistas A. Andri- 
jonaš); “Pokaris, tremtis, pasi
priešinimas Sintautų valsčiuje” 
(Nepriklausomybės akto signa
taras A. Endriukaitis); “Sintau
tų ūkininkai. Jaunieji ūkininkai” 
(ūkininkas A. Matijošaitis); 
“XX a. pabaigos - XXI a. pra
džios Sintautų gyvenimo pro
blemos ir perspektyvos” (Ru- 
mokų bandymų stoties direkto
rius dr. J. Kaunas); “Sintautai 
XXI a. pradžioje” (seniūnas A. 
Maksvytis).

Konferencijos diena baigėsi 
saviveiklininkų koncertu. Per 
šimtą jų jungė etnografinis ir 
moterų vokalinis ansambliai, 
tautinių šokių kolektyvas, Sin
tautų kaimo kapela, parapijos ir 
jaunimo chorai, katalikiško dar
želio ir Sintautų mokyklos auk
lėtiniai.

Saulėtą kitos dienos rytą 
mokytoja M. Puodžiukaitienė

Sekmininkai ir
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

šventas, šventas Viešpats, visa
galis Dievas, kuris buvo, kuris 
yra ir kuris ateis (Apr. 4,8).

Ketvirtadalis krikščionijos
Sekmininkystė, prasidėjusi 

Amerikoje, tapo Vienu iš gau
siausių religinių sąjūdžių. Tai 
antroji krikščioniška konfesija 
po Katalikų Bažnyčios. Pagal 
dabartinę statistiką, yra daugiau 
kaip 230 milijonų sekmininkų 
pasaulyje. Tas sąjūdis betgi yra 
susiskaldęs į tūkstančius deno
minacijų. Kai kurios jų yra labai 
gausios ir imponuojančios. Pvz. 
Dievo bendrija (asamblėja ADD) 
turi 32 milijonus narių. Prancū
zijoje šiuo metu yra apie 
200,000 sekmininkų. Dievo ben
drija, turinti apie 500 sambūrių, 
turi 40,000 krikštytų asmenų ir 
60,000 vadinamų ‘tikinčiųjų’, 
kurie lanko šventoves. Šios gru
pės palaiko ryšį su Prancūzijos 
protestantų federacija.

Sekmininkų įtaką nesiriboja 

suvažiavimo dalyvius pakvietė į 
sintautiškių poetų ir prozininkų 
parodos atidarymą mokyklos 
muziejuje. Esantieji autoriai 
kalbėjo apie savo darbus, skaitė 
eiles. O jų - net 23! Didelį dė
kingumą jautėme darbštuolei 
bitelei mokytojai M. Puodžiu- 
kaitienei, po šapelį surinkusiai, 
krūvon sukaupusiai sintautiškių 
poetų, mąstytojų, mokslininkų 
darbus.

Atsisveikinę su mokykla, vy
kome į senuosius parapijos kai
mus aplankyti atkurtų, sutvarky
tų jų kapinaičių. Susikaupimo 
akimirką kun. J. Dėdinui šventi
nant kapinaičių kryžius, kiekvie
nas esančiųjų prisilietėme prie 
savosios pradžios. Kartu istori
jos takais ėjo visiems laikams iš 
JAV Lietuvon sugrįžęs kun. 
Vytautas Palubinskas, Toronte 
tebegyvenantis parapijietis Vik
toras Račiukaitis. Daugelio ne
atmenamą kaimų ir kapinaičių 
praeitį priminė kraštotyrininkas 
entuziastas mokytojas Justinas 
Kasparaitis, mokytojos Liuda 
Kutkaitienė ir Valerija Vilčins
kienė. Pirmųjų būsimos audros 
lietaus lašų lydimi aplankėme 
Kirmiškių, Vovierių, Smilgių, 
Veršių kapinaites. Likusiųjų 
miestelio dienoje laukė pramo
gos, atrakcionai, koncertai, va
karonė, fotomenininko Gedimi
no Jokūbaičio sumontuotas fil
mas, pasakojantis apie pirmą
sias bažnyčios konsekravimo 
metines, profesoriaus P. Binge
lio lankymąsi Sintautuose, pasa
kojimą apie Duobą “Skrendu, 
skrendu” ir fragmentus iš pir
mosios Pasaulio sintautiškių su
važiavimo dienos.

Įsimintinai šviesus, ramus 
po praėjusios audros aušo sek
madienio rytas, susikaupimui, 
apmąstymui, maldai kviečiantis 
į baltąją Sintautų šventovę. 
Šiandien čia Vilkaviškio vysku
pas Juozapas Žemaitis 73 jau
niesiems katalikams suteikė Su
tvirtinimo sakramentą ir vado
vavo Eucharistijos šventimui. 
Savo pranešime ganytojui, pri
mindamas parapijos ir bažny
čios istoriją, klebonas prel. A. 
Maskeliūnas atsiduso širdies 
maldos žodžiais: “Dieve, kad 
daugiau negriūtų ir nedegtų 
Sintautų bažnyčia, meldžiam 
Tave...”. Jis prašė palaimos šv. 
Mišių aukoje 1260 parapijie
čiams, visiems pasaulio sintau- 
tiškiams, visiems prisidėjusiems 
prie šventovės prikėlimo.

charizmatikai
savo konfesijos nariais. Toji di
namiška sąjūdžio srovė veržiasi 
ir į tas vadinamas “čiabuvių 
šventoves” bei istorines protes
tantų - katalikų grupes, pasiva
dinusios “Charizmatiniu sąjū
džiu”.

Čiabuvių šventovės Afriko
je, Lotynų Amerikoje ir Azijoje 
(Pietų Korėja) yra krikščioniš
kos bendrijos ne baltųjų juris
dikcijoje - jos teologiškai ir fi
nansiškai yra autonominės. Bra
zilijoje pvz. priskaitoma dau
giau sekmininkų pastorių, negu 
katalikų kunigų.

Charizmatinio atsinaujini
mo sąjūdis, kuris kiek plačiau 
išsiskleidė apie 1970 m., būdin
gas tuo, kad išreiškė norą atsi
skirti nuo sekmininkų, nekon
troliuojamų hierarchinių struk
tūrų. Šios trys sekmininkystės 
atšakos - sekmininkai, čiabuvių 
konfesijos ir charizmatinis sąjū
dis atstovauja 500 milijonų ti
kinčiųjų, t.y. ketvirtadaliui krikš
čionijos.

Tėviškės žiburiai • 2001.1.30 • Nr. 5 (2656) • psl. 3

Sunkus lietuviškos mokyklos kelias Vilnijoje
Pagaliau pastatyta ir pašventinta pagrindinė 

Lavoriškių mokykla
KAZIMIERAS GARŠVA

Pusiaukelėje tarp Vilniaus 
ir Gervėčių (24 km į rytus) yra 
Lavoriškės, kuriose gyvena apie 
pusę tūkstančio gyventojų. Dar 
prieš 130 metų dauguma jų kal
bėjo lietuviškai.

1998 m. pradėjo veikti lietu
viška Lavoriškių mokykla, ku
rioje mokinių padaugėjo nuo 9 
iki 43. Mokykla nuomojo patal
pas mediniame namelyje, nes 
Vilniaus rajono savivaldybė ne 
lik nesteigė lietuviškų mokyklų, 
bet ir joms trukdė. Paėmusi 3 
mln. litų paskolą, pastatė gražų 
lenkiškos mokyklos priestatą. 
Lenkų bendruomenė, jau pasta
tė, išplėtė, suremontavo 10 len
kiškų mokyklų pietryčių Lie
tuvoje.

2001 m. sausio 9 d. pagaliau 
pašventinta ir lietuviška Lavo
riškių mokykla, sudariusi gali
mybę gerai išmokti valstybinę 
lietuvių kalbą. Mišias Lavoriš

Lietuvos ateitis miglota
Nelinksmos nuotaikos laiškuose iš Lietuvos

IGNAS MEDŽIUKAS

Politinė klampynė
Gaunamų iš Lietuvos laiškų 

mintys nėra optimistiškos. Žmo
nių susirūpinimas ateitimi yra 
didelis. Profesorius vilnietis ra
šo: “Niekas dabar nevertina pa
siaukojimo žingsnių - daugeliui 
svarbu pinigai arba garbė. Arba 
abu šie dalykai kartu. Taip ir 
braidžioja Lietuva po politinę 
klampynę.

Kokia Lietuvos ateitis? Mė
ginsiu įžvelgti. Ružava naujoji 
politika ilgai neištvers: partne
rių interesai labai skirtingi, o 
ekonominiai svertai labai silpni. 
Pagrindinė opozicija - Brazaus
ko socialdemokratai jau iš karto 
mėgina prieštarauti naujosios 
politikos programai. Ji darys 
kliūtis ir toliau, kad politinis ve
žimas įstrigtų. Jie ir dabar turi 
daug pasekėjų, o po 4 metų 
(prieš naujus rinkimus) jų bus 
dar daugiau. Todėl labiausiai ti
kėtina pasekmė - socialdemo
kratų (dabar su jais po viena vė
liava išsirikiavusi ir LDDP, bu
vusių komunistų kolona) per
galė.

Ką turi daryti dešinieji? At
rodo, konservatoriai jau tikrai 
tapo antraeile partija. Ji atsi
gauti gali tik tuo atveju, jei keis 
vadus ir veiklos kryptį. Krikščio
nys demokratai galės pakilti tik 
tuomet, jei visos trys krikščio
niškos grupės, atsisakiusios as
meniškų ambicijų, ras bendrą 
kalbą, susivienys ir iš jų išsi
rutulios šiuolaikinė krikščionių 
demokratų partija. Todėl dau
geliui politikų (konservatorių, 
krikščionių demokratų) reikėtų 
pasitraukti iš vadovybės ir už
leisti vietą modernaus mąstymo 
jaunesniesiems. Jei tai neįvyks, 
Lietuvos ateitis bus miglota.

Pritaikant generolo M. Ve- 
lykio, 1919 m. pradžioje buvusio 
krašto apsaugos ministerio, žo
džius: ‘Apsaugok, Dieve, Lietu
vą nuo visokių nelaimių ir nuo 
politinės kovos, kuri yra pats 
didžiausias priešas!’. Štai kaip 

PADĖKA

A+A
PRANUI BESASPARIUI
mūsų mylimam vyrui, tėveliui ir seneliui

2000 m. gruodžio 7 d. iškeliavus pas Dievą, 
nuoširdžiai dėkojame prelatui Jonui Staškevičiui, Lon
dono parapijos klebonui Kazimierui Kaknevičiui už auko
tas Mišias Lietuvos kankinių šventovėje ir maldas laidotu
vių koplyčioje. Ačiū D. Radikienei už gražų giedojimą ir 
vargonavimą gedulinių Mišių metu. Ačiū Maureen 
Campbell, Carolee MacMillan ir Ian Hawkins iš Mabin 
mokyklos už giedojimą ir muziką. Dėkojame karsto ne
šėjams.

Esame dėkingi giminėms, draugams, pažįsta
miems ir visiems dalyvavusiems laidotuvėse, už užprašytas 
Mišias, pareikštas užuojautas, už gėles ir dosnias aukas, 
skirtas “Vaiko tėviškės namams” ir “Kovai su vėžiu ir 
džiova Lietuvoje”. Dėkojame B. Matulaitienei, M. Povi- 
laitienei už aukų rinkimą ir B. Stanulienei už paruoštus 
pietus bei ponioms už suneštus pyragus.

Jūsų nuoširdumas liks visados mūsų atmintyje.
Liūdintys - žmona Marytė, duktė Dalia 

ir sūnus Jonas su šeima

kių šventovėje lietuviškai ir len
kiškai atnašavo vyskupas Jonas 
Boruta. Mokyklos atidarymo iš
kilmėse kalbėjo seimo pirminin
ko pavaduotojas Artūras Skar
džius, Vilniaus apskrities virši
ninkas Algirdas Kudrys, Tautos 
fondo tarybos pirmininkas Jur
gis Valaitis ir daugelis kitų sve
čių. Garbingoje mokyklos vieto
je pritvirtinta lentelė su įrašu: 
“Lavoriškių pagrindinė mokyk
la, pastatyta 2000 m. Steigimu 
rūpinosi, statybą globojo, lėšo
mis rėmė išeivijos lietuvių Tau
tos fondas. JAV lietuviai paau
kojo 75,000 dolerių, Tautos fon
das Kanadoje - 10,000 Kanados 
dolerių”. Toliau surašytos 34 
aukotojų pavardės, parėmusių 
mokyklos statybą 1000 ir dau
giau dolerių. Iš viso jų keli šim
tai. Lavoriškių pagrindinė mo
kykla - istorinis Tautos fondo, 
Vilniaus apskrities viršininko 
administracijos laimėjimas Lie
tuvos labui.

tada galvojo Lietuvos patriotai. 
O kas dabar apie tai galvoja?”

Pasiilgę pigios dešros
Kaunietė gydytoja savo laiš

ke rašo: “Ką Dievas nori nu
bausti - atima protą. Taip ir pas 
mus atsitiko. Kai dairaus aplink, 
matau nedaug bendraminčių. 
Nemažai žmonių pasiilgę ‘dar
bo’, kaip kad buvo anksčiau, kai 
galėjo tvarkyti savo asmeninius 
reikalus. Nesvarbu, kad nebuvo 
tiek prekių, kaip dabar, bet 
buvo pigios dešros ir degtinės...

Pas mus kalbama, kad val
džia atstovauja kuriai nors vi
suomenės grupei: Brazausko - 
buvusiems komunistams, Pau
lausko - KGB ir Putino intere
sams, Pakso-Karbauskio bei pra- 
lobusių sukčių ir kontrabandi
ninkų. Likusiems, tarp jų ir ma
no - niekas ar gal tik keletas 
konservatorių. Gaila, bet pa
tiems teks šią išvirtą sriubą 
srėbti!

Konservatoriams labai pa
kenkė Vagnoriaus šutvė; jie eilę 
metų dirbo tik savo interesams, 
visa tai dangstydami gražiais žo
džiais ir ramindami, kad viskas 
pasitaisys. Dabar paaiškėjo, kad 
Vagnorius švaistė pinigus savo 
draugams ir Telšių rinkėjams. 
Jis ten ir buvo išrinktas į seimą. 
Atrodo, kad tai bus paskutinė jo 
kadencija.”

Lietuva tebeieško savo kelio
Muziejininkė iš Kauno rašo: 

“Labai blogai nuteikė rinkimai. 
Lietuvos žmonės - ne politikai, 
jiems rūpi tik žadamas duonos 
kąsnis, ir todėl balsuoja visai 
nepagalvodami apie pasekmes 
ateityje. Aišku, daug žmonių gy
vena labai blogai, neturi darbo 
ir pajamų. Bet ar išgelbės buvę 
komunistai, kurie jau turėjo lai
ko parodyti savo sugebėjimus?

Margas gyvenimas Lietuvo
je. O taip norėtųsi, kad nors kiek 
gyvenimas palengvėtų. Tikriau
siai jūs mumis nusivylėte. Lietu
va dar vis tebeieško savo kelio, 
bet ligšiol dar nesuranda.”
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© LAISVOJE TEVYNEJE
MIRĖ“KARDO”REDAKTORIUS

Muziejininkas, spaudos bend
radarbis, dimisijos majoras Anta
nas Martinionis po sunkios ligos 
mirė Vilniuje 2000 m. gruodžio 
14 d. Gimęs 1928 m. kovo 30 d. 
Pasvalio rajone, Sindriūnų kaime, 
Lietuvos savanorio-kūrėjo šeimo
je, nuo 1952 m. dirbo žurnalistu, 
studijavo teisę Vilniaus universi
tete 1960-1967 m. Nuo 1968 m. 
dirbo muziejininku Vilniuje. 1989 
m. dalyvavo atkuriant Lietuvos 
atsargos karininkų sąjungą. Tais 
metais atgaivino “Kardo” žurnalą 
ir 10 metų buvo jo vyriausiu re
daktoriumi. Per dešimt nepri
klausomybės metų A. Martinionis 
parašė ar parengė spaudai 40 lei
dinių Lietuvos kariuomenės isto
rijos tema. Jis buvo apdovanotas 
Gedimino IV laipsnio ordinu. Pa
laidotas Saltoniškių kapinėse.

PLEČIA AMBASADĄ
Kaip skelbia BNS/LGTIC, 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
ambasada plečia savo patalpas ir 
pradės Konsulinio skyriaus re
montą. Skyriaus išplėtimo darbai 
prasidės artimiausiu laiku ir tęsis 
iki šių metų rudens. Bus padidin
ta laukimo salė, bus įrengtos nau
jos ir erdvios sanitarinės patalpos, 
tinkančios neįgaliesiems, priva
taus pokalbio kambarys bei pen
kios naujos darbo vietos. Per pas
taruosius pusantrų metų tris kar
tus padaugėjo Lietuvos gyventojų 
prašymų JAV vizoms gauti. Pra
ėjusiais 2000 metais JAV amba
sadoje vizai gauti apsilankė dau
giau kaip 25,000 Lietuvos gyven
tojų.

SENAMIESČIO REMONTAS
Vilniaus savivaldybės pateik

tais duomenimis, senamiesčio re
monto darbams šiemet reikėtų 
11.65 mln. litų, o visiems atgaivi
nimo programos darbams atlikti 
papildomai reikėtų dar 25.9 mln. 
litų, skelbia BNS/LGTIC. Praėju
siais metais senamiesčiui tvarkyti 
iš valstybės biudžeto bei Privati
zavimo fondo lėšų buvo skirti 4 
mln. litų, iš Kelių fondo skirta 2 
mln. litų, už kuriuos suremontuo
ta Maironio gatvė. Šiemet pro
gramos darbams finansuoti iš 
Valstybės biudžeto bus skirta 2 
mln. litų. Papildomų lėšų tikimasi 
gauti iš senamiesčio sklypų par
davimo - 10% grįžtų senamiesčio 
restauravimui. Šios lėšos būtų pa
naudojamos būtiniausiems objek
tams tvarkyti; vienas iš jų - 18 
mln. litų įvertintas Gedimino pro
spekto nuo Katedros aikštės iki 
Jogailos gatvės sutvarkymąs. Se
namiesčio atgaivinimo programa

FOUR seasonsKlZZr 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 Šalvaltytę, 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

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

O 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais)

O Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai 

KAIRYS
BALTIC EXPEDITING

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦ 
Prieš atvažiuodami ar norėdami daugiau 

informacijos nrašom skambinti
Genei Kairienei (905) 643-3334

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

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

yra suskirstyta į keletą dalių: 
bendruomenės ugdymą, sena
miesčio darbus - pastatų tvarky
mą, išorės fasadų ir stogų remon
tą, gatvių tvarkymą, dekoratyvinį 
pastatų apšvietimą, projektavimo 
darbus, aikščių, parkų ir kiemų 
tvarkymą. Religinių bendruome
nių pastatams remontuoti numa
toma skirti 760,000 litų iš savival
dybės biudžetinių ir nebiudžeti
nių lėšų.

VILNIAUS PROJEKTAI
Vilniaus savivaldybės Ekono

minės plėtros skyrius parengė in
vesticijų programą ir svarbiausių 
projektų sąrašą 2001-2003 me
tams, skelbia BNS/LGTIC. Nu
matyti 498 projektai, kurių įvyk
dymui reikės 3.65 bin. litų. Dau
giausia projektų numatyta miesto 
planavimo bei projektavimo srity
je (81), miesto administravimo — 
74, techninės žinybos - 68. Pro
jektams lėšas numatoma skirti iš 
savivaldybės biudžeto, nebiudže
tinių fondų, įmonių lėšų, iš nuo
mos mokesčio, paskolų, kreditų, 
kapitalo investicijų, Savivaldybės 
įstaigų ir privatizavimo fondų.

MOTERŲ PASKYRIMAI
Vilniaus 3-ajam policijos ko

misariato vyresniąja komisare pa
skirta Liucija Borusevičienė, pir
moji tokioms pareigoms paskirta 
moteris. Kaip praneša BNS/LG- 
TIC, 1958 m. gimusi L. Borusevi
čienė nuo 1979 m. dirba vidaus 
reikalų sistemoje. Sausio 11 d. 
Lietuvos ministeris pirmininkas 
Rolandas Paksas paskyrė Galiną 
Savickienę Valstybinės mokesčių 
inspekcijos viršininke. Ji iki to lai
ko dirbo biržos Užimtumo fondo 
apskaitos skyriaus viršininke.

GARANTINIO FONDO PATAISOS
Sausio 12 d. Lietuvos seimas 

pritarė pataisoms Garantinio fon
do įstatymui. Šiuo įstatymu, pri
imtu prieš penkis mėnesius, tiki
masi padėti bankrotavusių ar 
bankrotuojančių įmonių darbuo
tojams. Garantinis fondas kau
piamas solidarumo principu, 
Darbdaviai pagal įstatymą moka 
po 0.2 nuošimčio priskaičiuoto 
darbuotojams užmokesčio dy
džio, savo dalį įneša ir valstybė. Iš 
šio fondo mokamos nustatyto dy
džio išmokos žlugusių įmonių 
darbuotojams, neatgavusiems sa
vo atlyginimų. Fondas nebuvo 
pradėjęs veikti, nes nebuvo nusta
tyta įmokų, renkamų į garantinį 
fondą, surinkimo tvarka. Pagal 
pateiktas pataisas įmokos į garan
tinį fondą pradedamos rinkti nuo 
vasario 1 d., o išmokos iš jo išmo
kėti nuo balandžio 1 d. RSJ

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Beatas Brasas
(905) 545-8868

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

A. a. ANTANAS MARTINIONIS, atsargos majoras, vyriausias 
“Kardo” redaktorius, miręs 2000 metų gruodyje Ntr. R. Eidukevičiaus

Hamilton, Ontario
PASAULINIO GARSO DIRI

GENTAS SAULIUS SONDECKIS, 
penktadienį, sausio 19 “Hamilton 
Place Studio Theatre” dirigavo 
smuikininkės Audonės Šarpytės 
įsteigtam ir vadovaujamam kameri
niam orkestrui Lyra”. Programoje, 
skirtoje J. S. Bacho muzikai, kom
pozitoriaus 250 metų mirties pami
nėjimui solo partijas atliko pianistė 
Leokadija Paulauskaitė-Kanovičie- 
nė ir Toronto “Philharmonia” or
kestro koncertmeisteris, smuikinin
kas Arkady Yanivker. Klausytojų 
susirinko per 150, jų tarpe ir daug 
Hamiltono lietuvių, su kuriais po 
koncerto maestro S. Sondeckis ir 
prof. Silvija Sondeckienė pabend
ravo Jaunimo centre prie gražiai 
paruoštų vaišių. Šį puikų priėmimą 
surengė Elena Liaukienė su drau
gėmis ir bičiuliais. Vakaras buvo 
sėkmingas visais atžvilgiais ir baigė
si pakilioje nuotaikoje. LR.

