
Nr. 12 (2663) 2001 KOVAS-MARCH 20 LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS - LITHUANIAN WEEKLY • 2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA • NUMERIO KAINA - $1

Kreivi veidrodžiai
Be šiuolaikinės techninės pažangos neįmanoma 

būtų per kompiuterį skaityti kitoje pusėje Atlanto spaus
dinamus laikraščius, jiems dar net nepasirodžius kioskuo
se, o tą pačią dieną rasti net kelias dešimtis jų skaitytojų 
atsiliepimų. Kad ir ne visiems naudingas ar būtinas toks 
greitis, kartais atsiranda apmąstymui aktualių temų, pro
gų įžvelgti kitų mąstyseną.

Y. TAI kovo 13 Lietuvos ryte (skyriuje “Laiko ženklai”) 
imta ginti žurnalistus nuo politikų, kaltinančių žinia- 
sklaidą, kad ši nejaučia atsakomybės už laisvą žodį. 

Rašoma, jog tai daro rėmėjai viešumo vengiančių po
litikų, kurių nemažas skaičius įsivėlė į įvairius skandalus, 
atskleistus visuomenei spaudoje. Autorius teigia, jog 
“pykti ant žiniasklaidos - tai pykti ant savo atspindžio 
veidrodyje”. Ne tiek svarbu kas kaltino ką, ir dėl kurių 
skandalų, svarbiau tai, kad jo straipsnyje išryškinti keli la
bai reikšmingi demokratiniai principai. Pavyzdžiui, svarus 
pažangos matuoklis ilgai okupaciją kentėjusiai valstybei 
yra supratimas, jog žiniasklaida yra visuomenės spaudimo 
valdžiai instrumentas, neturintis teisės “nutylėti nepado
raus pareigūnų elgesio faktų, nes tik viešumu galima už
kirsti kelią valstybę žeminančiam elgesiui ateityje”.

I
NTERNETO ryšiu minėtam laikraščiui atsiliepė 
daugybė skaitytojų - ta priemone turėdami galimybę 
jam ir net vieni kitiems pritarti arba priekaištauti. Jie 
iškėlė dar svarbesnius klausimus. Kam žiniasklaida tar

nauja? Kas stovi už žiniasklaidos pečių? Nepaisant, kas 
yra tikri “bosai”, vis dėlto spaudos atvirumą įrodo pati 
galimybė viešai į ją atsiliepti, svarstyti, net kaltinti, kad 
“pats veidrodis kreivas”. Atsiliepiantys priminė ir kitas ži
niasklaidos pareigas bei jų vykdymo pasekmes, pvz. visuo
tinės nuomonės formavime. Gi žiniasklaida turi atsako
mybę už Lietuvos įvaizdį tiek Lietuvoje gyvenančių lietu
vių tarpe, tiek svetur. Pabrėžta, jog kuo daugiau teisybės, 
tuo geriau demokratijai. Buvo ir neigiamų atsiliepimų 
apie per dažną skandalų ir smurto aprašymą, o taip pat ir 
bendrų pastabų, kaip pvz. “kartais tikiu, bet nepasitikiu.” 
“Bet kuri spauda ‘plauna smegenis’, bet svarbu, kokiu ly
giu.” Straipsnyje ir jo atoliepiuose teisingai yra apibūdin
tos žiniasklaidos pareigos, o pabrėžta ir prielaida, kad ži
niasklaida turi būti švari ir objektyvi, ne savanaudiška, 
turinti sąžinę ir autoritetą atskirti kas visuomenei yra ge
ra ar bloga. Galima klausti - kas tą autoritetą teikia žinia- 
sklaidai? Ar ne pats skaitytojas/žiūrovas, kurio atsakomy
bė yra ne tik atpažinti, bet ir priimti arba atmesti jam tei
kiamus apsišvietimo “instrumentus”, pvz. skaityti arba 
neskaityti laikraščio, tikėti aklai arba netikėti, duoti arba 
neduoti jam to autoriteto. Tai yra jo pareiga kaip piliečio 
demokratinėje santvarkoje savo balsu prisidėti prie vie
nos ar kitos, valdžiai esminės “viešosios nuomonės”. 
Duotąsias pastabas galima priminti ir taikyti bet kuriai 
valstybei, bet kuriems dienraščiams, žiniasklaidai, didžio
sioms visuomenės informavimo priemonėms. Nes nė vie
na nėra tobula. Demokratija bręsta kartu su pačia visuo
mene, jos pačios pastangomis. Veidrodžio kreivumą ar 
tiesumą nustatome patys. RSJ

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Kanados doleris nusmuko
Kovo mėn. 7 d. net pusė 

cento. Tai lėmė stiprus JAV do
leris ir mažinant palūkanų nuo
šimčių tarp Kanados ir JAV 
skirtumą. Tą dieną dolerio ver
tė buvo 64. 52 centai JAV pini
gais. Kanados banko vadovybė 
sako, kad ekonominis JAV lėtė
jimas yra didesnis negu tikėtasi.

Daugėja leidimų statybai, 
ypač per sausio mėnesį. Apskri
tai, statybos pramonė yra viena 
iš svarbiausių ekonomijoje. Sta
tistikos įstaiga teigia, kad leidi
mų išduota visoms statybų rū
šims: gyvenamų namų - atskirų 
ir daugiaaukščių, raštinių bokš
tams ir įmonėms bei prekybos 
aikštėms. Vis tik daugiausia bus 
statoma daugiaaukščių gyvena
mų namų ir raštinių. Numato
ma, kad šiais metais bus pradėta 
statyti 157,000 namų.

Ginkluotųjų pajėgų vadovy
bė nutarė atsisakyti draudimo 
neleisti moterims dirbti nardlai- 
vių įgulose. Geriausia joms būtų 
pasirinkti darbą neseniai pirk
tuose “Victoria” klasės nardlai- 
viuose, kuriuose yra atskiros 
miegamosios patalpos ir reika
lingi patogumai. 1987 m. Kana
dos žmogaus teisių tribunolas 
buvo nusprendęs, kad moterys 
gali užimti tam tikras pareigas 
per kautynes, tik išskyrus darbą 
nardlaiviuose.

Edmontonc suimtas buvęs 
vietinis universiteto studentas. 
Policijai taksi vairuotojas prane

šė, kad jo vežamas keleivis turi 
ginklą, nori vykti į studentų 
bendrabutį ir ruošiasi su kažin 
kuo “suvesti sąskaitas”. Jis uni
versitete, kur yra apie 30,000 
studentų, ruošėsi būti kalnaka
sybos inžinieriumi, bet buvo pa
šalintas. Šis 24 m. studentas jau 
buvo du kartus kaltintas apiplė
šimu naudojant ginklą. Policija 
iš jo atėmė pusiau automatinį 
šautuvą, šaudmenis ir medžiok
linį peilį. Universitetas tuoj bu
vo įspėtas ir bendrabučiuose pa
skelbtas pavojus.

Nesutaria dėl medienos, 
nes JAV prezidentas G. Bush, 
remdamas savo miško pamonę, 
nori iš Kanados importuojamai 
medienai uždėti nemažus mo
kesčius. JAV prekybos atstovas 
sakėsi atsisakąs tarpininkauti ir 
tuo leido miško pramonės atsto
vams pateikti Kanadai kaltini
mus, bet jis paliko atviras duris 
deryboms. JAV miško pramo
nės darbuotojai nori ištirti, ar 
Kanada slaptai neremia savo 
miško pramonės. Iš Kanados 
per metus į JAV įvežama už 10 
bilijonų medienos, ir uždėjus 
mokesčius eksportas labai nu
kentėtų.

Konservatoriai laimėjo rin
kimus ir valdo Albertos provin
ciją jau 30 metų. Rinkimų duo
menys rodo, kad premjero R. 
Klein vadovaujama partija gavo 
didelę daugumą balsų. Atrodo, 
kad liberalai ir naujų demokra- 

(Nukcltaį8-tąpsl.)

Vasario 16-tosios iškilmė prie Nežinomojo kario paminklo Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje Kaune. 
Dalyvavo ir Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS (II eilėje pirmas iš dešinės) Nuotr. R. Eidukevičiaus

Ant tilto tarp Rytų ir Vakarų
Baltijos valstybės ir Šiaurės Atlanto sąjungos plėtra

JUOZAS VITĖNAS
Prancūzijos ir Vokietijos va

dovai yra susirūpinę prez. Bush 
įsipareigojimu įrengti gynybines 
raketas, net jei dėl to reikėtų at
sisakyti sutarties su Rusija dėl 
antibalistinių raketų. Bet Lietu
vai ir jos kaimynėms labiausiai 
galimą grėsmę sudaro ne Pyon
gyang, o Maskva, ir todėl Ame
rikos kariniai planai joms gali 
atrodyti tikrai bauginantys, nes 
jie gali padidinti įtampą tarp Ru
sijos ir Vakarų - rašo “Washing
ton Post” dienraštyje vienas jo 
redaktorių Jackson Diehl (11.19).

Europos sąjungos planuoto
jai, pasak jo, yra pasipiktinę Va
šingtono pareiškimu, nes juo su
menkinamos projektuojamos 
Europos gynybinės pajėgos, siū
loma mažinti Amerikos dalinius 
Balkanuose. Bet Šiaurės Atlan
to sąjungos (ŠAS) narėms - 

Lietuvos atkūrimo metinių dieną 2001.11.16 buvo paminėtas ir Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus 80-tis muziejaus sodelyje Kaune

Nuotr. R. Eidukevičiaus

Lenkijai ir Vengrijai šios trans
atlantinės kalbos apie planus ir 
lėšas sukelia pasibaisėtiną vaiz
dą: Amerikos daliniai atitrau
kiami iš Bosnijos ir Kosovo, už
leidžiamą vieta Europos sąjun
gos pajėgoms.

