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Vasario 16-oji nauju budu
Lietuvos 1918 metais paskelbtos Nepriklausomy

bės sukaktis šviečia visų lietuvių sąmonėje kaip ryškiausia 
mūsų tautos šventė. Nuo pat mažens net ne Lietuvoje gi- 
musiems Vasario 16-tosios prasmė tėvų ir senelių buvo 
diegiama jaunimui su pačiais pirmaisiais vadovėliais ma
žiesiems, aiškinama su pirmų vėliavėlių spalvinimu, Gedi
mino bokšto piešinėliais. Pasididžiavimas savo kilme, pa
garba savajai tautai tą dieną laukia išraiškos, kokio nors 
paminėjimo vienokia ar kitokia forma.

A
UGANT išeivijoje, Vasario 16-toji ilgus metus ri
šosi su tėvynės ilgesiu bei liūdesiu dėl jos skau
džios priespaudos. Minėjimuose susirinkusius 
vienijo, graudino, bet ir gaivino ryžtingos prakalbos, gra

žūs prisiminimai, viltį skatinančios rezoliucijos, saldžiai 
karčios dainos ir jaunatviški tautiniai šokiai. Atstačius ne
priklausomybę 1990 metais, turėjo keistis ir Vasario 16- 
tosios minėjimų nuotaikos. Nepaisant įvairių siūlymų ir 
išreikštų nuomonių, išorės atžvilgiu pastarajame dešimt
metyje minėjimai daug nesiskyrė nuo ankstesniųjų. Ir aiš
ku, ypač didesniuose lietuvių telkiniuose, sudėtinga ir net 
gal nereikalinga pakeisti jų pavidalą. Šokis ir daina, istori
nis žvilgsnis ir aktualus žodis lieka sukakties paminėjimo 
iškilmių pagrindas. Kaip ir tėvynėje, išeivijoje minėjimai 
bendrąja prasme yra kultūriniai renginiai. Ar sukakties 
minėjimas taps tikra švente, priklauso nuo rengėjų ir nuo 
dalyvių. Šventes dažniausiai sudaro keletas susijusių ren
ginių - religinės apeigos, kultūrinė dalis, vaišės, pabend
ravimai, kuriuose turėtų būti sudarytos sąlygos visiems 
dalyvauti. Šventinės nuotaikos sukūrimas yra pareiga ne 
tik rengėjų, numatant ir tvarkant renginius-, bet ir progra
mų atlikėjų, savo atitinkamu pasiruošimu ir nuoširdžio
mis pastangomis, o ir žiūrovų, su entuziazmu dalyvau
jančių iškilmėse.

N
EĮPRASTA po tiek metų rimties ir pasiaukojimo 
ryšium su Vasario 16-tąja kalbėti apie entuziaz
mą. Tačiau būtina atkreipti dėmesį į vieną gra
žiausių jo pavyzdžių, būtent Kanados Lietuvių jaunimo 

sąjungos rengiamą Vasario 16-tosios šventę vaikams To
ronte. Mugės pobūdžio renginyje, pavadintame “Žen
giam per Lietuvą”, visos lietuviškos organizacijos, viene
tai ir klubai kviečiami dalyvauti parengiant stalą-“stotį” 
su žaidimais ar radiniais vaikams, aiškinantiems apie savo 
veiklą, arba apie lietuvišką kultūrą, papročius. Tai puiki 
proga įprasminti šią sukaktį ne tik rengiančiam, bet ir da
lyvaujančiam jaunimui, ją atnaujinti ir atjauninti ilgame
tėms organizacijoms. Visiems gali atnešti naudos toks 
renginys. Kartų pabendravimas, vaikų švietimas, jaunuo
liams organizacinio vadovavimo praktika. Tai yra naujo
viškas veiklos reiškinys naujajam amžiui, atsigaunančios 
Lietuvos vaikaičiams. Gyvenimas susideda iš mažų ir di
delių pokyčių, kuriuos patiriame įvairiausiose srityse. 
Juos galime priimti entuziastingai arba vangiai. Kai kurie 
bus įgyvendinami ir be mūsų įnašo, mūsų gali net ne
paveikti. Kitų sėkmė ir svarba ateinančiai kartai priklauso 
nuo mūsų, todėl svarbu juos atpažinti ir remti. RSJ

------------—------------------------------------ - ------------------------------------------- —------ --------- •-----
• • ■ - Ii • į| *^•‘*’*0 ■ 'L.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Naujas sezonas Stratforde
Stratforde (Ontario) balan

džio 25 dieną prasidės 49-tasis 
teatrų sezonas vadinamojo 
Stratford Festival of Canada. Sis 
miestelis, vienas iš trijų Strat- 
fordų (kiti du yra JAV ir D. 
Britanijoje), kuriuose kiekvieną 
vasarą vyksta teatrų festivaliai, 
turi tris teatrus. Kiekviename iš 
jų kas vasarą būna pastatytas 
bent vienas Šekspyro veikalas, 
todėl ir festivaliai dažnai popu
liariai vadinami Šekspyro festi
valiais. 2001 metų sezone bus 
penki Šekspyro ir devyni kitų 
kūrėjų veikalai. Pačiame gra
žiausiame ir didžiausiame, va
dinamajame Festivalio teatre, 
sezoną atidarys populiarus mu
zikinis veikalas, R. Rodgers 
(muzika) ir O. Hammerstein II 
(žodžiai) The Sound Of Music, 
vaizduojantis gausios austrų 
Trapp dainuojančios šeimos 
nuotykius (nuo balandžio 25 iki 
lapkričio 4); toliau seka du 
Šekspyro veikalai, The Mer
chant of Venice (prasidės gegu
žės 8 ir tęsis iki lapkričio 3) ir 
Twelpth Night (nuo balandžio 
28 iki lapkričio 2). Kiek vėliau, 
liepos 28, prasidės (ir tęsis iki 
lapkričio 3) J. Lawrence ir R. E. 
Lee drama Inherit The Wind 
apie amerikiečio mokytojo, ku
ris XX š. pradžioje bandė aiš
kinti mokiniams žmogaus išsi
vystymo iš beždžionės teoriją, 
plačiai išgarsintą teismo eigą.

Avon teatre sezonas bus ati
darytas gegužės 2 dieną su E. 

Albee drama Who's Afraid Of 
Virginia Woolf, kuri tęsis iki lap
kričio 3. Netrukus, gegužės 11 
(tęsis iki lapkričio 4) sceną išvys 
Henry V iš Šekspyro karalių se
rijos; sekančią dieną prasidės 
Noel Coward veikalas Private 
Lives , kuris tęsis iki lapkričio 2 
dienos. Nuo liepos 31 iki lapkri
čio 3 statoma A. Čechovo The 
Seagull (T. Stoppard vertimas iš 
rusų kalbos), prieš porą metų 
statyta Shaw festivalyje su kita 
grupe artistų. Ir paskutinis vei
kalas šiame teatre, nuo rugpjū
čio 14 iki spalio 12, bus D. 
Needles Wingfield On Ice. Tom 
Paterson teatras sezoną pradės 
su veikalais iš Šekspyro karalių 
serijos: gegužės 19 iki rugsėjo 
29 Henry TV (pirmoji dalis) ir 
birželio 7 iki rugsėjo 29 Falstaff 
(arba antroji dalis Henry IV). 
Nuo birželio 10 iki rugsėjo 30 
bus R. Rose Tempest-Tost vei
kalas pritaikytas scenai iš Ro
bertson Davies novelės. T. 
Findley teismo drama The 
Trials Of Ezra Pound statoma 
liepos 8 - rugpjūčio 17 laikotar
pyje. Ir pagaliau, nuo rugpjūčio 
16 iki rugsėjo 27, jauno kana
diečio dramaturgo D. Atkins 
pasaulinė premjera Good Mo
ther. Daugiau žinių apie festiva
lį, Stratfordo miestelį bei nak- 
vynvietes galima rasti knygelėje 
Visitors’ Guide 2001 užsakant 
telefonu 1-800-567-1600 arba 
Interneto svetainėje http:Į/www. 
stratfordfestival.ca ... , , .,J J (Nukelta į 6-tą psl.)

Sausio 13-tosios žuvusius pagerbė Antakalnio kapinėse aukščiausieji Lietuvos pareigūnai: min. pirmininkas, 
prezidentas, seimo pirmininkas, kardinolas Eltos nuotr.

Sausio
GENOVAITĖ GUSTAITĖ
Dešimtosios didžiosios Sau

sio 13-osios dienos metinės bu
vo pagerbtos ne vienu renginiu.

Katedroje
Katedroje Mišias aukojo ar- 

kiv. A. J. Bačkis. Per pamokslą, 
prisimindamas istorinės dienos 
reikšmę, teigė, kad tuomet lie
tuvių širdys plakė vienu ritmu - 
laisvės ritmu, maitinamu aukos 
ir meilės supratimo. Linkėjo tą 
dieną suvokti kaip vilties ir pri
sikėlimo, mūsų tėvynei švieses
nio ir geresnio gyvenimo dieną.

Už bendrą maldą padėkojo 
Mišiose dalyvaujančiam orto
doksų arkivyskupui Chrizosto- 
mui; pastarasis prieš dešimtį 
metų buvo prie seimo ir ten mi
nioms pasakė drąsinančią kalbą. 
Dabar, po kelių dienų, kalbėda
masis su “Respublikos”' žurna
listu, prisipažino: “Lietuvą pa
milau ir tikiuosi čia nugyventi 
savo amžių. Esu sužavėtas Lie
tuvos gamta, žmonėmis, ke
liais”. Paminėjo A. Brazauską: 
“Labai gerbiu šį žmogų už iš
mintį ir tvirtybę”. Apskritai 
žmoguje arkivyskupas labiausiai 
vertina gerumą, gailestingumą 
humaniškumą. Po Mišių arki
vyskupas Chrizostomas su paly
da praėjo per katedrą - toks 
aukštas, tiesus, lieknas.

Seime
Seime vyko iškilmingas po

sėdis, kuriame dalyvavo valsty
bės vadovai, parlamentarai (bu
vę, esantys), diplomatinio kor
puso atstovai, užsieniečiai, žu
vusiųjų artimieji.

Seimo pirmininkas A. Pau
lauskas ragino nepamiršti nau
jausios istorijos, įsipareigojimų 
žuvusiesiems, teigė norįs “žiūrė
ti į ateitį”. “Manau, kad nepri
klausomybė turi mūsų sąmonėje 
sietis ne vien tik su praeitimi, 
bet ir su gerovės kūrimo tikslais, 
dairantis ne į tai, ‘kaip ten buvo 
tarpukariu’, o juo labiau - ką 
paveldėjome iš sovietmečio”.

Atkuriamojo seimo pirmi
ninko V. Landsbergio kalbos 
pagrindinė mintis: atstatyti tei
singumą Sausio 13-osios žudy
nių byloje. Prisiminė Rusijos 
prezidento B. Jelcino pažadą - 
“mes juos visus išduosime”. 
Deja...

Sausio 13-tosios bėgikai, nuo Antakalnio kapinių atbėgę prie televizijos 
bokšto. Tuo būdu jie pagerbė Sausio 13-tosios žuvusius Nuotr, “LA”

13-toji Vilniuje
Vysk. J. Boruta, kalbėda

mas apie socialinę būklę, susto
jo prie šiurpaus lietuvių nusikal
timo Danijoje ir iškėlė labai ne
tikėtą jų žurnalisto mintį: ką 
turtingoji Danija padarė, kad 
tie jauni vyrai turėtų tinkamą 
gyvenimą savo namuose, nesi- 
bastytų po svetimas žemes, ne
darytų tokių nusikaltimų? Verta 
dėmesio Z. Vaišvilos paskelbta 
statistika: po Sausio 13-tosios 
penkias dienas nebuvo nė vieno 
kriminalinio nusikaltimo. Posė
dyje dalyvavo ir kalbėjo taip pat 
Lenkijos senato maršalka prof. 
A. Gžeškoviak (Grzeszkowiak). 
Ji pabrėžė istorinius Lenkijos 
ryšius su Lietura, dabartinę sa
vo valstybės paramą. “Lenkija ir 
toliau remia laisvos Lietuvos 
siekimus integruotis į NATO ir 
Europos struktūras”. (Senatorė 
Vilniuje buvo ir per Sausio įvy
kius).

Pasakojimą apie žuvusį sū
nų Titą Masiulį motina Vitalija 
Krivickienė pradėjo nuo jo tar
nybos Juodosios jūros laivyne. 
Ten, sutrikus duonos pristaty
mui, laivo vadas atėjo ir įsakė: 
esi lietuvis, kepk duoną. Pirmą 
kartą gyvenime Titas ėmėsi to
kio darbo, kepė kelias dienas, 
maitino vyrus, kol vėl sulaukė 
jos iš kranto. Koks ryšys tarp 
įvaizdžio lietuvis, duona, laisvė 
ir mirtis, žūtis už ją! Nelinksmas 
buvo paskutinis motinos kalbos 
vaizdas. Tuomet, 1991-aisiais, 
tautos prisikėlimo stebuklą kaip 
liepsnojantį deglą nešė visa tau
ta. “Tačiau dabar fakelas vos 
rusena, nes tauta klaidžioja pa
žadėtuose geresnio gyvenimo 
labirintuose”. Motina ragino: 
“Neleiskime tam fakelui užges
ti. Išsaugokime lietuvišką dva
sią, kultūrą, papročius, nepražū- 
kime kasdienybėje”.

Prezidentas Valdas Adam
kus kėlė asmeninės atsakomy
bės mintį. “Prieš dešimtį metų 
niekas už mus negalėjo apginti 
Lietuvos nepriklausomybės. 
Šiandien niekas už mus negali 
sukurti stiprios ir klestinčios 
mūsų valstybės, mūsų bendros 
gerovės. Būdami ištikimi Sausio 
13-osios siekiams ir žuvusiųjų 
atminimui, šį darbą privalome 
atlikti patys”.

Aikštėje
Nepriklausomybės aikštėje 

buvo pakelta valstybės vėliava, 
kurią pagerbė ir prezidentas, ir 
seimo pirmininkas. Dešimtme
čiui paminėti seimo kiemelyje 
pasodintas atminimo medis - 
Kaukazo kėnis, labai panašus į 
mūsų eglę.

Įvyko tradicinis (jau dešim
tas) tarptautinis bėgimas “Gyvy
bės ir mirties keliu”. Jis jungia 
Antakalnio kapines su televizi
jos bokštu. Padėję gėlių ant žu
vusiųjų kapų, pagerbė juos tylos 
minute iš įvairių Lietuvos mies
tų miestelių susirinkę per 2500 
bėgikų pradėjo savo kelią. Tarp 
bėgikų buvo daug kariškių, ko
ne visi Lietuvos karo akademi
jos studentai, taip pat britų ka
rališkojo laivyno jūrų pėstinin
kas vyr. seržantas G. Derryck, 
karybos dėstytojas brigados ge
nerolo S. Raštikio Kauno pus
karininkių mokykloje. O pane
vėžiečiai - J. Tamoliūnas, R. Ja- 
sinskas, A. Svaldenis ir A. Ka
džius - bėgimo nepraleido nė 
vienais metais.

Parodoje
Seimo rūmų priesalio paro

doje vaikų piešiniai (tema “Sau
sio 13-oji”), dokumentai (Lietu
vos ir užsienio šalių korespon
dencija apie sausio įvykius iš 
seimo archyvo), įvairių fotogra
fų nuotraukos. Ten pat didelia
me ekrane slinko anų dienų 
kadrai, padalinti pagal valandas, 
minutes; sunku žiūrėti, kvapą 
gniaužia.

Ant sienos tarp dokumentų
- 1991 m. sausio 20 d. Maskvoje 
įvykusio mitingo prieš agresiją 
Lietuvoje šūkiai - net 85. Kiek 
juose palankumo, nuoširdumo, 
sykiu akiračio platumo, šmaikš
čių, taiklių Rusijos vidaus padė
ties, tarptautinio gyvenimo ver
tinimo atspindžių! Antai bent 
keletas tų šūkių: “KPSS - kieno 
kraujas ateityje? Valdančiąją 
partiją - į teismą. Komunizmas
- prievarta - melas! Lietuva, at
leisk Rusijai, pagimdžiusiai ko
munistų partiją! Atleisk mums, 
Lietuva! Lietuva, atleisk Rusijai 
už Nevzorovą! Broliai baltiečiai, 
Jūsų kankinių kraujas mūsų šir
dyse! Mes tikime tavimi, Lietu
va! Kas apgins perestroiką nuo 
jos architekto? Prezidentas - 
budelis! Karabachas - Tbilisis - 
Baku - Fergana - Ošas - Vil
nius! Tai naujas mąstymas? No
belio laureato pėdsakas - su
kruvinto tanko vikšrų pėdsakas. 
Gorbačiovai, pasidalink Nobe
lio premiją su Sadamu! Gorba
čiovai, grąžink Nobelio premiją! 
Gorbačiovai, Tu vėl išniekinai 
Rusiją! Reikalaujam referendu
mo dėl Gorbačiovo atsistatydi
nimo! Laisvė Rusijos tautoms! 
Bušai, mums reikia ne duonos, 
o laisvės! Bušai, rinkis Jelciną! 
Jelcinas išgelbėjo Rusijos gar
bę! Salin rankas nuo Jelcino! 
Jelcinai, mes su Jumis!” Ir kiti 
panašūs.

Vilniaus dešimtmečio rengi
niuose (seimo posėdyje, žinia- 
sklaidoje) taip pat netrūko dė
mesio, jautrumo, dėkingumo 
tiek Rusijos, tiek čia, vietos de
mokratinėms jėgoms už ano 
meto jų laikyseną.

Paskirta nauja ambasadorė
BNS/LGTIC skelbia, kad 

nuo sausio 29 d. naująja Lietu
vos ambasadore misijoje prie 
ŠAS (NATO) ir Vakarų Euęp- 
pos sąjungos (VES) paskirta 
Gintė Damušytė. Ji iki šiol buvo 
ambasadorė Austrijai, Slovėni
jai bei Kroatijai. Augusi ir bai
gusi mokslus JAV-se, G. Damu
šytė dirbo Jungtinių Tautų or
ganizacijoje, 1992 metais buvo 
priimta į Lietuvos diplomatinę 
tarnybą. Nuo 1996 iki 1999 me
tų ji dirbo Lietuvos nuolatinės 
delegacijos prie Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo organi
zacijos vadove Vienoje.

Prezidentas Lenkijoje
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus sausio 25 lankėsi 
Lenkijoje priimti jam įteikiamą 
Lenkijos verslo klubo “Oskarą”, 
aukščiausią apdovanojimą, ski
riamą už dideles pastangas ir 
nuoseklumą sukuriant sąlygas 
Lietuvos ir Lenkijos politiniam 
bei ekonominiam bendradar
biavimui, rašo BNS/LGTIC. Ta 
proga jam teko ir pasitarti su 
lenkų verslininkais dėl bendra
darbiavimo plėtros. Lenkijos 
spauda jo vizito metu pažymėjo, 
jog Lietuvos ir Lenkijos preky
bos apyvarta didėja, 2000 m. 
siekė daugiau kaip 800 mln. 
JAV dolerių. Lietuvos ir Lenki
jos vyriausybių bendradarbiavi
mo tarybos koordinatoriai tą 
pačią dieną susitiko aptarti tri
šalio bendradarbiavimo su Ka
raliaučiaus sritimi galimybes.

Posėdžiavo mažumų komisija
Lietuvos ir Lenkijos vyriau

sybių bendradarbiavimo tarybos 
Tautinių mažumų komisija po
sėdžiavo Varšuvoje sausio 17 d., 
praneša BNS/LGTIC. Susitarta, 
kad Punsko lietuvių kultūros 
namų statyba bus užbaigta ki
tais metais. Kaip tvirtino Lietu
vos delegacijos komisijoje vado
vas, Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamento direktorius 
Remigijus Motuzą, Lietuva kol 
kas šiam tikslui skiria daugiau 
lėšų negu Lenkija. Pernai Lietu
vos vyriausybė skyrė 700,000 li
tų, o Lenkijos - 370,000 litų.

R. Motūzos teigimu, jeigu 
lietuviškoms mokykloms Lenki
joje nebus skirtas papildomas fi
nansavimas, po poros metų 
daugelį iš jų teks uždaryti. Ta
čiau gerai, kad į Lenkijos švieti
mo ministerijos planus numaty
ta įtraukti specialią Lenkijos lie
tuvių švietimo programą ir prie
mones jos įgyvendinimui. Taip 
pat Lenkijos minsiterija paren
gė vadovėlių tautinėms mažu
moms rengimo planą. Dėl Len
kijos pasienio užkardos iškėli
mo iš Punsko Lietuvos delegaci
jai pavyko įrodyti, jog problema 
egzistuoja, ir būtina pokalbius 
su Punsko vadovais atnaujinti. 
Lenkijos pasienio apsaugos vy
riausioji komendatūra buvo 
pranešusi, jog nuo praėjusių 
metų gegužės mėnesio jokių 
protesto ženklų iš vietos gyven
tojų nebuvę.

Šiame numeryje
Vasario 16-oji nauju būdu 

Pasididžiavimas savo kilme tą dieną laukia išraiškos
Sausio 13-toji Vilniuje

Tautos prisikėlimo stebuklą kaip liepsnojantį deglą neša tauta 
Žvakės užges, partizanų auka išliks 

Šiandieną turime kuo pasidžiaugti, turime laisvą Lietuvą 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas

Esu labai patenkintas, kad turėjau progą dalyvauti, nors daug kainavo
Naujas “Tėviškės sveikinimas” 

“Kameraden”, aš jau moku lietuviškai!
“Ir šviesa, ir tiesa...”