“PAGALBA LIETUVOS VAI
KAMS” nuoširdžiai dėkoja Sue ir 
Leonui Klimaičiams už $5,000 au
ką, skirtą Leono mamos a.a. Pranės 
Dalienės 5-rių metų mirties atmini
mui. Tai parama mūsų darbams, kuri 
per meilę mirusiai motinai pasiekia 
pagalbos reikalingus vaikus Lietuvoje. 
Dar kartą ačiū vardu visų tų, kuriems 
mes tarpininkaujam - PLV k-tas

JUDITA BRENCIENĖ, Plun
gės invalidų vaikų globos draugijos 
pirmininkė, dėkoja savo globotinių 
vardu “Pagalba Lietuvos vaikams” 
šalpos būrelio moterims ir jo pirmi
ninkei F. Povilauskienei. Red.

MININT a.a. PRANĖS DALIE
NĖS 4-sias mirties metines, L. ir S. 
Klimaičiai “Vaiko tėviškės namams” 
paaukojo 5,000 dol. KLKM dr-jos 
Hamiltono skyriaus v-ba dėkoja p.p. 
Klimaičiams už tokią didelę paramą 
našlaičiams Lietuvoje.

A. a. ats. majoro ANTANO MARTINIONIO laidotuvės Saltoniškių 
kapinėse Nuotr. R. Eidukevičiaus

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

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTU DEFORMACIJOS
► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBEL1NIAI 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

HAMILTONO LIETUVIŲ PEN
SININKŲ KLUBO “ĄŽUOLAS” tra
dicinis žiemos balius įvyko š.m. 
sausio 13 d. Jaunimo centre. Susi
rinko gausus būrys hamiltoniečių ir 
vyrų choro “Aras” dalyvių su vado
ve L. Turūtaite. Popietę pradėjo 
klubo pirm. P. Šidlauskas. Pasveiki
nęs svečius priminė, kad šio rengi
nio data mums primena skaudžius 
įvykius Lietuvoje prieš 10 metų. 
Vyrų choro “Aras” dainos apie Lie
tuvą, meilę jai, kadaise paliktus 
gimtuosius namus sujaudino daly
vius. Programą vedęs V. Pečiulis, 
pasidžiaugė, kad vyrai iš Hamiltono 
sudaro nemažą dalį “Aro” choristų, 
priminė, kad prieš 23 metus buvo 
įsteigta Hamiltono lietuviška radijo 
valandėlė “Gintariniai aidai”. Cho
ro vadovė L. Turūtaitė ir akompa- 
niatorė E. Morkūnienė buvo apdo
vanotos gėlėmis.

Po maldos sekė p. Juozaitienės 
ir jos pagalbininkių paruošta vaka
rienė. Pasivaišinę, atsigaivinę kavu
te, svečiai sulaukė loterijos, kurioje 
laimė labai palanki buvo svečiams 
iš Toronto. Nuotaika buvo pakili, 
vakaras praleistas maloniai. D.G.

VAIKŲ DIENOS CENTRUI 
aukojo: $20 - K. Narbutas; $24 - 
Fred Cunningham; a.a. O. Savickie
nės atm. po $20 - Z. P. Sakalai ir L. 
Stukienė; a.a. Sofijos Pakštienės 1 
m. mirties atm. $100 - L. Kriaučiū
nienė ir šeima; $15 - A. Erštikaitie- 
nė; a.a. vyro Vlado 10 m. atm. $50 - 
Eug. Stabingienė ir šeima; $15 - 
a.a. J. Dovidaitienės atm. A. ir J. 
Gudavičiai; a.a. L. Klevo atm. po 
$10 - A. Gedminienė, A. Erštikai- 
tienė ir L. Stukienė. Be to, mūsų 
veiklą parėmė $500 auka Hamilto
no kred. koop. “Talka”. Dėkojame. 
Nuoširdžiai užjaučiame mirusiųjų 
artimuosius ir esame dėkingi už 
gausias aukas - VDC k-tas

Parama Vasario 16 
gimnazijai

Vasario 16 gimnazijos rėmėjų 
būrelio Nr. 13-14 Hamiltone vado
vas Stasys J. Dalius surinko iš na- 
rių-rėmėjų įnašus už 2001 metus. 
Sumokėjo: po $20 - B. Grajauskas, 
J. Kažemėkas, E. Lesevičienė, kun. 
J. Liauba, OFM, A. Prunskus, H. 
Rimkevičius, R. Rožanskas, P. Sty
ra, dr. B. Vidugiris, P. Žulys; po 
$25 - J. Blekaitis, P. Kanopa, Jz. 
Kažemėkas, A. Liaukus, P. Vizba
ras; po $30 - J. Krištolaitis, T. Mu- 
reika; po $50 - J. Astas, St. Kačins
kas, P. Sakalas, F. Venckevičienė; 
po $200 - E. Kronienė; $250 - St. 
Dalius; sumokėjo $7,371.50 - Leo
nas Klimaitis.

Iš būrelio pasitraukė amžiny
bėn pašaukti Antanas Garkūnas, iš
buvęs būrelio nariu 16 metų, Gedi
minas Melnykas, išbuvęs nariu 12 
metų, Vladas Stabingis, buvęs na
riu 17 metų, SLA 72 kuopa Hamil
tone, išbuvusi rėmėja 29 metus.

Naujai į rėmėjų eiles įsijungė 
Motiejus Jonikas su $20 ir Kazys 
Gudinskas su $40. Tuo būdu dabar 
šį dvigubą būrelį sudaro 26 nariai- 
rėmėjai. Savo laiku būrelis buvo iš
augęs iki trigubo, turėdamas 62 na
rius, bet dabar skubantis laikas ne
gailestingai jį sumažino palikdamas 
tik 26 narius.

Surinkti pinigai iš narių-rėmė- 
jų įnašų $8,446.50 sausio 15 d. įneš
ti į gimnazijos sąskaitą “Talkoje” 
persiuntimui’Vasario 16 gimnazijai. 
Nuo būrelio įsteigimo (1965 m.) 
per 36 metus surinkta ir išsiųsta 
Vasario 16 gimnazijai paremti 
$80,767.00.

Nuoširdžiai dėkoju visiems bū
relio nariams, kurie pastoviai kas
met vis remia Vasario 16 gimnaziją. 
Ypatinga padėka Leonui Klimai- 
čiui, kuris baigęs universitetą Wes
tern Michigan universitete 1972 m. 
ir likęs gyventi Amerikoje, pasto
viai didelėmis sumomis remia gim
naziją ir nepamiršta kitų lietuviškų 
reikalų juos remdamas. Ačiū jam. 
Kad dar daugiau būtų tos kartos to
kių nuoširdžių rėmėjų!

Vasario 16 gimnazijoje šiais 
metais mokosi 92 lietuviai ir 35 vo
kiečiai, iš viso 127 mokiniai. Lietu
vių iš Lietuvos 37, Olandijos - 1, 
Argentinos - 2, Vokietijos - 52. 
Vokietijos valstybė apmoka moky
tojų algas, bet patiems lietuviams 
reikia išlaikyti bendrabutį, todėl 
aukos ir toliau labai reikalingos.

Stasys J. Dalius, 
būrelio vadovas

A.a. BRONĖ PILIPAVIČIENĖ

Edmonton, Alta
A. a. BRONĖ PILIPAVIČIE

NĖ (Santaraitė), visai neseniai mi
rusio dr. Juozo Pilipavičiaus našlė, 
mirė š.m. sausio 6 d., palikusi labai 
liūdinčią KLB Edmontono apylin
kę, dvi dukteris Liną ir Ritą su šei
momis, gyvenančias St. Albert (Ed
montono priemiestyje) ir sūnų Ro
mą, gyvenantį Etobicoke, ON, 6 
vaikaičius-vaikaites, kitus gimines, 
draugus. Po gedulinių Mišių St. Al
bert katalikų šventovėje velionė pa
laidota “Holy Cross” kapinėse šalia 
savo vyro. Gimė Ukmergėje 1921 
m. balandžio 24 d.

A. a. Bronės likimas ir kelias į 
Kanadą buvo labai panašūs į dau
gelio lietuvių išeivių. Paliko savo 
tėvynę 1944 m. pasitraukdama su 
savo broliu Stasiu (kunigu) į Vokie
tiją. 1945 m. susituokė su savo jau
nystės draugu Juozu Pilipavičiumi. 
Brolis Stasys juos sutuokė Oberels
bach šventovėje. Jos vyras, pabai
gęs Hanoverio un-tą, išvažiavo į 
Kanadą 1948 m., palikęs Bronę su 
dviem mažais vaikais. 1949 m. ji su 
jais atvažiavo į Kanadą pas vyrą. 
1953 m. jos vyras dr. Pilipavičius 
gavo darba veterinarijos inspekto
riumi Edmontone, ir visa šeima 
persikėlė ten gyventi. 1954 m. šei
ma padidėjo dar viena dukterimi. 
Nuo pat pirmų dienų Edmontone 
Bronė ir jos vyras įsijungė aktyviai į 
Edmontono lietuvių kultūrinę bei 
religinę veiklą, kuri tęsėsi iki jų 
mirties. V.K.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus ,

(Esu "Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

© LIETLIVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

A. a. Vladas Čyvas, 85-rių me
tų amžiaus, veiklus Klyvlando lie
tuvių bendruomenės darbuotojas, 
mirė 2000 m. lapkričio 2 d. Klyv- 
lande. Velionis gimė 1915 m. vasa
rio 6 d. Leliūnų kaime, Pagirių 
valsč., Ukmergės apskr., dvylikos 
vaikų šeimoje. 1937 m. baigė Kau
no “Aušros” berniukų gimnaziją, o 
1940 m. - Karo mokyklą, gaudamas 
jaun. leitenanto laipsnį. Kauno Vy
tauto Didžiojo universitete pradėjo 
technikos studijas, įsijungdamas 
taipgi ir į pogrindžio veiklą. Artė
jant sovietams, pasitraukė į Vokie
tiją. Čia jis 1947 m. baigė Aukštąją 
technikos mokyklą Hannoveryje, 
įsigydamas inžinieriaus diplomą. 
Atsiradus galimybei, išvyko į JAV- 
bes ir apsigyveno Klyvlande. Čia 
1952 m. sukūrė šeimą su Birute 
Jucevičiūte. Išaugino ir išmokslino 
dvi dukteris ir du sūnus. Duktė 
Rita Kliorienė yra pasižymėjusi 
muzikė, giesmių ir dainų kompozi
torė, Dievo Motinos Klyvlande pa
rapijos choro “Exultate” vadovė, 
“Nerijos” mergaičių ansamblio 
steigėja ir vadovė. V. Čyvas Klyv
lande išlaikė inžinieriaus egzami
nus ir darbavosi kelių ir tiltų inžine
rijos įstaigoje.

Velionis nuo pat įsikūrimo 
Klyvlande įsijungė į lietuvių visuo
meninę veiklą. BALFo šalpos orga
nizacijoje darbavosi per 20 metų, 
eidamas pirmininko ir kitas parei
gas. Buvo Lietuvių bendruomenės 
Klyvlando apylinkės valdybos narys 
ir pirmininkas, Ateitininkų veikloje 
reiškėsi “Ateities” klube, padėda
mas organizuotis ir ateitininkiškam 
jaunimui. Dalyvavo “Dainavos” 
jaunimo stovyklos Klyvlando komi
tete, daug kaip savo srities specia
listas pasidarbavo vykdant “Daina
vos” stovyklavietės statybą. Taipgi 
aktyviai veikė Lietuvių fronto bičiu
lių sambūryje. Nesvetima jam buvo 
ir sportinė veikla. Buvo sporto klu
bo “Žaibas” pirmininkas, rėmėjas 
ir talkininkas. Jis taip pat dalyvavo 
Lietuvių fondo, lituanistinės mo
kyklos, karių “Ramovė” veikloje. 
Jis taipogi buvo veiklus ir Dievo 
Motinos parapijos narys, įvairių su
manymų dalininkas, atlikdamas per 
pamaldas ir ministranto pareigas. 
Gedulinės Mišios vyko Dievo Moti
nos parapijos šventovėje, aukoja
mos kleb. kun. G. Kijausko, SJ. Jis 
pasakė ir pamokslą, iškeldamas ve- 
lionies nuopelnus parapijai ir visam 
Klyvlando lietuvių telkiniui. Palai
dotas Visų sielų kapinėse, Chardon 
vietovėje, Ohio. Per šermenis “Dai
navos” jaunimo stovyklai, velionies 
prisiminimui, suaukota 3,200 dol.

Brazilija
Apie Brazilijos lietuvių ben

druomenės (BLB) veiklą rašoma 
šio krašto lietuvių laikraštyje “Mū
sų Lietuva” 2000 m. 8 nr. BLB 
valdyba ir Brazilijos lietuvių jauni
mo sąjunga spalio 2 d. Sao Paulo 
mieste surengė vakaronę, kurioje 
dalyvavo svečių ir iš kitų vietovių. 
Buvo pasivaišinta, pabendrauta ir 
surinkta lėšų paremti atstovams, 
vykstantiems į Lietuvių jaunimo 
kongresą Australijoje. BLB valdyba 
dėkoja Brazilijos lietuvių sąjungai 
už finansinę paramą “Nemuno” ir 
“Rambyno” tautinių šokių gru
pėms, skautams, prisidėjusiems 
prie vakaronės surengimo. Rinki
mai į BLB tarybą numatyti 2001 m. 
kovo 4 d., per šv. Kazimiero šventę. 
Vasario 16-tosios minėjimą nutarta 
rengti 2001 m. vasario 18 d., susita
rus su seselėm pranciškietėm, Vila 
Zelina vietovėje.

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
\ T X^ LIETUVIŲ KREDITO
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Rusija
Smolensko mieste, kaip rašo

ma “Pasaulio lietuvio” 2000 m. 1 
nr., veikia sekmadieninė mokykla 
“Lietuvių namai Smolenske”. Pa
sak mokyklos vadovės Astos Žie- 
niūtės-Bikbulatovos, mokykla pra
dėjo veikti prieš dvejus metus. Pir
mus metus lankė 6 vaikai, antrus - 
14 vaikų, o nuo praėjusio rudens - 
jau 28 mokiniai. Smolensko lietu
vių bendruomenę sudaro apie du 
šimtus žmonių. Sėkmingai veikti 
bendruomenei trukdo ypač savų 
patalpų neturėjimas. Už simbolinį 
mokestį nelabai kas nori duoti pa
talpą. Žmonių ekonominė būklė 
sunki, todėl lietuviškų reikalų tin
kamai paremti negali. Naujaisiais 
mokslo metais mokykloje dėstoma 
ne tik lietuvių kalba, bet ir Lietuvos 
istorija, etnokultūra. Pasak mokyk
los vadovės, rūpesčių daug, taip pat 
neišsipildžiusių svajonių grįžti į 
Lietuvą, tačiau svarbiausia - būti 
kartu. Dedamos visos pastangos, 
kad vaikai sugrįžę į Lietuvą jaustųsi 
kaip savame krašte.
Lenkija

Lenkijos lietuvių laikraščio 
“Aušra” 2000 m. 21 nr. skirtas pa
minėti šio leidinio 40 m. gyvavimo 
sukakčiai. Pirmas “Aušros” nume
ris, redaguotas Z. Stoberskio, pasi
rodė 1960 m. rugsėjo mėn. Spaus
dintas Varšuvoje, pažymėtas kaip 
Lietuvių visuomeninės kultūros 
draugijos leidinys. Išleidimu dau
giausia rūpinosi A. Skripka, J. 
Kmieliauskas, dr. M. Kmita ir kiti. 
“Aušra” nuo 1960-1972 metų ėjo 
nereguliariai, po vieną ar du nume
rius per metus. Laikraštį finansavo 
Lenkijos vidaus reik, ministerija, 
todėl turėjo jame atsispindėti tuo
metinės Lenkijos ir sovietinės Lie
tuvos siekiai. Tarp Lenkijos ir Lie
tuvos politinių vadovybių buvo su
tarimas dėl paramos Lenkijos lietu
viams “tinkamomis” kultūriniam 
darbui priemonėmis. Nepaisant 
valdiškos priežiūros, “Aušroje” ga
lėjo pasirodyti atviresni straipsniai 
negu Sov. Lietuvos spaudoje. Buvo 
rašoma apie lietuvių tautinio atgi
mimo veikėjus dr. V. Kudirką, dr. 
J. Basanavičių. 1973-1989 m. “Auš
ra” buvo spausdinama 4 kartus per 
metus ir pasižymėjo aktualiais lie
tuviams klausimais: švietimas, gim
toji kalba, saviveikla, etnografinės 
temos. Pažymėtini laikraščio ben
dradarbiai J. Maksimavičius, J. 
Vaina, J. Stoskeliūnas, J. S. Paran
sevičius. A. Suraučius, aktyvūs lie
tuvių visuomenininkai Lenkijoje. 
Pasirodydavo straipsnių žymių au
torių iš Lietuvos - pvz. V. Miliaus, 
Z. Zinkevičiaus ir kiti.

Naujas “Aušros” laikotarpis 
prasidėjo 1990 m., kai ji tapo mėn
raščiu, vadovaujant A. Sitarskienei, 
įsikūrusiai Punske. Leidinį finan
suoti perėmė Lenkijos kultūros ir 
meno ministerija. Laikraštis tapo 
tikruoju tautinių interesų reiškėju. 
Jame taipgi atsispindėjo Lenkijos 
lietuvių vieninga pozicija remti ne
priklausomos Lietuvos valstybinius 
siekius. Pasikeitė “Aušros” tonas - 
reiškiama tvirta nuomonė, reika
laujanti spręsti svarbius su Lenkijos 
tautinių mažumų klausimus. Nuo 
1992 m. “Aušra” eina kaip dvisa
vaitinis leidinys. Daug dėmesio ski
riama kultūrinio gyvenimo apžval
gai, lietuvių istorinėms bei etnogra
finėms temoms. Taipgi aptariama 
Lietuvių bendruomenės būklė Len
kijoje, šio krašto ir Lietuvos santy
kiai. Dabartinę “Aušros” redakciją 
sudaro: I. Gasperavičiūtė (vyr. re
daktorė), P. Vitkauskas, S. Birgelis 
ir B. Burdinaitė-Olow. (“Aušra” 
2000 m. 21 nr.). J. Andr.
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apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol.'ir Kanados 
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Gyva esperantininkų veikla
36-asis Lietuvos esperantininkų suvažiavimas

vo kongreso programoje. Iškil
mingame atidaryme dalyvavo ir 
Lietuvos ambasados Izraelyje 
laikinasis reikalų patikėtinis 
Mindaugas Kačerauskis.

36-osiose Baltijos esperanti
ninkų dienose Taline dalyvavo 
32 Lietuvos esperantininkai. 
Pranešimus skaitė Petras Če
liauskas ir Telesforas Lukoše
vičius.

Labai suaktyvėjo jaunieji, 
esperantininkai. Jie dalyvauja 
renginyje “Kultūra Esperanto 
Festivalo (kultūrinis esperanti
ninkų festivalis) Suomijoje, se
minare “Esperanto ir interne
tas” Švedijoje. Panevėžiečiai su 
“Monda Turismo” grupe aplan
kė 12 Europos šalių. Per Slova
kijos televiziją buvo parodytas 
filmas apie Lietuvą, kurį sukūrė 
pernai mūsų šalyje viešėjusi es
perantininkų grupė.

Padedant Lietuvos esperan
tininkų sąjungai, Makedonijoje 
buvo organizuota esperanto pa
roda apie Lietuvą. 2001 m. lie
pos 21-28 d.d. Zagrebe, Kroati
joje, vyks 86-asis pasaulinis es
perantininkų kongresas. Turiz
mo firma “Bonvoje” jau organi
zuoja grupinę kelionę autobusu 
į šį kongresą. 2002 m. toks 
kongresas įvyks Brazilijos mies
te Fortalezoje, o 2003 m. Švedi
jos mieste Geteborge. 2004 ar 
2005 metais planuojama pasau
linį esperantininkų kongresą or
ganizuoti Lietuvoje, Vilniuje. 
Lietuvos esperantininkai tai 
įvykdyti pasiryžę, yra gana ne
mažai aktyvių esperantininkų, 
gerų organizatorių. Be to, yra 
keletas Lietuvos parlamentarų, 
palaikančių tarptautinės kalbos 
idėją. Tikimasi, kad 89-tojo pa
saulinio esperantininkų kongre
so organizavimas Vilniuje bus 
įtrauktas į Lietuvos 1000-čio mi
nėjimo programą.

2001 m. liepos 7-15 d.d. Lie
tuvos žemės ūkio universiteto 
miestelyje prie Kauno vyks 37- 
osios Baltijos esperantininkų 
dienos. (BET-37)

STASYS GAIDAMAVIČIUS

Kaune 2000 m. gruodžio 
mėn. 9-10 dienomis vėl susirin
ko visos Lietuvos esperantinin
kai ir jų Svečiai iš Australijos, 
Lenkijos, Latvijos, Gudijos. Vy
tauto Didžiojo universiteto di
džiojoje salėje tame 36-ajaine 
Lietuvos esperantininkų sąjun
gos suvažiavime dalyvavo apie 
400 šios kalbos vartotojų.