Rytų-Vakarų santykių rai
doje kyla klausimas: ar pusei 
Europos bus palikta galimybė 
eiti su Vakarais, ar slinkti atgal 
Maskvos link. Pasak straipsnio 
autoriaus, tai gali priklausyti 
nuo to, kaip prez. Bush vyriau
sybė spręs trečią svarbų jo sau
gumo darbotvarkėje su Europa 
klausimą, apie kurį nedaug kal
bama, būtent, ŠAŠ plėtrą. De
vynios Vidurio ir Rytų Europos 
šalys: trys buvusios sovietinės res
publikos, trys buvusios Varšuvos 
sutarties valstybės ir trys Balkanų 
šalys tikisi pakvietimo įsijungti į 
ŠAS ateinančiais metais.

Priėmus šias kandidates į 
ŠAS, pastaroji būtų aiškiai iš
plėsta, Vakarų įtaka sustiprinta 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, 
Rumunijoje, Slovakijoje, Bulga
rijoje, Makedonijoje, Šlovėni- 
joje ir Albanijoje. Jų nepriėmus 
į ŠAS, aiškiai būtų paskatintas 
Rusijos įtakos šiame regijone at
sinaujinimas su autoritetine val
džia, antiamerikine užsienio poli
tika, kuri dabar Maskvoje didėja.

Putino Rusija, pasak straips
nio, tikriausiai priešinsis ŠAS 
plėtrai labiau negu Jelcinas 
priešinosi Lenkijos, Vengrijos ir 
Čekijos priėmimui. Bet ši ŠAS 
plėtra turi vieną didelį pranašu
mą, palyginus su raketine gyny
ba, kuriai Putinas taip pat prie
šinasi, prezidento Bush vyriau
sybė ir Europa dėl minėtos poli
tikos plačiai sutaria.

Nors Europos šalys gali ne
patogiai jaustis dėl JAV vyravi
mo SAS junginyje, bet jos prita
ria jos plėtrai, nes tai stiprina 
Europos demokratinę pastovu
mo zoną. Nesutarimas esmėje 
sukasi apie naujų narių parinki
mą ir jų priėmimo eilę. Daugu
ma šalių pvz. sutaria dėl Slovė
nijos ir Slovakijos priėmimo, 
bet kai kurios šalys turi abejo
nių dėl Baltijos valstybių, nes jų, 
kaip buvusių sovietinių respub
likų priėmimas gali sukelti 
didesnį Maskvos pasipiktinimą.

Taip pat yra Pentagono 
problema, kurią Amerikos gy
nybos sekretorius D. Rumsfeld 
yra išdėstęs konferencijoj Miun
chene. Generolai nenori, kad 
politiniai sumetimai lemtų pri
ėmimą šalių, kurių karinės pajė
gos nėra tinkamai parengtos įsi
jungti į ŠAS. Amerikos kongre
se taip pat yra neoizoliacionistų, 
kurie nori žinoti, kodėl Ameri
kos kariai, bent teoriškai, turi 
būti įpareigoti ginti tokias sosti
nes kaip Ljubliana ir Bratislava.

Anot straipsnio autoriaus, 
galbūt šie vidaus sumetimai pa
skatino prezidento Bush vyriau
sybę sulėtinti ŠAS plėtrą, nors 
jis pakartotinai teigė, kad šios 
sąjungos stiprinimas yra vienas 
svarbiausių jos uždavinių.

Šventė Kovo 11-ąją
Šeštadienį, kovo 10 Lietu

vos seimas pradėjo eilinę pava
sario sesiją Kovo 11-osios Ne
priklausomybės atkūrimo die
nos minėjimu, praneša ELTA/ 
LGTIC. Minėjime dalyvavo 
prezidentas Valdas Adamkus, 
ministeris pirmininkas Rolan
das Paksas ir kiti vyriausybės 
nariai, atkuriamojo seimo atsto
vai, nepriklausomybės akto sig
natarai, teismų vadovai, religi
nių bendruomenių hierarchai 
bei užsienio diplomatai.

Tylos minute buvo pagerb
tas atminimas mirusiųjų Aukš
čiausiosios tarybos - atkuriamo
jo seimo atstovų - nepriklauso
mybės akto signatarų Birutės 
Nedzinskienės, Česlovo Kuda
bos, Jokūbo Minkevičiaus, Va
lerijono Šadreikos, Gintaro Ra
mono, Kazimiero Antanavi
čiaus. Minėjime kalbėjo seimo 
pirmininkas Artūras Paulaus
kas, AT-AS atstovė - Nepri
klausomos valstybės atkūrimo 
akto signatarė Birutė Valionytė, 
Jo Eminencija kardinolas Aud
rys Juozas Bačkis, VDU senato 
pirmininkas profesorius Egidi
jus Aleksandravičius, Mokslei
vių parlamento pirmininkas 
Saulius Urbonavičius. Taip pat 
sveikino viešnia iš užsienio, Vo
kietijos federacinės respublikos 
Tiuringijos žemės parlamento 
pirmininkė Christina Lieber- 
knecht. Pavasario sesija baigsis 
birželio 30 d.

Rems Pasaulio bankas
Kovo 7 d. Vilniuje įvyko Pa

saulio banko padalinio Baltijos 
kraštams ir Lenkijai naujojo va
dovo Michael Carter susitiki
mas su Lietuvos vyriausiuoju 
derybininku dėl narystės Euro
pos sąjungoje (ES), Europos 
komiteto generaliniu direkto
riumi Petru Auštrevičiumi, rašo 
ELTA/LGTIC. Pasaulio bankas 
žada ir toliau teikti Lietuvai šio
je srityje tyriamąją pagalbą. Su
sitarta, kad PB teiktų žinovų pa
ramą srityse, kurios yra ypač 
svarbios sėkmingo įsijungimo į 
ES eigai ir būsimai narystei - 
įmonių pertvarkymo, viešojo 
administravimo reformos, dar
bo rinkos ir užimtumo klausi
mais. M. Carter taip pat siūlė 
PB pagalbą perteikiant kitų 
kraštų patirtį kovos su papirki
mais srityje. Susitikime taip pat 
buvo aptarti Lietuvos bankroto 
eigos tvarkymo ir socialinės po
litikos klausimai.
Tarėsi teisingumo ministerial

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
teisingumo ministerial susitiko 
Rygoje kovo. 7 d. kasmetiniam 
pasitarimui, rašo BNS/LGTIC. 
Ministerial aptarė bendrų veiks
mų planą 2002 metams, kuria
me nemažas dėmesys skiriamas 
ir teisėjų ir teisininkų mokymui. 
Taip pat buvo kalbėta apie tei- 
sėkūros proceso tobulinimą.

Estija yra paruošusi ir įgy
vendina vieningą teisėjų ir teisi
ninkų mokymo programą, už- 
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tikrininančią visapusišką šios 
srities specialistų mokymą. Ry
goje vizito metu buvo atidaryta 
teisės mokykla. Lietuvos teisin
gumo ministeris Gintautas 
Bartkus susitiko su Europos są
jungos komisaru teisingumo ir 
vidaus reikalų srityje Antonio 
Vitorino, su kuriuo buvo aptarti 
šios srities klausimai.

Atsistatydino viceministeris
Vidaus reikalų ministeris 

Vytautas Markevičius kovo 8 d. 
patenkino savo pavaduotojo 
Juozo Galginaičio atsistatydini
mo prašymą, rašo BNS/LGTIC. 
VRM atstovė spaudai teigė, jog 
atsistatydinimas įvyko “dėl as
meninių priežasčių”. J. Galgi- 
naitis negavęs išeitinės kompen
sacijos.

Žiniasklaidoje buvo pa
skelbta, jog J. Galginaitis vasa
rio pabaigoje vykusio vizito į 
Briuselį metu dėl girtumo nega
lėjęs vadovauti VRM delegaci
jai per derybas su Europos ko
misijos atstovais. Jo pareigas 
delegacijoje perėmė Lietuvos 
misijos prie ES vadovas amba
sadorius Romualdas Kalonaitis. 
VR ministerijoje liko vienas vi
ceministeris, Ričardas Malkevi
čius. Jų buvo numatyta keturi, 
dirbo trys.

JT apie Lietuvą
Vasario 21 d. seime Sociali

nės apsaugos ir darbo ministeri
jos Socialinės paramos departa
mento Šeimos ir vaikų skyriaus 
viršininkė A. Mikalauskaitė pri
statė Jungtinių Tautų (JT) Vai
ko teisių komiteto pastabas apie 
Vaiko teisių sutarties. įgyvendi
nimą Lietuvoje. ELTOS/LG- 
TIC žiniomis, komitetas pažy
mėjo, kad Lietuvoje nėra pa
kankamai' skirta nei finansinių 
nei žmogiškųjų išteklių Vaiko 
teisių apsaugos pagrindų įstaty
mui įgyvendinti.

Komitetas paragino Lietu
vos valstybę priimti atitinkamas 
įstatymų pataisas, kurios užtik
rintų fizinių bausmių vaikų at
žvilgiu panaikinimą. Taip pat 
pasiūlyta imtis priemonių, per 
kurias valstybė užkirstų kelią 
smurto plitimui šeimoje, steng
tis sudaryti vienodas galimybes 
ir kaimo ir miesto vaikams gauti 
švietimo, sveikatos bei sociali
nes paslaugas, reformuoti insti
tucinę vaikų globą.