Ten statė žvakes ir rikiavosi prie jo
Rugiai Marcinkevičiaus poezijoje

Pareina nuo kalno pareina baltieji broliai - rugiai

Tobulins įstatymus
Lietuvos seimas stengsis to

bulinti įstatymus, skirtus kovai 
su korupcija ir neetišku elgesiu 
tarnyboje. Bus bendaradarbiau- 
jama su “Transparency Interna
tional” - “Tarptautinio skaidru
mo” nevyriausybine organizaci
ja, kuri skatina antikorupcines 
iniciatyvas, stebi ir tiria korupci
jos lygį įvairiose pasaulio valsty
bėse, teikia rekomendacijas.

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas susitiko su šios or
ganizacijos Lietuvos skyriaus at
stovais pasitarti kokių veiksmų 
galima imtis kovojant su valdi
ninkų etikos pažeidimais ir ko
rupcija tarnyboje. Tai turėtų bū
ti aiškiai išdėstyta valstybės tar
nautojų Etikos kodekse, būtina 
jį kuo greičiau parengti ir priim
ti. Tuo tikslu sausio 31 d. A. 
Paulausko iniciatyva seimo val
dyba sudarė darbo grupę, kuriai 
pavesta sukurti valstybės politi
kų ir valstybės tarnautojų etikos 
principus bei taisykles. Grupė 
turi tai padaryti iki kovo 2 d.
Naujas susisiekimo ministeris

Sausio 24 d. Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus pasira
šė įsakymą, paskiriantį Dailį Ba- 
rakauską naujuoju susisiekimo 
ministeriu. Šis perėmė pareigas 
iš Gintaro Striauko, atsistatydi
nusio dėl viešųjų ir privačių in
teresų konflikto, rašo BNS/LG
TIC. Liberalas D. Barakauskas 
yra baigęs Vilniaus universitetą, 
studijavęs Harvardo universite
te JAV-se ir stažavęsis įvairiuo
se kraštuose. Pastaruoju metu 
buvo išrinktas į Šiaulių miesto 
tarybą, taip pat yra Baltijos- 
Amerikos partnerystės fondo 
(BAPF) Lietuvai žinovų tarybos 
narys nuo 1998 m.

Tą pačią dieną V. Adamkus 
generaliniu policijos komisaru 
paskyrė Vytautą Grigaravičių. 
Pareigūnas prieš ^dvejus metus 
pradėjo dirbti Vidaus reikalų 
ministerijos Organizuotų nusi
kaltimų tyrimo tarnybos vado
vu, pernai paskirtas krašto kri
minalinės policijos vyriausiuoju 
komisaru, atsistatydinęs iš tų 
pareigų rugsėjo mėnesį.

Mažiau valdininkams
Lietuvos vyriausybė šiais 

metais valdininkų algoms pa
skyrė beveik 2 mln. litų mažiau, 
negu pernai, praneša BNS/LG
TIC. Patvirtintame 2001 m. biu
džete valstybės tarnautojų dar
bo užmokesčiui skirta 1,998,000 
litų mažiau, negu 2000 metais. 
Valdininkų algoms skirta 103.24 
mln. litų.

Vyriausybė šiais metais pa
pildomai lėšų skyrė kai kurių 
valstybės institucijų informaci
nių sistemų projektavimui, jų 
įrengimui bei apsaugai. Dau
giau kaip 11 mln. litų skirta Mo
kesčių inspekcijai, kuri arti
miausiu metu perims ir “Sod
ros” įmokų administravimą.

Tarėsi su Rusijos atstovais
Sausio 20 d. Nidoje susitiko 

Lietuvos ir Rusijos tarpvyriau- 
(Nukeltaj2-rąpsl.)
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Gamtos mokslų daktaras tapo kunigu
Kun. dr. Arvydo Petro Žygo primicijos Amerikos Cicero mieste

“Kruonio HAE didybė ir vargai”

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Dr. Arvydas Petras Žygas 
buvo įšventintas kunigu 2000 
m. birželio 29 d. Kauno arkika
tedroje bazilikoje. O š.m. sausio 
13 d. buvo jo sugrįžimo į tėviškę 
primicijos Cicero mieste, kur jis 
užaugo, lankė mokyklą, kur jo 
tėvai gyveno. 1989 m. jis nuva
žiavo į Lietuvą ir ten darbavosi. 
Taigi kun. dr. A. P. Žygas yra ir 
.mūsų, ir Lietuvos! Mes jį suti
kome sugrįžtantį primicijoms su 
didžiausiu džiaugsmu ir dvasios 
pakilimu!

Primicijų iškilmėms ypač 
stropiai ruošėsi ciceriečiai: ir 
jaunesni, ir vyresni stojo į talką, 
kad ši šventė kuo geriausiai pra
eitų. Čia labai daug darbo įdėjo 
jo draugai, ypač dr. Jolita Kisie- 
liūtė-Narutienė, koordinuodama 
viską.

Prieš šv. Mišias buvo įneš
tos ateitininkų ir skautų vėlia
vos. Kun. dr. A. P. Žygą pasvei
kino parapijos klebonas kun. 
James Kastigar. Iškilmingas šv. 
Mišias aukojo kun. dr. A. P. Žy
gas su visa eile kunigų: Leonu 
Zaremba, SJ, Kęstučiu Trima
ku, Jonu Sakevičiumi, Algirdu 
Palioku, SJ, Jauniumi Kelpšų, 
prel. Ignu Urbonu ir Anthony 
Puchensky. Asistavo klierikas iš 
Lietuvos Nerijus Šmierauskas ir 
būrys jaunų patarnautojų.

Skaitinius atliko artimi kun. 
dr. A. P. Žygo draugai: dr. Pet
ras Vytenis Kisielius ir dr. Aloy
zas Pakalniškis. Nuoširdų ir 
įspūdingą pamokslą pasakė pats 
primicijantas.

Įspūdingas buvo ir aukų ne
šimas. Jas nešė artimieji: brolis 
Vytenis ir jo šeima, teta Laima 
Vaičiūnienė, ateitininkų, skautų 
atstovai ir kt.

Gražiai giedojo Cicero Šv. 
Antano parapijos lietuvių cho
ras, kuriam vadovauja muz. 
Giedrė Nedveckienė. Po šv. Mi
šių kun. dr. A. P. Žygas suteikė 
primicijinį palaiminimą kuni
gams, seselėms vienuolėms, gi
minėms, mokytojams, dr. Petrui 
ir Stefai Kisieliams - kaip savo 
antriesiems tėvams, o paskiau - 
visiems susirinkusiems, kurių bu
vo pilnutėlė šventovė (arti 700).

Po to žmonės rinkosi į gra
žiai išpuoštą parapijos salę. Sve
čių buvo net 450! Susirinkusius 
pasveikino komiteto pirmininkė 
dr. J. Kisieliūtė-Narutienė. Jonė 
Bobinienė vaišių rengėjų vardu 
pakvietė kun. dr. K. Trimaką 
sukalbėti invokaciją.

Po vaišių dr. Petras Kisie
lius perskaitė arkivyskupo met
ropolito Sigito Tamkevičiaus

Kun. dr. Arvydas Žygas kalba Ci
cero ŠvAntano par. salėje, kur jo 
jaunystėje vykdavo lietuvių kalbos 
pamokos Nuotr. Ed. Sulaičio

sveikinimą kun. dr. A. P. Žygui 
ir visiems, kuriame be visų kitų 
gražių ir prasmingų žodžių, jis 
rašė: “Šia proga leiskite primin
ti Jums, kad tėvynės Lietuvos 
dar laukia ilgas ir sudėtingas 
dvasinio atsinaujinimo kelias. 
Esame dėkingi už didžiulę mo
ralinę, medžiaginę ir dvasinę 
paramą, kurią teikiate Lietuvos 
kelyje į tikrąją laisvę”.

Tolimesnei programai va
dovavo dr. Petras Vytenis Ki
sielius (jr.), pirmiausia trumpai 
apžvelgdamas kun. dr. A. P. Žy
go nueitą kelią, turtingą ne tik 
pasisekimais moksle, bet ir dar
bais lietuvybei, Lietuvos jauni
mui, Lietuvai. 1988 m. gavo bio
chemijos daktaro laipsnį ir se
kančiais metais, laimėjęs Full- 
bright stipendiją, išvyko į Lietu
vą. Pradžioje dėstė Vilniaus, o 
vėliau VD un-te Kaune. Ten 
pradėjo lankyti ir kunigų semi
nariją. 1997 m. buvo paskirtas 
Kauno kunigų seminarijos sielo
vados ugdytoju, 2000 - įšventin
tas kunigu, o dabar yra dvasios 
tėvas seminarijoje ir Kauno ar
kikatedros vikaras.

Kalbėdamas apie kun. dr. 
A. P. Žygą, dr. P.V.K. ypač pa
brėžė jo du įvykdytus gyvenimo 
nuosprendžius: jungtis su lietu
vių tauta ir būti kunigu. Jo svar
biausias poveikis Lietuvos žmo
nėms yra unikalus, ypatingas ir 
uždegantis - rūpintis nuskriaus
taisiais. Jis pradėjo judėjimą, 
kad Lietuvos universitetai pri
imtų invalidus (studentus su ne
galiomis). Vien VDU jau 50 in
validų yra baigę aukštuosius 
mokslus. Jis - vienas katalikų 
akcijos vadų, buvo ateitininkų 
atkūrimo branduolio iniciato
rius, atkūręs Lietuvoj ateitinin
kus, buvęs jų pirmininku, kari- 
tatyvinės veiklos puoselėtojas, 
Kauno kunigų seminarijoje įve
dęs specialią programą - apaš
talauti ir bendrauti su kenčian
čiais ir mirštančiais. Apie jį 
arkiv. S. Tamkevičius dar 1990 
m. yra pasakęs: Arvydas Žygas 
yra Dievo dovana Lietuvai.

Sveikino dr. Bronė Motu- 
šienė lituanistinės m-los vardu, 
Stasė Petersonienė - Pedagogi
nio instituto vardu, Čikagos 
Lipniūno ir Stulginskio ateiti
ninkų kuopų atstovai, Gintaras 
Aukštuolis - Lietuvių skautų są
jungos vardu, dr. Vytas Narutis
- Š. Amerikos ateitininkų tary
bos vardu, dr. Daiva Markelytė
- klasės draugų vardu.

Kun. dr. A. P. Žygas labai 
nuoširdžiai dėkojo Tėvams, mo
kytojams, dvasios tėvams, sese
lėms kazimierietėms, giminėms 
ir visiems, kurie rengė šią šven
tę. Jis sakė, kad ši diena jam lyg 
mažosios rekolekcijos ir grįšiąs 
su nauja energija tęsti savo dar
bų. “Buvau tik Jūsų pasiuntinys 
Lietuvoje”, sakė jis.

Kai Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS su A. ADAMKIENE lankėsi Toronto lietuvių evangelikų 
šventovėje 1999 m. spalio 24 d. Nuotr. K. Dambaraitės

Žvakės užges, partizanų auka išliks
ANTANINA URMANAVIČIENĖ

Kai mano kraujas laistys gatvę, 
Tai tu, motule, neraudok, - 
Žinok, kad kraujas yr pralietas 
Už šventą žemę Lietuvos.

Iš partizanų dainos
Liepos 16-osios (2000 m.) 

rytas šviesus ir saulėtas. Žmo
nės keliais ir keleliais kas pėsti, 
kas ratuoti skubėjo Leipalingio 
šventovėn. Gausiai susirinko 
dzūkai prisiminti ir pagerbti so
vietinei okupacijai pasipriešinu
sių kovotojų, nelygioje kovoje 
kritusių Šarūno rinktinės Vyte
nio, Juozapavičiaus ir Mindau
go būrių partizanų.

Leipalingio parapijos klebo
nas kun. Jonas Alesius, pasvei
kinęs gausiai atvykusius, prane
šė, kad šv. Mišias aukos kun. 
Robertas Grigas. Žmonių myli
mas ir gerbiamas kunigas pa
moksle sakė, kad Dievas sutvė
rė laisvą žmogų ir krikščionybė 
gerbia laisvę. Lietuviai iš pri
gimties taikių ir ramių žmonių 
tauta. Jai nebūdinga grobti, žu
dyti. Dvidešimt metų nepriklau
somoj Lietuvoj nebuvo nei ban
ditų, net stribų.

Okupavus Lietuvą, jaunoje 
tautos dalyje pabudo savigynos 
jausmas. Pareiga ginti laisvę, 
pasipriešinti agresoriui nuvedė 
gražiausią tautos žiedą - tūks
tančius jaunų vyrų į miškus.

Kartais girdim sakant, kad 
jų mirtys beprasmės. Gyvi būda
mi daugiau būtų davę. Tačiau 
jie pasielgė taip, kaip širdis lie
pė. Žinojo, jog žus. Yra Dievo 
teisingumas. Partizanų šventa 
auka išaugino žiedus, subrandi
no vaisius. Nebūtų Lietuvos to
kios, kokią turime - laisvos ir 
nepriklausomos.

Po šv. Mišių ilga žmonių 
kolona, kurios priešaky vėliavo
mis nešini partizanai, šauliai ža
lia Leipalingio gatve nužings
niavo kapinių link. Granitinėse 
plokštėse įamžinti 117 partizanų 
vardai. Pastatytas gražus pa

“Avė Marija” gieda ALGIRDAS MOTUZĄ partizanų paminklo atiden
gime Leipalingyje Nuotr. A. Urmanavičienės

A+A
agr. VACIUI VAITKUI 

baigus žemės kelionę,
jo žmoną MARYTĘ, dukras - AUŠRĄ ir RŪTĄ, 
šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

M. V. Kriščiūnai

minklas, kurio atidengimu ir 
prasidėjo iškilmė. Jai vadovavo 
žurnalistas Balys Urbonas ir ne
pavargstanti Lazdijų kultūros 
namų darbuotoja Asta Bagdo
navičienė. Lazdijų meras Jonas 
Matulevičius atidengė pamink
lą, kun. R. Grigas jį pašventinęs 
pabučiavo gimtos žemės veidą.

B. Urbonas kalbėdamas 
kvietė būti tikrais krikščionimis, 
vieni kitiems atleisti, atiduoti 
orią pagarbą kritusiems už Tė
vynę, ginant Tiesą, Meilę, Lais
vę. Juk žinoma, kad laisvės ne
tekus prarandama valstybė, o 
jos neturint - virstama nieku. 
Kalbėtojas pasidžiaugė matyda
mas daug jaunų veidų. Nepri
klausomoje Lietuvoje jau yra ir 
auga jaunas, gražus atžalynas.

Leipalingio mokyklos lietu
vių kalbos mokytoja Onutė 
Bleizgienė parengė su savo auk
lėtiniais puikų, jaudinantį mon
tažą. Vaikai bylojo: “Mes jauni, 
priesaiką partizanų girdim. Pri
žadam mylėti ir ginti savo Tė
vynę, kaip tėvai ir seneliai ją 
gynė. Jie kreipėsi į Dievo Moti
ną Mariją padėti Lietuvai.

Renginyje dalyvavo ir kal
bėjo Krašto apsaugos savanoriš
kųjų pajėgų štabo viršininkas - 
pulkininkas leitenantas Arūnas 
Dudavičius. Jis perdavė Lietu
vos kariuomenės vado Jono 
Kronkaičio nuoširdžiausius svei
kinimus.

Žuvusiųjų kovotojų atmini
mui šventinę tylą perskrodė 
salvių garsai. Krūptelėjo žmo
nių širdys...

Leipalingio krašto partiza
nas Antanas Kalėda-Aras padė
kojo paminklo ipiciatoriams. 
Jeigu galėtų prisikelti Dobilas, 
Skroblas ir kiti, su didžiausiu 
nuoširdumu padėkotų už stato
mus paminklus, kryžius žūties 
vietose, už atnešamas ir augina
mas gėles. Kryžiai kartų kar
toms kalbės, kaip reikia mylėti 
Tėvynę. Jie, kryžiai, ne tik 
kančios, bet ir meilės ženklas. 

Todėl pro šalį nepraeikime ne
nusilenkę kryžiui. Juk čia žuvo 
jaunas partizanas. Jo krauju 
kalbame “Lietuva buvo, yra ir 
bus”. Tiesa, dar siaučia Lietuvo
je tamsiosios jėgos, trukdančios 
kurti Tėvynės pagrindą. O tai 
reiškia, kad ideologinė kova dar 
nebaigta.

Mikrofonas žuvusio parti
zano Petro Vilkelio-Barzduko, 
Labučio dukros Joanos Vilkely
tės rankose. Ji savo tėvelio ne
atsimenanti. Jis Tėvynės ginti 
išėjo palikdamas penkis mažus 
vaikus. Pirmoje eilėje jam buvo 
pareiga Tėvynei. Šeimai, ištrem
tai į Sibiro platybes, teko didį 
vargelį vargti.

Astos Bagdonavičienės tė
velio, slapyvardžiu Ateitis, at
mintis įpareigoja savo dukrą 
dirbti ateičiai. Tai Asta ir daro.

Savo eilėraščius, skirtus 
miško broliams paskaitė buvusi 
ryšininkė Anelė Griškevičienė.

Net iš Latvijos atvyko ir kal
bėjo partizano Viktoro Urbono- 
Varpo sūnus Antanas.

Linos Balčiūnienės vadovau
jamas folklorinis ansamblis “Sta- 
dalėlė” iš Druskininkų savo dai
nomis priminė partizano dalią.

H. Rimkus iš Alytaus pasi
dalijo liūdnais prisiminimais, 
patirtais prieš 9 metus. Surinkti 
34 žuvusiųjų partizanų palaikai, 
bet laisve džiaugtis jie negalėjo.

Apie pasipriešinimo kovas, 
partizanų žūtį, apie moksleivių 
patriotinį auklėjimą kalbėjo at
gimusio Leipalingio muziejaus 
vadovas Algirdas Volungevičius.

Druskininkietis mokytojas 
Eduardas Milius, politinis kali
nys, tremtinys, apgailestavo, kad 
Lietuva dvasiškai nuskurdinta. 
Dvasinių jėgų reikia semtis iš 
praeities. Jaunieji šioje vietoje 
suvoks jos prasmę. Partizanai - 
aušra tamsiame horizonte.

Surado laiko atvykti “Vals
tiečių laikraščio” politikos sky
riaus vedėjas Juozas Kulakaus
kas, kuris pasakė, kad laisvės 
kovotojų idealai turi rasti vietos 
kiekvieno lietuvio širdyje. Turi
me didžiuotis savo sakalais.

Mikrofoną paima daininin
kas Algirdas Motuzą. Iš jo šir
dies į visų širdis liejosi “Avė 
Marija”. Algirdas su savo žmo
na Aušra šventovėje atliko savo 
naujas giesmes, kurių skambėji
mo visi lyg pakerėti klausėsi.

Atvyko Leipalingin Lietu
vos seimo pirmininko pavaduo
tojas Rimantas Dagys. Jis prisi
minė savo giminaičius, nukentė
jusius nuo okupacinio rėžimo. 
Pilietiškumo ir valstybingumo 
suvokimas turi įgauti tikrą pras
mę. Šiandieną turime kuo pa
sidžiaugti, turime laisvą Lietu
vą. Gyvenam be svetimšalių. 
Partizanų dvasia gyva, jų auka 
šventa.

Nešamos ir dedamos gėlės, 
sužiba žvakelių šviesa. Žvakelės 
sudegs, užges, išnyks, bet parti
zanų auka neužgis, jų garbė 
neišnyks.

Tylos minute prašėme Die
vą suteikti Šarūno rinktinės Vy
tenio, Juozapavičiaus ir Min
daugo bei visos Lietuvos parti
zanams, žuvusiems mūšiuose, 
nukankintiems kalėjimuose, la
geriuose, amžinąjį poilsį.

Rengiant tokią gražią šven
tę daug rūpinosi Leipalingio 
apylinkės seniūnas Vaclovas 
Pangonis, ir Zuzana Urbonaitė.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

VYTAUTAS P. ZUBAS
Tokia antrašte 1999 m. pa

baigoje leidykla “Margi raštai” 
Vilniuje išleido 172 psl. didelio 
formato iliustruotą knygą, suda
rytą Algio Kustos, panaudojusio 
projekto vadovų L. Ašmanto, 
G. Choroševskio, S. Danilos, L. 
Rinkūno, V. Spudulio, A. Stum
bro paruoštą medžiagą, straips
nius ir Kruonio HAE archyvo 
nuotraukas.

Kas ta Kruonio HAE? 
Kruonis - sena viduramžius sie
kianti gyvenvietė dešiniame Ne
muno krante, 18 km. į pietų va
karus nuo Kybartų, priklausiusi 
Lietuvos kunigaikštystės didi
kams Oginskiams. HAE - hi- 
droakumuliacinė elektrinė. Šito 
tipo elektrinė jėgainė susideda 
iš dviejų tvenkinių - aukštutinio 
ir žemutinio. Krisdamas iš aukš
tutinio tvenkinio vanduo suka 
turbinas ir iš žemutinio tvenki
nio yra vėl pompuojamas į 
aukštutinį. Šitaip išvengiama di
delių užtvankų ir didelius nau
dingos žemės plotus užliejančių 
tvenkinių.

Nėra tai naujas išradimas: 
Europoj pirmoji HAE buvo pa
statyta 1882 m. netoli Ciuricho, 
Šveicarijoje. Amerikoje 1928 m. 
Rocky River, Connecticut vals
tijoje. Praeito šimtmečio pabai
goje pasaulyje veikė 250 šio tipo 
elektrinių jėgainių. Lietuvoje 
Kruonio buvo pirmoji.

Pirmoji elektrinė jėgainė 
Lietuvoje pradėjo veikti 1892 
m. Rietave, Žemaitijoje, 53 km 
į rytus nuo Klaipėdos. 1900 m. 
elektrinės susilaukė Kaunas. 
1913 m. Lietuvoje pagaminta 
5.7 mil. kWh, 1939 m. elektros 
pagaminta 109.4 mil. kWh. Ka
rui baigiantis iš Lietuvos pasi
traukdami vokiečiai visas dides
nes elektrines jėgaines išsprog
dino ir tik 1948 m. buvo pa
siektas prieškarinis lygis. “1962- 
1972 vienas po kito paleidžiami 
šiluminės elektrinės blokai 
Elektrėnuose. Pasiekiama 1.8 
mil. kilovatų galia. 1979 m. ši 
elektrinė jėgainė tiekė 80% Lie
tuvoje pagamintos energijos. 
Elektra atėjo kone į kiekvieną 
kaimo sodybą”.