Suvažiavimą pradėjo Lietu
vos esperantininkų sąjungos 
pirm. Povilas Jegorovas. Buvo 
pateikta 2000 melų darbo ata
skaita.

Pagrindinė veiklos sritis bu
vo esperanto kalbos mokymas. 
Įvairaus lygio kursai vyko Espe
rantininkų namuose Kaune, 
Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipė
doje, Mažeikiuose, Pasvalyje, 
Naujojoje Akmenėje, Visagine 
ir kt. Visi esperanto kalbos kur
sai Kaune yra nemokami, visos 
išlaidos padengiamos iš Lietu
vos esperantininkų sąjungos lė
šų. Susidomėjimas esperanto 
kalbos kursais yra labai didelis. 
Tai didele dalimi priklauso nuo 
reklamos intensyvumo žinia- 
sklaidoje.

Kalbų klausimas aktualus 
visame pasaulyje. Besigrumian
tis su nemažomis problemomis 
žurnalas “Litova Stelo” leidžia
mas reguliariai. Redaktorius 
Petras Čeliauskas žurnalą pa
ruošia laiku ir kokybiškai, ta
čiau dėl lėšų stokos' nevisada 
laiku galima jį atspausdinti. 
Šiuo metu žurnalas siunčiamas į 
38 pasaulio šalis.

Be to, buvo vystoma kita 
leidybinė veikla. Vilnietis Anta
nas Mekys paruošė ir savo lėšo
mis išleido istorinės knygelės 
“Esperanto en Litovio” (Espe
ranto Lietuvoje) penktąją dalį. 
Kauno “Aušros” spaustuvėje iš
leista Hanso Jankovskio knyga 
“Esperanto mono” (Esperantiš- 
ki pinigai). Finansuojant Lietu
vos-Italijos fondui, leidykla 
“Baltos lankos” išleido Umber
to Eko knygą “Vienu balsu per 
pasaulį” (apie L. Zamenhofą). 
Gabija Velaniškicnė išleido sa
vo poezijos knygą, kurioje yra ir 
keletas eilėraščių esperanto kal
ba. Panevėžiečiai T. Lukoševi
čius, P. Lukoševičienė, Č. Tru- 
čionis yra išvertę nemažai groži
nės literatūros į esperanto kalbą.

Lietuvos esperantininkai tu
ri gerus ryšius su tarptautinėmis 
esperantininkų organizacijomis, 
įvairiais jų veiklos centrais. Pra
eitų melų liepos 25 - rugpjūčio 
1 d.d. Izraelio mieste Tel Avive 
įvyko eilinis 85-asis pasaulinis 
esperantininkų kongresas, kur 
dalyvavo 1212 esperantininkų iš 
61 pasaulio šalies, 25 asmenų 
grupė iš Lietuvos. Pastarosios 
esperantininkai aktyviai dalyva-

Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija Romoje (dešinėje) ir “Villa Lituania”, skirta ne studentams

“Lietuvos
ALGIRDAS GUSTAITIS

Lietuvių tauta, pradėjusi at
sigauti žlugdančiose caristinės 
Rusijos ir Vokietijos okupacijo
se, pritardama knygnešių veik
lai, pirmiausia norėjo tautoje 
paskleisti nesugadintą lietuvišką 
spaudą. Patikimi kultūrininkai 
Lietuvos sostinėje Vilniuje, te
bevykstant Pirmajam pasauli
niam karui, 1917 m. rugsėjo 6 d. 
sugebėjo išleisti Lietuvos aido 
pirmąjį numerį. Leidinys išsilai
kė iki rusiškai-bolševikinio siau
bo. 1918 m. gruodžio 31 d. lei
dėjai Lietuvos aidą perkėlė į 
saugesnį Kauną. Vyriausiu re
daktorium buvo Antanas Sme
tona, redakcijos talkininkais, ar
timais bendradarbiais - Myko
las Biržiška, P. Bugailiškis, P. 
Klimas, kun. J. Stankevičius, dr. 
J. Šaulys, dail. Žmuidzinavičius, 
Liudas Noreika, kan. J. Tumas, 
J. Tūbelis ir kiti. Laikraštis per
sekiotas kitakalbių priešų.

Melai po metų nepriklauso
ma Lietuva ryškiai tvirtėjo. Tau-

Iš kairės: Zenonas Sabalis- Šiaulių banko direktorius, Kazys Svidenis - 
dailininkas, Irena Alijošiūtė - Lietuvos esperantininkų sąjungos darbuo
toja, Povilas Jegorovas - Lietuvos esp-kų sąjungos pirmininkas, Laurynas 
Skūpas - Vilniaus universiteto docentas, Stasys Gaidamavičius - in
žinierius, Arimantas Račkauskas - susisiekimo ministerijos viceministeris
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tos pagrindą sudarė kaimo gy
ventojai. Kultūrinis gyvenimas 
plėtėsi, tauta buvo patriotinė. 
Reikėjo tinkamos spaudos pro
vincijai, ūkininkams. Antanas 
Bružas, remiamas Lietuvos vy
riausybės, 1927 m, birželio mėn. 
pradėjo leisti, redaguoti ūkinin
kams skirtą savaitraštį Mūsų ry
tojus (metinė prenumerata 5 li
tai). Po metų turėjo 30,000 pre
numeratorių, bendradarbiams 
mokėjo honorarus. Netrukus 
pirmą kartą Lietuvos istorijoje 
Mūsų rytojus prašoko 100,000 
prenumeratorių. Leido su pelnu.

Mūsų rytojus 1931 m. orga
nizavo mokslinę ekspediciją į 
Braziliją, džiugles; vadovavo 
prof. Tadas Ivanauskas. Iš eks
pedicijos su talkininkais grįžęs 
su gausiais egzotinių paukščių, 
vabzdžių, gyvulių rinkiniais, ku
rie net XXI š. puošia lietuviškus 
muziejus Kaune. Tai tik vienas 
pavyzdys, kaip veikė, gyvavo ne
priklausoma Lietuva “anais lai
kais”.

Nepriklausoma Lietuva, su
stiprėjusi po 1918 vasario 16 d. 
nepriklausomybėš"atstatymo pa
skelbimo, Kaune pradėtas leisti 
“Pažangos bendrovės” Lietuvos 
aidas tapo oficialiu tautininku 
vyriausybės leidiniu. Ištisa eilė 
žmonių lietuvių talkino redakci
jai, bendradarbiavo, prenume
ravo. Redaktoriai keitėsi. Sąra
šas įvairus. V. Gustainis, 1. Šei
nius, V. Alantas, A. Merkelis, 
A. Gricius, A. Dėdelė, V. Ke- 
mežys, A. Nezabitauskas, S. Po- 
vilavičius, V. Rastenis, M. Ilgū
nas, D. Cesevičius, B. Raila, S. 
Leskaitis, L. Balvočius, J. Belec
kas ir kiti.

Minėtiems redaktoriams tal
kinant, visuomenei pageidau
jant, Lietuvos aidas 1935 m. spa
lio 29 d. pradėtas leisti dviem 
laidom: rytinė 6 valandą (kad į 
darbą vykstantieji galėtų įsigyti 
laikraštį), ir vakarinė laida 13 
vai. (kad po darbo žmonės ga
lėtų skaityti naujausias žinias). 
1939 m. gegužės 9 d. Lietuvos 
aidas pradėtas leisti trimis lai-

domis. Tuomet Lietuva dar ne
buvo atgavusi Vilniaus, skaity
tojų, prenumeratorių neužteko 
trečiajai laidai, ir 1939 gruodžio 
30 d. baigė spausdinti tris kartus 
per dieną. Sovietų Rusijai oku
pavus Lietuvą, paskutinė Lietu
vos aido laida pasirodė 1940 m. 
liepos 15 d. Iš viso nuo pirmojo 
numerio iki paskutiniojo išleido 
5544 numerius.

Atkūrus Lietuvos nepri
klausomybę 1990 m. kovo 11 d., 
kaip dabar matome, daug kas 
kitaip tvarkoma, kitaip galvoja
ma. Tai jaučia ir Lietuvos aido 
redaktoriai, prenumeratoriai, 
skaitytojai. Neįtikėtina, kad to
kiame istoriniame laikraštyje 
Nepriklausomos Lietuvos lai
kais, vyriausybei įsakius, 2000 
metais įvykdyti prievartiniai 
veiksmai todėl, kad išspausdino 
porą straipsnių 
dartą parašytų, 
dinti kai kurie 
įvykdyti vienos 
mos Lietuvoje.

Tenai rašoma apie 
nūs dabartinės vyriausybės 
veiksmus, kartais pradėtus gero
kai anksčiau. Apie tai reikia ži
noti visuomenei.

Red. pastaba. Iki šiol turi
momis žiniomis, areštuotas 
“Lietuvos aido” sąskaitos ban
kuose, pasiskundus suinteresuo
tiems asmenims. Tuo būdu sun
kinama leidyba dienraščio, ku
rio leidėjus slegia didelė skola.

Neseniai mirė populiarumu 
ir kontroversija išgarsėjęs buvęs 
Kanados ministeris pirmininkas 
Pierre Trudeau, Liberalioji Ka
nados žiniasklaida pasruvo aša
romis ir prabilo liaupsėmis apie 
mirusio nuopelnus. Taip jau pa
prastai, bent jau Amerikoje, bū
na, kai iš daugiausia kairiųjų su
jaukto šio pasaulio pasitraukia 
kuris kairus “valstybės vyras” 
(Mirę dešinieji retai taip titu
luojami).

Apie Trudeau kairumą su
žinojau 1971 m. paskaitęs 
“American Opinion” straipsnį 
apie komunistų įtaką Kanadoje. 
Pasirodo, tais metais Trudeau 
vadovavo Kanados komunistų 
partijos delegacijai “Tarptauti
nėje (komunistų) ekonominėje 
konferencijoje” Maskvoje. Jis 
vadovavo ir kitai Kanados ko
munistų delegacijai į Kiniją 
“komunizmo pergalei švęsti”. 
Ta proga jis susitiko su Mao. 
Kritikams nutildyti ir savo “an
tikomunizmui” įrodyti Trudeau 
teigė metęs sniego gniūžtes į 
Stalino statulą Raudonojoje 
aikštėje. Tačiau vienas smalsus 
(bene “Toronto Telegram”) re
porteris atrado, kad tuo metu 
Maskvoje nebuvo sniego...

Pierre Trudeau veiklą pri
minė savaitinėje “The Washing
ton Times” (2000 m. lapkričio 
13-19) laidoje paskelbtas Ar
nold Beichman’o straipsnis 
“Pierre Trudeau’s shameful re
cord” (P.T. gėdingas palikimas). 
Anot autoriaus, nei Kanados, 
nei JAV didžiojoje spaudoje ne
rasi tikro Trudeau apgailėtinos

politinės veiklos aprašymo. Jei
gu būtų bandoma tai padaryti, 
tema būtų: “Pierre Trudeau - 
Sovietų Sąjungos įtakos agen
tas, 1968-1983 m.”

A. Beichman yra Stanford 
universiteto, Hoover Instituto 
mokslininkas, neseniai parašęs 
straipsnį apie “Gyvenimą ir mir
tį Gulage”. Iš lapkričio 13-19 
d.d. straipsnio sužinome, kad 
Trudeau laidotuvėse dalyvavo ir 
Fidel Castro. Nenuostabu: Pier
re 1973 m. lankėsi Kuboje ir kė
lė tostą - “Viva Castro, Viva el 
Comcndante”. Kai Fidelis pa
dėjo Sov. Sąjungai sovietinti 
Angolą, Pierre leido Kubos ka
rinio transporto lėktuvams pasi
pildyti kuro Newfoundlande.

P. Trudeau gėrėjosi tuo, 
kaip sovietai “apgyvendino Sibi
rą”. Toronto “National Post” 
vedamajame buvo rašyta: Rea- 
gan’o pareiškimas, jog Sovietų 
sąjunga yra blogio imperija”, 
sukrėtė P. Trudeau. Vėliau jis 
pasibaisėjęs Reagan’o kritikavi
mu sovietų už Korėjos keleivi
nio lėktuvo su 269 žmonėmis 
pašovimą. “Deja, yra tiesa, kad 
mūsų laikų svarbiausiose ideo
loginėse grumtynėse P. Trudeau 
buvo blogoje pusėje, sako Ar
nold Beichman’. Tad vargu ar 
pagrįstai teigiama spaudoje, kad 
Trudeau patriotizmu “niekas 
neabejojo”. Kadangi ir dabar 
dar yra garbinančių “galantiš
ką” Pierre, nemalonių faktų 
apie jį paskelbimas rašančiam 
tikriausiai nepadinins draugų 
skaičiaus. Tačiau, anot A. Lin- 
kolno, “Tylėjimas, kai reikia 
kalbėti, padaro žmones bailiais”.

• Ačiū Dievui už knygas. Jos yra 
mirusių balsai, kurie padaro mus 
praėjusių amžių paveldėtojais (Chan
ning).

ne pagal Stan
kūnuose išvar- 
istorinai 
tautinės

faktai, 
mažu-

taisyti-

Kalėdų senelis Toronto Maironio mokykloje su padėjėjais (Dalius 
Butrimas ir Rudolf Hatta)

Toronto Mainmio mokyklos moksleiviai, pasiruošę dalyvauti kalėdinės eglutės programoje

Saugant musų gamtinį turtą
Jean Fau yra vyriausias Kanados parkų apsaugos skyriaus (Parks Canada / Parcs Canada) 
miškininkas. Jis drauge su savo kolegomis saugo augmeniją ir gyvūniją mūsų valstybiniuose 
parkuose. Jie taip pat padeda kanadiečiams susipažinti ir džiaugtis šiomis nepaprastomis 
vietovėmis. Tai tik viena iš daugelio Kanados vyriausybės teikiamų paslaugų.

Dėl papildomos informacijos apie vyriausybės teikiamas paslaugas anglų arba prancūzų 
kalbomis:
• Apsilankykite artimiausiame Kanados vyriausybės teikiamų paslaugų centre (Service

Canada Access Centre / Centre d’accės Service Canada)
• Apsilankykite www.canada.gc.ca
• Skambinkite 1 800 O-Canada (1 800 622-6232)

TTY/TDD: 1 800 465-7735 Canada

mailto:tom.senkus@sympatico.ca
http://www.canada.gc.ca
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PRAEITIS IR DABARTIS

Lietuvių kalbos plotai rytuose
Vilniaus gubernijos bajorų 

vadovo grafo A. Pliaterio anke
tiniai duomenys, išspausdinti 
Krokuvos Mokslų akademijos 
leidinyje (Anonim, Abszar języ- 
ka litewskiego w gubernii Wi- 
lenskiej. - Materialy antropolo- 
giczno-archeologiczne, t.2, dz.
l, p. 3-72). Jame nurodoma, 
kad Maišiagalos valsčiaus Bars- 
kūnų seniūnijoje XIX pabaigoje 
iš 793 gyventojų - 755 lietuviai, 
Izbelinos seniūnijoje iš 939 gy
ventojų - 873 lietuviai. Visi Jau- 
niūnų kaimo gyventojai priskirti 
prie lietuviškai kalbančių. 
Straipsnyje yra nuoroda, jog 
lenkiškai mokėjo tik kelios de
šimtys palivarkų gyventojų. To 
paties šaltinio duomenimis, Ka
lesninkuose bei Daugidonyse 
(Šalčininkų raj.) XIX š. pabai
goje visi gyventojai užregistruoti 
kaip lietuviai.

Šis ir daug kitų šaltinių (J. 
Rozvadovskio, O. Chominskio 
lietuvių kalbos paplitimo žemė
lapiai ir kt.) liudija, kad analo
giška situacija buvo ir visoje 
Pietryčių Lietuvoje.

1878 m. Maišiagolos, Pa
beržės, Sužionių, Nemenčinės, 
Tabariškių, Buivydžių, Lavoriš
kių, Medininkų, Šalčininkų ir 
kitos apylinkės kalbėjo lietuviš
kai, vaikai ir moterys nemokėjo 
lenkiškai. 1923 m. Krokuvoje iš
leistos lenkų kalbos gramatikos 
žemėlapyje lenkų kalbos plotas 
arčiausiai Lietuvos pažymėtas 
tik dabartinėje Gardino srityje 
prie Nemuno (Žr. Wilno I zie- 
mia Wilenska, t.l, 1930, p. 229).

O. Chominskio duomenimis 
(pagal žemėlapius), 1928-1933 
metais lietuvių tuose pačiuose 
Kalesninkuose bei Daugidonyse 
tebuvo likę 25-50%, o jau 1989
m. Kalesninkuose lietuviais už
sirašė 12%, o Daugidonyse - 
14% gyventojų.

Šiandien netoli Maišiagolos 
esančioje Barskūnų vietovėje, 
Daugidonyse (kaip ir dar 20 
Pietryčių Lietuvos vietovių) yra 
mokyklos tik lenkų dėstomąja 
kalba. Nors paskutinio surašy
mo duomenimis yra užsirašiusių 
ir lietuviais, bet net ir jie turi 
teisę mokytis tik lenkų dėsto
mąja kalba.

Lietuvių nutautinimui di
džiausią įtaką turėjo lietuviškų 
mokyklų uždarymas, gimtosios 
kalbos ignoravimas, išstūmimas 
iš vartojimo aplinkos. Akivaiz
du, kad po viršutiniu Vilnijos 
krašto lenko apvalkalu iš tikrųjų 
slepiasi lietuvis, kuriam šis dra
bužis buvo velkamas daugelį 
metų.

Grafo A. Pliaterio statistika
Vilniaus gubernijos dvari

ninkų vadovas grafas A. Pliate
ris 1890 metais iš valsčių viršai
čių surinko duomenis apie kiek

Maironio mokyklos tėvų komitetas. Iš kairės: Gintaras Repečka, 
Andrius Paulionis, Dalius Butrimas, Vida Smailienė, Romas Puteris, 
Paulius Šarūnas, Krishna Pilypiv, Birutė Batraks. Trūksta - Jurgio 
Kuliešiaus

vieną Vilniaus gubernijos kaimo 
gyvenvietę (miestų jis netyrė). 
Anketoje buvo klausimai apie 
gyventojų skaičių, jų tautybę ir 
namų kalbą. Šiuos anketinius 
duomenis apibendrino ir spau
doje paskelbė asmuo, pasivadi
nęs Anonimu. (Anonim, Obszar 
jęsyka litewskiego w gubernii 
Wilenskiej. - Materialy antro- 
pologiczno-archeologiczne i et- 
nografiezne. Krakow, 1898, t.3, 
dz. 2, s. 1-72).

Kadangi atsakymuose tau
tybė ir kalba ne visada sutapo 
(pvz., tautybė - lietuvis, namų 
kalba - gudų ar lenkų), Anoni
mas etninės priklausomybės kri
terijumi pasirinko jų kalbą. Yra 
užuominių apie vieno-kito vals
čiaus gyventojų tautybę, kuri 
nesutapo su jų namuose varto
jama kalba. Iš minėto straipsnio 
paaiškėja, jog A. Pliaterio duo
menyse buvo žinių, kad seniūni
jos ar jos dalies gyventojai kal
bėjo dviem ar net trim kalbomis 
(lietuvių, gudų, lenkų). Anoni
mas iš jų išrinko vieną kalbą, 
kuri jo nuomone vyravo. A. 
Pliaterio duomenyse kartais ne
buvo žinių apie atskirų kaimų, 
seniūnijų ar net valsčių gyvento
jų kalbą, o kartais kaimų sąra
šuose praleistos atskiros gyven
vietės. Trūkstamas žinias apie 
gyventojų namuose vartojamas 
kalbas Anonimas rinko iš kitų 
šaltinių, arba apsiribojo pastaba 
apie praleistų gyvenviečių skaičių.

A. Pliaterio - Anonimo 
duomenimis, dabartiniame Vil
niaus rajone - lenkų kalba šiek 
tiek kalbėta beveik tik rajono 
šiaurinėje dalyje - dabartinėse 
Nemenčinės, Šužionių ir Paber
žės seniūnijose (kitur - tik dva
ruose ir palivarkuose). Tačiau 
ten lenkų kalba buvo vartojama 
kartu su lietuvių kalba. Dau
giausia lik lietuviškai kalbančių 
būta dabartinėje Paberžės se
niūnijoje. Didžiojoje šios seniū
nijos dalyje (nuo Pikeliškių iki 
Glitiškių) vyravo mišrūs kaimai, 
kuriuose būta ir lietuviškai ir 
lenkiškai kalbančių. Šios seniū
nijos šiaurinėje dalyje aplink 
Glitiškes ir Visalaukę visi kai
mai buvo grynai lietuviški. Se
niūnijos pietuose buvo kalbėta 
ne tik lietuviškai, bet ir lenkiš
kai, o kai kuriuose dar ir gudiš
kai. Vienas kitas toks mišrus 
kaimas buvo sutinkamas ir į pie
tus nuo Paberžės seniūnijos (Pi
keliškės, Mikulionys).

Nemenčinės seniūnijos šiau
rės vakaruose - aplink Eitminiš- 
kes visi kaimai buvo lietuviški. 
Tokių kaimų - 25. Lietuviški 
kaimai vyravo ir šios seniūnijos 
šiaurės rytuose, tai Voskonys, 
Radivoniškės, Unėniškės, Kan- 
ciškės, Sliesoriškės, Sklėriškės, 
Rudausiai, Žukonys, Ružiškės, 
Santaka, Mažiulėniškės, Malū

nas, Strapa ir kt. Tik lietuvių 
kalba buvo kalbama ir kaimuo
se prie pat Nemenčinės (Kabiš- 
kės, Vilkaraistis).