Valdymo trūkumai
ELTOS/LGTIC žiniomis, 

vidaus valdymo ir finansų revizi
ja parodė, kad beveik visose mi
nisterijose bei vyriausybės įstai
gose randama problemų. Valdy
mo sąranga nepaveiki, neaiškūs 
institucijų darbo uždaviniai, pa
reigos bei atsakomybė, nėra pa
reigybių aprašymo, beveik pusė 
veiklos planuose numatytų prie
monių neįvykdoma, pažeidžia
mas Viešųjų pirkimų įstatymas, 
nepakankamai kontroliuojamas 
lėšų panaudojimas. Darbo na
šumas sudaro tik maždaug 50%.

(Nukelta į 3-čią psl.)
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STUTTHOFO METINĖS

Lietuvos įkaitus prisimenant

Popiežius Jonas Paulius II 
šių metų birželio 23-27 d.d. lanky
sis Kijeve ir Lvove, kur gyvena 
dauguma Ukrainos katalikų. Šiuo 
laiku užplanuota tik ši popiežiaus 
kelionė. Bet gali būti ir daugiau 
kelionių. Gegužės mėn. popiežius 
gali vykti j Siriją ir grįždamas iš 
jos aplankyti Maltą. Taip pat Va
tikane svarstomos kelionės į Ka
zachstaną ir Armėniją. Norėtų 
popiežius vykti ir į Kiniją, bet tam 
priešinga jos valdžia. Mat popie
žius, pasak valdžios, Kiniją įžei
dęs, paskelbdamas praėjusiais 
metais 130 Kinijos kankinių.

Lietuvos Kolpingo draugijos 
namas pašventintas vasario 1 d. 
Kaune. Iškilmėse dalyvavo svečių 
iš Lietuvos ir užsienio. Šventini
mą atliko arkiv. S. Tamkevičius, 
SJ, kartu apibūdindamas Kolpin
go draugiją kaip Viešpaties siųstą 
nešti Kristaus idėją ir linkėdamas 
būti atviriems bei augti metais, 
širdimi ir malone. Seimo narys 
prof. V. Landsbergis kalbėjo apie 
būtinybę kurti gėrį, remiantis 
krikščioniškumo principais. Kol
pingo draugijos generalinis sekre
torius H. Tintelott savo sveikini
me pažymėjo, kad prieš 8-rius 
metus į Lietuvą atėjusi draugijos 
steigėjo A. Kolpingo idėja keisti 
visuomenę, per įvairią veiklą pa
lietė daug žmonių, dirbančių vi
suomenės labui. Šiuo metu veikia 
Lietuvoje keturi Kolpingo šeimų 
centrai. Draugijai priklauso 450 
narių 32-jose Lietuvos vietovėse.

Steigiamas kardinolo V. 
Sladkevičiaus muziejus. Kauno 
arkivyskupas S. Tamkevičius, S J, 
kultūros ministeris G. Kėvišas 
sausio 31 d. Kauno arkivyskupijos 
kurijoje pasirašė bendradarbiavi
mo sutartį dėl steigiamo kardino
lo V. Sladkevičiaus memoralinio 
muziejaus buvusioje kardinolo re
zidencijoje Kaune. Muziejų galvo
jama atidaryti per kardinolo mir
ties metines - birželio 2 d. Ta 
proga arkiv. S. Tamkevičius, SJ, 
pažymėjo, kad kardinolo V. Slad
kevičiaus muziejaus steigimas - 
vienas pirmųjų žingsnių įsteigiant 
Kauno arkivyskupijos istorijos bei 
sakralinio meno muziejų. Arki
vyskupas numato tris šio muzie
jaus plėtimo tarpsnius: pirmasis - 
kardinolo V. Sladkevičiaus mu
ziejus, antrasis - istorinės paro

Jo Ekscelencija arkivyskupas dr. JONAS BULAITIS, Vatikano nunci
jus Albanijai, susitikęs Romoje su kanadiečiu diakonu VYTAUTU 
STAŠKEVIČIUMI

MIRTIES PRANEŠIMAS
AtA

STASĖ URBAITIENĖ
mirė 2001 m. vasario 18 d. 81 m. amžiaus. Žmona a.a. dr.
Juozo Urbaičio. Giliame liūdesyje paliko dukrą Rūtą ir 
sūnų Jurgį.

Seimą

dos įrengimas, trečiasis - sakra
linio meno vertybių eksponavi
mas. Kultūros ministerijos ir 
Kauno arkivyskupijos pasirašyto
je bendradarbiavimo sutartyje iš
dėstyti abiejų pusių įsipareigoji
mai bei teisės. Kultūros ministe
rija įsipareigojo iš dalies finan
suoti muziejaus veiklos progra
mas, pasirūpinti profesionaliu 
muziejaus administravimu. Kau
no arkivyskupija įsipareigojo fi
nansuoti ir išlaikyti muziejų, pa
tvirtinti jo statutą, sudaryti mu
ziejaus tarybą.

Seselė Loreta-Teresė Paula
vičiūtė mirė Vilniuje 2001 m. va
sario 27 d. Ji priklausė Nekaltai 
Pradėtosios Švč. Mergelės Mari
jos seserų vienuolijai (putnamiš- 
kėm). Gimė 1937 m. 1966 m. įgijo 
vaikų gydytojos specialybę. 1978 
m. tapusi invalide turėjo iš darbo 
išeiti. Išėjusi iš valdiško darbo 
(1978) rašomąja mašinėle daugi
no teologinę literatūrą ir vertė iš 
lenkų kalbos. Kun. Vaclovo Aliu
lio, MIC, pavedimu 1980-1987 m. 
padėjo rengti vadovėlius jo vado
vaujamoms neoficialioms teologi
jos studijoms. 1986 m. žuvus kun. 
Juozui Zdebskiui, jai buvo pati
kėta saugoti ir tvarkyti jo archyvą. 
Nuo 1993 m. tapo pirmos grupės 
invalidė, nepajėgianti išeiti iš na
mų. Nepaisant to, 1996-1998 m. 
parengė, suredagavo ir aukotojų 
lėšomis išleido ašuonias knygas 
apie kun. Juozą Zdebskį, idant jo 
dvasinis palikimas būtų perteiktas 
žmonėms ir prisidėtų prie Lietu
vos dvasinio atgimimo. Jo 
slapyvardę KGB davė “Akiplė
ša”. Pirmoji knyga pavadinta 
“Akiplėša”, KGB kova prieš baž
nyčią. Antroji — “Kryžiaus ir mei
lės kelias”. Trečioji - “Pažinsite iš 
vaisių”. “Mylėti artimą”, “Gyve
nimas mąstymuose” I-ji knyga. 
“Gyvenimas tarp vagių” iš kalėji
mo dienoraščių. Antroji knyga 
“Gyvenimas mąstymuose”. “Me
nas gyventi” - pamokslų metme
nys I-moji knyga. “Menas gyven
ti” - pamokslų metmenys II-oji 
knyga.

Jubiliejiniais 2000 metais at
naujintame Visuotinės Bažnyčios 
martirologijoje yra 114 kankinių 
iš Lietuvos, tarp kurių įrašytas ir 
kunigas Juozas Zdebskis.

(Sesuo M. Palmira)

Lietuvos šaulių sąjungos rinktinių atstovų suvažiavimas, įvykęs 2001.11.10 gen. Stasio Raštikio 
puskarininkių mokykloje Kaune Nuotr. R. Eidukevičiaus

Kai Lietuvos atkūrėjai vadinami skriaudėjais
Keisti faktai, keisti žmonės, keista galvosena

VIKTORAS ALEKNA

Jau nekart rašiau, kad tu, 
lietuvi, gyveni ne taip blogai, 
kaip kartais apie tave kalba įvai
raus plauko žiniasklaidininkai. 
Kai kas, tiesa, gyvena ir blogai, 
nemažai kas patenkinamai, o 
didelis būrys ir gana gerai. Todėl 
vidutinis lygis yra patenkinamas.

O jeigu pažvelgsime ne į tai, 
kas ant stalo, o į tai, kas aukš
čiau stalo - į dvasią, sklandančią 
palubėje, ir paklausime, koks tu 
esi, lietuvi, tai susilauksim dau
gybės atsakymų. Ar prisimeni, 
ką gal prieš dešimt metų pasakė 
vienas akademikas: “Lietuviai - 
veršių tauta?” Tada daug kas 
pyko, prieštaravo, bet žodis kaip 
paukštis išskrido ir nesugrįžo... 
O vienas akademikas tuos visus 
tylinčius kovotojus dėl laisvės 
apibūdino dar bjauriau: -“Pa
triotai - tai idiotai...” Daug kas 
pasipiktino ne tik tais žodžiais, 
bet ir pačiu tų žodžių autoriumi. 
Bet Lietuvos mokslų akademi
jos akademikai kitais metais tų 
žodžių autorių paaukštino: iš
rinko akademiku. Lietuvos 
mokslų akademijoje akademikų 
yra beveik 50, bet jų sprendimai 
labai galingi. O kiek tų idiotų, 
atsiprašau, patriotų, reikia rem
tis kitais duomenimis. Pavyz
džiui, kiek žmonių prenumeruo
ja patriotinius laikraščius. Arba 
kiek žmonių sausio tryliktąją 
aplanko žuvusiųjų kapus Anta
kalnio kapinėse. Visur labai 
mažai. Bet juk Baltijos kelyje 
buvo susirinkę visas milijonas. 
Juk rinkimuose prieš Kovo 11- 
ąją ar referendume dėl sovieti
nės kariuomenės išvedimo iš 
Lietuvos dalyvavo beveik visi 
Lietuvos piliečiai. Vadinasi, bal
suotojai buvo Lietuvos patrio
tai. Ar jų jau per dešimt metų 
neliko?