Elektros pareikalavimas pa
stoviai kilo ir devintame dešimt
metyje pasiekė apie milijardą 
kilovatvalandžių per metus. 
1975 m. buvo pradėta Ignalinos 
atominės jėgainės statyba. Tuo 
laiku tikėta, kad per sekančius 
20-30 m. branduolinis kuras 
taps pagrindiniu elektros šalti
niu. Viltys nepasitvirtino. Šilu-

Savaitė L i e t u v o j e
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

sybinės komisijos pirmininkai, 
Lietuvos užsienio reikalų minis- 
teris Antanas Valionis ir Rusi
jos transporto ministeris Serge
jus Frankas. Buvo aptartas arti
miausių komisijos darbų planas. 
A. Valionis perdavė Rusijos pu
sei pasiūlymus dėl naujų darbo 
grupių sudarymo - bendradar
biavimo kovos su organiztuotu 
nusikalstamumu, sveikatos ap
saugos bei muitinės veiklos sri
tyse.

Susitikime sutarta, kad per 
mėnesį tarpvyriausybinės komi
sijos darbo grupių sąrašai bus 
suderinti, ir kad vasario 7 d. 
Maskvoje susitiks užsienio rei
kalų viceministeriai. Taip pat 
nutarta ieškoti naujų formų Lie
tuvos ir Karaliaučiaus srities 
santykiuose. Lietuvos ir Rusijos 
pareigūnai Susitarė siekti, kad 
iki kovo mėnesio būtų suvieno
dinti tarifai per Rusijos ir Lietu
vos teritorijas tranzitu gabena- 
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minėms elektros jėgainėms rei
kia importuoti mazutą, kuris 
teršia atmosferą. Teko ieškoti 
kitų šaltinių ir apsistota prie 
vandens jėgos panaudojimo, ku
ri yra švari ir nebrangi.

Kita hidroakumuliacinių 
elektrinių geroji pusė - jų prisi
taikymas prie didžiausio ir že
miausio elektros pareikalavimo 
paros laikotarpyje. Buvo nu
spręsta statyti aštuonis agrega
tus po 200 MW galios. Leidimas 
pradėti projekto vykdymą buvo 
gautas 1974 m. kovo 19. Statyba 
prasidėjo 1977 m., ir pirmasis 
agregatas paleistas į darbą 
1992.11.18, Lietuvai jau atstačius 
nepriklausomybę. 1992.VIII.5 
pradėjo veikti antras agregatas, 
1994.VIII.3 trečias ir 1998.XI.19 
ketvirtasis. Tuo tarpu tik šiais 
keturiais agregatais ir pasiten
kinta, nors visas projektas yra 
paruoštas aštuoniems. Ignalinos 
jėgainę uždarius, galbūt atsiras 
lėšų ir reikalas įrengti likusius 
keturis agregatus. Elektrinės jė
gainės galia pakils iki 1,600 MW.

Daugiausia “vargų” projek
to vykdytojams padarė pseudo- 
gamtosaugininkai arba žalieji. 
Teigiama, kad jų veikla statybą 
uždelsė bent dviem metais. Gal 
net visi aštuoni agregatai, 
įrengti už rublius, šiandieną 
suktųsi ir elektros energija tekė
tų į Vakarus už gerus pinigus. 
Randam eilę žinomų pavardžių, 
žmonių vėliau tapusių net mi- 
nisteriais. Nors nuo pirmosios 
minties statyti HAE, iškeltos 
inž. Leono Rinkūno mokslinėje 
konferencijoje 1963.V.30, iki 
leidimo projektuoti 1974.III.19 
praėjo dešimtmetis, bet tiems 
žmonėms buvo per trumpas lai
kas įsitikinti projekto tikslingu
mu. 113 psl. įdėtas 1989 ba
landžio 7 d. “Kalba Vilnius” ko
respondentės pokalbis su Valdu 
Adamkum, tuo laiku buvusiu 
JAV Penktojo regiono aplinkos 
apsaugos administratorium. Į 
klausimą, kokia jo nuomonė 
apie Mokslų akademijos spren
dimą statyti HAE, atsakė: “Aš 
savo nusistatymo nekeičiu ir sa
kau dramatizuodamas, jog derė
tų surinkti visą Lietuvos dina
mitą ir pakišti po tais pamatais. 
Tai vienintelis sprendimas. Jei 
elektrinė bus paleista visu pajė
gumu, sunaikins bet kokią eko
loginę pusiausvyrą”.

Pranašauta ekologinė katas
trofa neįvyko. Šiandieną sunku 
suprasti žaliųjų logiką, kad tie 
10% Marių vandens, perleisto 
per turbinas, galėtų sukelti ko
kią nors ekologinę katastrofą.

miems kroviniams į Klaipėdos ir 
Karaliaučiaus jūrų uostus.

Susijungė partijos
Devintasis ir paskutinis Lie

tuvos demokratinės darbo parti
jos (LDDP) suvažiavimas įvyko 
sausio 27 d. Vilniuje. LDDP su
stabdė savo veiklą ir susijungė 
su Lietuvos socialdemokratų 
partija (LSDP). Šiam žingsniui 
pritarė absoliuti narių daugu
ma. Pasirašyta jungimosi sutar
tis, kurioje numatyta, kad iki ge
gužės mėnesio 1 d. LSDP ir 
LDDP skyriai turės organizuoti 
rinkiminius susirinkimus ir iš
rinkti skyrių vadovus.

Suvienyta LSDP taps stam
biausia Lietuvos politine jėga, 
turinti arti 20,000 narių. Jos va
dovu išrinktas buvęs preziden
tas Algirdas Brazauskas. Kitų 
kandidatų nebuvo. “Vilmorus” 
apklausos duomenimis, jis yra 
populiariausias. Lietuvos politi
kas. Juo labiausiai pasitiki 29.4” 
krašto gyventojų. RSJ
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Vingiuotu keliu į kardinolus

Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas
Dešimtasis Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas, įvykęs Australijoje 2000 metų 

gruodžio 22 - 31 dienomis
DARIUS SONDA

Gruodžio mėnesį 2000-tai- 
siais metais Australijoje prasi
dėjo X-tasis Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas. Daugelis 
jaunimo iš visų pasaulio žemynų 
atkeliavo į tolimąjį Australijos 
kraštą dalyvauti šitame svarbia
me renginyje. Kongrese dalyva
vo atstovai iš Argentinos, Urug
vajaus, Brazilijos, Rusijos, Len
kijos, Latvijos, Gudijos, Vokie
tijos, Jungtinių Amerikos Vals
tijų, Kanados ir Australijos. Visi 
susirinkome padiskutuoti, kaip 
PLJS gali išlaikyti lietuvybę tarp 
jaunimo, pasklidusio visame pa
saulyje.

Oficialus kongreso atidary
mas įvyko gruodžio 23 dieną. 
Atidaryme dalyvavo svečiai/pa- 
skaitininkąi (jų tarpe buvo kun. 
Antanas Saulaitis, SJ, ir kun. 
Edis Putrimas), kraštų atstovai 
bei kiti dalyviai.

Turiu pastebėti, kad pirmoji 
kongreso diena nebuvo įdo
miausia. Vyko prezidiumo ir 
komisijų rinkimai, pristatymai, 
pranešimai ir aiškinimai. Tiktai 
po pietų įvyko pirma kongreso 
paskaita, kuri buvo apžvalga 
praeito IX PLJK Bostone. Po 
vakarienės jau buvo aišku, kad 
atstovams jau užteko sėdėti sa
lėje, visi buvo pasiruošę susipa
žinti vieni su kitais atidarymo 
baliuje, kuris tą vakarą įvyko.

Kongreso atidarymo balius 
buvo nuostabus. Turistai, atsto
vai ir dalyviai bei visi svečiai su
sirinko gražiai apsirengę, gra
žiame .viešbutyje oficialiai švęsti 
X PLJK atidarymo. Vakarienė
je visi turėjo progą paragauti 
penkių žvaigždžių lygio skaniai 
iškepto australiško maisto. Nu
tarėme visi, kad šis vakaras bu
vo smagiausias iš visų kitų studi
jų dienų laikotarpyje.

Sekanti buvo Kūčių diena, 
viena iš įdomiausių, nes turėjo
me progą svarstyti klausimus - 
ką reiškia būti lietuviu? Jei kal
ba yra svarbiausias kultūros pa

Kanados lietuvių jaunimo sąjungos nariai bei atstovai, dalyvavę X- 
jame Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese Australijoje su Kanados ir sa
vo organizacijos vėliavomis

Australųoje

grindas, kokiais metodais reikė
tų tai skatinti? Ar verta steng
tis? Kodėl antros ir trečios emi
grantų kartos atstovai turi daly
vauti lietuvių bendruomenės gy
venime? Mūsų Kanados atstovų 
tarpe Aurelija Karasiejūtė ir 
Irena Žukauskaitė buvo pa
kviestos pristatyti jų ir visų ka
nadiečių atsakymus į tuos klau
simus. Abi atstovės išaiškino vi
siem kitiem, kad mes laimingi 
esame gyvenantys Kanadoje, 
nes ne tik turime pilną teisę, bet 
ir valdžios paramą - valdžia ra
gina išlaikyti lietuvybę. Jos mi
nėjo, kad mes kalbame, skaito
me, rašome, dainuojame ir mo
kome jaunesnius lietuviškai 
(lietuvių kalba). Svarbiausias 
punktas buvo šis: būti Kanados 
piliečiu reiškia ir būti lietuviu. 
Mums net ir kitiems buvo labai 
sunku baigti šios dienos disku
sijas.

Vakare didžiojoje salėje 
Sidnio Lietuvių klube per 100 
žmonių kartu atšventėme seną 
lietuvių tradiciją - Kūčias. Keis
ta buvo visiem kongreso atsto
vam, dalyviam ir turistam, nes 
esame pripratę švęsti Kūčias sa
vo šeimose. Skaniai visi paval
gėme. Kanados atstovai buvo 
atvažiavę į kongresą pasiruošę: 
mes po Kūčių išdalinome po 
mažą dovanėlę ir Kanados vė
liavėlę kiekvienam salėje. Žmo
nės buvo patenkinti. Gražiai 
praėjo Kūčių vakaras.

Kalėdų diena prasidėjo su 
Mišiomis. Sidnio lietuviai buvo 
labai patenkinti galėdami daly
vauti pirmą kartą po dešimt me
tų lietuviškose Kalėdų Mišiose. 
Nepripratę dalyvauti lietuviško
se Mišiose - močiutės ir seneliai 
šypsodamiesi išklausė kun. Sau- 
laičio ir kun. Putrimo pamoks
lus. Po Mišių grįžome persikeis
ti ir pasiruošti kelionei prie van
denyno. Man buvo labai keista 
Kalėdų dieną maudyti ir gulėti 
paplūdimyje, nes esu pripratęs 
prie baltų šaltų Kalėdų! Tikiuo
si, kad Kanadoje tuo laiku buvo 

šalta, o Australijoje - ne tik šil
ta, bet ir karšta!

Per sekančią savaitę mes 
daug diskutavome. Dienotvarkė 
nelabai pasikeitė. Kasdien vyko 
paskaitos, simpoziumai, diskusi
jos. Turėjome progą svarstyti 
įvairias įdomias temas - Rytų 
Europos, Pietų Amerikos, Šiau
rės Amerikos ir Australijos lie
tuvių dabartinę būklę, Lietuvių 
chartą ir 1.1. Kun. Putrimas savo 
paskaitose aiškino, kokiais bū
dais ir veikla išlaikysime lietuvių 
bendruomenės gyvenimą ir 
PUS.

Matas Stanevičius, buvęs 
KUS pirmininkas, kalbėjo apie 
Lietuvą Internete ir apibūdino 
naujos komunikacijos būdus. 
Vieną dieną visi apvažiavome 
autobusu visas Sidnio miesto žy
mias vietoves. Kitomis dienomis 
dalyvavome paskaitose ir disku
sijose, turėjome progą išreikšti 
mūsų visų nuomones.

Paskutinę dieną įvyko svar
biausi kongreso nutarimai. Ne
buvo paslaptis, kad Kanados at
stovai atvažiavo į kongresą pasi
ruošę. Mūsų atstovai labai sten
gėsi aktyviai dalyvauti visose 
diskusijose. Kandidatų komisija 
pastebėjo ir todėl siūlė, kad 
dauguma sekančios Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos valdy
bos narių būtų iš Kanados. Bu
vo didžiausia garbė Kanadai, 
kad taip nutarė kongreso atsto
vai. Į sekančią PLJS valdybą bu
vo išrinkti sekantys asmenys iš 
Kanados: Matas Stanevičius, 
Irena Žukauskaitė, Sonia Houle 
ir Stasys Kuliavas. Buvo nutar
ta, kad kiekvienas žemynas tu
rėtų po atstovą PUS valdyboje. 
Tą dieną turėjome irgi išrinkti 
vietovę, kur sekantis kongresas 
įvyks. Nors Pietų Amerika iš
reiškė norą organizuoti sekantį 
kongresą, atstovai nutarė, kad 
jis įvyks Vokietijoje, Lenkijoje 
ir Lietuvoje tikriausiai 2003- 
siais metais.

Sugrįžęs namo po kongreso 
džiaugiuosi, kad turiu labai 
daug gerų prisiminimų ir daug 
daug naujų draugų! Esu labai 
patenkintas, kad turėjau progą 
dalyvauti šiame kongrese, nors 
ir nepaprastai daug kainavo. 
Labai daug esu išmokęs ir daug 
geriau suprantu visų kitų kraštų 
gyvenimą. Nors dabar esu KUS 
ko-pirmininkas (Darius Sonda, 
Red.), tikiuosi, kad sekanti 
PUS valdyba galės artimai 
bendradarbiauti su mūsų KUS 
valdyba. KLJS vardu linkiu nau
jai išrinktai PUS valdybai daug 
daug džiaugsmo ir sėkmės atei
tyje^

Štai naujoji 2001 metų Ka
nados lietuvių jaunimo sąjungos 
valdyba: Vytas Ruslys, Gintas 
Neimanas, Kristina Petrauskai
tė, Taras Chornoinaz, Daina 
Batraks, Darius Sonda.

Š. m. sausio 21 d. užsienyje 
ir Lietuvoje pasklido džiugi ži
nia, kad tarp naujai paskirtų 37 
kardinolų yra ir Vilniaus arki
vyskupo metropolito Audrio 
Juozo Bačkio pavardė. Taigi 
Lietuva ir vėl gavo kardinolą po 
a.a. kardinolo Vincento Sladke
vičiaus mirties.

Naujojo kandidato kelias į 
kardinolus buvo gana vingiuo
tas, ėjęs per daugelį kraštų ir 
pareigų. Arkivyskupas A. J. 
Bačkis išvydo šį pasaulį Kaune 
1937 m. vasario 1 d. Bet jam 
nebuvo lemta augti Lietuvoje - 
jau tų pačių metų rugsėjo mė
nesį su šeima turėjo išvykti Pa
ryžiun, kur jo tėvas dr. Stasys 
Bačkis buvo paskirtas Lietuvos 
atstovu.

Ten busimasis kardinolas 
baigė pradinę mokyklą, gimna
ziją ir įstojo Šv. Siulpicijaus ku
nigų seminarijon, kurioje baigė 
filosofijos kursą ir 1957 m. išvy
ko Romon, kur, gyvendamas 
lietuvių Šv. Kazimiero kolegijo
je, studijavo teologinius moks
lus Gregorianum universitete. Jį 
baigė licenciato laipsniu 1961 
m. ir buvo įšventintas kunigu.

Atsivėrė naujos galimybės 
tolimesnėm studijom. Laterano 
universitete studijavo kanonų 
teisę ir ją baigė daktaro laips
niu. Šalia to jis studijavo ir Šv. 
Sosto diplomatinėje akademijo
je, ruošdamasis diplomatiniam 
darbui. 1964 m. buvo pakviestas 
į diplomatinę Vatikano tarnybą, 
kurią atliko Filipinuose, Kosta 
Rikoje, Turkijoje, Nigeryje (Ni
ger), eidamas įvairias pagalbi
nes pareigas.

Nuo 1974 iki 1988 m. kun. 
A. J. Bačkis darbavosi Vatikano 
viešųjų reikalų taryboje. 1988 
m. buvo paskirtas nuncijumi 
Olandijai, kuri garsėjo kaip re
formų kraštas. Spalio 4 d. Ro
moje popiežius Jonas Paulius II 
jį konsekravo vyskupu dalyvau
jant Lietuvos vyskupams - J. 
Steponavičiui ir J. Preikšui. 
1991 m. gruodžio 24 d. arkiv. A. 
J. Bačkis buvo paskirtas Vil
niaus arkivyskupu metropolitu.

Grįžęs Lietuvon po 54 metų 
arkiv. J. A. Bačkis ėmėsi ne
lengvo darbo krašte, vos išsilais
vinusiame iš sovietinės okupa
cijos. Tarp daugybės atliktų dar
bų minėtini ypač šie. Atkūrė 
Vilniaus kunigų seminariją, su

Skurdas verčia parduoti knygas
REDA ULINSKAITĖ

Prekyba senomis knygomis 
nuo seno gyvuoja visame pasau
lyje. Sovietiniais laikais Šiaulių 
miestas turėjo antikvariatą. Į 
vienintelį mieste dirbusį anti
kvariatą šiauliečiai užeidavo no
rėdami praturtinti namų biblio
teką, nusipirkti vertingų, keletą 
rublių tekainuojančių knygų. 
Dabar senos knygos parduoda
mos tik už keletą litų, kurie rei
kalingi ne naujam nuotykių ro
manui įsigyti, bet duonai nusi
pirkti. Senomis knygomis, pri
imtomis iš gyventojų, prekiauja 
ir Šiaulių miesto centre įsikūręs 
knygynas. Kiekvieną trečiadienį 
knygyno darbuotojos priima 
siūlomas parduoti knygas. Nors 
dvidešimt penki procentai kny
gų pardavimo sumos atitenka 
knygynui, norinčių uždirbti nors 
keliolika litų netrūksta. Knygos 
laikomos tik mėnesį, neparda- 
vus klientas privalo jas pasiimti. 
Brangiausiai kainuoja enciklo
pedijos, žodynai, ir albumai. Per 
mėnesį daugiausiai išperkama 
grožinės literatūros leidinių. 
Mokslinės literatūros teirauja
masi rečiau. Lentynose užsiguli 
fantastinės knygos ir lietuvių 
klasikų kūriniai.

Daugiausia knygų atneša 
pensinio amžiaus žmonės, pra
sidėjus šildymo sezonui. Pagy
venę žmonės stengiasi parduoti 
nors keletą knygų, tikėdamiesi 
gauti labai reikalingų pinigų.

Dr. Gitui J. Ginčauškaitė 
optometristė 
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užsienio pagalba pastatydino 
naujus rūmus. Ėmėsi iniciatyvos 
įsteigti tikybos katedrą Pedago
giniame Vilniaus universitete, 
kad paruoštų tikybos mokytojus 
mokykloms.

Bene labiausiai rūpinosi 
arkiv. A. J. Bačkis vargšų globa. 
Nuo pat pradžios globojo Tikė
jimo ir šviesos bendruomenę - 
šeimas su neįgalinčiais, invali
dais vaikais. Padėjo statyti 
“Versmės” mokyklą, kurioje 
kartu su sveikaisiais mokosi ir 
neįgalūs vaikai. 1992 m. jis įstei
gė Betanijos vargšų valgyklą, 
kuri ir dabar kasdien pamaitina 
700 asmenų. Ne be arkivyskupo 
pagalbos- “Caritas” valgykloje 
maitinasi 100 varganų vaikų. 
Čia veikia ir vaikų dienos cent
ras, kuris rūpinasi beglobiais 
vaikais. 1996 m. buvo įsteigti 
Motinos ir vaiko globos namai. 
Juose randa prieglobstį be 
pastogės likusios motinos su 
mažais vaikais. 1999 m. buvo 
įsteigti Gailestingumo Motinos 
namai, kuriuose Motinos Tere
sės vienuolijos seserys globoja 
įvairius vargdienius - maitina 
150 asmenų, lanko bei slaugo 
ligonius, teikia pastogę 50 as
menų, neturinčių būsto.

Susilaukė neinažesnio arki
vyskupo dėmesio ir sielovadinė 
veikla. 1994 m. buvo įsteigtas 
Šeimos centras, kuriame jauna
vedžiai paruošiami santuokai, 
teikiama šeimoms dvasinė pa
galba, psichologiniai patarimai. 
1997 m. buvo įsteigti Trinapolio 
rekolekcijų namai. Juose ren
giamos rekolekcijos vaikams, 
jaunimui, kunigams, vienuo
liams, įvairiom grupėm bei 
paskiriem asmenim. 1999 m. 
įsteigtas Pastoracinis centras, 
kuriame telkiasi įvairių organi
zacijų veikla.

Tai tik dalis arkivyskupo 
veiklos. Be to, jis turi pareigų ir 
Vatikane. 1999 m. popiežius 
Jonas Paulius II jį paskyrė nariu 
komisijos, rengiančios vyskupų 
sinodą ir vicepirmininku komi
sijos, rengiančios išvadinę sino
do deklaraciją.

Regalijų-žymenų naujiesiems 
kardinolams įteikimas įvyks Ro
moje š.m. vasario 21 d. Tie 37 
kardinolai iki 80 metų amžiaus 
galės dalyvauti naujo popiežiaus 
rinkimuose ir būti renkamais.