Sužionių seniūnijoje Anoni
mas kaip tik lietuviškus kaimus 
nurodė - šiaurės vakaruose 
(Greičiųniškės, Lygalaukis, Snie- 
giai, Dvailiniai, Dumblė, Puzi- 
riškės, Levonys, Regeniškės, 
Reišeliškės, Kalniškės) ir pie
tuose (Minkeliai, Stakinės, Sta- 
galiai, Šiaudinė, Kreiviai, Ma
ciūnai ir kt.). Dialektologinių 
ekspedicijų ir kitų šaltinių, duo
menimis, tuo metu Dabartinė 
Sužionių seniūnijos kalbinė si
tuacija buvo panaši kaip ir Pa
beržės seniūnijoje - dauguma 
gyventojų buvo dvikalbiai. Sla- 
vėjimo banga ėjo iš pietų pusės 
- nuo Vilniaus. Kita grynai lie
tuviškų kaimų sankaupa buvo 
Dūkštų seniūnijos vakaruose, 
aplink Geisiškes: Aliejūnai, Bie- 
lazariškės, Maskviškės, Miežio- 
nys, Airėnai, Pustelninkai, Pa
kalniai. Rajono pietvakariuose, 
dabartiniame Trakų rajono pa
ribyje, kai kuriuose kaimuose 
(D. ir M. Lygainiai, Tarnėnai ir 
kt.), pagal A. Pliaterį, taip pat 
buvo vartojama tik lietuvių 
kalba.

Dabartinio Šalčininkų rajo
no teritorija aprašomu metu 
priklausė Vilniaus (aplink Šalči
ninkus), Lydos (aplink Eišiškes) 
ir dalies Ašmenos (Dieveniškių 
valsčius) apskritims. Lenkiškai 
kalbėjo tik 2% rajono gyventojų 
(buvo dvikalbiai ar net trikal
biai). Tai buvo beveik tik dvarų 
ir palivarkų gyventojai. Tik lie
tuviškai kalbėta trijose rajono 
dalyse. Dieveniškių apylinkėse, 
rajono vidurinėje dalyje ir pa
čiame vakariniame rajono pa
kraštyje. Dieveniškių pusiasaly
je beveik visi kaimai nurodyti 
kaip lietuviški.

Tokia pati lietuvių kalbos 
padėtis nurodyta rajono viduri
nėje dalyje, dabartinės Butrimo
nių ir Gerviškių seniūnijose. 
Anonimo pateiktame lietuviškų 
kaimų sąraše nurodyti šie kai
mai: Daučiūnai, D. Šėlos, Dai
nava, Padvarionys (dabar Pušy- 
niškės), Dainiškės, Čiužakam- 
pis, Kalitonys, Rudnia, Kalve
liai, Gerviškės, Pašalčės, Tribo- 
nys (Gerviškių sen.), Papiškės 
(Pabarės sen.), Čiuronys, Pasa- 
lis, Šauliai, Raščiūnai Stavido- 
nys, Kužiai, Jurgionys, Jundiliš- 
kės, Butrimonys, Rėžiai, Parais- 
tis, Janonys, Gudakampis, Nau- 
jasėdžiai, Dailidės, Ūla (Butri
monių sen.), Žagališkės, Padva
rionys (Eišiškių sen.). Šiame lie
tuviškų kaimų sąraše pasigenda
ma kai kurių kaimų, pasižymė
jusių lietuviška veikla Lenkijos 
okupacijos metais (Kaniūkai, 
Jančiūnai ir kt.).

Vakarinėje rajono dalyje 
buvo ryškus mozaikinis kalbų 
paplitimas - lietuviški kaimai 
(jie paprastai buvo didesni) bu
vo įsiterpę tarp daugiau ar ma
žiau apgulėjusių (dvikalbių, tri
kalbių). Iš lietuviškų kaimų čia 
nurodyti: Kalesninkai, Dabrai, 
Daugidonys, Purvėnai, Prūdelis 
(Kalesninkų sen.; pasigendama 
Naniškių, Pateirio ir kt.), Juršiš- 
kės, Vėžionys, Užuklonys, Gil- 
viniškės, Dainava (Dainavos 
sen.), Mišrūnai, Kiaulėkai, Gė- 
lūnai, Žygmantiškės, Visinčia, 
Kubonys (Pabarės sen. Vaka
ruose). Rajono šiaurės vakaruo
se, A. Pliaterio žiniomis, dauge
lyje kaimų buvo vartojama lie
tuvių kalba. Iš tokių kaimų 
Anonimas nurodė šiuos: Papiš
kės, Rūdninkai ir dar keliolika 
mažų gyvenviečių, įsikūrusių 
daugiausia palei Merkio upę.

“Vilnijos” informacinė grupė

Liūdna žinia 2000 m. gruo
džio 28-ąją į Lekėčius sušaukė 
ne tik tenykščius gyventojus, bet 
ir konfratrus, gimines, pažįsta
mus iš Kauno, Marijampolės, 
Šakių bei kitų miestų ar mieste
lių. Ant aukšto katafalko sausa
kimšoje šventovėje tarp žvakių 
ir gėlių - a.a. kun. Jonas Bučins
kas, sukniubęs šv. Kalėdų antrą
ją dieną per atnašautų šv. Mišių 
pradėto Aukojimo dalį...

Dvylikta valanda. Dedamas 
antvožas. Žmonių akyse ašaros. 
Iš zakristijos prelatų V. Bartuš- 
kos ir A. Maskeliūno atlydėtas 
Vilkaviškio vyskupas J. Žemai
tis, MIC, drauge su 40 kunigų 
pradeda šv. Mišias. Ganytojas 
įžangoje nušviečia turiningą At
sisveikinamojo veiklos kelią: 
svarius pasiekimus Kristaus vy
nuogyne ir bolševikinės okupa
cijos vykdytojų dažnai rengtus 
trėmimus į atokiausius užkam
pius, kol pagaliau 40 metų ati
duota šiam Šakių rajono miš
kingam kraštui.

Ordinaro balse - širdgėla. 
Šiemet laidojamas jau septinta
sis vyskupijos kunigas. Lekėtie- 
čius nelengvai aptarnaus net sa
vo susisiekimo priemonės netu
rintis klebonas iš Lukšių. Vys
kupas ragina melstis ne tik už 
Mirusįjį, bet ir karštai prašyti 
Aukščiausiąjį, kad bent vieną 
parapijos jaunuolį apšviestų pa
šaukimo malonė.

Kunigai sutartinai gieda eg
zekvijas lotyniškai. Jie, choras, 
duetas, solistės gražiai papildo 
atitinkamas švenčiamos Eucha
ristijos vietas.

Svečias pamokslininkas, bend
ravęs su Velioniu, paskyrusiu 
kunigystei 63 brandžius metus ir 
Bogotoj palikusiu vienintelį 
kurso draugą kun. V. Degutį, 
atskleidžia girdėtą kun. Jono iš
tarmę: “Trokštu, kad Visagalis 
pasiimtų mane belaikant šv. 
Mišias”.

Aidint “Libera”, bei retiems 
varpo dūžiams, aplink jaukią 
šventovę pajuda gedulo procesi
ja. Priekyje - kryžius tarp juodų 
vėliavų. Įkandin gėlių puokštės,

Muzikas ROKAS ZUBOVAS, atvykęs iš Čikagos i Torontą, atliko 
M. K. Čiurlionio minėjimo programą Toronto Lietuvių Namuose ir 
aplankė Kanados lietuvių kultūros muziejų Mississaugoje. 
Nuotraukoje svečias su muziejaus vedėja dr. RASA MAŽEIKAITE

Nuotr. D. Garbaliauskienės

PADĖKA
MŪSŲ MYLIMA MAMYTĖ, MŪSŲ MYLIMA “LĖLĖ” MOČIUTĖ

AtA
JUZELĖ DOVIDAITIENĖ

iškeliavo amžinybėn 2000 m. gruodžio 27 d.
Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos kankinių parapi

jos klebonui prel. J. Staškevičiui, klebonui kun. A. Sima
navičiui, OFM, už maldas, Mišias ir laidotuvių apeigas. 
Nuoširdi padėka visiems giminėms, karsto nešėjams - R. 
Biskiui, J. Gudinskui, M. Gudinskui, E. Kairiui, K. Ka
minskui ir J. Rickui, draugams ir pažįstamiems, pareišku- 
siems užuojautą žodžiu, raštu ir spaudoje.

Ačiū už gėles, užprašytas Mišias, aukas “Trillium 
Health Centre”, Lietuvos vaikams ir “Tėviškės žibu
riams”. Dėkojame Elenai Gudinskienei už aukų rinkimą 
pagelbėti Lietuvos vaikams. Labai dėkojame Lukui ir Do
mui Gudinskams už patarnavimus šv. Mišių metu. Nuo
širdi padėka vaikaitei Krystalytei Riekutei ir pusbroliui 
Marijui Gudinskui, už gražius skaitymus šventovėje. Dė
kojame už vargonavimą D. Radtkei ir Sandrai Mc
Cullough (Strimaitytei), už giedojimą Mišių metu. Ypa
tingas ačiū pusseseriai Gražinai Strimaitienei už rūpestin
gą velionės lankymą ligoninėje. Ačiū J. Gurklienei už pa
ruoštus pietus ir ponioms už skanumynus.

Jūsų visų meilė, parodyta mums skausmo valan
doje pasiliks mumyse amžinai.

Liūdi Tavęs - dukros: Vida, vaikaičiai Bernukas 
ir Arnikas, 

Aida su vyru Jonu Rickumi, 
vaikaičiai Krystalytė, Aliukas ir Tomukas

Prie ką tik iškastos žalumy
nais papuoštos duobės pastato
mas karstas, apsuptas žibintų. 
Marijampolės dekanas kun. J. 
Barkauskas apžvelgia Atlydėto 
nuopelnus. Gėrisi jo įrengtąja 
prakartėle, kuri taip vaizdžiai 
padeda ypač vaikams suprasti 
Jėzaus gimimo esmę. Tėvai 
kviečiami išauginti atsidavusių 
kandidatų į klierikus. Parapijie
čių atstovai nusilenkia Klebonui 
už ilgą tėvišką tarnavimą ir atsi
prašo už kai kurių abejingumą 
ar atšalimą. Kartu su žmona at
vykęs šio rašinio autorius, reikš
damas dėkingumą kilniajam 
Dievo tarnui, kuris aršaus ateiz
mo laikais, kai mokytojams 
tuoktis šventovėje buvo drau
džiama, čia prie altoriaus sutei
kė Santuokos sakramentą, skai
to savo posmus “Kristaus kariui”.

Priglaus amžiams palaikus kapas 
tylus.

Nurims varpo pratisai gausmas. 
Numiręs Aukščiausiojo valiai 

paklus...
Tik tvyros ilgai mūsų skausmas... 
Po kauburiu šaltu gimtinės 

mielos
Regės beržą, pušį ar ievą.
Nuo lopšio Apvaizdai skirtasis 

šeimos,
Tarnavęs Tėvynei ir Dievui 
Ilsėsis čia Kunigas - Kristaus 

karys,
Maldoj aplankytas tautiečių. 
Tegul Dangaus vartai jam 

atsidarys,
Kur Tėvas teisiuosius pakviečia.

Visiems atjautusiems ir pri- 
sidėjusiems dėkoja Sintautų kle
bonas prel. A. Maskeliūnas. Su
žiba į geltono smėlio kapą kry
žiumi susmaigstytos vaško žva
kės. Palaidoto slaugytoja, vyk
dydama Šeimininko valią, į vi
durinės mokyklos valgyklą pa
kviečia dalyvavusius dvasinin
kus, gimines, seniūnijos ir orga
nizacijų atstovus, giesmininkus 
gedulingiems pietums. Vysku
pas palaimina stalą, itin gausiai 
padengtą už nuo seniai taupytus 
Išėjusiojo pinigus. Valgantieji 
jautėsi tartum Jis greta sėdėtų.
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Šventos Onos gotikinė šventovė Vilniuje, kurią Napoleonas kadaise 
norėjo perkelti Paryžiun Nuotr. R. Puterio

Netvirta Rusijos Putino valdžia
DR. JONAS KUNCA

Jau daugiau kaip metai Ru
siją valdo prez. V. Putinas. Kiek 
per tą laiką pasikeitė žmonių 
gyvenimas, užsienio politika? 
Kokios yra jo valdžios ateities 
perspektyvos? Nors Rusijoj dar 
yra apylaisvė spauda ir televi
zija, bet iš jų perduodamų žinių 
sunku susidaryti aiškesnį vaizdą. 
Kaip visada, geresnę informaci
ją randame užsienyje. Šįkart. 
Carnegie Instituto pranešime.

Pagal jį, matome Rusijos 
prezidentą įtartinai dažnai ke
liaujantį po svetimus kraštus. 
Bet tų kelionių tikslas nėra aiš
kus, o laimėjimai dar neaiškes
ni. Matyt, tos kelionės turi tikslą 
parodyti tautai, kad jos prezi
dentas nesnaudžia. Jis yra tiek 
užimtas bevažinėdamas po sve
timus kraštus, kad jam nelieka 
laiko spręsti Rusijos rimtų vi
daus problemų. Taigi reikia pa
laukti, kol jis suras laiko jų 
sprendimui.

Tai nelabai įtikinantis pa
aiškinimas, kuris vargstančių gy
ventojų nepatenkina. Nors už 
prezidentą pasisako 60% ap
klaustųjų, žiniasklaida jau pra
deda kritikuoti valstybės galvą. 
Norint suprasti lyg ir neraciona
lų Putino delsimą imtis spręsti 
šalies problemas, būtina susipa
žinti su jo valdžios užkulisiais.

Nors konstitucija Rusijos 
prezidentui suteikia labai didelę 
galią, praktikoje jis ja pasinau
doti negali nesuderinęs savo 
veiksmų su trim frakcijom, ku
rios tikrumoje ir valdo šalį. Tos 
frakcijos yra: 1) Federacinė 
Saugumo organizacija (KGB), 
kuriai vadovauja Sergiejus Iva
novas; 2) liberalai, kuriem va
dovauja finansų min. Aleksiejus 
Kudrin ir ekonomijos min. Ger
manas Gref; 3) oligarchija, at
stovaujama Alekso Vološino ir 
aliuminio magneto Romano Ab
ramovičiaus. Suglaudus, tai yra 
saugumo, ekonominė ir verslo 
valdžia. Prieš priimant nutarimą 
ką nors daryli, minėtos 3 frakci
jos turi tam pritarti. Greičiausiai 
dėl to Putino kalbos yra lakoniš
kos, nieko konkretaus nepasa
kančios. Jis vengia pasakyti, kaip 
ir kada jo valdžia pagerins apgai
lėtiną šalies būklę. Vengia, nes 
pats dar nežino.

Korupcija tebeklesti. Vladi
vostoke trūksta elektros srovės 
ir vandens. Valstybė neišgali su
mokėti užsienio bankam skolų, 
nors naftos kainos pakilimas pa
didino jos pajamas. Maskva no
rėtų, kad tos skolos būtų nura
šytos. Bet skolintojai, tarp jų ir 
Vokietija, griežtai atsisako tai 
padaryti. Aišku, kad dėl to Ru
sijos iš varžytinių neparduos,

U s
u v E

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius 

bet gauti naujas paskolas vargu 
ar begalės. Tuo tarpu valdžia 
stebisi, kad po tiek daug par
duotos naftos ir dujų ji surinko 
tiek mažai mokesčių. Reikėtų 
papurtyti tos srities magnatus, 
bet Putinas to daryti neišdrįsta 
ir turbūt negali. Juk oligarchai 
sėdi jo valdžioje, atseit, yra Pu
tino sąjungininkai.

Reformų įgyvendinimo dar 
nesimato ir jo laukti negalima, 
kol nebus įvesta tvarka šalies 
administracijoj. Reformatoriai 
gali paruošti planus, bet juos 
įgyvendinti gali tik veikianti ad
ministracija. O tokios iki šiol 
nėra ir net nesimato, kad ji ga
lėtų atsirasti artimoje ateityje.

Federacinis saugumas irgi 
šlubuoja. Jis apsijuokino perė
męs “Kursko” katastrofos rei
kalą, televizijos sudrausminimą 
ir 1.1. Dėl jo nevykusių pastangų 
žiniasklaida perėjo į opozicijos 
pusę.

Čečėnijos karas, kurio ini
ciatorius buvo pats prez. V. Pu
tinas, virto rimta problema. 
Nors ten buvo pasiųsti specialūs 
daliniai, nusiaubę miestus, ka
ras dar nepasibaigė ir nežada 
baigtis. Šimtai tūkstančių Čečė
nijos pabėgėlių yra sunki našta 
kaimyninėm respublikom. Mė
ginimai įvesti naują prorusišką 
administraciją Čečėnijoj baigėsi 
nesėkme. V. Putinas, kuris pa
žadėjo greitą pergalę, dabar ne
žino ką toliau daryti. Jam be
lieka stengtis užbaigti šia nevy
kusią avantiūrą.

Sutartis su Kinija sumažinti 
jų pasienio karinių jėgų dydį ir 
kartu veikti prieš JAV hegemo
nija nėra reikšminga. Lyg atsa
kydamas į tai, naujasis prez. 
Bush, dar prieš pradėdamas eiti 
savo, pareigas, pareiškė Mask
vai: bus sustabdyta ekonominė 
parama, jei Rusijoje nebus įgy
vendinta administracinė tvarka. 
Aišku kad ir TVF (Tarptautinis 
valiutos fondas) bei pasaulio 
bankas pasielgs panašiai. Tiesa, 
V. Putinui paslaugus parlamen
tas dabar galėtų ratifikuoti sie
nų sutartį su Lietuva. Greičiau
siai taip ir bus dar prieš prez. 
Adamkaus kelionę į Maskvą.

Iki šiol prez. V. Putinui ne
pavyko padaryti reikšmingesnių 
pakeitimų nei vidaus, nei užsie
nio politikoje. Dar nepavyko įsi
tvirtinti valdžioje tiek, kad galė
tų visai savarankiškai veikti. Jis 
vaidina galingą autokratą, bet 
tikrumoje turi paklusti šešėlinei 
3-jų frakcijų valiai. Kažin ar 
pavyks ateityje. O jei ir taptų 
obsuliučiu valdovu, vargu ar su
gebėtų valdyti tą milžinišką 
kraštą.

Red. Pastaba. Išleista nauja 
dr. J. Kuncos knyga, “Laisvės 
žingsniai”, 496 psl. Išleido “Lit- 
mo”, Viršelis dail. Romo Gran
to. Pasaulio įvykių kontekste 
autorius komentuoja Lietuvos 
kelią į laisvę ir nepriklausomy
bę, taip pat nelengvus jos sava
rankiško gyvenimo žingsnius. 
Apžvelgiamų įvykių laikotarpis 
- 1980-2000 m.



ALĖ RŪTA

Vytautės Žilinskaitės humoristinių kūrinių rinkinys 
žaismas ir šmaikšti fantazija. 
Nuo pastabios ir ironiškos auto
rės plunksnos, rodos, niekur ne
pasislėps išlepęs snobas, no
menklatūrinis politikas ar apsi- 
šaukęs menininkas”.

“Tikrieji” politikai taikliau
siai parodijuojami ilgiausiame 
šios knygos atsakyme “Aukštyn 
- žemyn” (153-180 psL). Rašy
toja taikliai užgriebia ir papurto 
šių dienų Lietuvos “politiką” 
šiuose poskyriuose: Tada, Da
bar, Viršūnėje, Nedraugai, Bu
vę draugai, Trūkumai, Asmeni
nis gyvenimas, Opozicijoje ir 1.1. 
O pats įdomiausias iš poskyrių, 
kur parodijuojami lietuvių kal
bos darkytojai. Tai kandidatų į 
aukštus postus, politikų, net žy
mių pareigūnų vartojamos sveti
mybės, tarmiškumai, miesčio
niškumai, blogas žodžių kirčia
vimas, posakių vulgarybės... Tų 
pačių ydų neišvengia ir žinių 
pranešėjai per TV, radiją...

Autorė užgriebia ir meni
ninkus (“Kas nutiko?”, “Spal
vingos gastrolės”, “Žaismė žais
mėje”). Humoreskų “Žymūs 
veikėjai” - snobiški politikai, 
nepagarbieji tautai ir valstybei, 
menui... Įvairias tų sričių 
stambmenas ir smulkmenas taip 
autorė išryškina, nors ir trum
pomis humoreskomis, kad pa
skaičius nebežinai - juoktis ar 
verkti... (“Ponios”, “Žmonių 
šalis”, “Kaip rašyti šiuolaikiš
kiausią romaną” ir kt.). Parodi
juojami radijo reporteriai, kaip 
Petro Pupeikos “Dar vištoms 
nekudakavus” ar “Klausimėlis”. 
Jie pilni juokingų charakterių, 
pavyzdinga autorės dialogine 
kalba parašyti.

Trumpos humoreskos iš da
bartinės buities Lietuvoje, kla
siškai parašytos, tyliai - liūdnai 
prajuokina ir įtikina, kad lai, 
dęja, tikrovė mene (“Kaulas”, 
“Spyruoklės”, “Vienas centas”, 
“Atminties sugrąžinimas”). At
veriama įvairi žmogaus gudrybė, 
tuštybė ir kvailybė.

Tai ne vien juokinga, ne 
vien pažintinė Lietuvos nūdie
nio gyvenimo knyga; dažnai fi
losofinė potekstė, autorės inte
lektinė įžvalga paveiktų ir pa
tenkintų net psichologinių gilu
mų ieškant skaitytoją.

Vytautė Žilinskaitė, KAS AT
SITIKO? Humoreskos, saty
ros, parodijos. Išleido “Pasvi
ręs pasaulis” (Erfurto 48-18, 
LT 2043, Vilnius). Redakto
rius - Robertas Kundrotas. 
Viršelis - Algio Lankelio. Tira
žas 2000 egz. 2000 metai.

Lietuvos rašytoja Vytautė 
Žilinskaitė - plačiai žinoma hu
moriste, satyrikė ir vaikų rašyto
ja. Pasakose ryškus autorės ge
ras gamtos pažinimas ir vaiko 
vidaus pasaulio nuojauta. O 
daugybėje humoreskų, parodijų, 
satyrų suaugusiems - skaitytoją 
artina ji prie intelektualinio, po
litinio, buitinio gyvenimo paži
nimo iš juokingos pusės, kaip 
psichologinių žmogaus charak
terio niuansų žinovė. Jos raš
tuose, meniškai parašytose hu
moreskose, atsiveria žmogaus 
ydos, silpnybės ir juokingos 
kvailystės.