Argi patriotai tie, kurie pa
triotų niekintojus renka akade
mikais? Ar džiugins istorikus 
tie, kurie jau 1992 metais į atsi
kūrusios Nepriklausomos Lietu
vos pirmąjį konstitucinį seimą, 
išrinks LDDP - buvusios Lietu
vos komunistų partijos atstovų 
daugumą, o 1993 metais pir
muoju atsikūrusios Lietuvos 
prezidentu - buvusį Lietuvos 
komunistų partijos sekretorių 
Algirdą Brazauską, būtent tą, 
kuris per Baltijos kelią slėpėsi 
už kampo, kuris 1990 m. kovo 
10 visiems sakė, kad Lietuva į 
nepriklausomybę turi eiti žings
nelis po žingsnelio, o ir pati ne
priklausomybė - Lietuvos suve
renitetas būsiąs įmanomas tik 
Sovietų Sąjungos sudėtyje?

Tai gal lietuviams nereikėjo

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE 

laisvės, nereikėjo nepriklauso
mybės?

Dar pereitais metais buvo 
paskelbta tarptautinė apklausa, 
kurios vykdytojai norėjo sužino
ti, kaip buvusių sovietinio reži
mo kraštų žmonės, pagyvenę 
dešimt metų laisvi, vertina tai, 
ką jie pamatė, patyrė, išgirdo... 
Į klausimus atsakinėjo ir lietu
viai, ir štai kokie jie pasirodė:

1) labiausiai nenori turėti 
savo valstybės,

2) nepripažįsta mokesčių,
3) nepripažįsta bendro gy

venimo taisyklių,
4) yra didžiausi pesimistai,
5) visai nepasitiki savimi,
6) net 56% svajoja apie 

stiprų vadovą, kuris galėtų per
tvarkyti ir pagerinti žmonių gy
venimą...

Tai štai koks tas lietuvis. 
Nežinau, ką kiti mano apie tas 
visokias apklausas, bet aš jų su
vestinėmis netikiu. Jau daug 
kartų pats patyriau, kad jų su
rinkti duomentys’daug kartų ne
pasitvirtino. Bet jais tiki daugy
bė žmonių, jais vadovaujasi po
litologai, žiniasklaidininkai ir 
net politikai. O paprastas kaimo 
žmogus iš viso tuo nesidomi, 
nes jam ta visą skaičių muzika 
yra suprantama tiek, kiek Paga
ninio “Amžinasis judėjimas”...

Bet yra apklausų, kurių at
sakymai yra tikri: žmonės atsa
ko į klausimą raštu. Pavyzdžiui, 
neseniai dienraščio “Lietuvos 
žinios” priedas “Vakarinės ži
nios” paprašė savo skaitytojus 
atsakyti į klausimą “Kas labiau
siai nuskriaudė Lietuvą per de
šimt nepriklausomybės metų”. 
Gavusi šimtą atsakymų, redak
cija suskaičiavo duomenis, kurie 
parodė, kad didžiausias Lietu
vos “skriaudikas” yra:

1. Vytautas Landsbergis - 
382 taškai,

2. Gediminas Vagnorius - 
310 taškų,

3. A. Šleževičius - 150 taškų,
4. Rolandas Paksas - 148 

taškai,
5. V. Babilius - 141 taškas,
6. V. Adamkus - 138 taškai,
7. A. Brazauskas -100 

taškų,
8. A. Kubilius - 61 taškas,
9. A. Abišala - 54 taškai,
10. A. Paulauskas - 49 

taškai.
Į pirmą dešimtuką pateko 

beveik visi tie, kurie svariai yra 
pridėję savo pirštą prie pirmojo 
nepriklausomos atkurtos Lietu
vos dešimtmečio. O Vyt. Lands
bergis didžiausiu Lietuvos 
“skriaudiku” šioje apklausoje 
pripažintas todėl, kad tik jis iš
drįso 1990 m. kovo 11 d. per
skaityti Nepriklausomybės atkū
rimo aktą. Kitų apklausų duo
menys rodo, kad Lietuvoje yra 
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TERESĖ MATUSEVIČIŪTĖ- 
SIEMONAITIENĖ

mirė 2001 m. vasario 28 d. Mišios už jos vėlę buvo atna
šautos Prisikėlimo parapijos šventovėje kovo 5 d. Palai
dota Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.
Dideliame nuliūdime paliko:

sūnų Martyną su šeima, New Jersey, JAV, 
gimines: Stasę Matusevičiūtę-Gruchalla su dukromis, 
Jreną Matusevičiūtę, Reginą Matusevičiūtę-Bujalski 
su sūnumi, Jolantą Matusevičiūtę-Forster su šeima, 
Montrealyje, Fabijoną Brazaitį su šeima, Čikagoje.

labai daug žmonių, kuriems 
laisvė ir nepriklausomybė - jo
kios vertybės. Po šių atsakymų 
darosi aišku, kodėl 1993 m. per 
prezidento rinkimus Lietuvos 
žmonės prezidentu išrinko Al
girdą Brazauską, o jo padėjėju 
kitą skriaudiką Adolfą Šleževi
čių: tie, kurie balsavo už juos, 
matyt, tikėjosi, kad jie Lietuvos 
nepriklausomybę, pasak A. Bra
zausko, - suverenitetą paskan
dins buvusios Sovietų Sąjungos 
- tada jau Rusijos sudėtyje. Lai
mei, taip neatsitiko....

Senosios žvaigždės vis dar 
neužgęsta. A. Brazauskas jau 
penktą kartą, žiniasklaidos skel
bimu, išrinktas metų žmogumi. 
Nors jis nėra seimo narys, bet 
daugiau kaip 50 seimo narių jį 
laiko savo frakcijos vėliavnešiu. 
Sausio 27 d. Vilniuje įvyko Lie
tuvos demokratinės darbo parti
jos ir Lietuvos socialdemokratų 
partijos suvažiavimai ir abiejuo
se buvo nutarta jungtis į vieną 
Lietuvos socialdemokratų parti
ją - LSDP. Naujos partijos pir
mininku vieningai absoliučia 
balsų dauguma buvo išrinktas 
Algirdas Bazauskas. Po dienos 
kitos visa žiniasklaida visais var
pais ėmė skambinti, kad dabar
tinė vyriausybė subyrės galbūt 
nesulaukusi nė Velykų, o tada 
naują vyriausybę sudarys LSDP, 
o jo vadovu bus Algirdas Bra
zauskas - labai patyręs politikas 
ir kompetentingas ūkininkas...

Kas žino, gal ir patiktų šiuo
laikinių lietuvių daugumai tokia 
nauja valdžia. Gal ji į teismą pa
trauktų ir Vytautą Landsbergį 
už Nepriklausomybės paskelbi
mą, už kolūkių sugriovimą, už 
Rusijos kariuomenės iš Lietu
vos išvarymą, už kelių nutiesimą 
Lietuvai į Šiaurės Atlanto ir Eu
ropos sąjungą, už lietuvių kal
bos įteisinimą valstybine Lietu
vos kalba, už konkordatą su Va
tikanu, už daugybę kitų men
kesnių “skriaudų”, kurių patyrė 
vargšas lietuvis per to muziko 
istorijos profesoriaus kaltę...

O ar nekaltas V. Landsber
gis, jei jis išdrįso iš Norvegijos 
parsivežti trijų milijonų kronų 
premiją, iš daugelio pasaulio ša
lių visokių diplomų, garbės raš
tų. Kaip jis drįsta važinėti po 
pasaulį ir iškiliausiose salėse 
skambinti Čiurlionį, kalbėti apie 
jį. Eldėdepistai ir jų gerbėjai 
turbūt niekad neužmirš, kaip V. 
Landsbergis drįso pačiame Žvė
ryne nusipirkti devynių arų skly
pelį už 35,000 litų šalia tokio 
pat dydžio sklypo P. Gylio, kuris 
jau buvo sumokėkęs 500 litų. Ši
tiek skriaudų. Būtinai į teismą. 
O jei Lietuvoje neatsiras teisėjų, 
sugebančių parinkti bausmes už 
tokius aiškius “nusikaltimus”’, 
tai Strasbuge tikrai susiras...

PILYPAS NARUTIS

1945 m. trys didieji: JAV 
prezidentas Harry Truman, Sov. 
Sąjungos J. V. Stalin ir Didžio
sios Britanijos min. pirmininkas 
Winston Curchill Niurnbergo 
mieste įsteigė karinį tribunolą, 
turėjusį teisti Antrąjį pasaulinį 
karą sukėlusią Vokietiją ir karo 
nusikaltėlius.

Šis Vokietijos miestas ir iš
garsėjo tuo, kad tie 1945 m. 
teismai nuo to laiko vadinami 
Niurnbergo teismais. Teisiami 
ten buvo nusikaltę žmonišku
mui tik naciai. Holokausto mu
ziejus Vašingtone remiasi dau
giausia Niurnbergo bylos doku
mentais.

Tose bylose liko nepaliestas 
kitas Hitlerio draugas - Stali
nas, kurio darbus mes visi gerai 
pažįstame ir prisimename. Bet 
tik 2000-taisiais metais buvo 
prisiruošta ir išdrįsta Vilniuje iš
kelti aikštėn bolševikinį genoci
dą, vadinant jį Niurnbergo bylos 
tęsiniu - Niurnbergas II.