Dažnai užeina ir asocialių as
menų, kurie prašo sumokėti už 
dar neparduotas knygas. Tokių 
paslaugų mes neteikiame, tad 
šie žmones apsisuka ir išeina, - 
sakė Erika Dargienė, UAB “Ži
burio” knygyno pardavėja.

Miesto bibliotekų darbuo
tojai taip pat sulaukia pasiūly
mų pirkti knygas. Vargo pri
spausti žmonės neretai užsuka į 
bibliotekas tiesiog su maišu 
knygų. Biblioteka neturi teisės 
supirkti iš gyventojų knygas. Pa
gal nustatytą pirkimo tvarką, 
perkant būtina pateikti sąskaitą 
- faktūrą.

Laikraščiuose irgi galima 
rasti skelbimų, siūlančių pirkti 
knygų. Knygų pasiūla labai įvai
ri: nuo kelių eismo taisyklių iki 
meilės romanų. Šiaulietė Dalia 
Urbonavičienė sakė norinti at
naujinti savo biblioteką ir nerei
kalingas knygas ketinanti par
duoti pagal skelbimą. Tačiau 
norinčių pirkti žodynus ar nedi
deles brošiūrėles beveik neatsi
randa. Ponas Petras neslėpė, 
kad nuolat dėdamas skelbimus į 
laikraščius, parduoda knygas. 
Sovietiniais laikais knygos kai
nuodavusios gana pigiai, tad 
jam pavyko sukaupti nemažą 
biblioteką. Dabar jis neturi gerų 
sąlygų knygoms laikyti. Dėl 
brangių komunalinių paslaugų 
pardavęs erdvų butą gyvena ne
dideliame kambarėlyje. Vietos 
keliasdešimt metų kauptai bib
liotekai nėra. O vertingas kny
gas parduoda norėdamas pragy
venti. Pasak jo, trečiadieniais ir 
šeštadieniais miesto turgavietė
je galima sutikti daug prekeivių 
knygomis. Tai - senukai, grįžę 
kaliniai ar asocialius asmenys. Iš 
tiesų turgavietėje senų knygų 
pasirinkimas bene didžiausias. 
Ant apsnigtų stalų sudėti žino
mų rašytojų kūriniai skurdo 
prispaustų žmonių įkainoti tik 
vienu litu.
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Jo Eminencįja AUDRYS JUOZAS KARDINOLAS BAČKIS

Naujas “Tėviškės sveikinimas”
KAZYS BARONAS

Lietuvos literatūros amba
sadorius Vokietijoje ev. kun. A. 
Franckeit ir šiemet Lietuvos vo
kiečiams padovanojo “Heimat- 
gruss - Tėviškės sveikinimas” 
metraštį.

Labai teisingai jis įvade ra
šo, kad prieš repatriaciją į Vo
kietiją daugelis Lietuvos vokie
čių buvo iš jaunosios kartos. Po 
60 metų šiandieną tie “jaunuo
liai” sulaukė 80 metų, auginą ne 
tik vaikaičius, bet ir provaikai
čius. Šiandien Lietuvos vokie
čiai yra išsisklaidę po visą pa
saulį. Tačiau jie ir toliau nori 
tęsti tėviškės papročius, kalbą, 
perduoti ją iš vienos kartos ki
tai. Didelė Lietuvos vokiečių 
jungtis yra “Heimatgruss”, ku
riame spausdinami atsiminimai, 
lietuvių autorių vertimai ir kt.

Malonu, kad ev. kun. poe- 
tas-vertėjas A. Franckeit po įva
do išspausdino Michael von 
Psychov trumpą Lietuvos politi
nę apžvalgą, primindamas Stali- 
no-Hitlerio sutartį, komunistinę 
priespaudą, trėmimus, Baltijos 
kelią, atgautą nepriklausomybę. 
Toks straipsnis pasitarnauja jau 
už Lietuvos ribų užaugusiai kar
tai, kadangi Vokietijos mokyk
lose nedėstoma Lietuvos istorija 
ar geografija, gal vienoje ar ki
toje mokykloje dar yra žemėla
piai, rodantys Lietuvos, Latvi
jos, Estijos valstybes Sov. Sąjun
gos gniaužtuose.

Didelis kelionių mėgėjas dr. 
Herbert Groeger primena Kur
šių Nerijos grožį, vadindamas ją 
“lietuviška Sahara”. Jisai siūlo 
lankantiems Lietuvą nepamiršti 
piliakalnių, istorinių griuvėsių, 
gražių šventovių, muziejų, Kry
žių kalno, Vilniaus senamiesčio. 
Spėju, kad autorius yra daug ke
liavęs Lietuvos vieškeliais, lau
kų keliukais, gerai susipažinęs 
su Lietuvos klimatu, nurodo net 
metinius Lietuvos kritulius. 
Kun. A. Franckeit supažindina 
Lietuvos vokiečius su Lietuvos 
žydų likimu: jis išvertė 1999 m. 
kovo 18 d. A. Kalniaus rašinį 
“Tėviškės žiburiuose” apie ke
turiolikmetės Sulamith likimą.

Prie maloniausių lietuvio 
širdžiai atsiminimų reikėtų pri
skirti belaisvio Hermano Gerl- 

Istorinė nuotrauka. Paryžiaus lietuviai vaikai 1945 m. po Vasario 16 
Mišių prie šventovės vartų su kun. S. Kulbiu, SJ. Pirmas iš dešinės 
stovi AUDRYS BAČKIS, dabartinis Lietuvos kardinolas

ges įspūdžius. Juos jis aprašė 
27-niuose puslapiuose, primin
damas skaitytojams savo kelio
nę į Lietuvą 1997 m. rugsėjo 
mėn. Prieš dvejus metus jis skri
dęs iš Hanoverio į Karaliaučių 
“Aeroflot” lėktuvu, pasiekė per 
Rytprūsius lietuvio vairuojamu 
automobiliu Šiaulius. Šį kartą 
jis pasirinko patogų Lietuvos 
lėktuvą, simpatiškas palydoves. 
Štai ir Vilnius. Tai Lietuvos sos
tinės vardas, palikęs iki šios die
nos vokiečio atmintyje, kadangi 
1949 m. kovo 18 d. iš Vilniaus 
geležinkelio stoties su kitais be
laisviais jis pasiekė Vokietiją.

Vilnius. Pinigų keitimas (1 
markė = 2 lt. 10 centų), skanus 
lietuviškas alus, Kauno vokiečių 
kultūros dr-jos atstovų sveikini
mai, gėlės. Buvęs belaisvis su 
žmona keliauja į Trakus, pasie
kia Kauną, apsistoja kiek toliau 
nuo miesto gražiame vienuoly
ne. '(Pažaislis?) Vaišinosi arba
ta, tačiau jo galvoje mintys su
kasi apie skanų alų Vilniaus oro 
uoste. Deja, vienuolyne to gėri
mo nėra. Kambariai švarūs, gra
žiai įrengti. Skanūs lietuviški 
pusryčiai. Diena skirta Kauno 
pažinčiai.

Daugumas gyventojų gra
žiai apsirengę, tačiau matomi ir 
vargingi, vyresnės kartos žmo
nės, gyveną iš menkos senatvės 
pensijos. Pagrindinėje g-vėje su 
Įgulos šventove įrengtos puoš
nios krautuvės, languose - bran
gūs kailiai. Kauno krautuves esą 
galima lyginti prie Paryžiaus ar 
Berlyno. Vokietis klausia: kas 
gali pirkti tokią brangią apran
gą? Buvęs belaisvis lietuvių kal
bą laiko skambia, lygindamas ją 
su italų ar graikų kalbomis. Pri
siminė jis nelaisvės dienas, kar
tais scenoje pasirodančius Vo
kietijos teatrų vaidintojus, juok
darius. Vieną vakarą Drezdene 
gimęs aktorius scenoje pasakęs: 
“Kameraden, aš jau moku lietu
viškai! Labai lengva pridėkite 
prie kiekvieno žodžio galūnės 
tik “as” raides. Pavyzdžiui 
“Wiefielas Uhras ist das - kiek 
valandų dabar yra”. Aišku, vi
siems buvo gardaus juoko. Bu
vęs belaisvis mielai klauso lietu
vių kalbos, kuri yra skirtinga 
nuo kietai tariamų rusiškų 
Žodžių. (Nukelta į 4-tą psl.)
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KARINĖS PRATYBOS

Sausio 15-16 Gynybos štabe 
buvo surengtos tarptautinių pra
tybų “Amber Hope 2001” pradi
nė planavimo konferencija, ku
rioje dalyvavo 42 karininkai. Pra
tybos numatomos š.m. rugpjūčio- 
rugsėjo $ d.d. Rukloje ir Pabradė
je. Dalyvaus 2000 karių iš Dani
jos, Estijos, Italijos, Jungtinės ka
ralystės, JAV, Latvijos, Lenkijos, 
Lietuvos, Suomijos Švedijos ir 
Vokietijos. Taip pat žada daly
vauti Tarptautinio Raudonojo 
kryžiaus, Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus, JT Vyriausiojo pabėgė
lių reikalų komisaro biuro ir 
Tarptautinės policijos tikslinių 
pajėgų atstovai. Pratybų tikslas - 
SAS (NATO) šalių ir su jomis 
bendraujančių šalių planavimas ir 
vykdymas bendrų taikos palaiky
mo veiksmų.

ŠVENTĖ KLAIPĖDOJE
Sausio 15 d. Klaipėdoje buvo 

paminėtos Klaipėdos krašto pri
jungimo prie Lietuvos 78-osios 
metinės. Kaip primena BNS/LG- 
TlC, po 1923 m. sausio 15 d. kilu
sio sukilimo, kuriame dalyvavo 
vietos lietuvininkai ir iš Didžio
sios Lietuvos atvykę savanoriai, 
Mažosios Lietuvos žemės buvo 
prijungtos prie Didžiosios Lietu
vos. Lietuvininkai sukilo prieš tuo 
metu kraštą valdžiusią prancūzų 
administraciją. Klaipėdos kapinė
se buvo pagerbtas vienas sukilimo 
organizatorių, Erdmonas Simo
naitis. Miesto vadovai bei visuo
menė skulptūrų parke prie pa
minklo 1923 m.. sukilimo daly
viams pagerbė žuvusiuosius, ko
vojusius už Klaipėdos kraštą. Va
kare vyko minėjimas, kuriame 
kalbėjo dr. Alfredas Bumblaus- 
kas, meninę programą atliko sty
ginis kvartetas “Chorda”.

BENDRADARBIAVIMAS 
APLINKOSAUGOJE

Aplinkosaugos ministeris Hen
rikas Žukauskas sausio 12 d. susi
tiko su Baltijos forumo projekto 
vadove Heidrun Fammler. Ji mi- 
nisteriui įteikė Baltijos šalių ap
linkosaugos ataskaitą ir susitarė 
su ministerijos atstovais bendra
darbiauti aplinkos apsaugos srity
je. Baltijos aplinkos forumo, 
įsteigto 1995 m., tikslas buvo pa
dėti Lietuvai, Latvijai ir Estijai 
bendradarbiauti keičiantis infor
macija bei patirtimi aplinkos ap
saugos srityje. Forumas teikia 
praktinę paramą aplinkos srityje 
pagal bendrą Baltijos šalių vy
riausybių susitarimą. Forumas

FOUR SEASONS 
5viz/r Infk realty limited

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. 705-445-8500
Namų tel. 705-429-6428

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

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai 

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

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

. ♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLA1S

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

KAIKVS
BALTIC EXCCLITINC

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

dabar yra bendras Europos komi
sijos, Vokietijos, Suomijos aplin
kos ministerijos, Švedijos aplin
kos apsaugos agentūros ir trijų 
Baltijos valstybių projektas. Foru
mas remia bendradarbiavimą 
tarp Baltijos šalių aplinkos valdy
mo institucijų įsijungimą į Euro
pos sąjungą.
PADAUGĖJŲ UŽSIKRĖTUSIŲ ŽIV

Lietuvos AIDS centro direk
torius Saulius Čaplinskas pranešė 
spaudai, jog Lietuvoje daugėja 
žmonių, užsikrėtusių ŽIV virusu, 
tačiau didelio protrūkio nėra. 
BNS/LGTIC žiniomis, iki - šiol 
Lietuvoje užregistruotas 271 
žmogus, užsikrėtęs ŽIV virusu. 
Oficialios statistikos duomenimis, 
100,000 Lietuvos gyventojų tenka 
maždaug 6 užsikrėtę asmenys. 
Latvijoje tas skaičius siekia 33, 
Estijoje - 23, Rusijos Karaliau
čiaus srityje - daugiau kaip 330. 
Užsikrėtusių skaičius Lietuvoje 
yra pats mažiausias Europoje. S. 
Čaplinsko teigimu, šiais metais 
Lietuvoje bus siekiama plėsti 
tarpžinybinį bendradarbiavimą, 
rengti įvairius seminarus AIDS 
išankstinio apsisaugojimo klausi
mais.

GYVENTOJŲ SURAŠYMAS
Šių metų balandžio 6 d. pra

sidės Lietuvos gyventojų surašy
mas. Statistikos departamentas 
prašo gyventojus, kurie surašymo 
metu bus užsienyje, kreiptis į savo 
vietinę statistikos įstaigą surašy
mo lapams užpildyti. Surašymo 
metu Statistikos departamentas 
įdarbins arti 15,000 žmonių. Sura
šymui atlikti yra paskirta 26 mln. 
Litų, o apie 70% šios sumos teks 
surašinėtojų apmokėjimui. Sura
šymo rezultatai bus paskelbti šių 
metų spalio mėnesį.

PADIDĖJO GAMYBA, NEDARBAS
Lietuvos apdirbamosios bei 

gamybos pramonės įmonės 2000 
metais pardavė 10.6% daugiau 
negu 1999 m., o be naftos perdir
bimo - 9.1% daugiau praneša 
BNS/LR. Statistikos departamen
to duomenimis, gyvulių ir paukš
čių per dvylika praėjusių mėnesių 
supirkta 10.5%, o pieno - 8.9% 
mažiau, negu 1999 m. Krovinių 
srautas geležinkeliais per metus 
padidėjo 8.4%, oro transportu - 
28%. Bedarbių 2000-siais Lietu
voje padaugėjo 37.8%. Numato
ma, kad infliacija sausio mėnesį 
sieks 0.3%. RSJ

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
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kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

i Lougheed Funeral i
; Home i
į Žmonės, kurie atjaučia kitus

i Sudbury Ontario

Hamiltono lietuvių Vysk M. Valančiaus mokyklos mokiniai, vaidinę
2000 metų kalėdinį scenos vaizdelį “Namai, namučiai” Ntr. A. Blyskio

Netekome paslaugaus tautiečio 
a.a. Leono Klevo

Hamiltoniečiai pradėjo ne
tekti savo brangių tautiečių. Sau
sio 11 d. Mississaugos Šv. Jono 
lietuvių kapinės priglaudė a.a. L. 
Klevą. Palaidojo jį šalia prieš 19 
metų automobilio nelaimėje žu
vusio savo sūnaus Rimanto, ten 
kur stovi ir mūsų kapinių vienas iš 
puošniųjų marmuro paminklų.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių, nes velionis čia buvo visų 
gerai žinomas. Atsisveikindami su 
mirusiuoju laidotuvių namuose 
kalbėjo K. Mileris, o kapinėse - 
pensininkų klubo pirm. P. Šid
lauskas. Laidotuvių Mišiose kle
bonas kun. J. Liauba, OFM, taip 
pat minėjo mirusį kaip pavyzdin
gą ir nuoširdų AV parapijietį.

A.a. L. Klevas buvo šiaulietis, 
nuo Tryškių, gimęs 1913 m. Pra
dinį mokslą baigė privačiai, lankė 
suaugusiųjų gimnaziją. Išėjęs į ka
riuomenę, į namus jau nebegrįžo, 
nes tam sumaniam ir gero nuau- 
gimo vyrui buvo pasiūlyta likti 
virštarnybiniu. Tarnavo viename 
artilerijos dalinyje ir greit užsitar
navo viršilos laipsnį. Vėliau buvo 
perkeltas ūkio vedėjo pareigoms 
Karo mokykloje.

Pasižymėjo tarnyboje ir leng
vojoje atletikoje. Bolševikams oku
pavus mūsų kraštą, pasitraukė į 
civilinį gyvenimą. Antrą kartą 
bolševikams artėjant prie Lietu
vos sienų, kaip ir daugelis mūsų 
tautieičių pasitraukė į Vakarus. 
Ten po karo apsistojo Augsburgo

London, Ont.
KALĖDŲ PROGA Šiluvos Ma

rijos parapijos šventovėje buvo au
kojamos Bernelių Mišios 12 vai. 
naktį. Nors atvykti labai trukdė ne
palankus žiemos oras, vistik daugu
ma parapijiečių susirinko. Šventovė 
buvo papuošta gražiomis ponseti- 
jomis, kurias parūpino Olga Švil- 
pienė. Prieš Mišias Londono lietu
vių choras “Pašvaistė”, vadovauja
mas muziko A. Petrašiūno, atliko 
kalėdinių giesmių koncertą, kurį 
gražiai paįvairino G. Čepinskas, 
kanklėmis atlikęs keletą melodijų. 
Choras giedojo ir Mišių metu. Po 
Mišių kun. K. Kaknevičius visus pa
kvietė į klebonijos raštinę šventi
niam pabendravimui. A,V.

Dėkoju visiems, dalyvavusiems mano 80-tojo gim
tadienio proga surengtame paminėjime ir organicazijų 
atstovams, vaišių metu sveikinusiems: KLB krašto valdy
bos pirmininkui A. Vaičiūnui, Hamiltono choro vadovei 
Darijai Deksnytei, “Aro" pirmininkui Vyt. Pečiuliui, 
“Gintarinių aidų” radijo valandėlės vedėjai L. Stunge- 
vičienei, Hamiltono šaulių kuopos vadui K. Deksniui, Ha
miltono “Tėvynės sąjungos”pirm. L. Paškui, Pensininkų 
klubo pirm. P. Šidlauskui ir visų Hamiltono lietuvių 
vardu kalbėjusiam Hamiltono apylinkės pirmininkui 
Bernardui Mačiui. Dėkoju klebonui Juvenaliui Liaubai, 
OFM, pasveikinusiam mane sekmadienį šventovėje ir 
Liudai Stungevičienei, sveikinusiai radijo bangomis. 
Dėkoju visiems giminaičiams iš JAV ir Lietuvos, mane 
prisiminusiems, atsiuntusiems sveikinimus raštu.

Ypatingas ačiū šio minėjimo rengėjams - žmonai 
Gailutei ir mūsų vaikų Edžio ir Ramonas šeimoms. Dėko
ju Danutei ir Bernardui Mačiams už skaniai pagamintą 
maistą, jų dukrelei Loretai, sklandžiai vedusiai visą 
programą ir E. Bajoraitienei, R. Pakalniškienei su talka, 
gražiai papuošusioms salę bei vaišių stalus. Dar kartą 
ACIU VISIEMS. Ilgai pasiliksite mano prisiminimuose. 
Einantis devintą dešimtį- Juozas Krištolaitis

♦ 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) 27.1-8781 
Algis Trumpickas (Vasagos raj.) (705) 429-2156
Bernardas Mačys (905) 632-4558

A.a. LEONAS KLEVAS

lietuvių stovykloje. Joje baigė bu
halterijos kursus.

Prasidėjus emigracijai, 1948 
m. su tekstilininko sutartim atvy
ko į Kanadą, Wellandą. Pasibai
gus sutarčiai, įsikurti ieškojo di
desnio centro. Pasirinko Hamil
toną. Čia atvykęs tuoj gavo darbą 
“Stelco” plieno įmonėje 1950 m. 
vedė Eugeniją Norkutę ir užaugi
no du vaikučius.

Leonas buvo pavyzdingas šei
mos tėvas, nepaprastai rūpinęsis 
savo vaikų muzikiniu išsilavinimu. 
Tam jie rodė ir talentą, nes jų na
mo židinys buvo apkrautas viso
kiais konkursų laimėjimų žymeni
mis. Klevą visi žinojo kaip pasi
ruošusį padėti, pagelbėti ir tal
kinti žmogų. Taip jį visi prisimena 
ir mini.

Buvo jis įsijungęs ir į lietuvių 
organizacinį gyvenimą. Dar prel. 
J. Tadarausko laikais ilgus metus 
veikė AV parapijos komitete. Jo 
sumanymu parapijiečiai gavo nu
merius ir buvo pradėta su voke
liais rinkliava. Dirbo jis ir Šalpos 
fonde, rinkdamas aukas į vargą 
patekusiems tėvynainiams. O į 
pensininkų klubą įsijungė tik klu
bui įsikūrus Hamiltone. Visą lai
ką valdyboje ėjo visokias parei
gas. Paskutiniu laiku mūsų 
“Ąžuole” jis buvo vicepirmininku.

Mirė jis ilgai nesirgęs, ištiktas 
mažai žinomos, mirtingos Weg
ner’s “granulomatosis” ligos. 
Taip jis iškeliavo amžinybėn su 
geru vardu ir su dideliu gerų dar
bų bagažu. K. Mileris

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

Hamilton, Ont.
HAMILTONO VYSK. M. VA

LANČIAUS MOKYKLOS Kalėdų 
eglutė labai gražiai praėjo. Buvo 
suruoštas mokytojų ir mokinių pa
sirodymas “Namai, namučiai”. Vei
kė tėvų suorganizuota turtinga lo
terija ir vaišių bufetas. Programėlė 
baigėsi giedant kalėdines giesmes. 
Atvykęs Kalėdų senelis vaikams pa
dalino dovanėlių. Visiems, kurie 
prisidėjo prie Eglutės paruošimo, 
ypatingai mokytojoms, vedėjai ir 
tėvams, kurie parūpino skanumy
nus nuoširdus ačiū. A. Lukavičiui, 
kuris tvarkė Kalėdų senelio pasiro
dymą. Mokykla ypatingai dėkoja 
“Talkos” kredito kooperatyvui už 
dosnią auką mokyklos veiklai. Dė
kojame jos valdybai, kuri labai re
mia mokyklos veiklą ir rūpinasi jos 
išlaikymu. G.S.