Ji yra išleidusi keliasdešimt 
knygų, kurių daug išversta į 
anglų, prancūzų, vokiečių, len
kų, latvių, estų kalbas.

Kai 2000 m. gale rašytoja 
buvo pakviesta į Los Angeles, ji 
scenoje (gruodžio 3) pati prisi
pažino, kad jos humoreskos ne- 
sukelsiančios garsaus juoko sa
lėje, tačiau... bus ko susimąstyti 
ir iš žmogaus silpnybių nusišyp
soti... Tai tiesa. Ji per tą Popie
tę skaitė vien iš ką tik išleistos 
knygos “Kas atsitiko?” Vėliau, 
susipažinus su šia knyga, išryš
kėjo: gal ir visa jos kūryba, tik
riausiai, žavi ją skaitant, o ne 
klausant. Šios knygos leidėjai 
taip pasisako: “Žymios lietuvių 
satyrikės naujos humoreskos, 
satyros ir parodijos. Aštrų me
nininkės žvilgsnį po Lietuvos 
politiką, kultūrą, verslą ir buitį 
lydi skalsi, lakoniška kalba, gyvi 
ir linksmi dialogai, žavus žodžių

Rašytoja VYTAUTĖ ŽILINSKAITĖ

Trys Lietuvos operos veteranai
Dirigentas Viržonis, baritonas Urvelis, tenoras Sleinys 

EGIDIJUS MAŽINTAS

Garsaus Lietuvos operos ir 
baleto teatro ilgamečio dirigen
to Vytauto Viržonio pristatyti 
nereikia. Operos maestro yra ne 
kartą lankęsis Amerikoje, diri
gavęs Čikagos Lietuvių operos 
spektaklius. Jau 40 metų maest
ro nenuilstamai Lietuvos teatre 
darbuojasi: nuolat prie naujų 
operos pastatymų žiūrovai įpra
to matyti elegantišką, visada be
sišypsantį dirigentą. Naujame P. 
Maskanji operos “Kaimo gar
bė” pastatyme vėl išvydome ta
lentingąjį operos didmeistrį, 
Lietuvos Muzikos akademijos 
profesorių.

Baritonas Jonas Urvelis, 
baigęs prof. Kipro Petrausko 
dainavimo klasę, įsijungė į Lie
tuvos operos ir baleto teatro 
spektaklius bemaž prieš 5 de
šimtis metų. Visi klasikinių ir 
šiuolaikinių operų pastatymai 
neapsiėjo be J. Urvelio malo
naus tembro baritono. Margiris, 
Valentinas, Igoris, Žermonas, 
Jeleckis ir daugelis kitų vaidme
nų patiko žiūrovams. Net išėjęs į 
pensiją Jonas Urvelis aktyviai da
lyvauja muzikiniame šalies gy
venime, visuomeninėje veikloje.

Šiandien maestro laukiamas 
svečias susitikimuose su studen
tija, Valstybės teatro sukakčių 
minėjimuose. Užkalbinau bari- 
toną'po jubiliejinio vakaro, skir
to 125-osioms Kipro Petrausko 
metinėms Vilniuje. J. Urvelis 
prisiminė, kad K. Petrauskas, 
net ir išleidęs dainininkus į pro
fesionaliąją sceną, nenustojo 
domėjęsis kūrybiniais laimėji
mais, patardavo po nesėkmingų 
pasirodymų pamokomis. Dažnai 
užeidavo po spektaklių į grimo 
kambarį, padrąsindavo, kartais 
pabardavo, bet neužgaudavo.

Tenoras A. Sleinys buvo 
baigęs kito tenoro A. Kutkaus- 
Kutkausko solinio dainavimo 

Kaune klasę. Garsus Valstybės 
teatro lyrinis tenoras A. Kutkus 
daug dėmesio skirdavo ne tik 
balso pratyboms, bet ir dainuo
jamo personažo charakterio kū
rimui. Dirigentas M. Bukša 
ypač anksti atkreipė dėmesį į ta
lentingą jaunąjį dainininką ir 
anksti patikėdavo A. Šleiniui su
dėtingas mažas partijas, reika
laujančias ne mažiau kruopštaus 
darbo ir vokalinės technikos.

Vedęs garsaus boso A. Ku
čingio dukrą, tenoras A. Šleinys 
neišvengė tremties ir iš Sibiro 
grįžo 1956-aisiais. Maestro pri
siminė, kaip D. Verdžio operos 
“Sicilijos Mišparai” Vilniuje 
dainuojant A. Kučingiui Proči- 
do ariją “O Tėvyne, brangi, pra
rasta”, atsistojo visa salė. KGB 
įsakė išleisti garsųjį bosą Kučin- 
gį (taip pat A. Kutkaus mokinį) 
į pensiją, nenorėjo valdžia turėti 
nemalonumų su drąsiu ir savo 
įsitikinimų neišsižadančiu meni
ninku. Šiuo metu A. Šleinys di
džiuojasi dukros-koncertmeiste- 
rės laimėjimais, aktyviai dalijasi 
prisiminimais apie scenos part
nerius.

Lietuvos operos veteranai. Iš kairės: J. Urvelis, A. Šleinys, V. Viržintas
Nuotr. E. Mažinto

SAULIUS SONDECKIS diriguoja kameriniam orkestrui “Lyra”, vad. A. ŠARPYTĖS, Toronto Lietuvių
Namuose š.m. sausio 21 d. Nuotr. K. Baliūnaitės

“Baltuosiuose debesyse”
IRENA JANINA 

VAIČEKAUSKAITĖ

Kartu su krintančiais klevų 
lapais ant mano rankų nusileido 
miela ir daili knyga “Baltieji de
besys”. Tai Anykščių rajono 
Svėdasų bibliotekos literatų klu
bo “Sietuva” jau antroji kūrybi
nė rinktinė. Kuklus viršelis su 
Valentino Repšio nuotraukos 
švelniu miestelio siluetu. Tituli
nis knygos puslapis su dailinin- 
ko-poeto Donato Šilinio įspū
dingu knygženkliu gražiai pri
stato “Baltuosius debesis”, tary
tum kviesdamas pasišildyti prie 
jaukaus “degančių širdžių” židi
nio ir kartu padainuoti poetės- 
muzikės Onutės Jėckienės su
kurtus posmus Svėdasams:

Tyliai merkias diena, 
Užliūliuota bangelių lopšinės. 
Leidžias gulbė balta
Ir užmiega Alaušo krantinėj.
Čia Beragis ramus 
Bangele kranto smiltį kedena, 
Čia mani Svėdasai
Kviečia grįžti ir jauną, ir seną.

Taigi šviesu ir šilta prie 
“Sietuvos” židinio, kuris gražio
mis draugystės gijomis sieja 
įvairių profesijų Svėdasų krašto 
literatus: mokytojus - pensinin
kus, jaunus pedagogus, kultūros 
ir žemės ūkio darbuotojus buvu
sius politkalinius ir tremtinius, 
vet. gydytojus ir kt.

Rinktinėje sutelkta 22-jų 
autorių kūryba. Vaižgantas - 
“deimančiukų ieškotojas” 
džiaugtųsi ir didžiuotųsi savo 
mielaisiais svėdasiškiais - kū
rėjais.

Poetė Stasė Kazlauskienė, 
kuriai Viešpats leido dar mo
kykliniame suole išgerti pirmąjį 
gurkšį iš Hipokrenės šaltinio, 
pasiunčia į skaitytojų širdis savo 
lyrikos gaivųjį lietų. Paprasti ir 
nuoširdūs eilėraščiai patrioti
niais motyvais.

Buvęs lietuvių kalbos ir lite
ratūros mokytojas Tautvydas 
Kazlauskas pateikia nemažą 
pluoštą savo kūrybos proza. Jo 
apsakymuose “Pavasario aud
ros”, “Prisikėlimas”, “Naktinių 
šviesa” daug nuoširdumo, atvi
rumo, žavaus paprastumo, švel
nios meilės, jausmų tyrumo - 
gražaus sielos švytėjimo.

Subtilaus sielos grožio aki
mis per savo pamąstymus - mi
niatiūras iš ciklo “Sename dva
re” į skaitytojų širdis žvelgia 
Raimondas Guobis. Visi jo pa
mąstymai - miniatiūros, suver
tos ant Saulės spindulio, tary
tum “deimančiukų” rožinis, ku
rio kiekvienas karolėlis yra pa
dėka Visatos Valdovui už Jo 
brangią dovaną žmogui - gam
tos grožį. Deja, liūdna, kai žmo
gus jam skirtą dovaną sutrypia, 
paverčia griuvėsiais. Autorius, 
žvelgdamas į seno dvaro apleis

tą parką, storų lapų patalu ap
klotą dumblą (buvusį skaidrų 
tvenkinį), juodomis akiduobė
mis žiojėjančius rūmų griuvė
sius, liūdnai mąsto: “Žmonių 
rankos sušildė lauko akmenis. 
Glostė, lygino, dėjo į pamatus 
(...) Statiniai spinduliavo žmo
gaus širdies ir rankų šilumą. At
ėjo kiti žmonės. Krosnyje sude
gino parketą, bet nesušilo, jiems 
buvo šalta (...) Po daugelio me
tų ateis išminčius ir paklaus: 
Kas buvo tie, kurie nesukūrė nie
ko vertingo ir nesugebėjo išsau
goti protėvių palikimo?” (54 p.).

Buvęs politkalinys Juozas 
Kepalas savo apybraižoje “Ku
nigas Vacekas Rutkovskis” 
sklandžia kalba pasakoja prisi
minimus apie lageriuose sutiktą 
lenką kun. Vaceką Rutkovskį, 
iki paskutinio atodūsio kovojusį 
už tiesą ir amžiams atgulusį šal
toje Sibiro žemėje.

Dar po kelis gražius kūrybi
nius darbelius tremties temomis 
pateikia Benas Baronas, Karoli
na Sinkevičienė ir Aliutė Elena 
Markevičiūtė.

Maloniai džiugina sielą filo
sofine mintimi atausti Violetos 
Gliaudelienės eilėraščiai, ku
riuose gausu gamtos grožio al
savimo, švelnaus žiedų kuždesio 
bei tylaus ir kantraus laukimo, 
kolei “Ramioj tėkmėj / išplauks 
balta / vandens lelija” (36 p.).

Puošia rinktinę ir Danutės 
Onos Mažliokaitės nostalgija 
dvelkiančios eilės. Ji girdi, kaip 
“Medžio širdy / sidabro paukštis 
/ skambina tylą” ir regi, kaip 
“Maži varpeliai - / skausmo la
šeliai - / byra ir byra” (166 p.).

Skaitant Petronėlės Dagy- 
tės švelnius eilėraščius, ausyse 
suskamba neretai televizijos pa-

Anykščių rajono Svėdasų bibliotekos literatų klubo “Sietuva” narių grupė

Tylumoj
Tik tylumoj - aukos altoriai.
Tik tylumoj - viltingos burės.
Atrodo, kad skausmai 

besvoriai,
Bet jie įveiks blogybių tūrį.

Tamsa - kad žvaigždės 
išryškėtų.

Audra - kad melstame 
ramumo.

Radastos žiedas - iš erškėčių, 
Sudėkim - gausim Gėrio sumų.

Už denarą
Ne visiems skirta kopti į kalną. 
Ne vienam reikia slėniuos žydėt. 
Ne visiems daug talentų į delną. 
Ne visi susisieks su žvaigždėm.

Jei pakelėm darbų sunkų barą - 
Kol varpai vakarinai sugaus, 
Tai už vieną denarą sutarę 
Negalvokim, kad gausim 

daugiau!

Anykščių rajono Svėdasų bibliote
kos literatų klubo “Sietuva” narių 
kūrybos rinktinė “Baltieji debesys”

geidavimų koncerto metu jos 
sukurtais žodžiais atliekamos 
dainos “Lietuva” posmas: “Lie
tuva - baltas rankšluostis skry
nioj, / Drobės takas sode obelų, 
/ Pakelėje smuikelis parimęs, / 
Kelio vingis, kuriuo pareinu”.

Jautri, netrumpame peda
goginio darbo kelyje subrandin
ta dailininko-poeto Donato Šili
nio lyrika. Kaip ir dera dailinin
kui, jo eilės kupinos gražių vaiz
dų.

Svėdasams, mokyklai bei 
mokiniams daug šiltų žodžių 
skiria mokytoja-poetė Žėrutė 
Semaškienė. Pasidžiaukime su 
Ja kartu, jog: “Prie Alaušo, prie 
Beragio / Sklinda Vaižganto žo
džių šviesa / “Daina”, 180 p./.

Tenka pastebėti rinktinėje 
ritmo šlubčiojimų bei kitų klai
delių. Tačiau svarbiausia, jog vi
si kūrybiniai darbeliai, išausti 
gerumo, meilės, vilties gijomis, 
it Vaivos juosia, nušvito'“Bal
tuosiuose debesyse” ir Svėdasų 
padangėje pranašauja dar gau
sesnį “Sietuvos” literatų kūrybi
nių darbų lietų.

Dienų įvairovė
Siapusybėje bangos neaiškios: 
Tai audra, tai giedra, tai migla, 
Ir sunku mums suvokti, ką 

reiškia,
Ir atrodo dalia mūs akla.

O tačiau tai klaidingos mūs 
mintys -

Nesuprantam Aukščiausio 
planų,

Visa tai dėl mūs gero supintas 
Tas vainikas spalvotų dienų.

Daugel skausmo
Daugel skausmo, melo, purvo! 
Žemės takas toks slidus!
Tegu Meilės rasos varva 
Ant kraujuojančių žaizdų, 

prisikelti, kad galėtų 
širdys brolių, seserų:
Dievas siunčia Gėrio lietų 
ant blogų ir ant genį.

Teofilija Žemaitytė, Marijampolė
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□ KILTMEJEVEIKLOJE
A. a. Stasio Šilingo (1885- 

1962), žymaus Lietuvos teisinin
ko, visuomenės veikėjo, teisingu
mo ministerio, 115-tąsis gimta
dienis buvo paminėtas 2000 m. 
lapkričio 24 d. Lietuvos mokslų 
akademijoje. Velionis gimęs Vil
niuje, teisės mokslus baigė Mask

voje ir tuoj pat stipriai įsijungė į 
lietuvišką veiklą. Maskvoje - lie
tuvių studentų dr-jos pirmininkas, 
Vilniuje jo iniciatyva pradėtas 
leisti Lietuvos žinių priedas “Auš
rinė”. Gyvendamas Vilniuje ir 
būdamas Lietuvių banko valdy
bos ir vėliau tarybos nariu, rūpi
nosi M. K. Čiurlionio paveikslų 
išsaugojimu, rinko lėšas kūri
niams pirkti iš našlės Sofijos 
Kymantaitės-Čiurlionienės. Pir
mojo pasaulinio karo metu pasi
traukęs į Rusiją, ten vadovavo 
Lietuvių dr-jai nuo karo nukentė- 
jusiems šelpti, buvo vienas iš 
“Santaros” partijos steigėjų. 
Nepr. Lietuvoje - Lietuvos valsty
bės tarybos narys, vertėsi advoka
to praktika, keletą metų ėjo tei
singumo ministerio pareigas. 
Kaip ELTA rašo, 1941 m. sovietų 
valdžios suimtas ir ištremtas į 
Sibirą, grąžintas į Lietuvą 1961 
m. Po metų Kelmėje mirė.

“Lietuviškasis švietimas Šiau
rės Amerikoje” - didelio formato, 
kietais Viršeliais įrištas, 756 psl. 
leidinys, mokyklų veiklos aprašy
mais bei gausiomis nuotraukomis 
apžvelgiantis pagrindines lietuvy
bės išlaikymo pastangas ir rezul
tatus. Knyga skirta penkiasdešimt 
metų (1949-1999) lituanistinei 
mokyklai. Redagavo Juozas Ma- 
silionis ir Stasė Petersonienė. Iš
leido Pedagoginis lituanistikos 
institutas Čikagoje, remiant Ame
rikos lietuvių fondui ir gausiems 
aukotojams. Tiražas 800 egz., kai
na $30(JAV). Antroji knygos da
lis (568-756 psl.), redaguota St. 
Petersonienės, nušviečia lietuviš
kąjį švietimą Kanadoje. Įvadinia
me žodyje redaktorė rašo: “Kas 
jau kas, o mokytojai, pasitraukę iš 
pavergtos tėvynės, savo pareigą 
pavergtai tėvynei atliko taip, kaip 
nė viena kita profesija”. Šis teigi
nys nemaža dalimi patvirtinamas 
šeštadieninių mokyklų organiza
vimu, puoselėjimu bei išlaikymu 
vadovaujant KLB švietimo komi
sijai. Išspausdintos labiausiai nu- 
sipelnusių mokytojų nuotraukos, 
skaitome ilgus mokytojų ir kai 
kurių mokyklų abiturientų sąra
šus; chronologinė tvarka rodo au
gimą bei smukimą, nuotraukos 
padeda prisiminti dirbusius, susi
pažinti su šiuo metu dar dirban
čiais. Į akis krinta didžiulis Rin- 
kūnų šeimos įnašas - velionis An
tanas Rinkūnas savo pedagogine 
patirtimi ir profesiniu talentu, jo 
dukra Giedra, tėvo pėdomis pa
sekusi, ilgamečiu vadovavimu To
ronto Maironio mokyklai bei dar
buote KLB švietimo komisijoje. 
Apskritai šis leidinys savo su
telkta medžiaga apibendrina visą 
JAV ir Kanados lietuvių tautinio 
švietimo bei auklėjimo veiklą ir 
liks naudingas kultūros istori
kams.

kryžiai kol kas dar nepagrobti, aukšta žolė pridengė nuolaužas - 
ilgamečio niokojimo pėdsakus Nuotr. M. Purvino, 2000.VI

Klaipėdos paveikslų galerijo
je 2000 m. lapkričio 30 d. įvyko 
spaudos konferencija ryšium su 
ten atidaryta nauja paroda “Lie
tuvių dailė 1920-1940”. Parodoje 
išstatyti patys vertingiausi to lai
kotarpio dailės kūriniai. Lankyto
jai gali susipažinti su žymiųjų dai
lininkų Antano Žmuidzinavi
čiaus, Adomo Varno, Kazio Ši
monio, Jono Mackevičiaus, Kaje
tono Sklėrio, M. Dobužinskio 
darbais. Paroda veiks iki š.m. 
birželio mėnesio pabaigos. Kaip 
ELTA rašo, spaudos konferenci
joje kalbėjęs Lietuvos dailės mu
ziejaus direktorius Romualdas 
Budrys teigė, jog ši paroda itin 
vertinga istorine prasme ir rodo
mi kūriniai jau seniai yra tapę 
klasika, spausdinta mokyklų va
dovėliuose ar kituose reprezenta
ciniuose leidiniuose.

Kauno valstybinis muzikinis 
teatras 2000 m. lapkričio 27 d. 
šventė savo veiklos 60 metų su
kaktį. Ta proga buvo surengtas iš
kilmingas koncertas - minėjimas, 
susilaukęs sveikinimo raštu iš 
Lietuvos prezidento V. Adam
kaus. Žodžiu sveikino valdžios, 
savivaldybių bei kultūros organi
zacijų atstovai. Programoje buvo 
rodytos įvairių spektaklių ištrau
kos. Buvusiame nepriklausomos 
Lietuvos valstybiniame teatre 
Kauno miesto sode 1940 m. lap
kričio 27 d. savo veiklą pradėjo 
operetės teatras, gavęs muzikinio 
teatro pavadinimą. Per šešis de
šimtmečius tame teatre buvo pa
statytos 238 premjeros, tarp kurių 
78 operetės, 58 operos, 54 muzi
kinės komedijos, 22 spektakliai 
vaikams, 17 baletų, 14 miuziklų ir 
kt. Nuo 1991 m. šiam teatrui 
vadovauja rež. Gintas Žilys. Teat
re dirba 40 solistų, 70 orkestro 
muzikantų, 50 choristų, 30 baleto 
šokėjų. Kaip ELTA primena, 
teatralai Kauno miesto sode įsi
kūrė 1892 m. Buvo pastatytas 
pastatas, kurio paskutiniai pato
bulinimai padaryti 1980-1984 m.

Dr. Jono Šliūpo (1861-1944), 
aušrininko, visuomenės veikėjo, 
kovotojo už lietuvybę, 140-tasis 
gimtadienis bus minimas Vilniu
je, Kaune, Šiauliuose, Palangoje 
ir kitur š.m. vasario 23 - kovo 8 
d.d. Prisimintina - velionis gimė 
1861 m. vasario 23 d. Rakandžių 
k., Šiaulių apskr. ūkininko šeimo
je. Baigė pirmuoju Mintaujos vo
kiečių gimnaziją. Studijavo filolo
giją ir teisę Maskvos ir Petrapilio 
universitetuose, bet dėl lietuviš
kos veiklos ilgą laiką turėjo slaps
tytis nuo caro žandarų, buvo su
imtas, tris mėnesius kalintas. Kurį 
laiką redavavo “Aušrą”. Slaptais 
keliais nuvykęs į JAV, ten baigė 
mediciną, stipriai reiškėsi lietuviš
koj veikloj. Grįžęs Lietuvon kurį 
laiką dirbo diplomatinėje tarny
boje, iki sovietų okupacijos buvo 
Palangos miesto burmistru. Už 
nuopelnus Lietuvai apdovanotąs 
DLK Gedimino I ir II laipsnio 
ordinais. Aušrininkų serijoje bu
vo išleistas pašto ženklas su jo 
atvaizdu. Mirė Berlyne 1944 m. 
birželio 6 d. Palaikai buvo sude
ginti ir nevežti į Tautines lietuvių 
kapines Čikagoje. 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 milijonų dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:

90-179 d. term, ind.....................3.80%
180-364 d. term.lnd....................3.85%
1 metų term, indėlius............... 4.00%
2 metų term, indėlius...............4.10%
3 metų term, indėlius...............4.25%
4 metų term, indėlius...............4.40%
5 metų term, indėlius...............4-70%
1 metų GlC-mėn.palūk............ 3.75%
1 metų GlC-met. palūk............. 4.25%
2 metų GlC-met. palūk............. 4.35%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.50%
4 metų GlC-met. palūk............. 5.00%
5 metų GlC-met. palūk............. 5.05%
RRSP, RRIFirOHOSP

“Variable"............... .............3.80%
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd.... 4.25% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd.... 4.35% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.lnd.... 4.50% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.lnd.... 5.00% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd.... 5.05% 
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..................... 7.15%
2 metų..................... 7.20%
3 metų..................... 7.30%
4 metų..................... 7.40%
5 metų..................... 7.50%

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

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

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

Kiti patarnavimai INTERAC-PLUS” kortelė
Mūsų tikslas r- 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 Ručinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W.
ir Weston Road)

LEDAS iiumiGEin rioy 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

NAMO ĮVERTINIMAS 
PER AUKŠTAS?