1945 m. Niurnbergo bylose 
daug rašoma apie nacių okupa
ciją Lietuvoje, apie okupuotą 
Lietuvą ir lietuvių tautos kovą 
bei kančias. Visi Niurnbergo 
teismo dokumentai surinkti. At
spausdinta daug tomų. Dokumen
tinė medžiaga liudija, kaip naciai 
Lietuvą ir lietuvius kankino.

Peržvelgęs tomus, radau ga
na daug dokumentų, liečiančių 
nacių okupaciją Lietuvoje ir 
Lietuvos kovą su okupantais. Šį 
kartą paliesiu tik Lietuvos įkai
tus, kurie buvo išsiųsti į Stuttho- 
fo koncentracijos stovyklą 1943 
m. kovo mėnesį.

Niurnbergo teismo bylos 
25-tas tomas. Štai ištrauka iš tos 
Niurnbergo bylos:

Der Prozess gegen die 
Hauptverbrecher vor dem In- 
ternationalen Militarsgericht- 
shof”. Nūrnberg. 4 November 
1945 - 1 Oktober 1945.

Band XXV, Amtlicher Text 
Deutscher Ausgabe. Urkunden 
und anderes Beneismaterial. 
Number 001-PS bis Number 
400-PS.

Dokument 204 (p. 204PS).
“Die Erfassung der Ge- 

burtsjahrgange 1919/24 wurde 
im Generalbezirk Litauen dur- 
chfūhrt auf Grund eines Erla- 
sses dės Reichskommissars fūr 
das Ostland vom 16.2.43.

Schon wenige Tage, nach- 
dem die Aktion in Gang gesetzt 
war, setzten die ublichen und 
diesmal sehr heftigen Storungs- 
manover seitens der politishen 
Gegner ein...

Als Gegen massnahmen 
von unserer Seite erfolgte da- 
raufhin der Verzicht auf Bil- 
dung einer litauishen Legion.

Schliessung der einheimi- 
schen Universitaten und Ver- 
haftung einer Anzahl von Ange- 
horigen der litauischen Inteli- 
genz...” (mano pabraukta).

Mano vertimas:
“Remiantis Vokietijos ko

misaro Ostlandui potvarkio įsa
kymu 1943.2.16 buvo pašaukti 
1919-1924 metais gimusieji Lie
tuvoje gyvenantieji vyrai.

Jau keletą dienų, po to, kai 

Naujasis Lietuvos šaulių sąjun
gos pirmininkas majoras JUOZAS 
ŠIRVINSKAS

Nuotr. R. Eidukevičiaus

, MIELAM BIČIULIUI

AtA
ROMUI PAKALNIUI

iškeliavus amžinybėn, giliai užjaučiame jo žmoną 
ONUTĘ, dukrą RASĄ, sūnus - LINĄ ir DARIŲ su 
šeimomis. -
Waterbury-Seymour, Ct. Danutė ir Jonas Ščiuckas

potvarkio akcija buvo vykdoma, 
prasidėjo piktas ir šį kartą labai 
stiprus politinių priešų pasiprie
šinimas...

Iš mūsų pusės, kaip veiks
mingą priemonę prieš juos, nu
sprendėme nebesteigti lietuviškų 
legionų... uždaryti vietinius uni
versitetus... ir areštuoti tam tikrą 
asmenų skaičių iš lietuvių in
teligentuos... (mano pabraukta).

Prie savo pabraukimo ir 
stabtelsiu. Tai liečia mano drau
gų grupę, kuri Lietuvoje buvo 
surinkta ir išsiųsta į Stutthofo 
koncentracijos stovyklą. Tai 
Lietuvos įkaitų grupė. Vokieti
jos Gestapas parinko 50 Lietu
vos įkaitų (4-rių nerado namuo
se, paėmė 46), to meto žymes
nius asmenis, kankinti koncent
racijos stovykloje, kad palaužtų 
lietuvių tautos pasipriešinimą ir 
galėtų mobilizuoti Lietuvos jau
nimą.

Okupantas neturi teisės 
okupuotame krašte mobilizuoti 
ir imti į kariuomenę vyrus. To
dėl Niurnbergo teismas atkrei
pė dėmesį, kad Vokietija, Lietu
vą okupavusi, nesilaikė tarptau
tinių teisių. Tas dokumentas, 
kurio ištrauką iš bylų aš išver
čiau, buvo vienas iš kaltinimų, 
kuriuo rėmėsi Niurnbergo teisė
jai, nusikaltusią nacinę Vokieti
ją teisdami.

Vokietija ne tik uždarė visas 
aukštąsias mokyklas bet ir suėmė 
visuomenei gerai žinomus 
asmenis, kad kankindami juos 
paveiktų Lietuvoje visus būti 
nuolaidesniems, pasiduoti oku
paciniams potvarkiams. Bet, rei
kia džiaugtis, tauta nepasidavė!

Kovo mėnesio pradžioje 
gaudavau iš kun. Stasio Ylos 
laiškutį, kuriame jis man pri
mindavo, atnašaus Mišias kovo 
16 d. (tai Lietuvos įkaitų arešto 
diena) už žuvusius nukankintus 
Stutthofo koncentracijos sto
vykloje ir prašydavo prisidėti 
maldomis. Jau aštuoniolika me
tų iš kun. Stasio Ylos laiškučio 
nebegaunu - jis ilsisi Putnamo 
kapinaitėse.

Bet nelauktai gavau laiškutį 
iš Stutthofo muziejaus direkto
rės mgr. Elzbieta Grott, prašan
čios žinių apie kun. Alfonsą 
Lipniūną, o kartu ir apie kun. 
Stasį Ylą, kaip ir kada jie laikė 
šv. Mišias dramatiškoje Stuttho
fo kalinių aplinkoje, o ypač ta
da, kai kalinius varė per pūgas 
ir audras Stutthofą evakuojant. 
Tai neužmirštami momentai, 
prisiminus, kai sniego pūgų iki 
mirtino nuovargio kankinamas 
kun. Alfonsas Lipniūnas tempė 
su savim šv. Mišioms laikyti 
reikmenis ir kai atnašavo šv. 
Mišias mums visiems meldžian
tis slaptai mirties grėsmės aplin
koje. Kun. Stasys Yla, kun. Alf. 
Lipniūnas, Lietuvos jaunimo 
dvasios vadai, savo dvasine galia 
nepalūžę lieka dvasine atrama 
dabarčiai.

Peržvelgdamas visą nacių 
parinktų 46-ių Lietuvos įkaitų 
sąrašą, prisimenu tokias asme
nybes kaip profesoriai - Balys 
Sruoga, Vladas Jurgutis, Mečys 
Mackevičius, dr. Antanas Star
kus, dr. Kazys Bauba, dr. Pranas 
Germantas-Meškauskas... Tai 
to meto Lietuvos elitas, kuris 
didvyriškai nešė kančias, ir juos 
sekdama lietuvių tauta vienin
gai nepasidavė okupantų šanta
žui, tęsė kiekvienas savo būdu 
kovą su okupantais ir... štai, 
Lietuva dabar laisva.

Ir šitų visų garbingai laikiu
sių kovos su blogiu vėliavą dėka 
laisvė atgauta. Šiandien tenka 
atiduoti ypatingą pagarbą 
aniems ir tiems dvasiniams mū
sų tautos vadams - kun. Alfon
sui Lipniūnui ir kun. Stasiui 
Ylai, nes jie, kaip Mozė, laikė 
iškėlę dvasinės stiprybės ženklą, 
kad nepalūžtume.

Mes ypatingai džiaugiamės, 
kad Stutthofo muziejus talkina 
kun. Alfonsą Lipniūną įrašant į 
sąrašą skelbti palaimintuoju. 
Tai naujas mūsų laikų šventasis: 
kovo mėnesį melskimės su juo.

mailto:tevzib@pathcom.com
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Lietuvių tremtinių vaikaičių mokykloje “Lietuvių Namai” Vilniuje 
mokinė apdovanota gėlėmis dešimtmečio proga

Prof. Vytauto Landsbergio pastabos

Nepatikima informacija

Giesmė Kovo vienuoliktoj ai

Užsienio Lietuvių laikraš
čiai Eltos parengtas žinutes iš 
Vilniaus spausdina turbūt ne
svarstydami, kaip nesvarsto ir to 
fakto, kodėl jos kai kada visos 
blogos. Tačiau vieną jų iš š.m. 
vasario 13 d. Eltos žinučių rinki
nio noriu pakomentuoti.

Ten esu vadinamas “kon
servatorių vadu”. (Rimtos agen
tūros informacija būtų: Tėvynės 
sąjungos pirmininkas). Žinutėje 
sakoma, kad “pusvelčiui ir slap
ta” buvau įsigijęs sklypą. Įsigi
jau ten, kur Vilniaus mero R. 
Pakso parašu buvo patvirtintas 
sklypų Kovo 11-osios signata
rams pardavimas už vyriausybės 
1994 m. aktu nustatytu būdu ap
skaičiuojamą kainą. Tvarką ir 
sąlyginę kainą buvo nustačiusi 
dar LDDP vyriausybė; pagal ją 
tokius sklypus įsigijo A. Bra
zauskas ir nemaža kitų pasira
šiusių, po manęs ir L. Sabučio, 
Kovo 11-osios Nepriklausomy
bės aktą.

Kai kurie vėliau prašė gali
mybės taip įsigyti sklypus, bet 
nespėjo - tarp jų pora žymių 
žmonių, glaudžiai susijusių su 
“Lietuvos rytu”. Įsigytą sklypą 
iškart įregistravau nekilnojamo
jo turto registro ir kadastro 
įmonėje, o registro duomenys - 
vieši, Tai tiek ir “slaptumo”.