J. KRIŠTOLAITĮ SVEIKINA 
su garbingu 80 m. gimtadieniu, 
linki sveikatos ir sėkmės visuose 
darbuose, skiria aukas “Pagalbai 
Lietuvos vaikams”: $25 - F.M. Gu- 
dinskai; $20 - D. A. Kamaičiai, J. 
G. Skaisčiai, A. E. Kybartai.

A. a. LEONO KLEVO atmini
mui užjausdami žmoną Eugeniją ir 
dukrą Margaritą vietoj gėlių aukas 
skiria “Pagalbai Lietuvos vaikams”: 
$40 - G. Karalėnienė; $30 - J. Ma- 
čionis; $20 - J. Gedrimienė, A. 
Leščienė, A. Mačiukienė, V. Plei- 
nienė; $10 - Z. Vainauskienė. Už 
aukas dėkojame ir liūdesy esame 
kartu su jumis visais - PLV k-tas

A. a. ANTANINAI MIKŠIE
NEI (Grajauskaitei) mirus, užjaus
dami seseris seselę vienuolę M. Te- 
reziną ir Albiną, brolį Bronių bei jų 
šeimas “Tėvynės sąjungai” aukojo: 
$20 - J. E. Bubniai, O. Dramantie- 
nė, J. A. Gedriai, A. S. Jankauskai, 
A. Kšivickis, L. M. Paškai; $10 - R. 
Fronczak, A. J. Norkai. Padėka au
kotojams. L.P.

A. a. LEONO KLEVO atmini
mui pagerbti KL fondui aukojo: 
$20 - I. P. Girniai; $100 - velionies 
žmoną E. Klevienė.

A. a. ANTANINOS MIKŠIE
NĖS atminimui pagerbti, reikšdami 
užuojautą mirusios giminaičiams, 
KL fondui aukojo: $30 - A. Z. Sta
naičiai; $25 - L. K. Meškauskai; 
$20 - S. A. Aušrotai, E. Bajoraitie- 
nė, Z. Čečkauskas, D. A. Kamai
čiai, G. J. Krištolaičiai, J. Stankus, 
V. Subatnikaitė.

KL FONDO VEIKLAI aukojo: 
$15- V. Apanavičius; $20 - P. Kri- 
vinskienė, L. D. Gutauskai, St. Pa
navienė; $25 - D. M. Jonikai, J. J. 
Stanaičiai; $45 - G. J. Krištolaičiai; 
$50 - D. A. Enskaičiai, L. P. Gir
niai, E. K. Gudinskai, H. A. Liau
bai, O. Melnykienė; $80 - J. J. Ka
maičiai. Dėkojame už aukas. J. K.

Naujas...
(Atkelta iš 3-čio psl.)

Kauno vokiečių kultūros 
pobūvyje kiekvienas turėjo pasi
sakyti pavardę, kokioje Lietuvos 
dalyje gimęs ir t.t. Svečiui pasa
kius, kad jis ketvertą metų pra
leidęs Lietuvoje, belaisvių sto
vykloje, kilo didžiausias nustebi
mas. Vokietis keliavęs po Lietu
vą, nes Marijampolėje atlikęs 
kario apmokymą, Šiauliuose, 
Klaipėdoje, Akmenėje ir Vil
niuje praleido belaisvio dienas.

Jo atmintyje liko Šiaulių gu
bernijos vardas. Iš Rytprūsių at
vežti uždaruose vagonuose be
laisviai nežinojo kokiame krašte 
jų ešalonas sustojo. “Jeigu tai 
ne pertrauka, o mūsų nuolatinė 
vietovė, esame laimingiausi 
žmonės - tai Lietuva” - sušuko 
klaipėdietis. Atsiminimų auto
rius kurį laiką dirbo alaus da
rykloje, o gintarinės spalvos gė
rimą gamindavo tos profesijos 
vokietis.

Gan blogą įspūdį jam paliko 
Vilniaus oro uosto muitininkas, 
pavadino jį nesimpatišku, ne
draugišku. Tačiau dėl vieno 
muitininko elgesio nenukentėjo 
jo meilė Lietuvai.

Pabaigoje Meta Jegkel 
(mergautinė pavardė Zachries) 
prisimena gimtąją Franckabū- 
dą, Šakių aps. vietovę, pirmąjį 
pasaulinį karą, Kudirkos Nauja
miesčio mokyklą, repatriaciją. 
Paliktas nekilnojamas turtas 
1941 m. įvertintas 120,000 m, įs
kaitant 70 ha žemę, 2 pastatus, 
2 tvartus, 2 kluonus. Aprašo grį
žimą į Lietuvą ir galutinį apsi
stojimą netoli Bremeno.

Metraštis išspausdino Lie
tuvos vokiečių centro dr-jos, 
Vokietijos lietuvių bendruome
nės, Lietuvos ambasados Berly
ne, Lietuvos vokiečių dr-jos, 
Lietuvos vokiečių kartotekos, 
Rudolfo Kinderio vokiečių na
mų Kaune adresus ir t. Taip pat 
malonu, kad šiame metraštyje 
išvengta Kowno, Wilna ir kt. 
slaviškų Lietuvos miestų vardų. 
Tiesa, keliose vietose panaudo
tas “Neustadt” vardas. Leidinys 
gaunamas pas autorių: Herrn 
Pfarrer A. Franzkeit, Hinder- 
burgstr 25, 27232 Sulingen, 
Germany. Kaina 8 markės - 
6,15 knd.dol.

e LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstijos

Patvirtinta nauja JAV lietuvių 
bendruomenės krašto valdyba. 
2000 m. spalio 1 d. Hartforde, CT, 
vyko JAV LB tarybos suvažiavimas. 
Jame buvo išrinktas naujas krašto 
valdybos pirm. A. S. Gečys. Jis per 
30 dienų turėjo sudaryti krašto val
dybą ir jos sudėtį pristatyti LB tary
bai patvirtinti. Tą užduotį pirminin
kui atlikus, JAV LB tarybos prezi
diumas korespondenciniu būdu ve
dė tarybos narių balsavimą, kuriuo 
buvo patvirtinta nauja JAV LB 
krašto valdybos sudėtis. 2000 m. 
gruodžio 2 d. Lemonte, IL, įvyko 
pareigų perdavimas naujai valdy
bai. Pastarąją sudaro: pirm. A. S. 
Gečys, sekr. M. Gečienė, ižd. M. 
Pliūra, vecepirm. finansų reikalams 
J: Ardys, vicepirm. mokslo reika
lams dr. St. Bačkaitis, vicepirm. tre
čiosios bangos ateivių reikalams D. 
Badarienė, vicepirm. sporto reika
lams R. Gedeika, vykdomasis vice
pirm. ir organizaciniams reikalams 
dr. B. Kriaučiūnas, vicepirm. jauni
mo reikalams V. Rukšys, Religinių 
reikalų tarybos pirm. sės. Margarita 
Bareikaitė, Socialinių reikalų tary
bos pirm. B. Jasaitienė, Ekonomi
nių reikalų tarybos pirm. L-K. Turs
kis, Švietimo tarybos pirm. D. Poli- 
kaitienė, Kultūros tarybos pirm. M. 
Remienė, Visuomeninių reikalų ta
rybos pirm. A. J. Rimas. Taipogi 
JAV LB krašto valdybai priklauso 
JAV lietuvių jaunimo sąjungos 
pirm. A. Čižiūnas. JAV LB krašto 
valdyba leidžia anglų kalba žurnalą 
“Bridges”, kurio redaktore pakvies
ta R. Ardytė-Juškienė, o adminis
tratoriumi R. Pliūra.

Britanija
Boltono baltiečių atstovai 2000 

m. lapkričio 6 d. Ukrainiečių klubo 
patalpose buvo susirinkę aptarti 
vietinio Baltijos tautų komiteto 
(BTK) ateities. Nesant apylinkėje 
jaunosios kartos, baltiečių skaičius 
Boltone stipriai mažėja. Boltono 
latvių klubui užsidarius ir staiga 
mirus BTK pirmininkui latviui J. 
Zakiui, kaip rašoma “Europos 
lietuvio” 2000 m. 23 nr., komiteto 
ateitis tapusi visiškai neaiški. 2000 
m. paskutinį kartą St. Paul’s šven
tovėje paminėti 1941 m. birželiniai 
trėmimai į Sibirą. Posėdyje nutarta 
kol kas BTK veiklos nenutraukti, 
bent iki 2001 m. birželio mėn., kai 
bus minima tragiškų įvykių prie 
Baltijos jūros 60 metų sukaktis.

Vokietija
Vestfalijos Medebach mieste 

lankėsi Šiaulių “Aido” gimnazijos 
moksleiviai, lydimi 4-rių mokytojų. 
Jie aplankė Koelną, jo katedrą, 
Marburgą ir kitus miestus. Sunku
mų dėl kalbos nebuvę, nes “Aido” 
gimnazijoje mokoma sustiprintai 
vokiečių kalba. 2001 m. gegužės 
mėn. vokiečių moksleiviai lankysis 
Lietuvoje. Mat Šiaulių “Aido” gim
nazija yra susigiminiavusi su Mede- 
back miesto gimnazija. Apie moks
leivių ekskursiją 2000 m. spalio T d. 
rašė “Westfalen Post” laikraštis, 
įsidėdamas ekskursantų nuotrauką 
(“Europos lietuvis” 2000 m. 23 nr.).

Prancūzija
Apie Prancūzijos lietuvių ben

druomenę rašoma šios bendruome
nės biuletenyje “Prancūzijos lietu
vių žinios” 2000 m. 2 nr. Pirmieji 
šios bendruomenės tarybos rinki
mai įvyko 1953 m. Tarybos pirmi
ninku buvo išrinktas E. Turauskas, 
valdybos pirmininke - O. Bačkienė, 
o bendruomenės būstine tapo dip
lomato dr. Stasio ir Onos Bačkių

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

«TAT K'A” LIETUVIŲ KREDITO 
A rVL/IV/Y KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

kasd. pal. čekių sąsk. iki......... 2.50%
santaupas................................... 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk..........2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius.......................4.25%
180 dienų indėlius.................... 4.25%
1 m. term, indėlius.................. 4.50%
2 m. term, indėlius..................4.75%
3 m. term, indėlius..................4.85%
4 m. term, indėlius.................. 5.00%
5 m. term, indėlius.................. 5.25%
RRSPirRRIF
(Variable).................................... 2.50%
1 m. ind.........................................5.00%
2 m. ind.........................................5.10%
3 m. ind.........................................5.25%
4 m. ind........................................ 5.35%
5 m. ind.........................................5.50% 

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

butas Paryžiuje iki 1960 m., kai jie 
tais metais persikėlė į Vašingtoną. 
Tuo metu Paryžiuje veikė Lietuvių 
studentų draugija, ateitininkų drau
govė, Lietuvių federalistų sąjunga. 
Nuo 1946 m. Paryžiuje veikia Lie
tuvių katalikų misija. Jai vadovavo 
šie kunigai: J. Kubilius, SJ, K. Peč- 
kys, SJ, kun. dr. F. Jucevičius. Da
bartinis vadovas nuo 1955 m. - kun. 
J. Petrošius. Lietuvių moterys veikė 
Pasauliniame moterų sąjūdyje, 
įsteigtame 1949 m. Tarp steigėjų 
buvo V. Karvelienė, o vėliau jos 
darbą sąjūdyje tęsė O. Bačkienė, B. 
Venslauskienė, E. Turauskienė. 
Kun. J. Petrošiaus rūpesčiu 1966 m. 
prancūzų kalba išleista Sibire pa
rašyta maldaknygė “Marija, gelbėk 
mus”. Lietuvių kalba buvo dėstoma 
Aix-en-Provence universitete ir Pa
ryžiaus Rytų kalbų bei civilizacijos 
institute. Pokario metais Paryžiuje 
gyveno ir dirbo lietuviai menininkai: 
V. Kasiulius, A. Mončys, Pr. Gailius, 
A. Raudys ir Z. Mikšys; mokslinin
kai - A. J. Greimas, J. Baltrušaitis, 
J. Deveikytė-Navakienė.

Lenkija
Lenkų laikraštis “Gazeta Wy- 

borcza” 2000 m. spalio 16 d. rašė, 
kad kelintą kartą Lenkijoje vyksta 
Lietuvos teatrų festivalis. Šį kartą 
dešimt dienų trukusiame renginyje 
pasirodžiusios- Lietuvos teatro įžy
mybės: E. Nekrošius, R. Tuminas, 
O. Koršunovas, B. Šarka. Esą Lietu
vos teatro veikėjai Lenkijoje yra la
bai vertinami bei gerbiami. Jie kiek
vienais metais laimi aukščiausius ap
dovanojimus, spauda iškelia jų pa
siekimus. Lietuvių spektakliai, kaip 
rašoma, pasižymi paprastumu, mu
zikalumu, ypač lietuvių etnokultūros 
motyvais. Minėto laikraščio straips
nio autorius siūlo ir Lenkijos akto
riams teatrinio meno pasimokyti iš 
lietuvių. (“Aušra” 2000 m. 21 nr.).

Ukraina
Podolės srityje veikia vieninte

lė lietuvių organizacija “Sakalas”, 
kuri stengiasi atstovauti lietuvių 
kultūrai bei priminti jų pėdsakus 
šiame krašte. Pasak šios draugijos 
pirm. Vasilijaus Sugak, nuo jos įsi- 
steigimo pradžios nuspręsta, kad 
šioje srityje būtų pažymėtas lietuvių 
protėvių atminimas. Lietuvos di
džiojo kunigaikščio Algirdo valdy
mo metu Podolėje buvo pastatyti 
keli miestai, tarp jų dabar didžiau
sias Vinica, turintis apie 400,000 
gyventojų. Šiame mieste nutarta 
pastatyt) paminklinį akmenį buvu
sios tvirtovės vietoje bei paminklą 
šio miesto įkūrėjui Algirdui, taip 
pat jo vardu pavadinti vieną miesto 
gatvę. Draugijos “Sakalas” pastan
gomis renkama įvairi istorinė me
džiaga, įrodanti lietuvių buvimą 
Podolėje. Tuo reikalu spausdinami 
spaudoje straipsniai, skelbiamas! 
per radiją ir televiziją, skaitomos 
paskaitos, aiškinama miesto Vinica 
istorija. Dabartinėmis ekonominė
mis sąlygomis, pasak draugijos va
dovo, yra sunkumų sumanytus už
mojus atlikti. Bet tikimasi, kad kil
nus tikslas įžiebs kibirkštį didžių 
kunigaikščių ainių širdyse ir bus 
susilaukta paramos (“Pasaulio lie
tuvis”, 2000 m. 11 nr.) J. Andr.

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Beatas Brasas
(905) 545-8868

PASKOLAS
Asmenines nuo........... 7.80%
nekiln. turto 1 m...........7.35%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

mailto:salvaiti@lynx.org
http://www.tourseasonproperties.com
http://www.talka.net


“Ir šviesa, ir tiesa”...
Sausio 13-tosios žuvusiųjų pagerbimas 

religiniu koncertu
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ų KLILTMEJE VEIKLOJE
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Taip vadinosi Lietuvių me
no ansamblio “Dainava” su
rengtas religinis koncertas pa
minėti žuvusius už Lietuvos lais
vę sausio 14 d., Švč. M. Marijos 
gimimo parapijos šventovėje Či
kagoje.

“Dainavos” ansamblis yra 
surengęs daug puikių koncertų, 
bet šis buvo ypač įspūdingas. 
Didelė šventovė buvo beveik 
pilna susikaupusių klausytojų, 
įvairių kartų atstovų jau dešimt
mečius čia gyvenančių ir nese
niai atvykusiųjų iš Lietuvos, su
važiavusių ne tik iš visos Čika
gos, bet ir iš jos plačių apy
linkių.

“Dainavos” ansambliui diri
gavo muz. Darius Polikaitis. 
Giedojo sol. Liana Kopūstaitė- 
Pauletti, vargonais palydėjo Vi
das Neverauskas. Kitą muzikinę 
palydą sudarė George Blanchet
- timpanai, Kęstutis Daugirdas
- varpeliai, David Forsman - 
violončelė, Kimberly Hansen - 
obojus, Anna Belle O’Shea - 
fleita, Meriel Owen - arfa.

Koncertas buvo pradėtas 
“Dainavos” ansamblio su gies
me “Ūbi Caritas” (M. Durufle), 
paskiau sekė iš Sausio 13-tosios 
baisiosios nakties įrašo dalis; 
girdėjosi tankų ūžesys, šūviai, 
žmonių išgąstingi šūksniai, 
skandavimas Lie-tu-va, Lie-tu- 
va ir AT pirm. Vytauto Lands
bergio žodžiai ir po to - įspū
dingai “Dainavos” sugiedotas 
M. K. Čiurlionio “De Profun-

Toronto Maironio mokyklos vadovės, pasirūpinusios kalėdinėmis 
iškilmėmis mokykloje. Iš kairės: R. Stravinskienė, A. Šimonėlienė 
(vedėja), D. Puterienė

“Vokalo karalienė” Vilniuje
Solistė Violeta Unnana-Urmanavičiūtė, dainuojanti užsienio 

teatruose, pasirodė ir Vilniuje

EGIDIJUS MAŽINTAS

Lietuvos operos ir baleto 
teatre D. Verdi “Don Karlas” 
Elizabetės vaidmenį atliko pa
saulinio garso solistė Violeta 
Urmanavičiūtė-Urmana. Apie 
šią “vokalo karalienę”TŽ” rašė 
2000.VI.6, tačiau dar kartą pri
minsime, kad V. Urmanavičiūtė 
su jauduliu ruošėsi dainuoti Vil- 

"niuje. Per pokalbį Lietuvos TV 
ji prisipažino: “Dainuoti Milano 
La Scaloje, kituose pasaulio 
teatruose - man privaloma kas- 

• dienybė. O Lietuvoje tai pirmas 
spektaklis. Todėl jaudinuosi 
daugiau nei užsienyje”. Beje, 
netrukus 2001 m. V. Urmanavi
čiūtė atvyks dainuoti į Niujorko 
“Metropolitan” operą, kur no
rėtų susitikti kitą nemažiau Lie
tuvą išgarsinusį bosą Vaclovą 
Daunorą.

Lietuvos operos ir baleto 
teatro vokalo pedagogė Regina 
Pranckevičiūtė yra viena žy
miausių šalies vokalo specialis
čių. Ji daugeliui šalies daininin
kų nuolatinė patarėja sudėtingų 
operų paruošime ir vokalinės 
technikos įvaldyme. Be jos ne
apsieina net ir garsiosios operos 
“žvaigždės”. R. Prančkevičiūtė- 
Skurvydienė turi operos solistės 
diplomą (baigusi Lietuvos muzi
kos akademiją - doc. V. Fakeja- 
vaitės dainavimo klasę). Tačiau 
vokalo išminties ir dainavimo 
paslapčių krikštamote ji laiko 
garsiąją solistę, dainavusią žy
miausiose pasaulio scenose su 
įžymiuoju F. Šaliapinu, S. Kram- 
pę. Ši nuostabi vokalo specialis
tė nuo pokario metų gyveno 
Lietuvoje, tačiau Imperatoriš
kojo Marijos teatro solistės S. 
Krampės sovietinė Lietuvos val
džia nekvietė dėstyti vokalo, nes 

dis”. Klausytojai jautriai reaga
vo, ne vienam sužvilgo ašaros 
akyse.

Tolimesnėje koncerto pro
gramoje keitėsi “Dainavos” an
samblio giedojimas su solistės 
solo ar su choro palyda giedoji
mu. Sol. L. Kopūstaitė-Pauletti 
giedojo “Domine Deus” iš 
“Gloria” (A. Vivaldi), “Pie Je- 
su”, “Lux aeterna”, o “Daina
vos” ansamblis - “Requiem ae- 
ternam” (J. Rutter), “Sandus”, 
“Agnus Dei” ir dvi psalmes: “Iš 
vandenų sietuvos” (Psalmė 130) 
ir “Viešpats Ganytojas” (Psal
mė 23). Jas sklandžiai iš anglų 
k. į lietuvių išvertė Darius Poli
kaitis.

Po fleitos (A. B. O’Shea) ir 
arfos (M. Owen) intarpo “Pava- 
ne pour une Infante Defunte” 
(Requiem mirusiam vaikui - M. 
Ravel), Juozui Polikaičiui skai
tant Sausio 13-ją žuvusiųjų pa
vardes, juos trumpai apibūdi
nant, “Dainavos” ansamblio na
riai iškilmingoje eisenoje, eida
mi po tris - dvi moterys ir vyras 
nešantis didelę degančią žvakę, 
ėjo prie didžiojo altoriaus, ten 
statė žvakes ir rikiavosi prie jo.

Šios procesijos metu turbūt 
dauguma šluostė ašaras. Buvo 
didinga, skausminga, iškilminga!

Dainaviečiai dar sugiedojo 
Psalmę 3 (Leonidas Abaras) ir 
kartu su visais dalyviais - Lietu
vos himną. Tai buvo įspūdingas, 
nepamirštamas Sausio 13-tosios 
žuvusiųjų minėjimas - pagerbi
mas religinio koncerto forma!

Sol. VIOLETA URMANA-URMA- 
NAVIČIUTĖ su patarėja R. Pranc- 
kevičiūtė-Skurvydiene po “Don 
Carlos” operos

ji buvo itališkosios “bei canto” 
dainavimo mokyklos žinovė. O 
sovietų ideologai pageidavo, 
kad Muzikos akademijose dės
tytų rusiškos dainavimo mokyk
los pedagogai. Todėl S. Kram
pės mokinė R. Pranckevičiūtė 
laikoma viena žymiausių vokalo 
profesorių Lietuvoje. Jos moki
nių tarpe - gausus įvairių šalių 
teatrų solisčių būrys: I. Linabur- 
gytė, Č. Nausėda, B. Liaugmi- 
nas, N. Kazlauskaitė, J. Mika
lauskaitė, N. Kukulskienė, L 
Račkauskaitė ir kt.