Mielai atsiųsiu reikalingus blankus 
Jūsų nuosavybės įvertinimo, 
peržiūrėjimo ar apeliacijos reikalu. 
Be jokio Jūsų įsipareigojimo.

SKAMBINTI

TEODORUI 
STANULIUI

RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 416-231-4937, faksas 416 769-1524.

“Aušros” žinios
- Paskutinė treniruotė parapi

jos salėje įvyks vasario 13 d. Trene
rių E. Punkrio ir E. Gatavecko 
krepšinio komandos tęs treniurotes 
Fr. Redmond mokykloje nuo vasa
rio 5 d., 8.30 v.v. Tėveliai, norintys 
prisidėti prie tėvų komiteto, prašo
mi skambinti R. Jaglowiz 416-622- 
9919.
Jaunučių pirmenybės

Šiaurės Amerikos lietuvių jau
nučių krepšinio pirmenybės įvyks 
2001 m. balandžio 28-29 d.d. Čika
goje. Vykdys - Čikagos “ASK Li- 
tuanica”. Kviečiami visi išeivijos 
lietuvių sporto klubai dalyvauti. 
Dalyvavimas saistomas su 2001 m. 
ŠALFASS-gos narių registracija. 
Visose amžiaus grupėse komandų 
skaičius neapribotas. Pradinė ko
mandų registracija privalo būti at
likta iki š.m. vasario 28 d. imtinai 
šiuo adresu: dr. Donatas Siliūnas, 
5116 Illinois Ave., Lisle, IL 60532. 
Tel. 630-852-3204; faksas: 630-852- 
4026; E-paštas: dsiliunas@aol.com 
“Web site”: www.lituanica.org

Išsamesnė informacija siunčia
ma sporto klubams. Ji taipgi teikia

ma kreipiantis aukščiau nurodytu 
adresu.

Kitos pirmenybės
2001 m. ŠALFASS-gos Vyrų 

(1966 m. gimimo ir vyresnių) ir Ve
teranų (1961 m. gim. ir vyresnių) 
krepšinio pirmenybės įvyks 2001 
kovo 31 - balandžio 1 d.d., Hamil
tone, Ont. Vykdo - Hamiltono 
“LSK Kovas”. Galutinė komandų 
registracija privalo būti atlikta iki 
2001 m. kovo 9 d. imtinai, šiuo ad
resu: Arvydas Šeštokas, 1411 Win
terbourne Dr., Oakville, Ont. L6J 
7B5. Tel. 905-829-2289 namų; 905- 
829-2183 darbo; faksas 905-829- 
5641; E-paštas: sestokas@aol.com 
Dalyvauti kviečiami visi ŠALFASS- 
gos klubai bei kiti vienetai, atlikę 
2001 metinę ŠALFASS narių re
gistraciją.

Smulkesnę informaciją gauna 
visi krepšinį kultyvuojantys ŠAL
FASS-gos klubai. Nauji vienetai, 
suinteresuoti dalyvauti šiose pirme
nybėse, prašomi kreiptis aukščiau 
nurodytu adresu. Po galutinės re
gistracijos bus paskelbtas tvarka
raštis, adresai ir kt.

ŠALFASS centro valdyba 
ir Krepšinio k-tas

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 1 20 milijonų dolerių
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Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ir trumpi, vadinamieji “pietų 
meto” (lunchtime) veikalėliai, 
užtrunką nuo 12 iki 1 valandos. 
Šiais metais tokiu bus 1935 me
tais Noel Coward parašytas 
Shadow Play. Taip pat pietų 
metu būna ir trumpų veikalų 
skaitymo programa, kurie būna 
įrašomi į juostą ir vėliau trans
liuojami per CBC radiją. Bilietų 
kainos šį sezoną nuo $75 iki 
$18; studentams ir pensinin
kams būna specialūs popiečių 
(2 vai.p.p.) vaidinimai ($20-26). 
Daugiau žinių apie festivalį bei 
nakvynes duoda festivalio kny
gutė (gaunama užsakant tele
fonu 1-800-511-SHAW) arba 
Interneto svetainėje http:ĮĮwww, 
s ha wfest. sympa tic o. c a

Imigrantų į Kanadą 2000- 
iais metais buvo daugiausia nuo 
1993 metų. Pilietybės ir imigra
cijos ministerė E. Caplan nuro
dė, kad 226,508 nauji ateiviai 
viršijo metinį vidurkį (200-225, 
000) pirmą sykį nuo 1993 metų 
rekordinio 256,741 imigrantų 
skaičiaus. Liberalai per savo 
valdymo laikotarpį žadėjo pa
kelti metinį imigrantų skaičių 
iki 1% Kanados gyventojų, arba 
maždaug 300,000, bet vis ne
įstengė. Ministerė E. Caplan šia 
proga pažadėjo pristatyti sekan
čiam parlamentui naują imigra
cijos įstatymo projektą, tobules
nį negu tą, kuris paskelbus stai
giai rinkimus atsidūrė šiukšlių 
dėžėje.

Toronto telefoninė zona 
(area code) jau dabar turi būti 
įtraukta vartojant telefono abo
nentinį numerį vietiniam pasi
kalbėjimui, nes nuo kovo 5 To
rontas turės dvi zonas: dabarti
nę 416 ir naują 647, mat 416-je 
zonoje atsirado per daug telefo
nų. Tos abi zonos nebus tiksliai 
apribotos, kaip būdavo iki šiol, 
bet bus dalinamos tame pačia
me miesto plote. Tai yra, gal 
net tame pačiame pastate du te
lefonai turės skirtingus telefoni
nės zonos kodus, todėl bus būti
na visiems vietiniams pasikalbė
jimams tose dviejose zonose 
vartoti 10-ties skaitmenų abo
nentinį numerį. Torontiečiai, 
kurie naudojasi Internetu arba 
turi automatiškai telefono nu
merius sudarančius aparatus, 
jau dabar turi keisti visus 416 
zonos numerius iš septynių į de
šimties skaitmenų sistemą. Toli
miems pasikalbėjimams sistema 
pasilieka kaip buvo: pvz. Kana
doje ir JAV reikės 11 skaitme
nų, pradedant su L Netrukus 
(balandžio 7) Toronto apylinkių 
905 telefoninė zona taip pat tu
rės būti pakeista į 10-ties skait
menų sistemą vietiniams pasi
kalbėjimams, nes birželio 9 die

ną ir ten pasidarys dviguba zo
na: 905 ir 289.

Kanados meno galerijos su
rado apie 125 meno kūrinius, 
kurie galėjo būti nacių pavogti 
arba konfiskuoti iš užimtų kraš
tų meno galerijų, muziejų bei 
privačių savininkų. Iki šiol Na
tional Gallery of Canada Otavo
je rado 100 kūrinių, o Art Gal
lery of Ontario (AGO) 25 kūri
nius, kurių nuosavybė 1933- 
1945 metų laikotarpiu nebuvo 
aiškiai dokumentuota. Jos tų 
kūrinių (tapybos darbų, pieši
nių, skulptūrų) nuotraukas pa
skelbė Internete, tikėdamos tuo 
būdu surasti tikruosius jų savi
ninkus arba tiksliau išsiaiškinti 
jų nuosavybės istoriją. Praeitų 
metų lapkritį National Gallery 
of Art Washingtone (DC) grąži
no vieną meno kūrinį, kuris bu
vo nacių nusavintas iš vienos 
Paryžiaus žydų šeimos. 1996 
metais penki piešiniai iš AGO 
rinkinio buvo grąžinti Berlyno 
muziejui, iš kur jie po karo ne
aiškiu būdu buvo atsiradę Ka
nadoje.

Victor Brown, žinomas ka
nadietis operos solistas barito
nas, mirė Ulmo mieste, Vokie
tijoje, sulaukęs 66 metų am
žiaus. Gimęs Windsor’e (Onta
rio), iš pradžių studijavo geolo
giją Western Ontario universite
te Londone, bet dar jaunas bū
damas labai mėgo dainavimą, 
turėjo gražų balsą, ir 1947 me
tais pradėjo privačiai studijuoti 
dainavimą pas Lillian Wilson. 
Jo dainavimo karjera įsibėgėjo, 
kai 1963 metais laimėjo Tarp
tautinį Mozarto konkursą Vie
noje. Dainavo daugiausia Euro
pos operų teatruose, buvo svar
biausiu (leading) Frankfurto 
operos baritonu, bet neatsisaky
davo talkininkauti operų pasta
tymuose Kanadoje, ypač Toron
to COC spektakliuose. Paskuti
nį sykį Toronte dainavo 1997 
metų rudenį I. Stravinskio Oe
dipus Rex operoje Creon, Tėbų 
karaliaus Edipo svainio, vaid
menį.

Kanados valstybinis ban
kas išleido naują $10 banknotą. 
Jis pasiliko purpurinės spalvos 
su to paties, tik kiek padidintu, 
min. pirmininko Sir John A.

VYTAS LENKUTIS, studentas iš 
Lietuvos, geras futbolo (soccer) žai- 
dėjas-vartininkas

11^ ^11 ^11

Garsina Lietuvą
1999 m. rugpjūčio mėnesį su 

kuprine ant pečių ir futbolu po pa
žastimi atskrido jaunas lietuvis stu
dentas Vytautas Lenkutis ieškoti 
mokslo ir sporto sėkmės Amerikoj. 
Vytas buvo pirmas lietuvis futboli
ninkas, gavęs stipendiją studijuoti 
Amerikos universitete. Pradėjo stu
dijas “Fairleigh Dickinson Univer
sity” (FDU), New Jersey. Pirmieji 
metai buvo sunkūs, įtempti. Reikė
jo priprasti prie naujos kultūros, 
gerai mokytis silpnai mokant anglų 
kalbą. Sunku buvo, bet Vytas dirbo 
sąžiningai ir nugalėjo visas kliūtis. 
Nors klasėje būdavo sunku, bet kai 
jis nubėgdavo į futbolo aikštę ir at
sistodavo prie vartų, jautėsi kaip 
namie. Nuo pat pirmos treniruotės 
Vytas parodė, kad Dievas jam davė 
labai stiprias rankas ir ypatingai 
greitą orientaciją. Taipgi jis puikiai 
suprasdavo žaidimo strategiją.

Po penkių rungtynių Vytas ta
po pagrindiniu komandos vartinin
ku. Jam saugojant vartus, komanda 
laimėjo 4 iš 6 paskutiniųjų rungty
nių. Antrieji Vyto metai (2000 m.) 
buvo geresni negu pirmieji. Jo ag
resyvus žaidimas, vadovavimas, 
puiki orientacija įtikino žaidėjus, 
kad jie tikrai gali juo pasitikėti. Vy
tas yra vartuose, jis gelbės juos. Su 
Vytu vartuose ir agresyviu koman
dos žaidimu, FDU pirmą kartą per 
paskutinius 11 metų laimėjo čem
pionatą. FDU tapo kaip viena ge
riausių iš 64 futbolo komandų ir 
pateko į NCAA varžybas. FDU pir
mos rungtynės buvo prieš “Univer
sity of Illinois”. FDU pralaimėjo 
2:0 rezultatu. Būtų buvę daug blo
giau, jeigu ne Vytas vartuose.

Malonu susipažinti su tokiais 
studentais kaip Vytas, nes šitie yra 
tylūs Lietuvos ambasadoriai. Per 
savo darbštumą, per savo pasiseki
mus, per bendravimą su studentais, 
su sporto žiūrovais jie kasdien gar
sina Lietuvos vardą, jos kultūrą, 
žmones. R. Gedeika

MOKAME
3.65% už 30-89 d. term, indėlius 
3.80% už 90-179 d. term, indėlius 
3.85% už 180-364 d. term. Indėlius 
4.00% už 1 m. term, indėlius 
4.10% už 2 m. term. Indėlius 
4.25% už 3 m. term. Indėlius 
4.40% už 4 m. term. Indėlius 
4.70% už 5 m. term, indėlius 
3.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.25% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
4.35% už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.50% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
5.00% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
4.95% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.75% už RRSP & RRIF ind. (var.rate) 
4.25% už RRSP & RRIF 1 m. term. ind. 
4.35% už RRSP & RRIF 2 m. term. Ind. 
4.50% už RRSP & RRIF 3 m. term. Ind. 
5.00% už RRSP & RRIF 4 m. term. ind. 
4.95% už RRSP 4 RRIF 5 m. term. ind.
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
5.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.50% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

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

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

- su keičiamu
nuošimčiu...

.7.15%

.7.20%

.7.30%

.7.40%

.7.50%

.6.75%

DUODAME
• asmenines paskolas 

Iki $250,000
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Une of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

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

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

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

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

Skautų veikla
• “Rambyno” ir “Šatrijos” tun

tai Vasario 16-tosios minėjimą ren
gia vasario 11 d. Visi tvarkingai 
uniformuoti dalyvauja Mišiose 9.30 
v.r. Lietuvos kankinių šventovėje. 
Po Mišių Anapilio salėje iškilminga 
sueiga. Renkamės parapijos salėje 
9 v. ryto. F.M.

Macdonald portretu viršutinėje 
pusėje; antroje pusėje dingo žu
vį pagavęs erelis (osprey), o atsi
rado taikdarys, stebintis kažką 
toli žiūronais, pora taikos ba
landžių, karo veteranas su pora 
jaunuolių, puokštelė raudonų 
aguonų. Bet šis banknotas turi 
daug naujų matomų ir paslėptų 
apsaugos ženklų: iškelto rašalo 
raidės/skaitmenys, paslėpti nu
meriai, vaizdai, kurie matosi tik 
pakreipus banknotą tam tikru 
kampu, ir kiti - matomi tik 
ultravioletinėje šviesoje. Pasku
tiniu metu kopijavimo aparatū
ra buvo tiek patobulinta, kad 
tapo vis lengviau kopijuoti pini
gus. Policijos pranešimai tačiau 
rodo, kad padirbtų pinigų daug 
nebūna, nes policijos metodai 
gaudant padirbėjus irgi tobulė
ja. Praeitais metais rasta apie 
100,000 padirbtų kanadiškų do
lerių banknotų, apie $5 milijonų 
arba 0.1% apyvartoje esančių 
pinigų vertės. Tuo tarpu pernai 
padirbtomis kredito kortelėmis 
buvo prarasta $108 milijonai, o 
kredito kortelių sukčiavimu dar 
$204 milijonai. Per sekančius 2 
ar 3 metus Kanados bankas ža
da išleisti atnaujintus $5, $20, 
$50 ir $100 banknotus, o $1000 
banknotas bus panaikintas, nes 
juo daugiausia naudojosi “pini
gų plovėjai” ir organizuotas kri
minalinis elementas. Visi nauji 
banknotai turės, ant jų Braille 
šriftu užrašytus numerius, kad 
pagaliau aklieji galėtų atpažinti 
banknoto vertę. G.K.

Cirrus[MasterCard]

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

GROU

PATYRĘS 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS 
netoli naujos 
PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS

Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais 

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

ANTANAS 
GENYS

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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
INSURANCE - DRAUDIMAS

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

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

Faksas 416 620-7584

ALGIS 
MEDELIS

133 Roncesvalles Avė.
TORONTO, Ont. M6R 2L2

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

$890.00
-.$1990.00
-$2390.00

I Lietuva: Išskrendant iki 30 balandžio - nuo
Kalifornija, Grd.Canyon, Las Vegas-17 kovo, 11 dienų 
Graikija ir Turkija - 28 kovo, 11 dienų
Italija (Roma, Venecija,Capri Ir t.t) - 22 balandžio, 11 dienų - $2490.00
Uurdas, Fatima, Portugalija - 28 balandžio, 13 dienų - $2375.00 
Roma, Uurdas, 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. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius.

mailto:dsiliunas@aol.com
http://www.lituanica.org
mailto:sestokas@aol.com
http://www.parama.net
mailto:parama@total.net


Sausio 13-toji moksleivių akimis
NIJOLĖ BENOTIENĖ
Sausio 13, šeštadienį, To

ronto aukštesniųjų lituanistinių 
kursų moksleiviai paminėjo la
bai svarbią mūsų tautos istorijos 
datą - Sausio 13-osios dešimt
metį. Dalyvavo visi kursantai, 
“Tėviškės žiburių” redaktorė R. 
Jonaitienė, mokytojos: E.. Eh
lers, R. Žemaitytė, N. Benotie- 
nė, buvę abiturientai A. Povilai
tis ir A. Rusinas.

Prie lentos buvo iškabinti 
laikraščio “TŽ” straipsniai, 
spausdinti prieš 10 metų, ant 
lininiu rankšluosčiu užtiesto sta
lo degė 14 žvakučių. Minėjimą 
pradėjo R. Jonaitienė padary
dama laikraščių spausdintos 
medžiagos tuometinių įvykių 
apžvalgą. Po maldos už žuvusius 
A. Povilaitis paskaitė ištraukas 
iš savo paruošto projekto apie 
Sausio 13 įvykius. Mokytoja I. 
Ehlers vaizdžiai prisiminė savo 
tėvelių skaudų išsiskyrimą su 
Lietuva, kada tėvynę pradėjo 
mindžioti okupanto batai, o ji 
tuo metu buvo tik kelių metukų. 
R. Žemaitytė dalyvavusi sausio 
13 d. įvykiuose, pasidalino savo 
išgyvenimais. (OAC reiškia bai
giamąjį kursų skyrių X - Onta
rio Aeademic Credit).

Likusią šios dienos paminė
jimo dalį paskyrėme diskusi
joms, kuriose savo mintis apie 
laisvę, meilę, pasiaukojimą, tė
vynę reiškė patys moksleiviai.

Bernardas Kemeklis (OAC): 
Prieš 10 metų man buvo devy- 
neri metai. Tą naktį kartu su sa
vo tėvais ir kitais Lietuvos žmo
nėmis, kurie budėjo Vilniuje, 
stovėjau prie seimo rūmų. Sute
mus mane tėvai vedė namo, nes 
jau buvo vėlu. Grįžęs negalėjau 
užmigti. Mes tada gyvenom ne
toli Siaurės miestelio Vilniuje, 
kur buvo rusų kariuomenė. 
Drebančia širdimi stebėjau pro 
langą gatve važiuojančius tan
kus televizijos bokšto link. Nors 
buvau dar jaunas, bet tikrai su
pratau ką reiškia laisvė. Mes 
tikėjome, kad būsime laisvi. Tų 
Lietuvos didvyrių, kurie žuvo 
sausio 13-tą ir Vyt. Landsbergio 
politikos dėka, tapome nepri
klausoma Lietuvos valstybė. Pir
mieji, kurie pripažino Lietuvą, 
buvo Islandija.

C. Bates (OAC): Šios die
nos minėjimas parodė Kanados 
jaunimui tą stiprų ryšį, kuris 
mus visus suvienija, tai - lietu
vybė. Mūsų visų šaknys yra ma
žame krašte, kuris turi drąsių ir 
įtakingų žmonių. Nors ta diena 
yra labai liūdna ir skaudi, ji sim
bolizuoja Lietuvos sėkmingą 
kovą prieš rusų slegiančią 50- 
metų okupaciją. Tegul tie 14 
žmonių būna murps pavyzdys, 
kad visada reikia tikėti ir steng
tis pasiekti savo tikslą.

V. Narušytė (OAC): Laisvė 
yra galimybė išreikšti savo min
tis. Yra liūdna pagalvojus, kad 
Lietuva tiek metų neturėjo lais
vės. Žmonės negalėjo giedoti 
Lietuvos himno ar tikėti į Die
vą. Daug žmonių paaukojo vis
ką, kad jų vaikai galėtų turėti 

Sausio 13-tosios dešimtmetis buvo paminėtas ir Lietuvos preziden
tūroje Laisvės medalio įteikimu. Nuotraukoje - iškilmės dalyviai

Nuotr. R. Eidukevičiaus

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

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

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

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

stra Travel
• ■ & Services Ine.

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:
* Keliones į Lietuvą * Keliones į šiltus kraštus * Draudą * Bilietus atvyks
tantiems iš Lietuvos (pristatymas į namus per vieną parą) ‘ Dokumentų 
vertimų * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą * Dideles nuolaidas dažnai 
keliaujantiems * Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas.

SKUBU! IŠPARDAVIMAI ( VILNIŲ, KAINA IKI $900
Tel: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

geresnį gyvenimą. Tie žmonės 
už savo drąsius veiksmus yra 
svarbūs Lietuvai ir visai mūsų 
istorijai. Jie liks mūsų širdyse ir 
mintyse.

Laura DesRosier (OAC): 
Girdėdama savo mokytojas kal
bant apie baisius įvykius tą sau
sio 13 d. ir matydama jų akyse 
ašaras, aš supratau, kad gal ne 
visiškai žinau kas yra laisvė ir 
gal neįvertinu tos laisvės, kurią 
turiu gyvendama Kanadoje. Čia 
aš galiu sakyti ką galvoju, galiu 
tikėti į ką noriu. Girdėdama 
apie tuos žmones, kurie mirė 
dėl savo krašto laisvės, turiu pa
klausti save, ar aš galėčiau pa
daryti tokį patį žingsnį. Tikriau
siai, būčiau pirmoji, kuri atsisto
tų ir pradėtų skelbti savo laisvę, 
bet ar turėčiau tiek drąsos, kiek 
sausio 13 d. didvyriai, nežinau. 
Todėl aš labai žaviuosi jais.