Tačiau tą frazę gebelsiškai 
kartoja, bemaž kiekvieną mėne
sį ar savaitę, “Lietuvos rytas”, 
kur yra manęs nekenčiančių 
žmonių. “Pusvelčiui ir slaptai” - 
ir viskas. Rašyti tiesą - o kam? 
Gebelsas juk mokė: pakartokit 
šimtą kartų, ir taps tiesa.

Kai prasidėjo kampanija 
prieš mane dėl to sklypo, iš kar
to nutariau nebesistatydinti jau 
suprojektuoto namo sau ir žmo
nai; sklypą pardaviau savo valia, 
ir kiek gavau daugiau negu su
mokėjęs, viską paaukojau lab
darai - daugiausia Vilniaus 
Universitetinės ligoninės Vaikų 
klinikos neonatologijos skyriui 
(neišnešiotų kūdikių gelbėjimo 
aparatūrai pirkti). Kiti Kovo 11- 
osios signatarai, tokiomis pat 
sąlygomis pirkę žemės sklypus, 
jų nepardavė ir nepaaukojo; nė 
vienas už tai nėra puolamas, ir 
ačiū Dievui. Tuo aiškesnė laik
raščio veidmainystė. Dabar ją 
pratęsė Elta.

Jos klaidinančioje žinutėje 
pridurta dar, kad “beveik tuo 
pat metu kur kas didesnis že
mės sklypas” prie Vilniaus “bu
vo skirtas” mano žmonai Graži
nai. Paaiškinu skaitytojams, kad 
jis ne “skirtas” šiaip sau, tartum 
už dyką, o pasiūlytas kaip kom
pensacija už negrąžintą Graži
nos Landsbergienės tėvų žemę 
Anykščių centre. Tokie savinin

Liucinavo pradinės mokyklos mokiniai - visi valančiukai, pasipuošę naujais kaklaraiščiais su mokytoja R. 
Gecevičiene ir vedėja M. Bliuviene (dešinėje)

kai ir paveldėtojai turi teisę pa
sirinkti kompensaciją natūra - 
žemę kitoje vietoje. Ištremto 
smulkaus krautuvininko ir ūki
ninko Prano Ručio vaikai (tarp 
jų ir mano žmona) atsiėmė 
kompensaciją Vilniaus rajone. 
Daugybė žmonių yra taip susi
tvarkę, atsiėmę žemę arba toje 
pačioje, arba kitoje vietoje, ir jie 
laikraščiuose nedergiami. Beje, 
sklypą namui buvau pirkęs 1998 
m. pabaigoje, o Gražina savo 
žemę atgavo po penkerių metų 
tikrinimų tik 2000 m. vasarį. 
Štai jums ir “tuo pat metu”.

Parašiau plačiau, kad pama
tytumėt, kiek bjaurasties gali 
tilpti į vienui vieną Eltos sakinį. 
Atsargiau su Elta, todėl ir siun
čiu šitą Lietuvos spaudos papro
čių aprašymą lietuviams užjū
riuose.

Pagarbiai -
Vytautas Landsbergis

Lietuvos Blaivintojui 200 metų
Vyskupo Valančiaus prasminga šventė Marijampolėje

JERONIMAS ŠALČIUNAS

Marijampolėje vasario 18- 
ąją paminėta Vyskupo M. Va
lančiaus 200-ųjų gimimo meti
nių sukaktis.

Iškilmingas šv. Mišias auko
jo Vilkaviškio vyskupas J. Že
maitis, MIC. Pakiliai giedojo 
pasitelktas Č. Sasnausko vardo 
choras.

Ganytojas pamoksle atsklei
dė Lietuvai atsidavusio Vysku
po M. Valančias gyvenimą. Šis 
dvasininkas pasiekė plataus išsi
mokslinimo, įgijo didžiulį auto
ritetą. Su juo skaitėsi net ir žan
darai. 1850.11.24 konsekruotas 
vyskupu, žemaitiškai parašė, 
“Žemaičių vyskupija”.

Iš keršto lietuviams už daly
vavimą 1863-jų metų sukilime 
caras uždraudė spaudą lotyniš
komis raidėmis. M. Valančius 
suorganizavo leidybą Rytprū
siuose ir slaptą gabenimą į Lie
tuvą, knygnešių pagalba. Kai 
kiekviename dvare pridygo spi
rito varyklų, o stambesniuose 
kaimuose - ne po vieną karče
mą, Vyskupas telkė žmones į 
Blaivybės brolijas. Pajutę pavo
jų rusinimo ir nugirdymo politi
kai, okupantai ruošėsi pavojin
gąjį Hierarchą ištremti į Sibirą. 
Tačiau tūkstančiai ištikimų že
maičių sugužėjo į Varnius ir ap
gynė nuo susidorojimo.

Blaivinimo ir dorinimo dir
vą M. Valančius pureno per da
raktorius ar pastangas steigti 
mokyklas. Pasitelkė tokiai veik
lai savo kunigus. Negailėdamas

ANTANINA URMANAVIČIENĖ

"Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba, reikšdama tautos 
valią, nutaria ir iškilmingai skelbia, 
kad yra atstatomas 1940 metais sve
timos jėgos panaikinta Lietuvos vals
tybės suvereninių galių vykdymas, ir 
nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklauso
ma valstybė”.

(Ištrauka iš Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiosios tarybos akto 
“Dėl Lietuvos nepriklausomos vals
tybės atstatymo”.)

Nežinau, kokiais žodžiais iš
reikšti, kokiais sakiniais papasa
koti apie šviesių žvaigždelių ro
domą kelią, atvedusį į 1990 me
tų Kovo 11-osios stebuklą.

Tad ir išėjau ieškoti žo
džių.. . Rinkau juos prieš 50 me
tų svetimųjų nulaužto ir sutryp
to rugio dejonėje, motinos, pa- 
lydėjusios paskutinį savo jaunė
lį, išeinantį pasitikti partizano 
dalios, maldos karštumu. Ieško
jau žodžių tamsią naktį grįžusią 
į mišką ir nelygioj kovoj su oku
pantais susikovusių laisvės ko
votojų narsoje ir žuvusių mūsų 
ginklo brolių netektyje.

Prisirinkau jų Kalniškės 
mūšio patrankų gausme, karžy
gių drąsoje Punios šile, prie par
tizanų vadovietės skubančio šal
tinėlio, slėpusio kovotojų pėdas, 
graudžiame čiurlenime... Ka
lesninkų bunkerio išdavystėje 
skyniau juodom rožėm virtusius 
žodžius, daug jų suradau vaikš
čiodama stribynų kiemais, parti
zanų lavonų išniekinime... Vi
jau juos, žodelius, kamuolėlin, 
dėjau skrynelėn, surastus veža
mų Sibiran mažųjų maldavi
muose, gailioje raudoje. Radau 
juos prie Laptevų jūros sustin
gusius...

Aptikau juos 10 metų tru
kusiame Laisvės kovotojų pasi
priešinime, daugiau kaip 20,000 
partizanų žūtyje, tūkstančių Lie

lešų, laiko ir jėgų, gimtąja kalba 
rašė ir leido populiarias knygas 
suaugusiems bei vaikams - “Pa
langos Juzė”, “Mikė Melagėlis” 
ir kt.

Buvome paprašyti melstis 
už Sukaktuvininką ir blaivybę, 
kad nepatektume į girtuoklys
tės, narkomanijos, dvasinio luo- 
šinimo spąstus.

Po Suplikacijų Jo Ekscelen
cija visus paragino eiti į miesto 
teatro salę. Ten Vyskupo M. 
Valančiaus Blaivystės sąjūdžio 
Marijampolės skyriaus pastan
gomis tęsėsi didžiojo tautos 
Blaivintojo minėjimas. Dalyva
vo vyskupas J. Žemaitis, MIC, ir 
kunigai ne marijonai - 1. Plio- 
raitis, P. Kanopka.

Įžangoje mūsų vyskupas 
kvietė stiprinti blaivininkų gre
tas. Jam naujutėlį valančiukų 
kaklaraištį užrišo Lietuvos 
Vysk. M. Valančiaus Blaivystei 
sąjūdžio pirmininkas J. Kančys.

BS saviveiklininkai su laiko
momis degančiomis žvakėmis 
sugiedojo himną “Didysis Vys
kupe”. Miesto VI vid. m-los ir 
Liucinavo prad. m-los vaikai at
liko inscenizacijas iš veikalų 
“Palangos Juzė” bei “Guvus 
Vincė”. Skyriaus šeimų atstovai 
suvaidino BS nario A. Kvietelai- 
čio parašytą vaizdelį “Bažnyčia 
kviečia tikinčiuosius į blaivystę”. 
Įtaigiai atitinkamose vietose įsi
terpdavo A. Galūzienės vado
vaujamas ansambliukas su seno
vinėmis antialkoholinėmis dai
nomis ar kun. J. Tilvyčio-Žal- 
varnio himnu blaivybei “Viešpa- 

tuvos vaikų kalėjimuose ir gula
guose praleidusiųjų kančioje, 
sadizmo sūpuoklėse ir mirtyje... 
ir neišmatuojamai giliame tikė
jime Tėvynės nepriklausomybe.

Šaltus žodžius išgirdau, pa
dedant kolaborantams, nuslo
pintos ginkluotos kovos aima
noje, sušaudytoje, bet nemiru
sioje, gyvoje partizano dainoje.

Vilties žodį pakuždėjo Lie
tuvos laisvės kovų sąjūdžio 1949 
m. Vasario 16-osios deklaracija. 
Pakuždėtą žodį širdin įsidėjau... 
Kaip žariją karštą, įkaitintą 
Kaune, Kalantos gyvo fakelo 
žodį delnuose laikiau. Karštos 
liepsnos, tamsūs dūmai priminė, 
kad yra ir toks pasipriešinimo 
būdas. Šventą žodį “Kronikoj” 
suradusi, aš jį maldon įdėjau...