Pamokose R. Pranckevičiū
tė noriai atskleidžia itališkos 
dainavimo mokyklos grožį, reik
liomis pastabomis formuoja 
menininkų balsus sunkiems 
operų pastatymams. Tai 
kruopštus ir atsakingas darbas. 
Teatro vadovybė patenkinta vo
kalo pedagogės rezultatais: dai
nininkų balsai stiprėja, gražėja 
L :štvermės įgauna.

Klaipėdos teatro rūmai, kuriuose lankosi gausūs miesto gyventojai-žiūrovai Nuotr. R. Puterio

Rugiai Marcinkevičiaus poezijoje
Ištrauka iš platesnės studijos, apimančios keletą Lietuvos poetų

DALIA DUOBAITĖ

Pirmasis Justino Marcinke
vičiaus knygos “Vienintelė že
mė” (1984 m.) skyrius taip ir va
dinasi - “Rugių aplankymas”. 
Tarsi lygu atsilankymui šventuo
se atlaiduose. Sakralus vaizdas - 
baltai padengtas stalas, ant jo 
duona, aukštai danguje debesys. 
Lietuva prie balto stalo...

Įeik į žiemkenčio namus 
į jo seklyčią žalią:
Kam jis gyvena - sau ar mums, 
kai iš po sniego želia (...) 
O, broli mano atkaklus, 
gerbiu aš tavo būdą (...) 
lyg dalgis blykstelės šlovė 
ir pasiliks tik duona.

Justino Marcinkevičiaus 
“Vienintelėje žemėje” rugių 
motyvo vaizdų grožis ir filoso
finė gelmė ypatingi, sakraliniai. 
Pats šis motyvas ryškus poeto 
kūryboje nuo pat pradžios. Su 
“Rugių aplankymu” susišaukia 
“Duoną raikančios rankos” - 
1975 m. išėjusios rinktinės pir
mojo skyriaus pavadinimas. Ei
lėraštyje “Rugiai ir žmogus” 
liaudies dainos priedainis: “Vai 
tu rugeli, tu žiemkentėli, ko tu 
siūbavai dieną naktelę.” Ilgesys: 
“Pasiilgau laukų ir rugių.” Ru
gio ir žmogaus palyginimas čia 
dar paprastesnis, labiau tiesiogi

“Aro” koncertas
SLAVA ZIEMELYTE

Sausio 14 d. Toronto Lietu
vių NamuoSe įvyko Toronto lie
tuvių vyrų choro “Aras” koncer
tas, vadovaujamas muz. Lilijos 
Turūtaitės.

“Aras”, įsteigtas sol. Vaclo
vo Verikaičio, dainuoja jau dvi
dešimt metų. Verikaičio išugdy
tas folklorinis dainavimo stilius, 
pagrįstas liaudies motyvais, yra 
išlaikytas ir dabartiniame choro 
dainavime. Kaip ir kiekvienas 
dirigentas, Lilija Turūtaitė turi 
savitą mokymo ir dirigavimo sti
lių. Nors dauguma choristų ne
be tokie jauni ir gal ne be taip 
lankstūs dirigento rankai, cho
ras gerai skambėjo.

Šiame koncerte girdėjome 
chorą dainuojant daugiausia lie
tuvių liaudies ir dabartinių Lie
tuvos kompozitorių sukurtas 
dainas - Makačino, Raudoni
kio, Mikalausko, Liupkevičiaus, 
Gorbulskio ir kt., primenančias 
tėvynės išgyvenimus ir vargus. 
Aiškiai tariami graudūs žodžiai 
jaudino klausytojus - ne vienam 
ašara nuriedėjo veidu. 

Toronto mero tautinių grupių priėmime 2000 m. lapkrityje. Iš kairės: 
Rūta Žilinskienė, Tony Ruprecht, MPP, Toronto meras Mel Lastman, 
Birutė Batraks, Daina Batraks Nuotr. R. Žilinskienės

nis: “Rugiuose kaip miške at
sistojęs, apie savo likimą mąs
tau”, “Ar nebuvo mūs bėdos 
vienodos, pasakykit rugeliai ru
giai”, “Tik nematomos gijos 
tarp rugių ir žmonių”, “Su vė
jais eini, su Nemunu, į kalną 
kyli su rugiais.” O štai eilėraštis 
“Rugiapjūtė”, kurio meniniai 
vaizdai mažai tenusileidžia 
“Rugių aplankymo” metafori- 
kai, ją tarsi išpranašauja:

Pareik nuo kalno, rugeli, 
pareik, žiemkentėli, pareik. 
Jau vaikšto mėnulio ragelis 
lyg pjautuvas pabartais.

Klojimą tyla dulkėta. 
Gaivi priemenių vėsa.
Likimo dalgiu pažymėta 
visa ši diena. Visa.

Į duoną, į maldą, į dainą 
ilgi, vai ilgi pradalgiai...
Pareina nuo kalno pareina 
baltieji broliai - nigiai.

Pažymėtina, kad nepabijota 
ištarti “į maldą” eilėraštyje, pa
rašytame 1971 metais.

Įdomu pastebėti, kad kitam 
didžiam mūsų lyrikui Pauliui 
Širviui Baltieji broliai yra.beržai. 
Jis yra pasakęs: “beržai - baltie
ji broliai” ir “Aš - beržas, lietu
viškas beržas su plieno dalgiu

Programoje taip pat girdė
jome suomių kompozitoriaus 
Johan Sibelius folkloro stiliaus 
dainą “Nurimk, širdie” ir ištrau
ką iš Rodgers and Hammer- 
stein muzikinio veikalo “Okla
homa”.

Lilija Turūtaitė sugeba ne 
vien chorui vadovauti - ji taip 
pat dainuoja ir gražiai interpre
tuoja lietuviškas dainas. Šiame 
koncerte su choro palyda padai
navo dvi dainas “Ištikimybė” ir 
“Mamai” pagal Anutos Duki- 
nienės žodžius. Muziką šioms 
dainoms parašė Lilija Turūtaitė.

Prie pianino - nuolatinė 
“Aro” akomponiatorė Edita 
Morkūnienė. Ji sėkmingai lydė
jo dainininkus. Choro pirminin
kas Vytautas Pečiulis pranešinė
jo programą.

“Aras” yra populiarus muzi
kinis vienetas. Dažnai koncer
tuoja įvairiomis progomis To
ronte ir aplinkiniuose Lietuvių 
telkiniuose. Turiu vilties, kad 
“Aras” nenuleis sparnų, bet ir 
toliau lankys lietuvius su lietu
viška daina. 

ant peties”. Justinas Marcinke
vičius taria: “lyg rugys, lyg žmo
gus”... o atsivertę jo knygą “Gy
venimo švelnus prisiglaudimas” 
(1978 m.) atrasime rugių moty
vu ataustą meninį vaizdą - vie
ną įstabiausių mūsų lyrikoje:

Ten stovi baltas baltas mano 
brolis -

Rugių baldakimas virš jo 
galvos...

1993 m. išėjo Justino Mar
cinkevičiaus “Eilėraščiai iš die
noraščio.” Jame yra programi
nis, rugių motyvą šio poeto kū
ryboje tarsi apibendrinantis ei
lėraštis “Mano rugiai.” Pirmoji 
eilutė: “Visam gyvenimui, visam 
sudygo rugiai” atsikartoja eilė
raščio pabaigoje:

(...) net gęstančiose akyse (...) 
žydės amžini, nesulaikomi, 
neužgesinami mano rugiai

Ir dar - šioje knygoje yra la
bai svarbus ir įdomus eilėraštis 
“LDK” (Lietuvos didžioji kuni
gaikštystė). Eilėraštis istorine 
Lietuvos lemtingosios praeities 
tema, o rugių motyvas jame su
tvaska itin savitu palyginimu:

Pašaukite Vytautą - 
ką jis ten veikia?
Praneškit: sudygo rugiai, 
o raštas nedygsta.

Tada aš nežinojau...
Kai vėsios naktys barstė rūką 
Ant pievų, miško, po langais, 
Šilton skaroti, Mamyt, įsupus, 
Vaikystę mano sūpavai...
Mamyt, tada aš nežinojau, 
Kada pavargsta rankos tos, 
Kurios myluoja ir nešioja, 
Mane sušildo nuolatos.
Nuo šalto gruodžio tirpo kojos, 
Sustingo ašarų lašai, -
Globa ir rūpesčiu užklojus, 
Skruostelį mano bučiavai.
Mamyt, tada aš nežinojau, 
Kada pavargsta rankos tos, 
Kurios myluoja ir nešioja, 
Mane sušildo nuolatos.
Gėlėtos pievos pasitiko 
Savais pavojais ir kvapais, - 
Tau į prijuostę įsikibus, 
Ėjau žingsneliais nedrąsiais.
Mamyt, tada aš nežinojau, 
Kada pavargsta rankos tos, 
Kurios myluoja ir nešioja, 
Mane globoja nuolatos.
Bridau per kvapų kmynų lauką, 
Per vasarėlės ramunes, - 
Išsigandau, pradėjau šaukti... - 
Ant rankų išnešei mane.
Mamyt, tada aš nežinojau,
Kada pavargsta rankos tos, 
Kurios myluoja ir nešioja, 
Mane globoja nuolatos.
Irena Vaičiulytė-Bradaitienė, 

Marijampolė

Atsiųsta paminėti
BIBLIJA, naujas lietuviškas 

vertimas iš hebrajų, aramėjų ir 
graikų kalbų, atliktas prof. dr. Al
girdo Jurėno. Senasis ir Testamen
tas ir Naujasis Testamentas. Spaus
dintas “World Wide Printing” 
Duncanville, Texas-Minsk (Gudijo
je). Tai kruopštus daugelio metų 
evangelikų teologo darbas Jis ap
ima 1361 psl. neskaitant priedų - 
žemėlapių. Pratarmėje vertėjas sa
kosi siekęs tiksliai perteikti origina- 
linio teksto mintį ir ją išreikšti leng
vai skaitoma ir suprantama kalba. 
World Wide Printing, Duncanville, 
Texas, USA.

Lietuvos žurnalistų sąjunga 
2000 m. gruodžio 18 d. paskyrė 
metines premijas žurnalistams. 
Dr. Vinco Kudirkos vardo pre
mija už publicistiką televizijoje 
paskirta Skirmantui Pabedinskui; 
Vytauto Gedgaudo premiją gavo 
žurnalistė Irena Petraitienė už 
knygą “Kardinolas”; už laidas 
Lietuvos radijuje metų žurnalisto 
premija paskirta Ryčiui Juozapa
vičiui. Dr. V. Kudirkos vardo pre
mijas gavusių sąraše yra Los An
geles, CA, gyvenęs ir ten miręs 
žymus išeivijos žurnalistas Bronys 
Raila, kuriam premija buvo pa
skirta 1995 m.

“Žemės ūkis”, žemdirbių žur
nalas, redaguojamas H. Laba
nausko, 2000 m. gruodžio 16 d. 
kukliai atšventė savo 75 metų su
kaktį. Tai vienas iš nedaugelio 
periodinių leidinių, ėjusių ištisai 
per visas okupacijas. Pradėtas 
leisti Kaune 1925 m., remtas Že
mės ūkio ministerijos, vėliau Že
mės ūkio rūmų. Žurnale daugiau
sia spausdinami agrarinės politi
kos, mokslo bei pažangaus ūki
ninkavimo straipsniai. Jubilieji
niame numeryje savo prisimini
mais dalijasi jam 27 metus vado
vavęs agronomas ir žurnalistas 
Ant. Mačianskas. Kaip ELTA ra
šo, žurnalo redakciją sveikino 
naujasis žemės ūkio ministeris K. 
Kristinai tis.

Klaipėdos universiteto bib
lioteka, vad. St. Mockutės, gavo 
vertingų knygų iš Japonijos. Tuo 
siekiama supažindinti lietuvius su 
Japonija bei jos kultūra. M. Maž
vydo skaitykloje visą š.m. sausio 
mėnesį vyksta tų knygų paroda. 
Kaip ELTA pažymi, Klaipėdos 
universiteto bibliotekos fonduose 
yra sukaupta daugiau kaip pusė 
milijono knygų. Bibliotekoje yra 
užsiregistravę apie 150,000 skaity
tojų.

Lietuvos žurnalistų sąjungos 
(LŽS) pranešimu, Europos komi
sijos delegacija informavo LŽS- 
gą apie rengiamus mokymo kur
sus žurnalistams. Šie kursai yra 
rengiami Europos žurnalistų fon
do 2001-2002 metams, ir Lietuvos 
žurnalistai kviečiami juose daly
vauti. Kreiptis adresu: http:// 
www.europmag.com arba j Lietu
vos žurnalistų sąjungą (Vilniaus 
g. 35/3, 2001 Vilnius, tel. 22 28 
05, projektų vadovas Juozas Bu
lota).

Lietuvos nepriklausomųjų ra
šytojų sąjunga ruošia didesnės 
apimties dokumentinių apybraižų 
knyga apie Lietuvos vietinės rink
tinės karius-savanorius, jų kovas, 
pogrindžio veiklą bei laisvės ko
votojų likimus. Stasys Gvildys, 
vienas tų kovotojų, turi sukaupęs 
daug archyvinės medžiagos, yra 
betarpinis tų įvykių liudininkas. 

■ Užsimojęs tą knygą išleisti prašo 
finansinės paramos. Pinigai gali 
būti pervedami į Lietuvos nepri
klausomų rašytojų s-gos sąskaitą 
nr. 571001601 AB “Lietuvos tau
pomojo banko” Kauno m. Centro 
skyriuje, kodas 60104, nurodant 
autoriaus (St. Gvildžio) pavardę. 
Išeiviai gali aukas siųsti čekiais 
autoriaus adresu: St. Gvildys, 
Kovo 11-tosios g. 73 - 54, LT3042 
Kaunas, Lietuva, tel. (8-27) 770- 
771. Lietuvos sąjūdžio Kauno ta
ryba, vad. Kazio Blaževičiaus, re
mia šios knygos išleidimą ir krei
pimesi nurodo, kad knygos išlei
dimas kainuos apie 15,000 litų.

Maestro SAULIUS SONDECKIS diriguoja kameriniam orkestrui 
“Lyra” Toronto Lietuvių Namuose 2001 m. sausio 21 d.

Nuotr. K. Baliunaitės

Dail. Jono Daniliausko tapy
bos darbų parodą ir smuikininkės 
Dianos Galvydytės koncertą 2000 
m. gruodžio pradžioje surengė 
Lietuvos ambasada Londone tęs
dama savo kultūrinių renginių 
tradiciją, kaip rašo ELTA. Kon
certe ir parodos atidaryme daly
vavo apie 80 svečių - Didž. Brita
nijos užsienio reikalų ministerijos 
atstovai, įvairių šalių diplomatai, 
verslininkai bei būrys Lietuvos 
meno mėgėjų. Kaip ELTA pa
žymi, ši J. Daniliausko paroda 
Londone jau trečioji. Smuikinin
kė D. Galvydytė šiuo metu studi
juoja Y. Menuhino mokykloje. 
Yra baigusi M. K. Čiurlionio me
nų gimnazijos 10-tą klasę, dvyli
kos tarptautinių konkursų lau
reatė.

Alainas Stankė (Aloyzas 
Stankevičius), kaip BNS praneša, 
šiuo metu gyvenantis Kanadoje, 
Paryžiuje ir Niujorke, kartu su 
TV3 laidos “VRS kamera” kuria 
naują programą, kuri numatoma 
rodyti šį pavasarį. A. Stankė yra 
laikomas pirmosios “Slaptos 
kameros” laidos pradininku. Jis 
1951 m. atvyko į Kanadą, buvo 
Kvebeko žurnalistų s-gos pirmi
ninku, dirbo Prancūzijos dienraš
tyje “France Soir” bei kituose žy
miuose laikraščiuose, daugelio 
Kanados radijo ir TV pokalbių 
vedėjas ir režisierius, 27 knygų 
autorius.

Už nuopelnus Lietuvos kinui 
Kinematografininkų sąjunga savo 
kasmetinę premiją paskyrė reži
sieriui Šarūnui Bartui, naujausio 
vaidybinio filmo “Laisvė” auto
riui, pasižymėjusiam režisūros sa
vitumu ir kino kalbos ieškojimais. 
Be to, premiją gavo ir knygos “Ki
nas Lietuvoje” autorius Vyt. Mi
kalauskas. Premijos įteiktos 2000 
m. gruodžio 22 d. minint Lietuvos 
kino studijos 60-tąsias veiklos 
metines. Kaip ELTA rašo, Kine
matografininkų s-gos apdovanoji
mai pirmą kartą įteikti 1999 m.

Maironio lietuvių literatūros 
muziejuje, Kaune, savo veiklos 
dešimtmečiui aptarti, 2000 me
tams baigiantis, buvo susirinkę 
Lietuvos nepriklausomųjų rašyto
jų sąjungos nariai, kurių jau yra 
gera šimtinė. Jie kasmet išleidžia 
50-60 autorinių knygų, po kūry
bos vėliava jungia ne tik saviškius, 
bet ir V. Kudirkos medikų litera
tus, Lietuvos kaimo rašytojus ir 
Lietuvos rašytojų s-gos narius. 
Leidyboje pažymėtini - poezijos, 
studijų ir ese rinkinys “Ateini iš 
giesmės”, skirtas Maironio 135- 
tosioms gimimo ir 65-tosioms 
mirties metinėms pažymėti; pra
dėta ruošti 10 poezijos almana
chų “Ten, sidabro vingy...”, kurių 
pirmajame tome spausdinama 
852 autorių kūryba. Jau tradicija 
yra tapę poezijos renginiai Kybar
tuose ir Kaune. Skelbiamos kas
metinės literatūrinių fondų pre
mijos, kurioms mecenatų daugė
ja. Susirinkime išrinkta nauja s- 
gos vadovybė. Pirmininku tapo 
poetas Vladas Buragas, vicepir
mininkais prozininkai Vyt. Indra- 
šius ir Jonas Užurka, sekr. poetė 
Zene Sadauskaitė, valdybos na
riais - St. Abromavičius, Alg. 
Grakavinas, dr. G. Stulpinienė, P. 
Šatkus ir P. Ženkauskas. Sąjun
gos būstinė: Kaunas, Rotušės a. 
13, Lietuva. Snk.

http://www.europmag.com
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pRISIKELIMO 
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 

999 College St., Toronto, Ontario M6H 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 doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:

90-179 d. term, ind.....................3.80%
180-364 d. term.ind....................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%
RRSPirRRIF-1 m.term.ind.... 4.25% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.... 4.35% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind.... 4.50% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind.... 5.00% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind.... 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%

EKSPORTAS
Arvydas Sabonis Čikagoje

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-PL-US” kort&IŠ
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 314%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W.

ir Weston Road)

Zž E D i S IlEFniGERA TIO l 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD

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

ROVAL LePAGE 
■nu lininiu n i mini

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

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.

Portiando krepšininkai Čika
goje laimėo 104-100, nors šis rezul
tatas nevisai atspindi rungtynių ei
gos. Sauso 23 d. įvykusių rungtynių 
pirmasis kėlinys baigėsi 57-44. 
Maždaug tokiu skirtumu jie pirma
vo iki paskutiniojo ketvirčio pra
džios. Tuomet portlandiečiai žaidė
jai, turbūt patikėję lengva pergale, 
pradėjo nebesistengti. Tuo pasi
naudojo čikagiečiai ir vienu metu 
pasekmę net išlygino. Po to Port
iando atstovai susiėmė ir laimėjo. 
Čia jiems labai padėjo Greg An
thony trys iš eilės pelnyti tritaškiai.

Šiose rungtynėse nebežaidė A. 
Sabonis. Jis buvo atvykęs į Čikagą, 
tačiau į “United Center” stadioną 
nevažiavo, nes skundėsi nugaros 
skausmais. Treneris Mike Dunlea- 
vy nusprendė, kad Arvydas gali likti

viešbutyje. “United Center” neat
vykus Saboniui, labai nusivylė lietu
viai, kurie specialiai atėjo jo pama
tyti. Kai kurie mūsų tautiečiai net 
buvo atsivežę lietuviškas vėliavėles 
ir paruoštus šūkius.

Čikagos lietuvių veikėja, spau
dos bendradarbė Indrė Tijūnėlienė, 
į stadioną buvo atvežusi kelis kepa
liukus vietinės gamybos juodos lie
tuviškos duonos. Kai Sabonis nepa
sirodė, ji prašė jo kamandos draugą 
Scottie Pippeną, kad šis duoną per
duotų lietuviui.

Kaip teigė Portiando koman
dos treneris, A. Sabonio nugaros 
skausmai nėra tokie dideli, ir jis ti
kėjosi, jog sekančiose pirmenybių 
rungtynėse su Indianos ekipa mū
siškis galės žaisti. E.Šulaitis

ARVYDAS SABONIS, šiemet vėl 
žaidžiantis “Trail Blazers” klubo 
komandoje Nuotr. E. Šulaičio

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: NEBL lygos pir

menybėse Maskvoje Kauno “Žalgi
ris” 68:81 pralaimėjo Perme “Ural

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) .