L. Bražukaitė (OAC): Šian
dien mūsų lituanistinių kursų 
klasėje kalbėjo keli išeivijos 
žmonės ir keli iš Lietuvos, kurie 
buvo Vilniuje sausio 13 d. 1991 
m. Labai nustebau, kai išgirdau 
kas tikrai atsitiko tą naktį, ir 
kad ten buvo žmonės, kaip ir 
mes patys, kurie nusprendė, kad 
gyventi be laisvės nėra įmano
ma ir kad reikia kažką daryti. 
Buvo mums išaiškinta, kaip ko
munistai bandė atskirti lietuvį 
nuo lietuvio. Buvo išaiškinta vi
sa nuotaika, kurią labai jaus
mingai perdavė mokyt. R. Že
maitytė. Aš įsivaizdavau lietu
vius, susirinkusius iš visų Lietu
vos kampų, susikabinusius ran
komis, dainuojančius, be jokių 
ginklų tik savo širdimis kovojan
čius prieš rusų tankus. Tuo mes 
turime didžiuotis.

A. Radžiūnaitė: Sausio 13 
minėjimas, kuris įvyko šiandien, 
man priminė kaip baisu buvo 
Lietuvoje, kai tankai įvažiavo į 
Vilnių. Aš buvau labai nustebin
ta, kad visi žmonės stovėjo ap
link parlamentą ir televizijos 
bokštą ir nebijojo, kad tankai 
juos suvažinės. Jie visi buvo la
bai narsūs ir drąsūs. Aš tikrai 
nežinau, ką aš daryčiau tokioje 
situacijoje, nes tokioje padėtyje 
nesu buvusi.

Š. Balsys (OAC): Tada man 
buvo tik 7 metai. Atsimenu, 
atsikėliau tą gedulingą rytą ir iš
ėjau iš miegamojo. Mano sene
liai ir mama sėdėjo prie televi
zoriaus apsiverkę, pilni baimės 
ir skausmo. Aš buvau per jau
nas suprasti visa tai. Man tuo 
metu net neleido žiūrėti žinių, 
nes buvo per žiauru matyti gy
vus žmones, traiškomus tankų. 
Su laiku man viskas išaiškėjo, 
virpantis sirenų kaukimas, ver
kiančių žmonių veidai, kruvinos 
rankos ir trispalvės, perrištos 
juodais kaspinais. Tą lemtingą 
naktį mes, lietuviai, kovojome 
už laisvę, už teisę gyventi ir, 
svarbiausia, už savo tėvynę.

D. Juknevičius (OAC): Kai 
lankiausi Lietuvoje 1992, buvo 
tik vieneri metai praėję nuo 
sausio 13 d. Tada aš nežinojau 
kas įvyko ir kodėl, bet supratau, 
kad buvo labai blogai. Dabar, 

kai žiūriu į sausio 13 d., aš ma
nau, kad žmogui kovoti prieš 
tanką yra kaip ieškoti proble
mos, bet jeigu lietuviai nebūtų 
gynę savo laisvės, tai gal ir dar 
dabar rusai būtų Lietuvoje. 
Taip pat aš manau rusai norėjo 
parodyti Lietuvai, jeigu ji ir bus 
laisva, Rusija visada liks stipres
nė, ir Lietuva turės jos bijoti.

V. Benotaitė (OAC): Aš ne
žinojau kas tikrai atsitiko Sausio 
13. Šiandien, kai sėdėjau klasėje 
ir klausiau mokytojų, mačiau 
skausmą ir liūdesį jų veiduose. 
Jų įspūdžiai mane labai paveikė. 
Aš supratau, kokia nuotaika bu
vo tą Sausio 13 d. R. Jonaitienė 
gražiai ir aiškiai paaiškino išei
vijos reakciją ir šios datos svar
bumą. A. Povilaitis ir A. Rusi
nas irgi įdomiai išreiškė paaug
lio, gimusio ne Lietuvoje jaus
mus. Man šis minėjimas labai 
patiko, nes gavau įspūdžius iš 
žmonių, dalyvavusių ir mačiusių 
kas įvyko, iš suaugusių žmonių, 
kurie gyvena išeivijoje, ir iš savo 
vyresnių draugų.

G. Kemeklytė: Sausio 13, 
1991 m. buvau dar visai maža ir 
tuo metu nesupratau kas vyksta 
ir kam ta laisvė. Tą dieną kaip 
tik pro mano namus važiavo 
tankai. Jaučiau kažkokią baimę 
širdyje, bet nesuvokiau kas 
vyksta. Dabar, praėjus 10 metų, 
viskas atrodo kitaip. Visos tos 
dienos, žmonių praleistos prie 
laužų, dainuojant lietuviškas 
dainas ir laukiant, išreiškė dide
lį laisvės troškimą. Ginklų mes 
neturėjome, tačiau tikėjome, 
kad visi susiviejinę ir susibūrę 
kartu galim laimėti.

R. Butrimaitė: Tą rytą, kai 
klausiau apie sausio 13 d. įvy
kius, aš beveik pradėjau verkti. 
Man skaudėjo širdį prisiminus 
tą mergaitę Loretą. Taip pat aš 
mačiau savo mokytojas kalbant 
ir kaip joms buvo sunku prisi
minti kas įvyko. Aš manau, kad 
lietuviai negalės pamiršti kas at
sitiko tą dieną. Mes esam stip
rūs savo širdyse ir laisvė mums 
labai brangi. Tie žmonės, kurie 
mirė už mūsų laisvę, man yra 
didvyriai ir aš tik galiu jiems 
sakyti - AČIŪ.

A. Batūraitė: Šiandien, sau
sio 13 d., suėjo dešimt metų po 
baisių įvykių Lietuvoje. Mes 
kursuose kalbėjome, prisiminė
me ir pasidalinome mintimis 
apie tuos žmones, kurie atidavė 
savo gyvenimus laisvai tautai. 
Aš gyvenu Kanadoje, tai netu
rėjau vaizdo, kaip buvo Lietuvo
je prieš 10 metų. Šios dienos pa
sakojimai paliko antspaudą ma
no širdyje.

A. Varatinskaitė: Prisimini
mai apie sausio 13 sugrįžta 
kiekvienais metais, atnešdami 
liūdesį, pasipiktinimą, graudulį, 
bet kartu ir garbės jausmą, kad 
tokioje mažoje šalyje plikom 
rankom žmonės turėjo tiek drą
sos ir ryžto stoti prieš plieninį 
tanką vardan laisvės, nepriklau
somybės, vardan šio krašto 
žmonių. Tie žmonės, kurie tą 
naktį paaukojo savo gyvybę dėl 
mūsų visų likusių laimės, nusi
pelno didžiausio pagerbimo ir 
dėkingumo. Aš manau, kad jei
gu tas pats pasikartotų dabar, 
žmonės nebebėgtų ginti Lietu
vos. O kodėl? Todėl, kad ši taip 
brangiai kainavusi laisvė neat
nešė žmonėm to, ko jie tikėjosi.

A. Batraks: Žiūrėdamas į 
nuotrauką žmogaus, stovinčio 
prieš tanką, aš jaučiu pasidi
džiavimą ir garbę, kad esu dalis 
to krašto, kurio kova dėl geres
nio gyvenimo baigėsi laisve! Net 
ir tankai negalėjo sustabdyti 
mūsų teisės gyventi savo na
muose. Visi tie žmonės, kurie 
paaukojo savo gyvenimus, turi 
būti prisimenami per amžius.

p sAMocrpA- h Knygų rišykla
Mįj “SAMOGITIA” 

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

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

Toronto aukštesnieji lituanistiniai kursai paminėjo Sausio 13-tosios 
dešimtmetį. Žuvusiems didvyriams pagerbti uždegamos žvakutės. Iš 
kairės: moksleiviai B. Kemeklis, A. Povilaitis, V. Narušytė, “TŽ” redak
torė R. Jonaitienė Nuotr. N. Benotienės

Sausio 13-tosios dešimtmečio minėjime Toronto lituanistiniuose kur
suose savo rašinį ta tema skaito A. Povilaitis Nuotr. N. Benotienės

SKAITYTOJAI PASISAKO
ŠVIETĖJIŠKAME DARBE
Linku “TŽ” sėkmės švietėjiš

kame darbe. Tegul jūsų žiburiavi
mas, skirtas viso pasaulio lietu
viams, retkarčiais praskaidrina niū
rias dienas ir Tėvynėje, nes sekan
čiais metais šviesesnių negalima 
prognozuoti. Aš irgi dažnai Jūsų 
šviesą susieškau užsukęs į Politinių 
kalinių būstinę Kaune.

Juozas Grušys, Kaunas
KANADIEČIŲ PAGALBA
Per Jūsų laikraščio puslapius 

norėčiau nuoširdžiai padėkoti vi
siems, kurie, negailėdami savo nei 
laiko, nei jėgų padėjo mums susipa
žinti ne tik su Kanados paliatyvia 
medicina, bet ir socialine rūpyba 
bei Kanados kultūra. Ypač daug 
mums padėjo Montrealio Aušros 
Vartų parapijos klebonas kun. K. 
Ambrasas, Kuncevičių šeima ir Mc
Gill universiteto paliatyvios medici
nos programos koordinatorė Linda 
Gulinsten. , Poniškaitienė)

Kaunas
KŪČIŲ VAKARO DRAMA IR 

OPUSIS KLAUSIMAS
Kalėdiniame “TŽ” 51-52 nr. 

buvo išspausdinta šventiška ir lietu
viams skaudžiai opų klausimą gra
žiai susiejusi apysaka “Nutolstantys 
žingsniai”. Česlovas Senkevičius, 
vis stebinąs savos grožinės plunks
nos brėžio įvairumu, trumpoje no
velėje jautrai iškelia žydaitę nuo 
hitlerinių žudynių gelbėjusios šei
mos Kūčių vakaro dramą. Gal net 
Gestape dirbęs Vilius yra paveikia
mas to vakaro nuotaikos.

Tai primena mano girdėtą įvy
kį Kaune. Jaunas vyras, Wehr- 
machto kario uniforma, vedėsi už 
rankutės paėmęs berniuką Alekso
to tiltu per Nemuną. Kuo gi šis nor
malus įvykis yra nepaprastas? Ogi 
tuo, kad “vokietis karys” buvo lie
tuvis, o berniukas - žydukas, iš
sprukęs iš geto ir vedamas Alekso
to link paslėpti. Kiek žinau, žydu
kas išliko gyvas, bet jaunas lietuvis 
žuvo Rytų fronte.

Šių dienų kaltinimus lietu
viams surišant su anų dienų dra
mom ir tragedijom, kyla klausimas: 
jeigu tas drąsus jaunuolis nebūtų 
žuvęs kovodamas prieš artėjantį 
Lietuvos okupantą, ar jis nebūtų 
šiandien persekiojamas ir vadina
mas “žydšaudžiu” vien todėl, kad 
buvo tenai, kur Hitlerio specialios 
komandos vykdė genocido planą? 
Juk tikrumoje tas jaunas lietuvis 
žuvo kovodamas prieš tą patį prie
šą, prieš kurį kovojo ir kovodami 
žuvo dešimtys tūkstančių jaunų 

amerikiečių Korėjoje ir Vietname.
Pasvėrus ant tikslių tiesos' 

svarstyklių, skaičius lietuvių žuvu
sių ir lietuvių gelbėjusių žydus, kaip 
tas jaunuolis karys ir tą žyduką slė
pusi kario motina, pasvirtų lietuvių 
naudai. Lietuvių tauta turėtų būti 
vadinama “žydų gelbėtojų tauta”.

Vilius Bražėnas, 
DeLand, Florida

Toronto
A. a. Leono Klevo atmini

mui, užjausdami žmoną Eugeni
ją ir dukrą Margaritą, džiova ir 
vėžiu sergantiems vaikams Lie
tuvoje aukojo: $100 - Eugenija 
Klovienė su dukra Margarita; 
$40 - P. Ročys su dukra Rita; 
$30 - A. I. Pūkai; $10 - M. Po- 
vilaitienė. M. P.

A. a. Vaclovo Vaitkaus at
minimui pagerbti “Tremtinių 
grįžimo fondui” aukojo: $50 - 
V. Jasinevičienė, P. Dalinda, O. 
Dalindaitė; $40 - S. J. Sinkevi
čiai; $35 - B. T. Stanuliai; $30 - 
L. Karbūnienė, M. Povilailienė; 
$20 - L. V. Sendžikai, A. Bum
bulis, D. B. Vaidilos, R. V. 
White (V. Bumbulytė), B. V. 
Saulėnas, P. V. Jankaičiai, G. 
V. Butkiai, J. Rinkūnienė, V. E. 
Krikščiūnai, Masionių šeima; 
$15 - V. Paršelis, B. Gatavec- 
kienė; $10 - V. A. Baltrušaičiai, 
N. Ankus, H. L Petkai, O. Gus
tainienė, J. Lenkaitis. Aukas su
rinko B. Matulaitienė ir M. Po- 
vilaitienė. Nuoširdžiai dėkoja - 
KLK moterų dr-jos centro valdyba

Aukos Roko Kavaliausko 
fondui palaikyti jo gyvybei: 
$5,000 (JAV) - Povilas Kanopa; 
$300 - Audronė, Julius Pau
lauskas (Gombos), Nežinoma; 
$250 (JAV) - Marytė, Vytas 
Naliai (Čikaga); $200 - Aldona 
Gailius, Pagalba Lietuvos vai
kams; $100 - St. Dalius, Algis, 
Petti Daugilis, Deanna Griffin, 
Ed, Judi Paulauskas, Fr. Povi- 
lauskas, A. Liaukus, Lilia Skok 
(Babeckaitė), Juozas, Gailė 
Krištolaičiai, A. A. Pilipavičiai, 
Jonas, Gražina Kažemėkai, 
Sandra McKee, Barry Beckett; 
$75 - Sandra Raudys; $50 - P. 
A. Prunskus, P. Kareckas, Dalia 
Pajerskaitė (Peddle), Kazys Mi
leris, Lyda Kažemėkas; $45 - G. 
Procutė ir Miss Petronis (To
ronto); $40 - Br. Vidugiris; $30 
- D. Beržaitis; $25 - Regina 
Čeponkienė (Otava); $20 - Ka
zys Baronas (Vokietija), F. 
Venckevičienė, D. Garkūnas. 
Nuoširdžiai dėkojame gerašir
džiams už didelę paramą vi
siems, prisidėjusiems auka gelbs
tint Roko Kavaliausko gyvybę, 
dėl kurios jis pats dar kovoja.

Su giliu nuoširdumu lieka
me visiems dėkingi - Evelina 
Daugilienė, Povilas Knopa ir 
Roko tėveliai - Artūras ir Eveli
na Kavaliauskai Lietuvoje.
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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.
REžVIKK Woat Realty Irto.

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

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

115 Lakeshore Rd. E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 Tel.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.,llb.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

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

Fax 416 236-1809

INTERNAT10 N A L

2455 Cawthra Rd., Unit 20 RT 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, RUSIJĄ, UKRAINĄ 

BEI KITAS EUROPOS VALSTYBES
Darbo vai. nuo pirmadienio iki šeštadienio 9 V.f. — 6 V.V.

MARGUTIS
V.I.M. 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

ATSTOVAI:MUS

Montrealyje
4359 Venise, St-Leonard

Tel: (514) 728-3612
Romas Bobykas

Toronte
2323 Bloor St.W.

Tel: (416) 604-4848
Romas Scots
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Anapilio žinios
- Sausio 28, sekmadienį, po 11 

v.r. Mišių parapijos salėje įvyko pa
rapijos visuotinis susirinkimas, ku
riame buvo apsvarstyti parapijos 
reikalai ir rotacine tvarka perrinkta 
dalis parapijos tarybos. Naujosios 
tarybos sudėtis bus paskelbta atei
nantį savaitgalį.

- Didesnė dalis pakvitavimų 
atleidimui nuo valstybinių mo
kesčių (Income Tax) jau išdalinti 
visose mūsų trijų parapijų salėse. 
Neatsiėmusieji dar galės juos pasi
imti ateinantį savaitgalį. Paskui ne
atsiimtieji pakvitavimai bus išsiun
tinėjami paštu.

- Sausio 28, sekmadienį, Vasa- 
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 
Mišias aukojo kun. Pijus Šarpnic- 
kas, OFM.

- Vasario 2 yra pirmasis mėne
sio penktadienis. Tą dieną Lietuvos 
kankinių šventovėje bus Mišios 7 
v.v., o po Mišių - Šventoji valanda 
prie išstatyto Švenčiausiojo.

- Jokia katalikiškoji mokykla 
neturi teisės ir net negali siūlyti 
mūsų parapijos tėvų vaikams eiti 
Pirmosios Komunijos ar priimti Su
tvirtinimo sakramentą svetimoje 
nelietuviškoje parapijoje. Jei kas 
taip daro, prašome pranešti parapi
jos klebonui ir duoti tų asmenų pa
vardes bei telefono numerius, kad 
klebonas galėtų jiems tai išaiškinti.

- Vasario 11, sekmadienį, 2 
v.p.p. Centennial parke (įvažiavi
mas nuo Renforth gatvės) Suvalkų 
krašto lietuvių išeivijos sambūris 
rengia vaikams pasivažinėjimą ro
gutėmis. Paskui dalyviai galės už
valgyti dešrelių ir atsigerti karštos 
kakavos. Susidomėjusius išvyka 
prašome skamtinti Teresei tel. 905 
272-8323.

- Anapilyje organizuojamos 
tinklinio komandos. Treniruotės 
vyks Anapilio salėje ir joms vado
vaus Mindaugas Leknickas. Treni
ruočių pradžia numatoma vasario 
mėnesio pabaigoje. Taipgi organi
zuojama šachmatų sekcija. Visus 
besidominčius abiem sporto šakom 
prašome registruotis pas Praną Vil
kelį tel. 905 279-1867.

- Vasario 16-tosios minėjimas 
Delhi-Tillsonburg apylinkėje bus 
vasario 17, šeštadienį, po 3 v.p.p. 
Mišių Šv. Kazimiero šventovės sa
lėje. Minėjime meninę programą 
atliks Anapilio parapijos “Angeliu
kai” ir Maironio šeštadieninės mo
kyklos kanklininkės.

- Mūsų parapijoje ugdomas iš
eivijos Lietuvių klierikų studijų 
fondas, kad ateityje iš jo nuošimčių 
būtų galima remti mūsų klierikus, 
kurie bus pasiryžę po kunigystės 
šventimų darbuotis mūsų tarpe. 
Šiuo metu fonde jau yra sutelkta 
$24,435.

- Mišios vasario 4, sekmadienį: 
9.30 už Bronių Marijošių; 11 v.r. už 
parapiją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje 3 v.p.p. už a.a. Oną-Ma- 
riją Lapavičienę; Delhi Šv. Kazimie
ro šventovėje vasario 3, šeštadienį, 3 
v.p.p. už a.a. Jurgį Stankaitį.

Lietuvių Namų žinios
- Vasario 10 d. Lietuvių Na

muose Valentino dienos proga 
įvyks šventinis pobūvis. Bus įdomi 
programa, skani vakarienė, laimi
kiais gausi loterija. Šokiams gros 
pirmą kartą besisvečiuojantis To
ronte puikus lietuvių ansamblis iš 
Detroito. Renginį ruošia lietuvių 
klubas “Santaka”. Dar yra likusių 
bilietų, dėl kurių prašome teirautis 
Lietuvių Namų raštinėje arba 
skambinti tel. 416 538-1748 Astrai 
ar 416 532-3311 Gintui.

- Vasario 4 d., 1 v.p.p. LN sek
lyčioje įvyks Visuomenės veiklos 
komiteto posėdis.

- Barui “Lokys” reikalingi tar
nautojai. Kreiptis tel. 416 532-3311.

- LN valdybos posėdis - 
vasario 1 d., 7 v.v.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai au

kojo: J. Rovas - $70 ($2,655), V. 
Jurevičius - $200 ($315). Slaugos 
namų komitetas dėkoja visiems au
kotojams už nuoširdų dosnumą ir 
paramą. Aukos priimamos Toronto 
ir Hamiltono kredito kooperaty
vuose arba siųsti adresu: Labdaros 
fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W., Toronto, ON 
M6P 1A6. Slaugos namų elektroni
nis paštas: http://members.plane- 
teer.com/~litn/

- “TŽ”, nr. 4 2001.1.23 pa
skelbta, kad Slaugos namų statybai 
nuo sausio 1 iki gruodžio 27 d. LN 
moterų būrelis aukojo $1,628.30 
turėjo būti $3,428.80. Už klaidą va
jaus komitetas atsiprašo LN mote
rų būrelio.

Patikslinimas. “TŽ” nr. 4 ži
nutėje apie maestro Sauliaus Son
deckio viešnagę Kanadoje parašyta, 
kad “susirinkusius vaišino LN 
Moterų būrelis” - turėjo būti “ir 
KLKM dr-jos Lietuvos kankinių 
parapijos skyrius”.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, sausio 

28, per 10.15 v. Mišias tautiniais 
instrumentais grojo J. Danaitienė, 
L. Gaižutienė, Ž. Janeliūnienė, T. 
Pabrėža.

- Sausio 28 d. įvyko Statybos 
vajaus komiteto informacinis susi
rinkimas, kurio metu parapijiečiai 
išklausė pranešimų apie parapijos 
statybos eigą bei finansinę būklę.

- Sutvirtinimo sakramento pa
siruošimo pamokoms registracija 
vyko sausio mėnesį. Jei yra suaugu
sių, kurie neturėjo progos priimti 
Sutvirtinimo sakramento, yra kvie
čiami skambinti į kleboniją susitarti 
dėl pasiruošimo tvarkos. Sutvirtini
mo sakramentą suteiks vyks. P. 
Baltakis, OFM, per Sekmines, bir
želio 3 d.

- Parapijos biblioteka bus ati
daryta sekmadienį vasario 4 nuo 
9.30 v. r. iki 11.30 v.r.

- Sveikiname Julių ir Pranę 
Barakauskus, kurie šeimos ir drau
gų tarpe atšventė savo auksinį ve
dybinio gyvenimo jubiliejų.