Ir toliau per žagarynus vis 
ėjau, žodžių daugiau ieškoda
ma. Brūzgynuose juos nuo erš
kėčių skyniau, jie gi man į širdį 
skaudžiai smigo.

Bevaikščiodama kloniais slo
giais, išgirdau vėją, gaivaus At
gimimo vėjo švilpimą. Bekrašte 
jūra virtusiuose Sąjūdžio mitin
guose žodžiai sakiniais nuskam
bėjo per visą mano šalelę.

Radau ramybės žodžius at
siklaupusi šventoje ir laisvoje 
Vilniaus katedroje, sudėjau juos 
maldon, susitikau su jais švento
jo Kazimiero, Lietuvos globėjo, 
sugrįžime, Gedimino pilies 
bokšto trispalvės plevenime, 
eikliame baltojo Vyčio šuoliavi
me, išgirdau juos, šventus, Tau
tiškos giesmės skambėjime. Dė
jau į širdį, į sielą.

Paskui surinkau juos iš visų 
pakampių, skrynelių, iš sielos ir 
širdies kertelių, išvijau iš ka
muolėlių... Rinkti, suieškoti, 
skinti ir girdėti suėjo žodeliai, 
susidėliojo, susirikiavo sakinukų 
eilėm, o visos jos virto giesmėm 
mano Tėvynei Lietuvai, laisvai 
ir nepriklausomai...

tie, teikis”. Įsiminė A. Šepkie- 
nės perteikta D. Urnevičiūtės 
apysaka “Stiklinis namas”. Pasi
rodė moksleiviai iš K. Rūdos. 
Plojimų susilaukė grupelė 
moksleivių dainininkų (vadovės 
- seserys vienuolės Fausta ir 
Daiva). Dėkota mokytojoms N. 
Puodžiūnienei, M. Bliuvienei už 
ruošimą inscenizacijoms, pro
gramą vedusiai mokyt. L. Brau- 
kylienei.

Svečiavosi ne tik kaimyni
nio BS K. Rūdos skyriaus, Viš
tyčio atstovai, bet ir BS vado
vaujantieji žmonės - 5 vilniečiai 
ir BS Vilkaviškio vyskupijos pir
mininkas A. Jankauskas. Itin 
gausiam būriui anksčiau bei da
bar įstojusių valančiukų kakla
raiščius užrišo pirmininkas J. 
Kančys ir respublikinės valdy
bos narys V. Uogelė. J. Kančys 
linkėjo sekti M. Valančiaus pa
vyzdžiu. Šių eilučių autorius 
skaitė savo posmus “Jubiliejaus 
Žvaigždė”. Paskui visi sočiai 
užkandžiavo agapėje.

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Ministerio pirmininko pata
rėja valdymo reformų klausi
mais V. Danilevičienė pranešė, 
jog visoms ministerijoms ir vy
riausybės įstaigoms iki kovo 30 
d. pavesta parengti ir patvirtinti 
savo priemonių planus ir paša
linti vidaus revizijos metu nu
statytus trūkumus, o ataskaitą 
pateikti vyriausybei ir finansų 
ministerijai. Taip pat yra atnau
jinta “Saulėlydžio” ir “Saulėte
kio” komisijų veikla, kurių pa
grindiniai tikslai - mažinti biu
rokratinius ir administracinius 
suvaržymus.

Vengiama jautienos
Jautienos vartojimas Lietu

voje sumažėjo, žiniasklaidoje 
pasirodžius pranešimams apie

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Lietuvių tremtinių vaikaičių mokyklos “Lietuvių Namai” moksleiviai Vilniuje švenčia savo mokyklos 
dešimtmetį, pasipuošę tautiniais drabužiais

Tautos kraštotyros vieškelyje
Vieno žmogaus darbai, reikšmingi visai Lietuvai

JANINA MARCINKEVIČIENĖ

Neleisti užmaršties dulkėms 
užpustyti talentingų, visai Lietu
vai brangių asmenybių - Ber
nardo Aleknavičiaus rūpestis. 
Jis pats - kuklus ir paprastas, vi
sada pabrėžiantis ne savo, o ki
tų sumanymus, talentą, kūrybos 
versmes. “Darbai turi parodyti, 
ko atėjai į šią žemę”, - tai jo 
credo.

Tuo galėjome įsitikinti vie
name iš susitikimų su B. Alek
navičiumi, minėdami jo garbaus 
amžiaus jubiliejų Šakiuose, pa
matę atvežtų darbų parodą. Jo
je negali*akimis aprėpti vertingų 
jubiliato knygų, foto albumų, 
straipsnių respublikinėje spau
doje, recenzijų, jo darbų įverti
nimo, pripažinimo.

Gerai, kad šią ataskaitą B. 
Aleknavičius surengė Šakių 
krašto žmonėms kaip tik tuo lai
ku, kai pasirodė Gedimino 
Zemlicko sudaryta ir Zeniaus 
Šilerio redaguota, nuotrauko
mis iliustruota bibliografija (iš
leido leidykla Marijampolėj 
“Ramona”). Tai kiekvienam za
navykui brangus leidinys, kurį 
taip pat pagarbiai imsime į ran
kas, kaip ir kapitalinę Mažosios 
Lietuvos trilogiją, atnešusią 
Bernardui Aleknavičiui premi
jas, laureato titulus: “Donelaitis 
ir mes” - 1989 m. (žurnalistinė 
V. Kudirkos premija), atsimini
mų knyga apie I. Simonaitytę 
“Vakarė žvaigždė” - 1998 m. 
(jos vardo literatūrinė premija), 
foto albumas “Vydūnas” - 1999 
m. (Vydūno dr-jos garbės nario 
vardas).

Visa Lietuva žino ir tai, kad 
B. Aleknavičius per eilę metų 
kartu su broliu Vincentu, gyve
nančiu Panevėžy, surinko me
džiagą daugiatomei, iliustruotai 
gausiomis nuotraukomis Šakių 
krašto šviesuolių enciklopedijai 
“Novužės krašto vaikai” (jau iš
leisti du tomai, dar keturi išeis 
ateityje).

Ar gali būti geresnė dovana 
zanavykams savo kraštiečio, 
nors jis nuo 1963 m. gyvena 
Klaipėdoje? Prie viso to dar pri
dėkime apie 200 “Pajūrio zana
vykas” puslapių Klaipėdos “Va
karų ekspreso”dienraštyje, kur 

gyvulių susirgimus “Creutz- 
feldto-Jakobo”, arba populiariai 
vadinamos snukio ir nagų liga. 
Kaip rašo BNS/LGTIC, vasario 
viduryje Europos komisija pa
skelbė, jog Lietuvos galvijų ban
dose yra tikėtinas tos ligos pa
plitimas. Seimo restorane jau 
tris savaites valgiaraštyje nėra 
patiekalų iš jautienos ar veršie
nos. Tačiau Lietuvos veterinarai 
iki šiol nenustatė nė vieno šios 
ligos atvejo. Iš 15 Europos są
jungos valstybių liga nustatyta 
13-oje, ji neužregistruota Švedi
joje ir Suomijoje.

Stengiantis apsisaugoti nuo 
ligos, plitusios iš Anglijos, Lie
tuvos ir Lenkijos pasienio Kal
varijos punkte imtasi naudotis 
desinfekuojančiu skysčiu sudrė
kintais kilimėliais. Per juos turi 
pervažiuoti visi į Lietuvą įva
žiuojantys automobiliai ir sunk
vežimiai. Tokios priemonės 
ruošiamos naudoti Lietuvos bei 
Rusijos pasienio punkte Kybar
tuose. Jokių gyvulinės kilmės 
produktų neleidžiama įvežti iš 
Didžiosios Britanijos, net tran
zitu. Apriboti leidimai įvežti 
mėsiškus valgius, paukštienos 
pusgaminius. RSJ 

atsispindėjo žinios ne tik apie 
Klaipėdos krašte besidarbuo
jančius kraštiečius, bet ir apie 
gimtąją zanavykų žemę, jos 
žmones. “Tik nedaugelis taip 
gražiai ir spalvingai gali parašyti 
apie gimtinę, kaip parašė Ber
nardas apie Lekėčius”, - teigė 
renginio metu Šakiuose “Su
valkijos” žurnalo redaktorius Z. 
Šileris.

Įdomią paslaptį atskleidė ir 
Kultūros skyriaus vedėja Auge- 
nija Kasparevičienė, kad B. 
Aleknavičiaus namuose yra at
skiri segtuvai apie kiekvieną 
kultūrinėje srityje pasidarbavusį 
zanavyką, kur suguldyti jų veik
los atspindžiai, Bernardo kelio
nių, ekspedicijų pas zanavykus 
įspūdžiai, straipsniai ir kt. me
džiaga.

Už šį kantrų, pasiaukojantį 
darbą, iš laiko užmaršties prike
liant net pačius seniausius zana
vykų žmones, B. Aleknavičiui 
X-sis Kraštotyros draugijos su
važiavimas suteikė nusipelniu
sio kraštotyrininko vardą.