Roy Romanow, Saskatche
wan premjerui ir provincinės 
naujųjų demokratų (NDP) par
tijos vadovui pasitraukus iš poli
tikos, sausio pabaigoje įvyko 
naujo NDP vadovo rinkimai. 
Juos laimėjo buvęs provincijos 
parlamentaras ir United Church 
dvasiškis, 48 metų amžiaus 
Lome Calvert nemaža 3,000 
NDP balsų dauguma, palikęs 
antroje vietoje Chris Axworthy, 
populiaresnį politiką provinci
jos gyventojų tarpe. Kadangi 
NDP praeituose rinkimuose ne
laimėjo daugumos, R. Roma
now turėjo “jungtis” su libera
lais, kad taptų premjeru. L. Cal
vert, NDP centristas kaip ir Ro
manow, neturėtų daug vargo at
naujinti sąjungą su liberalais, ką 
jau patvirtino ir liberalų vado
vas Jim Melenchuk.

Toronto 10-ties skersgatvių 
aparatūra, kuri fotografuoja ne
leistinai per raudoną judėjimo 
šviesą važiuojančius automobi
lius, praeitų metų lapkričio- 
gruodžio mėnesiais “pagavo” 
kasdien vidutiniškai po 17 nu
sižengusių vairuotojų, kurie bu
vo nubausti $190 bauda. Dau
giausia nusižengėlių (po 3 ar 4 į 
dieną) buvo Martingrove Rd. su 
Eglinton Avė. ir Dixon Rd. bei 
Finch Avė. ir Weston Rd. 
skersgatviuose. Policija teigia, 
kad vairuotojai dabar saugiau 
važiuoja, negu per bandomąjį 
laikotarpį 1998 metais, kada 
viename skersgatvyje (Dufferin 
St. ir St. Clair Ave. W) kasdien 
būdavo nufotografuojama po 30 
nusižengėlių. Hamiltonas, kuris 
turi tik dviejuose skersgatviuo
se įrengtus foto aparatus, kas
dien pagauna po 14 nusižengėlių.

Toronto restoranų, valgyklų 
bei maisto krautuvių patikrini
mas tęsiasi toliau. Per paskutinę 
sausio savaitę inspektoriai ap
žiūrėjo 532 restoranus: 409 iš jų 
buvo įvertinti labai gerai (gavo 
žalią ženklą), 119 vertinti sąlygi
nai (geltonu ženklu) ir 4 užda
ryti (su raudonu ženklu). Spau
da taip pat skelbia ir 7 nusižen-

Skautų veikla
• Toronto skautininkių,-ų drau

govės renka laimikius Kaziuko mu
gės loterijai. Laimikius galima pri
statyti s. Elzei Simonavičienei, 439 
Runnymede Rd., Toronto, tel. 416- 
769-3270, Jūratei Batūrienei, 1 
Burkston Place, Toronto, tel. 416- 
239-8986, arba atnešti į tuntų suei
gą vasario 11d. Anapilyje. Skautiš
kas ačiū visiems. J.B.

• V.s. Česlovo Senkevičiaus 
knygos “Ketvirtoji upė” sutiktuvėse 
š.m. sausio 28 d. buvo surengta jo 
rašinių paroda, išstatyti jo redaguo
ti “Skautų Aidai”, skautų veiklos 
straipsniai, kiti aprašymai, “Tėviš
kės žiburių” vedamieji ir kt. Toron
to skautija linki jam geros sveikatos 
ir parašyti “Penktąją upę”.

• “Rambyno” ir “Šatrijos” tun
tai vasario 11d. rengia Vasario 16- 
tosios minėjimą Anapilio salėje. 
Dalyvauja iškilmingose 9.30 v.r. 
Mišiose ir po jų minėjimo sueigoje. 
Renkasi 9 v.r. parapijos salėje. F.M.

girnų kategorijas, kurių daž
niausiai minimos yra virtuvės 
įrengimų bei darbininkų nešva
ra. Geltonai ar raudonai pa
ženklintų valgyklų tarpe iki šiol 
dar nėra nė vieno iš populiarių
jų greito aptarnavimo vietų, 
kaip McDonald’s, Second Cup, 
Pizza Hut, Tim Horton’s, Wen
dy’s ir pan.

Karvių melžimas robotais 
jau atkeliavo ir į Kanadą. Kit
chener (Ontario) pieno ūkio sa
vininkas H. Bylsma įtaisė pas 
save keturių vietų robotinę mel- 
žyklą už $300,000. Ta kaina 
maždaug trečdaliu didesnė už 
iki šiol vartojamą aparatūrą. 
Europoje robotinis melžimas 
praktikuojamas jau visą dešimt
metį, pasak olandų AMS Liber
ty bendrovės (melžimo roboto 
gamyklos) atstovo, tuo tarpu vi
same Šiaurės Amerikos konti
nente tėra vos tuzinas vartotojų. 
Karvės greitai pripranta prie 
šios sistemos, teigia H. Bylsma. 
Jas tereikėjo pirmą kartą įvaryti 
į gardelį, kuris karvei įėjus užsi
daro. Specialūs jutikliai (sen
sors') suranda karvės tešmenį, 
uždeda čiulptukus ant spenių, 
kurie pirmiausia būna šiltu van
deniu nuplaunami, pirmieji pie
no lašai, kurie gali turėti nepa
geidaujamų bakterijų, būna pa
šalinami, ir tada švarus pienas 
pilasi vamzdeliais į rezervuarą 
gretimame kambaryje. Maž
daug po T minučių, pasibaigus 
melžimui, automatiškai nuima
mi čiulptukai, atsidaro prieki
niai varteliai ir karvė išeina pas 
savo likimo drauges. Ši sistema 
yra gera tuo, kad karvės nebūna

Great (Rusija), bet kol kas išsaugo
jo pirmą vietą žaidynių lentelėje. 
SUPROLYGOS rungtynėse “Lie
tuvos rytas” 80:81 nusileido Viler- 
ban ASVEL krepšininkams. LKL 
dabartinė žaidynių lentelė: 1. “Lie
tuvos rytas”, 2. “Sakalai”, 3. “Žalgi
ris”, 4. “Neptūnas”, 5. “Alita”, 6. 
“Šiauliai”. 7. “Panevėžys”, 8. “Su
valkija”, 9. “Atletas - Policija”. 
LMKL dabartinė lentelė: 1. “Lietu
vos telekomas”, 2. “Lintel 118”, 3. 
“Žuvėdra”, 4. “LKKA-Kaunas”, 5. 
“Arvi”, 6. “Snaigė”, 7. “Paradis”, 8. 
“Svaja”, 9. “Laivė”. NBA lygos 
“Cleveland Cavaliers” vidurio puo
lėjui Žydrūnui Ilgauskui vėl nutarė 
daryti lūžusio kairės pėdos kaulo 
operaciją.

OLIMPIADA: Lietuvos tauti
nis olimpinis komitetas gavo pa
kvietimą dalyvauti 2002 metų Salt 
Lake City Žiemos olimpinėse žai
dynėse.

ŠACHMATAI: Tarptautinė 
šachmatų didmeisterė 17 metų 
Viktorija Čmilytė Olandijoje laimė
jo tarptautines vyrų varžybas ir pir
moji iš Lietuvos moterų baigė vyk
dyti vyrų tarptautinio meistro nor
matyvą. Žaidžiant šveicariška siste
ma šiaulietė surinko 7 taškus iš 9 
galimų ir pasaulio šachmatininkų 
rikiuotėje užima 26-ąją vietą. V.P.

nei pririšamos, nei žmonių ap
tarnaujamos, ir kada tik pajunta 
pieno spaudimą tešmenyje, gali 
nueiti į melžyklą. Paprastai kar
vės būna melžiamos dukart ar 
triskart per dieną, bet ne visos 
būna pasiruošusios melžimui 
tuo pačiu metu. Vartodamas šią 
sistemą, H. Bylsma vienas pats 
tvarkosi su 118 karvių. Atrodo, 
automatizacija pajėgia aptar
nauti visus: žmonės turi prava
žiuojamas (drive-through) val
gyklas, o karvės gavo pražy
giuojamas (walk-through) mel- 
žyklas. G.K.

Prie skautiškų Kūčių stalo Toronto skautų “Mindaugo” dr-vės 
draugininkas s. Ričardas Kalendra, skautai kandidatai A. Wasowics ir 
P. Stauskas 2000 m. gruodžio 17 d. Toronto Lietuvių Namuose

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

SMITH MONUMENT CO. LTD.

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

(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

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 1 20 milijonų dolerių

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) 
4.75% už RRSP & RRIF 1 m. term. Ind. 
4.85% už RRSP & RRIF 2 m. term. ind. 
5.00% už RRSP & RRIF 3 m. term. ind. 
5.60% už RRSP & RRIF 4 m. term. ind. 
5.55% už RRSP & 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 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gall pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

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

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

MasterCard

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

Cirrus

Suttiwc
GROUR

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

Eįueen Tena

133 Roncesvalles Avė.
TORONTO, Ont. M6R 2L2

Tel. 416 531-4800

$890.00
-$1990.00
-$2390.00

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS! 

Į Lietuvą: 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, Liurdas, Paryžius - 20 gegužės, 12 dienų - $2690.00 

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

Bilietus pristatau X-PRESS paštu.

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

http://www.parama.net
mailto:parama@total.net
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Liūdnai skamba varpai, 
vėl paviliojo auką kapai...

Šaltą 2001 m. sausio 10 d., 
12 v., dideliuos skausmuos pali
ko šią žemę agronomas a.a. Va
cys Vaitkus.

Velionis gimė 1913 m. ba
landžio 15 d. Širvintų vaisė., Pe- 
liškių kaime. Tėvai buvo ūkinin
kai, turėjo 25 ha žemės. Šeimoje 
buvo keturi broliai ir viena sesuo.

Pradžios mokyklą Vacys 
lankė Širvintuose. Baigęs Uk
mergės gimnaziją įstojo į karo 
mokyklą, kurią baigęs atvyko 
studijuoti į Dotnuvos Žemės 
ūkio akademiją. Dotnuvoje pra
ėjo jo gražiausi jaunystės metai. 
Kaip jis pats sakydavo, anksčiau 
mano kišenės buvo kiauros, o 
Dotnuvoj ne tik skylės prapuo
lė, bet ir išsipūtė. Jis buvo pa
skirtas valgyklos vedėju. Atva
žiavo aukštas, lieknas, o kai ta
po vedėju, pastorėjo. Tada Lie
tuva maisto pakankamai turėjo, 
ir valgykla gerai maitino studen
tus, kurių buvo 400.

Agronomą Vacį pažįstu iš 
Dotnuvos laikų. Kai jis atvyko 
aš jau buvau senjore. Paprastai 
senjorės nežiūri į “fuksus”, bet 
Vacys turėjo didelį pasisekimą 
ir tarp senjorių. Studentai buvo 
daugiausia ūkininkų vaikai, o 
ūkininkai tuomet vertėsi sun
kiai, žemės ūkio produktai buvo 
pigūs. Nors tada Dotnuvoj 
maistas dienai kainavo vieną li
tą, bet ir tas litas buvo brangus. 
O kas padavinėjo pietus, nemo
kamai pavalgydavo. Dotnuvoj 
reikėjo studijuoti keturius metus.

Tuos metus Vacys praleido 
geriausiai savo gyvenime. Aka
demijos didžiulėje salėje būda
vo šokiai kas šeštadienį, o baliai 
- kartą per mėnesį. Suvažiuoda
vo studentų iš visur.

A.a. agronomas VACYS VAITKUS

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA”
’meniškai įriša 

knygas bei žurnalus

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

stra Travel_______
& Services Inc

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

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

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

DENT/AL CARE
Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West

Tel. (4i6) 763-5677

Baigęs Žemės ūkio akade
miją dirbo Vilniuje tabako fab
rike, vėliau buvo perkeltas į Uk
mergę tabako auginimo skyriun. 
Su dabartine žmona Maryte su
situokė 1944 m. liepos 21 d. Vi
duklėje, Raseinių apskr. Prasi
dėjus karui abu bėgo, bet fron
tas išskyrė juos ir išbuvo atskirti 
14 metų. Jo žmona Marytė daug 
kartų bandė pabėgti į Lenkiją, 
bet vis nesėkmingai, kol paga
liau pavyko labai sunkiais ir pa
vojingais keliais slaptai pabėgti į 
Lenkiją, paskui į Vokietiją.

Agronomas Vacys skrido 
per Atlantą į Vokietiją pasiimti 
išsiilgtos savo mylimos žmonos, 
kuri tiek daug iškentėjo soviet
mečiu. Žmonos, kurios neturėjo 
vyrų Lietuvoje, buvo nuolat tar
domos, persekiojamos, nes so
vietų valdžia manė, kad jų vyrai 
partizanai.

Atvykus žmonai Marytei, 
prasidėjo normalus gyvenimas 
dviejų žmonių, kurie prisiekė 
prieš Altorių amžiną meilę vie 
nas kitam. Ir po daugelio metų 
ta didelė meilė išliko tvirta, išti
kima. Netrukus susilaukė duk
relių Aušros ir Rūtos. Pirko na
mą Toronte, vėliau - vasarnamį 
Vasagoje, kur paskutiniu laiku 
ir gyveno.

Vacys Toronte dirbo prie 
geležinkelio pagal vienų metų 
sutartį, paskui plytinėje, per 
draugus gavo darbą alaus da
rykloje, o vėliau vertėsi ginklų 
prekyba. Agronomas Vacys bu
vo labai taikaus būdo ir jo daž
nas posakis buvo “gyvenkime 
geruoju”. Jis buvo linksmo būdo 
ir turėjo draugų Australijoj, 
Brazilijoj, Amerikoj ir visoj Ka
nadoj.

Kai aš atvažiavau su sūnum 
iš Lietuvos, jo žmona Marytė 
buvo dešimt metų įsikūrusi Ka
nadoje. Labai gerai suprato, ką 
reiškia atvykti į svetimą kraštą 
nemokant kalbos, neturint dar
bo nei pinigų ir niekam nepade
dant. Marytė ir Vacys mums la
bai daug padėjo įsikurti. Mes su 
sūnumi jiem abiem esame labai 
dėkingi.

Netekę geraširdžio Vaciu
ko, liūdi jo žmona Marytė, duk
ros Aušra ir Rūta su šeimomis, 
visa agronomų šeima, pasklidusi 
po visą pasaulį.

Mirtis nuskynė žiedą, kuris 
visą gyvenimą taip gražiai žydė
jo. Jo nebėra, bet liko gražus at
minimas, jo geri darbai. Jis šel
pė ne tik savuosius, siuntė siun
tinius į Lietuvą giminėms ir sve
timiems. Buvo gilus patriotas, 
labai išgyveno nesėkmes savo 
Tėvynėje Lietuvoje, dėl jos sie
lojosi.

Mielas Vaciuk, tebūna leng
va Kanados žemelė, nors norė
jai dar sugrįžti į savo brangią 
Tėvynę Lietuvą.

Agr. P. Matulytė

Lydos lietuviškos sekmadieninės mokyklos mokiniai su Kalėdų senelio dovanomis

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.

Wout Realty Ine.

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

Nemokamas namų įvertinimas

Pamaldos už vilniečius Lydoje
KAZIMIERAS GARŠVA

Šimtas kilometrų nuo Vil
niaus ir 55 km. už Šalčininkų 
yra Lyda, senas lietuvių etninių 
žemių centras nuo Mindaugo 
laikų. Sausio 14 d. čia artimiau
sioje katalikų šventovėje prie pi
lies, atnašautos šv. Mišios už 
Vilniaus krašto lietuvių sąjun
gos narius a.a. Steponą Varan- 
ką, kadaise šiame mieste tarna
vusį, a.a. Bronių Mackevičių, 
užaugusį netolimoje Rudnios 
parapijoje, Lydos krašto lietu
vius ir visus juos palaikančius. 
Prisiminti Sausio 13-osios patri
otai, kurių žūties dešimtmetis 
Lietuvoje plačiai minėtas diena 
anksčiau: Vilniuje, Kaune, Aly
tuje, Kėdainiuose ir daug kur 
kitur.

Mišiose dalyvavo apie šimtą 
žmonių: 16 Lydos lietuvių sek
madieninės mokyklos mokinių, 
jų tėvai, seneliai, mokytojai, lie
tuvių bendruomenės nariai, bū
relis Pelesos krašto lietuvių su 
jų veikliausiais nariais, vilnie
čiai.

Pelesos parapija, iki šiol iš
laikiusi ir gaivinanti gimtąją kal
bą, turinti savo vidurinę mokyk
lą, šventovę, kuriose plačiai var
tojama lietuvių kalba, yra tik 30 
kilometrų nuo Lydos.

Mišias atnašavo Pelesos pa
rapijos klebonas kun. Kastytis 
Krikščiukaitis. Giedojo pelesiš
kių ir vilniečių choras.

Lietuviškos Mišios Lydoje 
buvo aukotos po 57 metų. 
Paskutinį kartą jos buvo čia au
kotos 1944 metais. Tai prisime-

MąrįusERusinas, 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 

na Mišiose dalyvavęs Lydos lie
tuvių komiteto tuometinis pir
mininkas ViktorasVilčinskas.

Labai malonu, jog ta proga 
gautas leidimas ir toliau Lydoje 
atnašauti lietuviškas Mišias (kas 
trečią sekmadienį). Taigi Lydo
je, kaip ir Gardine, kur taip pat 
kiek anksčiau pradėtos atnašau
ti lietuviškos Mišios, lietuvybė 
stiprės.

Tą pačią dieną Lydos lie
tuvių sekmadieninė mokykla 
prisiminė praėjusias Kalėdas ir 
prasidėjusius Naujuosius metus. 
Vaikai sakė eilėraščius, dainavo 
ir, žinoma, sulaukė dovanų, ku
rios keliavo labai iš toli - JAV, 
Kanados. Po tautiniais drabu
žiais pasipuošusių žinomų vil
niečių dainų su trumpais ko
mentarais Gudijos valstybine 
kalba dovanas vaikams įteikė 
raudonai apsirengęs Kalėdų se

TORONTO
Vasario 16-tosios proga 

KLJS rengia mugę-parodą vai
kams - “Žengiam per Lietuvą”. 
Ji įvyks š.m. vasario 17, šešta
dienio rytą, Prisikėlimo parapi
jos patalpose. Visos organizaci
jos, ansambliai, klubai ir kiti 
vienetai kviečiami dalyvauti, su- 
ruošiant “stotį”, kurioje kokiu 
nors darbeliu, žaidimu ar me
džiaga supažindintų vaikus su 
savo veikla arba kokiu nors lie
tuvišku papročiu arba sritimi. 
Norintys registruotis prašomi 
skambinti Dariui Sondai, tel. 
416 769-0671 arba susisiekti su 
juo elektroniniu paštu (adresas
- sonda@axxent.ca). Šventė ski
riama mokyklinio amžiaus vai
kams. Toronto Maironio mo
kyklos mokiniai lankysis nuo 11 
v.r. iki 2 v.p.p., Hamiltono Vysk. 
Valančiaus mokyklos mokiniai
- nuo 10.30 v.r. iki 2 v.p.p. Visos 
organizacijos kviečiamos daly
vauti, praturtinti vaikams Vasa
rio 16-tosios šventę.

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS

nelis, šokant jaunai raganaitei. 
Dalyviams labiausiai patiko ma
žiausių vaikų kalbos.

Šio krašto mokyklos, moky
tojai gavo Tautos fondo para
mą, Genės ir Jono Miglinu, 
Zigmo Navicko dovaną.

JAV, Kanados lietuvių pa
rama įgalino žymiai turiningiau 
surengti šventes visose Vilniaus 
krašto mokyklose. Dabar ren
giamasi Vasario 16-osios, Kovo 
11-osios šventėms, kurios pla
čiai bus minimos Seinų krašto, 
Pelesos, Gervėčių lietuviškose 
mokyklose, turinčiose po 75 ir 
daugiau mokinių.

Šios dienos mūsų tautą vie
nija ir įkvepia tolimesniems 
prasmingiems darbams. Vasario 
5 d. Vilniuje vyks Lietuvos ir 
Lenkijos vyriausybių atstovų 
grupės posėdis, įtakosiantis Ry
tų Lietuvos kultūros raidą.

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

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

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

(nemokamas)INTERNATIONAL

Prisimindami a.a. Benedik
tą Stonkų, Delhi Šv. Kazimiero 
parapijos choristai vėžiu ir džio
va sergantiems vaikams bei 
tremtiniams aukojo $50.

A. a. Juozui Pilipavičiui ir jo 
žmonai a. a. Bronei iškeliavus 
amžinybėn beveik tuo pačiu lai
ku, užjausdami liūdesyje likusius 
jų vaikus Ritą, Liną, Romą su 
šeimomis, Marija Gudjurgienė ir 
vaikai (Edmonton, AB), aukojo 
“Tėviškės žiburiams” $70.

A. a. kūrėjo-savanorio, Lie
tuvos karo aviacijos pulkininko 
Česlovo Januškevičiaus atmini
mui pagerbti Mažosios Lietuvos 
fondui aukojo: $100 - A. W. Pe- 
teraičiai, K. I. Andruškevičiai, 
D. J. Stonkai, Z. R. Rimšos; $50 
- Z. H. Lapinai, J. Rimšaitė, dr. 
M. J. Uleckai; $30 - J. N. Ki
birkščiai; $25 - L Adomavičie
nė; $20 - A. Arūnas, A. Ston
kus, A. R. Šileikos, B. A. Bire- 
tos, A. N. Baneliai, S. G. Kra- 
šauskai. Dėkojame visiems au
kotojams. Dėkingi šeimai už au
kų nukreipimą į Mažosios Lie
tuvos fondą. MLF valdyba

Atitaisymas. “TŽ” 5 nr. a.a. V. 
Vaitkaus atminimui aukotojų sąra
še išspausdinta A. Maciai. Turi būti 
A. M. Marčiai.

❖ 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.r. - 6 V.V.

MARGUTIS
PYSANKA - V.I.M. Ine.

4134 Dundas St. West, 
Toronto, ON, M8X 1X3 

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

Reguliarus maršrutai siuntiniams laivu

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

METINĖ “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
prenumerata oro paštu - 145 dol. 
visuose pasaulio kraštuose, įskai
tant ir Lietuvą.

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

& Tel: (416) 233-4601 ES
★Galioja kai kurie apribojimai.