- Pakvitavimai už aukas para
pijai bus paruošti vasario pradžioj. 
Jei kas norėtų papildyti aukas 2000 
metams, gali tai padaryti iki sausio 
mėnesio pabaigos.

- Parapijos persikėlimo/staty- 
bos vajaus komitetas praneša, kad 
statybai jau surinkta - $467,994; 
dar reikia $852,006.

- Mišios sekmadienį, vasario 4:
8.15 v.r. už a.a. Juozą Matiošaitį 
(Z.A. Dobilai); 9.15 v.r. už a.a. Ge
novaitę Sodonienę (A. Mašalas);
10.15 v.r. už a.a. kun. Antaną Pra- 
kapą, OFM, (J. A. Prakapai), už 
a.a. Alfredą Stulginską - 5 mirt, 
met. (L. Stulginskienė) už a.a. Vy
tautą Sirvinską (M. Marcytė); 11.30 
v.r. už parapijiečius.

- Paskutinės Mišios senose pa
rapijos patalpose įvyks kovo 11 d. 
Kovo 3-4 d.d. parapijos salėje vyks 
baldų bei įrangos išpardavimas.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, 9.30 v. ryto pa

maldos su Šv. Komunija.
- Antradienį, vasario 6, 7.30 

v.v. parapijos tarybos posėdis Her- 
tos ir Augusto Povilaičių namuose.

Maironio mokyklos žinios
- Vasario 3 d. bus galima atsi

imti vaikų pažymėjimus (nuo dar
želio iki 8 sk.) bei pasikalbėti su 
mokytojais. Pavardės: A-M - nuo 9 
v.r. iki 10 v.r.; N-Ž - nuo 11 v.r. iki 
12 v.p.p.

- Vasario 17 d. nebus pamokų 
darželiams ir nuo 1 sk. - 8 sk. mo
kykloje, nes mokykla dalyvaus 
KLJS renginyje Prisikėlimo parapi
joje “Žengiam per Lietuvą” nuo 11 
v.r. iki 2 v.p.p. Prašom ten atvežti 
mokinius ir iš ten juos atsiimti. Bus 
jiems užkandžiai ir užsiėmimai.

- Vasario 17 d. lituanistiniai 
kursai veiks normaliai ir įprastoje 
vietoje.

- Kanklininkės (7 sk. ir 8 sk.) 
yra pakviestos atlikti dalį Vasario 
16-sios programos Delhi mieste 
šeštadienį, vasario 17 d. Prašom jas 
atvežti į mokyklą 10.30 v.r.; išva
žiuojama į Delhi 12 v.p.p., grįžtama 
8 v.v. Tėvai turi pasirašyti leidimo 
lapelį.

- Nuotraukos visų mokinių
metraščiui bus daromos vasario 24 
d. Busimieji abiturientai (8 sk. ir 
“OAC” mokiniai - berniukai) turė
tų dėvėti baltus marškinius ir kak
laraištį. Živilė

Išeivijos lietuvių klierikų stu
dijų fondui aukojo: $345 - V 
Ottienė (a.a. Kazimiero Otto 
atminimui); $100- D. Zulonienė.

A. a. Vaclovo Vaitkaus at
minimui žmona Marytė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $100.

Toronto lietuvių dramos teat
ras “Aitvaras”, vad. rež. A. Biške- 
vičienės, praeitą sekmadienį, sau
sio 28, Lietuvių Namuose sėk
mingai ir gražiai suvaidino T. 
Rutkausko trijų veiksmų kome
diją “Audra giedroje”. Vaidini
mas buvo rodomas X-jame teatrų 
festivalyje Čikagoje ir susilaukė 
gero įvertinimo. Jo pakartojimas 
Toronte sutraukė pilną salę žiū
rovų. Dl.

TORONTO LIETUVIŲ SLAUGOS NAMAI IEŠKO 
RĖMĖJO

Asmuo ar organizacija, kuri paaukos stambesnę auką 
($500,000) Slaugos namų statybai turės teisę įamžinti, pava
dinti savo pavarde ar pavadinimu statomus slaugos namus.

Šis įamžinimas liudys dabartinėms ir ateinančioms kar
toms šio asmens/organizacijos nepaprastą įnašą Lietuvių 
slaugos namams. Slaugos namų pavadinimas turės būti pa
tvirtintas Labdaros valdybos. Oficialus pakvitavimas dėl paja
mų mokesčių bus išduotas pagal gautą pinigų sumą.

DĖL PLATESNIŲ INFORMACIJŲ PRAŠOM SKAMBINTI 
vajaus komiteto pirmininkui

TEODORUI STANULIUI, tel. (416) 231-4937

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS TORONTE

RRSP ĮNEŠKITE RRSP SANTAUPAS Į MUSŲ KOOPERATYVĄ
♦ Mokame aukštas palūkanas už RRSP GIC investicijas
♦ Neimame jokio administracinio mokesčio
♦ Prieš 69-tą gimtadienį ir be jokių mokesčių galėsite lengvai 

šias santaupas pervesti į RRIF
♦ Kiekviena RRSP sutartis apdrausta iki $100,000.00
♦ Norint gauti mokesčių atleidimą už 2000 metus, įnašą į RRSP 

reikia įmokėti iki 2001 metų kovo 1 d.

RRSP PASKOLOS: imant paskolą RRSP tikslui, duosime papildomą 
nuošimtį, jei ta suma bus investuota į RRSP GIC!

SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS VALDŽIAI

Vasario 16-tos minėjimas 
Vasagoje įvyks vasario 16-tą 
dieną, penktadienį, 3 v.p.p. Va
sagos Gerojo Ganytojo misijos 
salėje. Programoje - kun. E. 
Putrimo paskaita. Koncertinę 
dalį atliks muzikė L. Turūtaitė. 
Po programos bus šilti pietūs. V.

Vasario 16-tosios šventę 
“Žengiam per Lietuvą” - Kana
dos lietuvių jaunimo sąjunga, 
padedant KLB, rengia 2001 m. 
vasario 17 d. Prisikėlimo para
pijos patalpose. KLJS prašo vi
sų pagalbos šio projekto įvykdy
mui. Visos organizacijos, an
sambliai, klubai ir kiti vienetai 
yra kviečiame įrengti “stotis” - 
stalus Lietuvai vaizduoti. Sekite 
pranešimus spaudoje.

KLJS valdyba
Visi torontiečiai maloniai 

kviečiami dalyvauti Vasario 16 
dienos minėjime š.m. vasario 
18, sekmadienį, 4 v.p.p. didžio
joje Anapilio sodybos salėje. 
Minėjimo paskaitininkas - Lie
tuvos seimo narys advokatas dr. 
Romanas Algimantas Sedlickas. 
Meninėje programoje - poezi
jos ir dainų pynė - “Prikelkime 
daina”. Dalyvaus 150 choristų iš 
Toronto ir Hamiltono.

Minėjimo metu bus renka
mos aukos KLB Toronto apy
linkei, Kanados lietuvių ben
druomenei ir Tautos fondui. Ka
nados lietuvių fondas atliks naujų 
narių registracijos vajų. Auko
jusiems bus išsiuntinėti kvitai 
pajamų mokesčiams, pagal KLB 
nustatytas gaires (20 dolerių ir 
daugiau). KLB Toronto 

apylinkės valdyba
Tradicinis mažlietuvių “Šiu

pinys” dėl Prisikėlimo parapijos 
kėlimosi į naujas patalpas šiais 
metais rengiamas Lietuvių Na
muose. Nuoširdžiai kviečiame 
visus, nuolatinius ir naujus sve
čius, antradienį, vasario mėn. 
27, 7 vai. vakaro, atvykti į Lietu
vių Namų Vytauto Didžiojo sa
lę, kur lauksime Jūsų su karštu 
šiupiniu ir atitinkamais priedais 
bei jaukia programėle. Rengėjos

Pirmų metų vadovai (C.LT.), 
kurie norėtų vadovauti vaikams 
šių metų “Kretingos” stovykla
vietėje (liepos 8-21 d.d. - lietu
viškai kalbantiems, liepos 23 d. - 
rugpjūčio 4 d. - angliškai kal
bantiems), turi įteikti prašymus 
iki vasario 28 d. Patyrę vadovai 
turi įteikti prašymus raštu iki 
kovo 30 d. Pirmas vadovų posė
dis įvyks po šv. Velykų, balan
džio mėn. Prašymus siųsti: faksu 
416 766-5537, E-paštu kune- 
dis@ican.net; arba įteikti Linai 
- 297 Kennedy Ave., Toronto, 
ON M6P 3C4.

Kanados lietuvių fondas 
pakartotinai praneša, kad orga
nizacijų veiklai ir studentams 
stipendijų anketas galima gauti 
“Paramos” ir Prisikėlimo par. 
kooperatyvuose, arba galima 
paimti iš prie KLF raštinės durų 
prikabintų vokų, arba prašyti 
paštu. Montrealyje kreiptis į B. 
Staškevičių, Otavoje - V. Ra
džiu, Hamiltone - J. Krištolaitį, 
Londone - E. Petrauską. Užpil
dytos organizacijų veiklai anke
tos privalo pasiekti fondo rašti
nę prieš š.m. kovo mėn. 5 dieną, 
o studentų prieš gegužės mėn. 
31 dieną. Prašymai iš Lietuvos 
rašomi laiško forma, be anke
tos. Inf.

dį, KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGOS VALDYBA 

DĖKOJA
visiems rėmėjams už nuoširdžią finansinę paramą. Mes 
jums visiems asmeniškai padėkosime paskelbę 
aukotojų sąrašą “Tėviškės žiburiuose”.

KLJS valdyba

Medžiotojų ir 
žūklautojų klubo

Žvėrienos vakarienė su vynu ir 
loterija.. Programoje vyrų choras 
“ARAS”, muzika V POVILONIO.

Pakvietimai: J. Šimkus tel. 416 231- 
9425, LN sekmadienio popietėse, 
pas narius ir prie įėjimo. Kaina $25.

Auksučių ŽŪM mokyklai 
Vilniaus krašto mokykloms 
Karaliaučiaus krašto mokykloms 
E. Kardelienės stipendijų fondui 
Gelgaudiškio vidurinei mokyklai
Lietuvos spaudai
Siuntiniams Gudijos liet, mokykloms 
Jūrų knygos išleidimui

KLB Toronto apylinkei

TAUTOS FONDO KANADOJE
AUKOS LIETUVAI 2000 M.

GAUTI PALIKIMAI:
G. Meškauskienė $3,875
J. Strazdas $857
K. Baltramaitis $1,000

Nuoširdžiai dėkoja -
TF Kanadoje valdyba

Česlovo Senkevičiaus kny
gos “Ketvirtoji upė” sutiktuvės 
praeitą sekmadienį, sausio 28, 
Anapilio muziejaus parodų sa- 
lėn sutraukė apie 90 tautiečių. 
Popietę pradėjo KLKK dr-jos 
“Žiburiai” valdybos pirmininkė 
ir “TŽ” redaktorė Ramūnė Sa- 
kalaitė-Jonaitienė, su įvadiniu 
žodžiu sujungdama kai kurias 
knygoje paskelbtas autoriaus 
autobiografines nuotrupas. Kny
gą apžvelgė ir iš jos vieną apsa
kymėlį paskaitė Aušra Karkie- 
nė. Visa dar papildė Vincas Pie- 
čaitis, paskaitęs keletą ištraukų. 
Knygos autorius padėkojo po
pietės rengėjams ir dalyviams, 
paskleidė minčių apie kūrybinį 
vyksmą, paskaitė keletą jau
nystėje sukurtų eilėraščių. Sve
čiams besivaišinant vynu, kava 
ir užkandėliais, besidomint Č.S. 
darbų parodėle, autorius auto- 
grafavo knygas, kurių nemažai 
nupirkta. Gautos pajamos ski
riamos būsimoms literatūri
nėms popietėms rengti. Dlv.

Kanados lietuvių žurnalistų 
sąjunga yra išleidusi knygas 
“Chosen People” ir “A. Gurevi
čiaus sąrašai”. Tai žydų gelbėto
jų knyga. Jos įvadą parašė lietu
vių ir anglų kalba G. Procuta. 
Knygos išleidimui yra aukoję: 
Amerikos lietuvių fondas, Ka
nados lietuvių fondas, Montrea- 
lio kred. unija “Litas”, Hamilto
no liet, kredito koop. “Talka”, 
Toronto Prisikėlimo par. kredi
to kooperatyvas, P. Krilavičius, 
J. Uleckas, A. Basalykas. Jų dė
ka galėjome nemokamai Lietu
voje išdalinti tūkstantį knygų 
bibliotekoms, ministerijoms ir 
kt. Žurnalistų sąjungos valdybos 
nariai gausiai rašo ne tik į Ka
nados lietuvių spaudą, bet ir 
JAV-bių bei Lietuvos. Šiuo me
tu KLŽ sąjungos valdybą suda
ro: pirm. Stasys Prakapas, vi- 
cepirm. K. Raudys, sekt. Sta
sys Dalius ir ižd. Bronius Stun
džia. Inf.

M
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2001 m. 
vasario 17, 
šeštadienį, 
6 vai. vak., 
Toronto
Lietuvių
Namuose
(1573 Bloor St.W.)

$2,000 
$1,000 
$1,000 

$500 
$300 
$210 
$200 

_______ $100
Iš viso: $5,310

$300

A. a. Jono Bleizgio 26 metų 
mirties prisiminimui žmona Ur
šulė Bleizgienė ir dukra Rūta 
Žilinskienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $100.

Algis Gineitis, pats būda
mas našlaitis, užjausdamas Lie
tuvos našlaičius, pratęsdamas 
“Tėviškės žiburių” prenumera
tą, paaukojo 20 dol. Lietuvos 
našlaičiams.

A. a. Antano Gedrimo atmi
nimui pagerbti “Tremtinių grį
žimo fondui” aukojo: $30 - Gr. 
Ir VI. Butkiai; $20 - P. Krivins- 
kienė, M. L. Paškai; $10 - M. 
Povilaitienė. Aukas surinko M. 
Povilaitienė.

A. a. Eleonorai Kulienei mi
rus, užjausdama jos sūnus Al
fredą ir Osvaldą su šeimomis 
bei kitus gimines, kovai su vėžiu 
ir džiova sergantiems vaikams 
Lietuvoje Evelina Kongys auko
jo $40 (JAV). M.P.

A. a. Vaclovo Vaitkaus at
minimui, užjausdami žmoną 
Marytę, dukras Rūtą ir Aušrą 
su šeimomis, kovai su vėžiu ir 
džiova sergantiems vaikams bei 
tremtiniams Lietuvoje aukojo: 
$50 - V. Jasinevičienė, T. D. 
Tarvydai; $40 - A. Maciai; $30 
- J. R. Dūdos; $25 - Z. P. Saka
lai; $20 - A. Pakarnienė, A. J. 
Vaškevičiai, A. V. Ulbinai, S. 
Valickis, A. Vitkienė, A. V. Ab- 
ramavičiai, M. Laurinavičienė, 
R. R. Dresher, V. V. Augėnai,
D. R. Sondos, J. Pacevičienė, V. 
V. Paškus, E. Sondienė, V. P. 
Melnykai, R. Halina, D. A. Ker
šiai; $10 - M. Bernotienė, A. 
Kanapka, A. V. Vaitoniai, B. Z. 
Romeikos, V. A. Baltrušaičiai, 
Z. Vainauskienė, E. Firavičie- 
nė, L Paškauskienė, J. R. Paš- 
kauskai, V. Paršelis, N. Ankus, 
L. P. Murauskai, V. Poškaitis,
E. Tribinevičienė, B. Ignatavi
čienė. B.M. ir M.P.

Lietuvos respublikos ambasa
dorius Rimantas Šidlauskas malo
niai sutiko atvažiuoti iš Otavos ir 
dalyvauti Vasario 16-osios minėji
me Montrealyje. Minėjimas įvyks 
vasario 18 d. Aušros Vartuose.

Trys Lietuvos karininkai atva
žiavo mokytis prancūzų kalbos St. 
Jean Kanados kariuomenės bazėje. 
Tai ktp. Dainius Dulksnys, Itn. 
Andrius Kadelkas ir Žilvinas Svet- 
lauskas. Reikia tikėtis, kad bus pro
gos su jais susitikti ir platesnei lie
tuviškai visuomenei.

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

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

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$100 - A. Rūta, V. A. Biliūnas; $55
- V. Paulius; $50 - P. Kondrotas, 
V. Piečaitis, K. Mileris, A. Regis; 
$45 - E. Klevas, J. Bitneris; $35 -
A. Empakeris; $25 - J. Tamulėnas, 
J. Račius, V. Dunderas; $15 - A. 
Petokas; $10 - V. Vygantas, dr. G. 
Murauskas, E. Bacevičius, E. Dubi
ninkas, J. Lasys, A. Deksnys, A. 
Valaškevičienė, J. Kareckas, J. Gy
lys, Z. V. Gvalda; $7 - J. Biliūnas,
B. Vileita, A. Juodvalkis, S. Domei
ka, P. Ročys; $5 - J. Mikulis, J. Po
vilaitis, S. Tumosa, K. Ališauskas, 
B. Raščiauskienė.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$60 - V. Vainutis, J. Rastapkevi- 
čius, B. A. Kozulis, I Čiurlys; $55 - 
S. Panavas, E. Karosas, J. Kiškū- 
nas, J. Mikulis, P. Joga, V. Gold- 
bergas, O. Berentas, Z. Stančikie
nė, A. Paulionis. J. Kukutis, O. 
Juodikienė, J. Vasys, K. Meškaus
kas, V. Lapaitis, E. Senkus, A. Le- 
parskas, M. Rutkevičienė, Z. Rim
ša, A. Barkauskas, P. Masys, E. 
Klevas, J. Ladyga, J. Bitneris, V. 
Lelis, B. Saulėnas, G. Miglinas, 
kun. L. Musteikis; $55 - E. Kaz
lauskas, J. Baltuonis, O. Ziminskic- 
nė, V. Prisčepionka, B. Lukošius, 
P. Zaranka, S. Baršauskienė, V. 
Anskis, A. Draugelis, L. Raslavi- 
čius, G. Repčys, E. Sondienė, M. 
Biekša, E. Petrus, O. Rimkus, E. 
Vaitkūnas, J. Augis, A. Kanapka, J. 
Brazlauskas, V. Ottienė, A. Janu- 
šis, K. Matkevičius, A. Petokas; $53
- G. Breichmanas, B. Liškauskas,
A. Liškauskas, A. Kazanavičius, V. 
Poškus, M. Levišauskas, V. Levi- 
šauskas, R. Taunys, E. Šarauskas,
B. Miklo, dr. E. Malkus, L. Ringus, 
dr. P. Vytė, K. Bubelis, A. Keblys, 
B. Kaminskas, A. Gaputis, B. Bu- 
nys, E. Seibutis, A. Šešplaukis, L. 
Jurjonas.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$100 - A. Čepulis, V. P. Jankaitis,

Vaikų savaitraščiui “Kregž
dutė” $50 aukojo J. Staškevičius.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$30 aukojo J. Lapavičius.

Vysk. K. Paltaroko viduri
nei mokyklai Panevėžyje $30 
aukojo J. Lapavičius.

Kauno arkivyskupijos vai
kų dienos centrams $25 aukojo 
D. Bartulienė (a.a. Leono Kle
vo atminimui).

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

LORNE PARK MUZIKOS 
MOKYKLA

jsikufusi 1996 m. Mississaugoje

PRIIMA NAUJUS STUDENTUS Į

Pianino • Dainavimo
• Gitaros • Teorijos • 

Vaikučių 3-6 m. amžiaus
muzikos klases

Dėl platesnės informacijos 
prašome skambinti

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

I (N) 905-848-9628 J
L J

Danius ir Michelle Piečaičiai 
sausio pradžioje susilaukė sūnelio. 
Gabrielius džiaugiasi mažu bro
liuku.

A. a. Česlovas Januškevičius, 
99 m. amžiaus, mirė 2001 sausio 21 
d. Kūnas sudegintas sausio 23 d. ir 
pelenai išvežti į Šv. Jono lietuvių 
kapines, Mississauga, Ont. Tai pas
kutinis Montrealyje gyvenęs Lietu
vos kariuomenės savanoris, atsar
gos aviacijos pulkininkas, Vyčio 
Kryžiaus kavalierius. Liko duktė ir 
du sūnūs su šeimomis bei kiti arti
mieji. B.S

V. Kazlauskas, B. Lunas, dr. J. 
Yčas, V. Balnis, V. Stanaitis; $75 - 
kun. K. Kaknevičius, A. Karosas, L. 
Matulevičienė, V. Timošenko, A. 
Vaičkus, V. Dunderas; $73 - A. 
Petrašiūnas; $70 - J. Dragūnas, V. 
Gudaitis, L Ignaitis, J. Sinkevičius, 
kun. R. Krasauskas, V. Adomonis; 
$65 - M. Malinauskas, L Genys, M. 
Vaškevičius, V. Rociūnas, O. Ado
maitis, A. Godelis, B. Pranskus, V. 
Mikalonis, P. Eidukas, V. Čiuprins- 
kas, K. Majauskas, A. Dūda, A. 
Grubis, J. Vingelienė, S. Yokuby- 
nas, H. Lapas, J. Dabrowski, J. Au- 
gustinavičius, R. Pakalnis, S. Kriau- 
čeliūnas, V. Jokūbaitis, A. Urbo
nas, M. Trečiokas, A. Lukas, E. 
Keburis, P. Pargauskas, E. Empa
keris, B. Nėverauskas, P. Devenis, 
A. Abromaitis, J. Kablys; $63 - J. 
Lukoševičius, J. Rutkauskas, J. Vaš
kevičius, T. Bogušas, J. Stankus.

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

MOTERIS iš Lietuvos ieško darbo. 
Skambinti tel. 416-271-3915 arba 
905-712-0842.

IEŠKOME rusiškai kalbančios 
moters, kuri valytų namą, gamintų 
maistą ir gyventų su mumis. Tel. 
905-771-5012.

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 13 metų

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

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

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

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

http://members.plane-teer.com/%7Elitn/
mailto:kune-dis@ican.net