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.

mailto:sonda@axxent.ca
http://www.canada.gc.ca
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Anapilio žinios

- Sausio 28, sekmadienį, Ana
pilio parapijos visuotiniame susirin
kime buvo apsvarstyti parapijos rei
kalai ir rotacine tvarka perrinkta 
dalis parapijos tarybos. Naująją ta
rybą sudaro: religinėje sekcijoje - 
V. Aušrotas, I. Paznėkienė, V. Pe
čiulis, T. Spudulienė ir V. Žukaus
kas; kultūrinėje sekcijoje - J. Tu
melytė, A. Parancevičius, V. Pašku- 
vienė, A. Pacevičienė ir V. Rama
nauskas; jaunimo sekcijoje - T. 
Chornomaz, G. Karasiejus, L. Na
rušis, O. Narušienė ir I. Ramanaus
kaitė; jaunų šeimų sekcijoje - J. 
Dzemionienė, T. Grybienė, Z. Kru- 
žikienė, R. Oleka ir L. Stončienė; 
socialinių reikalų sekcijoje - A. Au- 
gaitienė, S. Aušrotienė, D. Petro
nienė, A. Pajaujienė, O. Rimkuvie
nė ir S. Zimnickienė; administraci
nėje ir parengimų sekcijoje - R. 
Celejewska, B. Jurienė, J. Karasie
jus, P. Linkevičius, V. Narušis R. 
Petronis, V. Ramanauskienė, I. 
Rentelienė, A. Samsonas ir V. Va
liulis. Organizacijų atstovai - J. An
drulis, S. Bartusevičienė, R. Pau- 
lionis, J. Govėdas, N. Benotienė, A. 
Matulaitis ir F. Mockus. Tarybos 
pirmininkas yra Rimas Paulionis.

- Punsko apylinkėje mirė a.a. 
Bronius Vyšniauskas, mūsų geros 
parapijietės Teresės Ramanauskie
nės tėvelis.

- Pakvitavimai atleidimui nuo 
valstybinių mokesčių (Income Tax) 
išsiuntinėti paštu.

- 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 
Vilkelį tel. 905 279-1867.

- Mišios vasario 11, sekmadie
nį: 9.30 v.r. padėka Dievui Danutės 
ir Jurgio Ramanauskų 40 m. san
tuokinio gyvenimo sukakties proga; 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 3 v.p.p. už a.a. 
Juzę Jonaitienę ir Jonaičių miru
sius; Delhi Šv. Kazimiero' švento
vėje vasario 10, šeštadienį, 3 v.p.p. 
už a.a. Konstanciją Simutienę.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, 9.30 v. ryto pa

maldos.
- Visuotinis parapijos susirin

kimas - vasario 25 d. po pamaldų 
Lietuvių Namų patalpose.

- Vasario 27 d., 7 v.v. Mažosios 
Lietuvos moterų draugija kviečia 
visus į tradicinį “Šiupinį”, kuris 
įvyks Lietuvių Namų patalpose.

- Nauja Išganytojo parapijos 
moterų draugijos valdyba: V. Nor
vaišienė - pirmininkė, A. Langienė 
- vicepirm., A. Kasiulytė - sekreto
rė, A. Sukauskienė - iždininkė, G. 
Povilaitienė, I. Šturmienė ir R. 
Žilinskienė - narės.

- Sausio 30 d. mirė a.a. Kris
tina Vaičekauskienė, sulaukusi 95 
m. amžiaus. Velionė gimė 1905 m. 
lapkričio 13 d. Šiaulių apskrityje. 
Paliko liūdinčius sūnus Arnoldą, 
Eriką ir Emilį bei seserį Almą 
Stankaitienę, 4 vaikaičius ir 2 pro
vaikaičius. Po gedulinių pamaldų 
vasario 3 d. palaidota Šv. Jono lie
tuvių kapinėse, Mississaugoje.

Maironio mokyklos žinios
- Mokykloje galima įsigyti dai

nų juostelę “Tu ir aš”, kurioje gra
žiai dainuoja vaikų choras iš Kau
no, diriguojamas Loretos Umbra- 
sienės. Kaina - 12 dol.

- Vasario 17 d. nebus pamokų 
mokykloje darželiams ir 1 - 8 sky
riams. Prašome, kad tėveliai nuvež
tų mokinius 11 v.r. į Prisikėlimo 
parapiją, kur KLJS rengia “Žen
giam per Lietuvą”. Ten jiems bus 
įvairių tautinių užsiėmimų. Tėvai 
galės vaikus atsiimti 2 v.p.p.

- Lituanistiniai kursai vasario 
17 d. veiks įprasta tvarka mokykloje.

- Kanklininkės (7-8 sk.) yra 
pakviestos atlikti dalį Vasario 16- 
tosios programos Delhi mieste. Jos 
susirinks mokykloje vasario 17 d., 
10.30 v.r., išvažiuos 12 v.p.p., griš į 
Anapilį apie 8 v.v.

- Vasario 24 d. bus daromos 
nuotraukos mokyklos metraščiui. 
Laukiama, kad vaikai atvyktų tvar
kingai apsirengę. Patartina 8 sk. ir 
“O.A.C.” berniukams dėvėti baltus 
marškinius su kaklaraiščiais. Živilė

Anapiliui $150 aukojo T. 
Stanulis.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas rengia Vasario 16-tos 
minėjimą, kuris įvyks š.m. vasa
rio 16, penktadienį, 12 v.p.p. 3- 
čio aukšto menėje. Programą 
atliks choras “Daina”, vadovau
jamas muz. L. Turūtaitės, bus 
V. Birštono paruošti šilti pietūs. 
Bilietai po $8., gaunami pas S. 
Kuzmicką tel. 416 769-1351, A. 
Dobienę tel. 416 769-7550 ir 
raštinėje.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, vasario 4, 

per 10.15 v.r. Mišias paskutinį kartą 
senose parapijos patalpose kon
certavo parapijos jaunimo choras.

- Persikėlimo žinios: vasario 
18 d. - paskutiniai cepelinai, po to 
virtuvė uždaroma, sekmadieniais 
bus tik kava; kovo 3-4 d.d. baldų 
bei įrangos išpardavimas didžiojoje 
salėje. Kovo 11 d. - paskutinės Mi
šios senose patalpose. Iki naujos 
šventovės atidarymo Mišios sekma
dieniais bus aukojamos Lietuvių 
Namuose. Šiokiadieniais Mišios 
bus aukojamos “Vilniaus rūmuo
se”. Organizacijos savo daiktus, lai
komus parapijos patalpose, prašo
mos atsiimti iki varasio 18 d. Talki
ninkai, galintys talkinti persikraus
tyme, kviečiami registruotis pas J. 
Vingelienę tel, 416 233-8108.

- Sutvirtinimo sakramentui be
sirengiančių pirmoji pamoka įvyks 
vasario 11 d. Angliškai kalbančių 
grupė po 9.15 v.r. Mišių; lietuviškai 
kalbančių grupė po 10.15 v.r. Mi
šių. Užsiėmimai vyks posėdžių 
kambaryje. Sutvirtinimo sakramen
tą suteiks vysk. P. Baltakis, OFM.

- “Kretingos” stovyklavietės pir
mų metų vadovai (C.I.T.), kurie 
norėtų vadovauti vaikams š.m. sto
vykloje (liepos 8-21 d. - lietuviškai 
kalbantiems, liepos 23 d. - rugpjū
čio 4 d. - angliškai kalbantiems), 
turi įteikti prašymus iki vasario 28 
d. Patyrę vadovai turi įteikti pra
šymus raštu iki kovo 30 d. Pra
šymus siųsti: faksu 416 766-5537, 
E-paštu: kunedis@ican.net; arba 
Linai - 297 Kennedy Ave., Toron
to, ON, M6P 3C4.

- Mirusieji: a.a. Aldona Barze- 
vičienė, 73 m. amžiaus, paliko 
nuliūdime sūnų Vytautą bei dukras 
Vidą ir Laimą su šeimomis; a.a. 
Romas Simanavičius, 76 m. palai
dotas vasario 5, pirmadienį 10 v.r. 
iš mūsų šventovės. Nuliūdime pali
ko žmoną Hildą, sūnų Raimundą, 
dukras Ireną ir Dianą su šeimomis.

- Persikėlimo/statybos vajaus 
komitetas praneša, kad statybai jau 
surinkta - $502,069.; dar reikia 
$817,931.

- Mišios sekmadienį, vasario 
11: 8.15 v.r. už a.a. Joną Poškų; 
9.15 v.r. už a.a. Petronėlę Prascienę 
ir a.a. Vytautą Baranauską; 10.15 
v.r. už a.a. Alfonsą Balnį, už a.a. 
Joną ir Algį Puterius, už a.a. V. 
Bėresnevičienę; 11.30 v.r. už para
pijiečius.

Lietuvių Namų žinios
- Vasario 4 d. LN svetainėje 

pietavo 232 svečiai.
- Dar yra vietų į klubo “Santa

ka” rengiamą Valentino dienos po
būvį. Dėl bilietų prašome teirautis 
Lietuvių Namų raštinėje, arba 
skambinti tel. 416-538-1748 Astrai 
ar 416-532-3311 Gintui.

- Kovo 4 d., 1 v.p.p. įvyks LN 
vyrų būrelio metinis susirinkimas. 
Nariai bus pavaišinti pietumis. 
Kviečiame dalyvauti.

- Toronto LN švietimo fondas 
“Labdara” skiria stipendijas jauni
mui. Daugiau informacijų teikia 
LN raštinė, tel. 416-532-3311.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

jo: J. Šepulis - $1000; G. Kocius - 
$1000 ($2200); S. Ciplijauskienė - 
$200 ($1000); H. Sukauskas - $120 
($820), a.a. V. Vaitkaus atminimui 
- LN Moterų būrelis - $50 
($10257.04), S. Ciplijauskienė - 
$20 (1020). Slaugos namų komite
tas dėkoja už aukas. Jos priimamos 
Toronto ir Hamiltono kredito ko
operatyvuose arba siųsti adresu: 
Labdaros fondas. Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St. W. Toronto, 
Ont. M6P 1A6. Slaugos namų 
elektroninis paštas: http:/members. 
planeteer.com/—litn./

- A. a. Lietuvos karo aviacijos 
pulkininko, savanorio kūrėjo Čes
lovo A. Januškevičiaus atminimui 
aukos Slaugos namams Monrealy
je, Que.: $50 - L. G. Dainiai; $40 - 
R. R. Lapinai, V. Šipelis; $25 - S. 
Danaitienė, G. I. Zabieliauskai; 
$20 - A. Povilaitienė. Iš viso: $200. 
Toronte: $100 - Antanina Stonkie
nė, Jonas Stankus, Rimas ir And
rius Stonkai su šeimomis; $50 - L. 
G. Matukai, S. V. Piečaičiai, G. D. 
Sakai; $40 - H. G. Lapai; $35 - T. 
B. Stanuliai; $30 - D. L. Garba- 
liauskai, B. Y. Lukoševičiai, V. V. 
Paškai; $20 - J. Aukštaitis, S. E. 
Sapliai, V. L. Sendžikai, V. Valie- 
nė; $10 - R. D. Lapai. Iš viso $565. 
Iš viso gauta aukų slaugos namams 
$765. Nuoširdžiai dėkojam aukų 
rinkėjoms Birutei Matulaitienei ir 
Monikai Povilaiticnei už jų praleis
tas valandas laidotuvių namuose.

A. a. Antano Basalyko atmi
nimui pagerbti Vilniaus krašto 
lietuviškoms mokykloms pa
remti aukojo: $20 - J. N. Bud
riai, P. B. Sapliai, A. A. Vaičiū
nai, A. Bumbulis, V. Montvilas; 
$10 - A. Grigonis, S. V. Vaitkai. 
Aukas surinko M. Povilaitienė.

KLB TORONTO APYLINKĖS VALDYBA KVIEČIA Į

AL

2001 m. vasario 18, sekmadienį, 4 v.p.p 
ANAPILIO SODYBOS DIDŽIOJOJE SALĖJE 

(2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont.) 
PASKAITININKAS

Lietuvos seimo narys advokatas dr. ROMANAS ALGIMANTAS SEDLICKAS 
MENINĖJE PROGRAMOJE:

POEZIJOS IR DAINŲ PYNĖ - atlieka Toronto ir Hamiltono chorai 
VISI TAUTIEČIAI KVIEČIAMI GAUSIAI DALYVAUTI

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

Medžiotojų ir žūklautojų klubas “TAURAS”
maloniai kviečia į TRADICINĮ METINĮ

PROGRAMOJE: Toronto lietuvių vyrų choras "Aras" 
Žvėrienos vakarienė su vynu. Vaclovo Povilonio muzika.
Įėjimas $25. Pakvietimai gaunami Lietuvių Namų sekmadienio 
popietėse, pas J. Šimkų tel. 416 231-9425, pas klubo narius ir 
prie įėjimo. Rengėjai

2001 m. 
vasario 17, 
šeštadienį, 
6 vai. vak.,
Toronto 
Lietuvių 
Namuose
/1K7Q Dlnnr(1573 Bloor St.W.)

VASARIS YRA RRSP INDĖLIŲ MĖNUO
LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

TTfi PARAMA
O turi platų indėlių pasirinkimą
O moka aukštas palūkanas
O siūlo “Mutual Funds” 

investicijas
O neima mokesčių už patarnavimus

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

nemokant valdžiai jokių mokesčių

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

PASKUTINĖ INDĖLIŲ DIENA 2000 METAMS - KOVO 1
Skyriai: 1573 Bloor St. W., Toronto Tel.: 416 532-1149

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

Romanas Algimantas Sed- 
lickas, pagrindinis kalbėtojas 
Vasario 16-tosios minėjime va
sario 18 d., 4 v.p.p., Anapilio sa
lėje, yra Lietuvos seimo narys, 
gimęs 1942 m. Vievyje. 1944 m. 
su šeima pasitraukė į Vakarus. 
Jo tėvas prieš karą tarnavo Lie
tuvos policijoje, o karo metais 
dalyvavo rezistencijoje. Mokslus 
baigė JAV-se. Studijavo filoso
fiją Fordhamo un-te, vėliau tei
sę Niujorko un-te, Buffalo 
mieste, kur gavo daktaro laips
nį. Baigęs mokslus tarnavo JAV 
karinėse oro pajėgose Vietna
me. Vėliau ėmėsi advokato dar
bo. Ilgą laiką dirbo baudžiamo
sios ir verslo teisės srityse, spe
cializavosi įmonių steigimo, jų 
veiklos organizavimo ir tarptau
tinių sandėrių sudarymo klausi
mais. Kartu dirbo mokslinį dar
bą politinės filosofijos bei eko
nomikos mokslų srityje ir įvai
riuose JAV universitetuose dės
tė tarptautinės prekybos bei fi
nansų mokslus. Daug keliavo 
po pasaulį. Aplankė daugelį 
Siaurės ir Pietų Amerikos, Eu
ropos, Azijos, Afrikos valstybių, 
Australiją. Į laisvą Lietuvą su
grįžo 1991 m. Ten konsultavo 
privačius asmenis, firmas ir vals
tybės pareigūnus tarptautinės ir 
verslo teisės bei autorinių teisių 
klausimais. Inf.

A. a. Romui Simanavičiui 
mirus, užjausdami jo žmoną 
Hildą, sūnų Raimundą, dukras 
Ireną ir Dianą su šeimomis bei 
kitus gimines, A. Kažemėkienė, 
D. Kažemėkaitė ir F. Pinkevi- 
čiūtė “Tėviškės žiburiams” au
kojo $100.

r

SUVALKŲ KRAŠTO LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SAMBŪRIS 
visus kviečia smagiai pasilinksminti

Užgavėnių baliuje
kuris Įvyks vasario 24, šeštadienį, 6 v.v.,* #

Anapilio parapijos salėje

- Užgavėnių vakarienė, ruošiama J. Gurklienės
- Šokiams gros Vaclovas Povilonis
- Galėsite išbandyti laimę pinigų
- Veiks baras
Bilietus prašome užsisakyti iš anksto pas
Teresę tel. 905 812-4968 iki vasario 19 d.
Bilieto kaina $18 _ ...

Rengėjai

Visus naujai atvykusius ateivius iš Lietuvos 
maloniai kviečiame į 

scusf r-? į rj|< ir
2001 m. vasario 25 d., 3 v.p.p.

Toronto Lietuvių Namuose, Gedimino menėje, III a.

Naujakurių informacinis centras

“Tėviškės žiburių” admi
nistracijoje ir Anapilio knygyne 
galima gauti Č. Senkevičiaus 
knygą “Ketvirtoji upė”. Jų nedi
delis kiekis yra likęs po knygos 
sutiktuvių.

A. a. Aldonai Barzevičienei 
mirus, sergantiems vaikams, V. 
P. Melnykai aukojo $10. M.P.

Kun. Ričardas Birbilas sausio 
24 d. atvyko į Montrealį dirbti sie
lovados darbą Aušros Vartų para
pijoje. Jis yra gimęs 1959 m. kovo 
30 d. Kunigu įšventintas 1987 m. 
Yra vikaravęs Petrašiūnuose, bet il
giausiai dirbo Rytų apeigų institu
te, Romoje. Aušros Vartų sausio 
28 d. žiniaraštyje rašoma: “Džiau
giamės sulaukę iš Lietuvos kun. Ri
čardo Birbilo, kuris po daugelio vi
sokiausių kliūčių ir nesklandumų 
pagaliau atsirado mūsų tarpe. Nuo
širdžiausiai linkime jam greičiau 
apsiprasti ne tik su Aušros Vartų 
parapijiečiais, parapijos ir Kanados 
gyvenimu, bet ir iš jaunatviško pe
ties, iš visos kunigiškos uolios šir
dies pajundinti montrealiečių lietu
vių dvasinį gyvenimą, kuris teeina 
gilaus pamaldumo, vienybės, san
tarvės ir visapusiško supratimo, vai
kų ir jaunimo suvienijimo prie alto
riaus dvasia...” Sausio 28 d. per Su
mą naujasis kunigas su kun. Kazi
mieru Ambrasu, SJ, koncelebravo 
šv. Mišias ir pasakė pamokslą. Po 
pamaldų parapijos salėje buvo kuk

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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

Kanados kariuomenės sto
vykloje Camp Borden šiuo metu 
anglų kalbos mokosi iš Lietuvos 
atvykę karininkai: mjr. Ovidijus 
Eitminavičius, mjr. Egidijus Ta
mošaitis, mjr. Alvydas Lukšas, 
kpt. Algirdas Mackonis, kpt. 
Laimonas Luninas ir vyr. Itn. 
Egidijus Timinskas. Taipat mo
kosi Krašto apsaugos ministeri
jos pareigūnas Kęstutis Kamins
kas. Otavoje lavinasi kariuome
nės vado referentė Jolita Rin- 
dzevičiūtė.

“Tėviškės žiburių” redakci
ją pasiekė Gražinos Jaronienės, 
Čiurlionio dr-jos Senosios Va
rėnos skyriaus pirmininkės, laiš
kas, kuriame ji rašo: “Čiurlionio 
draugijos Senosios Varėnos sky
riaus ir Senosios Varėnos Šv. 
Arkangelo Mykolo bažnyčios 
vardu reiškiame didžią padėką 
Kanados lietuviams p. Bruno 
Petrauskui ir p. Vytautui Pač- 
kauskui, paaukojusiems Seno
sios Varėnos bažnyčios navos 
langų vitražų gamybai 200 JAV 
(B. Petrauskas) ir 200 Kanados 
(V. Pačkauskas) dolerių. Tai gra
ži dovana M. K. Čiurlionio gim
tinės šventovei Jo gimimo 125-jų 
metinių jubiliejaus proga”.

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 5034687.

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. 

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių Namai” Vilniuje 
aukojo: $40 - O. Krasauskienė; 
$20 - S. Čeponienė.

A. a. Romui Simanavičiui 
mirus, nuoširdžiai užjausdami 
žmoną Hildą ir visą šeimą, K. 
D. Čerškai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $30.

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

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

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

lus susitikimas su parapijiečiais. Pa
rapijos taryba paaiškino, kad kun. 
Ričardo ilgai lauktas, bet kartu ir 
netikėtas atvykimas neleido suruoš
ti platesnių jo sutiktuvių. Žadama 
tai padaryti netolimoje ateityje.

Vasario 16-osios minėjimas 
Montrealyje bus vasario 18 d. Auš
ros Vartų parapijoje. 11 vai. iškil
mingos Mišios, kuriose organizaci
jos dalyvauja su vėliavomis. Po pa
maldų parapijos salėje minėjimo 
aktas. Kalbės Lietuvos respublikos 
ambasadorius Kanadai Rimantas 
Šidlauskas. Meninėje dalyje daly
vaus Aušros Vartų parapijos cho
ras, bus deklamacijos ir kt. Įėjimas 
- laisva auka. Po minėjimo kavutė. 
Minėjime dalyvaus ir visi trys Lie
tuvos karininkai iš St. Jean bazės. 
Minėjimą rengia KLB Montrealio 
apylinkė.

Žiemos stovykla ir slidinėjimas 
vyks ir šiais metais St. Donat, Que., 
miestelyje, apie 150 km į šiaurę 
nuo Montrealio kovo 8-11 d.d. 
(Plačiau “TŽ” nr. 4) B.S.

DĖL PAŠTO VĖLAVIMŲ galima 
kreiptis skambinant tel. 416 979- 
8822 arba 1-800-267-1177. Palikti. 
adresą su pašto kodu. Kuo dau
giau bus užregistruota adresų,' 
kuriems vėluojasi laikraščio pri
statymas, tuo bus atkreiptas di
desnis dėmesys.

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

LORNE PARK MUZIKOS 
MOKYKLA 

įsikūfusl 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

(N) 905-848-9628

mailto:kunedis@ican.net
mailto:tom.senkus@sympatico.ca