“Ar daug kas žinojom, kad 
jis surengė 13 personalinių foto 
parodų, tapo 10 foto konkursų 
laureatu ir prizininku, kad kele
tą metų jo foto nuotraukos pa
teko tarp šimto geriausių buvu
sios Sov. Sąjungos fotografijų, 
kad sugebėjo foto juostoje už
fiksuoti kone visas Žemaitijos 
pakelių koplytėles, kryžius, Rū
pintojėlius, už ką Lietuvos tau
todailininkų sąjunga paskelbė jį 

Paminklas nacių nužudytiems krikščionims Lietuvos Paneriuose 
vokiečių okupacijos metais Nuotr. G. Kurpio

1573 Bloor St.West, Toronto, Ont. M6P L\6

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 
Fondo nr. 119021236RR0001

garbės najiu”, - po jubiliejinio 
renginio Šakių laikraštyje 
“Valsčius” apie Bernardą str. 
“Nesuskaičiuojami gyvenimo at
spalviai” rašė kultūros skyriaus 
specialistė etnokultūrai Aurelija 
Papievienė.

Šis renginys Šakiuose, skir
tas B. Aleknavičiaus 70-čio su
kakčiai, garbių žmonių pasisa
kymai, prasmingi linkėjimai pa
pildė jubiliato mintis, pasakytas 
apie save: “Esu žmogus kaip ir 
visi kiti, ant dviejų kojų vaikš
čiojantis. Esu zanavykas ir Ma
žosios Lietuvos gerbėjas, mylė
tojas”. Papildė akivaizdžiu jo 
darbų įvertinimo paminėjimu, 
išplaukusia išvada: tai mūsų di
dis zanavykas, Mažosios Lietu
vos gerbėjas, kartu su praeities 
lietuvninkais ėjęs Donelaičio, 
Vydūno, Simonaitytės, senųjų 
žvejų keliais, foto reportažuose 
įamžinęs jų likimus.

Gėlės, vardinės juostos, tau
todailininko Vido Cikanos iš
drožtas Rūpintojėlis, įteiktas 
Šakių savivaldybės ir visų zana
vykų krašto žmonių vardu, tarsi 
simbolizavo gilią B. Aleknavi
čiaus darbų prasmę, jau buvu
sias ir būsimas kūrybos pėdas 
tautos kraštotyros vieškelyje.

«... norėtųsi ramiai gyventi, ne
sipykti su nieku, ir esu kol kas pa
tenkintas, kad visi mane palieka 
ramybėje. Ypač bijau “politikų”. 
Pabuvojau vieną kartą politiku ir 
taip “apsišutinau”, kad dabar tos po
litikos bijau kaip velnias kryžiaus.

(Vincas Krėvė)
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® LAISVOJE TĖVYNĖJE
PRASIDEDA ĮMOKOS

ELTOS/LGTIC žiniomis, va
sario 27 d. buvo priimta Garanti
nio fondo įstatymo pataisa, nu
matanti, kad nuo kovo 15 d. darb
daviai privalės mokėti įmokas į 
Garantinį fondą. Jų dydis yra 
0.2% nuo priskaičiuoto darbuoto
jams darbo užmokesčio fondo. 
Jos bus renkamos per mokesčių 
inspekciją. Įstatymo paskirtis - 
padėti bankrutavusių ar bankru
tuojančių įmonių darbuotojams, 
paremti juos išmokomis. Ankstes
niame įstatyme nebuvo numaty
tas surinkimo būdas. Pataisytame 
įstatyme numatyta ir išmokų iš 
fondo riba - 1,290 litų bankrutuo
jančio įmonės darbuotojui. Socia
linės apsaugos ir darbo viccminis- 
teris Rimantas Kairelis pranešė, 
kad pradėjus kaupti į Garantinį 
fondą lėšas, į jį savo dalį įneš ir 
valstybės biudžetas. Tikimasi į 
fondą sukaupti apie 17 mln. litų 
per metus.

LANKĖSI AMBASADORIAI
Vasario 8 d. išrinktas Kauno 

meras, Naujosios sąjungos frakci
jos narys Erikas Tamašauskas pir
mą savo vadovavimo mėnesį susi
laukė užsienio valstybių ambasa
dorių apsilankymų. Su juo susipa
žino Anglijos, Italijos, Čekijos bei 
Kinijos ambasadoriai. Prancūzi
jos ambasadorius Jean Bernard 
Harth pareiškė nuomonę, kad 
prancūzus domintų prekybiniai ir 
pramonės ryšiai su Kauno miestu. 
Jame jau veikia 16 bendrų Lietu
vos ir Prancūzijos įmonių. Kaip 
skelbia ELTA/LGTIC, kovo 1 d. 
Kauno miesto taryba patvirtino 
315.3 mln. litų pajamų ir paskyri
mų biudžetą. E. Tamašausko 
nuomone, reikėtų mažiausiai 500 
mln. litų, kad Kaunas nesmuktų.

AGENRŪROS “TATENA” PARAMA
Tarptautinė atominės ener

gijos agentūra (TATENA) žada 
Lietuvai skirti apie 1.4 mln. JAV 
dolerių paramos techninio bend
radarbiavimo projektams per ar
timiausius 4 metus, rašo BNS/ 
LGTIC. Šį pažadą Lietuvos už
sienio reikalų viceministeriui Os
karui Jusiui davė TATENA gene
ralinis direktorius Mohamed El- 
baradei. Pastarasis išreiškė pasi
tenkinimą agentūros bendradar
biavimu su Lietuva, teigdamas, 
jog pasiekti geri rezultatai bran
duolinės saugos gerinimo srityje.

ITALAI KARIAI PRATYBOSE
“BALTICO - 2001” karinėse 

pratybose Lietuvoje, Pabradės 
poligone dalyvauja apie 800 Al
pių brigados “Taurinense” karių 
ir Motorizuotosios pėstininkų bri
gados “Geležinis vilkas” Kara
liaus Mindaugo Motorizuotojo 
pėstininkų bataliono karių kuopa. 
Italijos kariuomenė dažnai rengia 
karines pratybas užsienyje. Pagal 
tarptautines karinio bendradar
biavimo sutartis Lietuvos krašto

tarptautinėse karinėse pratybose 
ir taikos palaikymo operacijose, 
gerinami jų karinės taiktikos įgū
džiai ruošiantis įsijungimui į ŠAS 
(NATO). Kaip rašo ELTA/LG- 
TIC, bendradarbiavimas yra nau
dingas Lietuvos ūkiui - užpernai 
alpių šaulių brigados karių praty
boms Lietuvoje italai skyrė 
3.5mln. JAV dolerių, o 2000 m. - 
7 mln. JAV dolerių. Pratybos vyks 
iki kovo 31d.

VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA 
KAUNE

kariai mokomi dalyvauti įvairiose

Pirmą kartą prezidentas Val
das Adamkus per savo kadenciją 
dalyvavo valstybės dienos atkūri
mo minėjime Kaune ir Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus 80-mc- 
čio minėjimo renginiuose. Šven
tės proga karo muziejaus sodelyje 
Vyčio kryžiaus vėliavą pakėlė Vy
čio kryžiaus kavalieriai. Nuo mu
ziejaus laiptų visus šventės daly
vius pasveikino prezidentas Val
das Adamkus. Valstybės dienos 
atkūrimo garbei nuaidėjus karo 
istorijos klubo pabūklų salvėms, 
prezidentas Valdas Adamkus, 
krašto apsaugos ministeris Linas 
Linkevičius, kultūros ministeris 
Gintautas Kėvišas, Lietuvos ka
riuomenės vadas brigados gene
rolas Jonas Kronkaitis, oro pajė
gų vadas pulkininkas Edvardas 
Mažeika bei kiti garbingi svečiai 
padėjo vainikus žuvusiems už 
Lietuvos laisvę. Vėliau svečiai ap
žiūrėjo Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus 80-mečiui skirtą paro
dą “Muziejus ir istorija”. Po pietų 
minėjimas tęsėsi Kauno rotušėje, 
kur buvo apdovanojimais ir gar
bės raštais pagerbti muziejaus 
darbuotojai. (R. Eidukevičius)

AVARIJA JŪROJE
Kovo 6 d. jūroje prie Būtin

gės pilant naftą į Norvegijoje re
gistruotą tanklaivį “North Paci
fic” nutrūko lynas, jungiantis lai
vą su naftos terminalo plūduru. 
Kaip praneša BNS/LGTIC, laivui 
pradėjus plaukti tolyn, trūko 
pumpavimo žarnos ir pateko naf
tos į jūrą. Iš karto sustabdytas 
perpylimas, užaklintos žarnos. 
Kitą dieną pranešta, jog išsiliejo 
apie 300 kilogrmaų naftos. Dėmė 
jūros paviršiuje buvo maždaug 2.3 
kilometro ilgio bei 200 metrų plo
čio. Be to, maždaug 2.5 ruože pa
stebėta daug nedidelių dėmių. 
Kovo 8 d. bendrovė “Mažeikių 
nafta” pranešė, jog išsiliejusios 
naftos plėvelė pasiekė Latvijos te
ritorinius vandenis. Siekiant su
naikinti ją, o taip pat ir likusią dė
mę prie Būtingės terminalo, iš 
lėktuvo buvo purškiama specialia 
biologine medžiaga “Simple 
Green”, kuri buvo vartojama ir 
Estijoje įvykusiame išsiliejime 
Mugos uoste. RSJ

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus ,

(Esu “Union Gas" /m
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Seattle lietuviai š.m. vasario 10 d. surengė Vasario 16-tosios minėjimą, kurio meninę programą atliko 
tautinių šokių grupė “Lietutis”, vadovaujama Zitos Petkienės. Tą vakarą “Lietutis” atšventė savo veiklos 20- 
lnet; Nuotr. H. Tarvydienės

Šimtasis gimtadienis
Sveikiname tėvą, uošvį, senelį ir prosenelį

STEPĄ ULBINĄ
gimusį Lietuvoje, Varėnoje, 1901 
m. balandžio 3 d. Jis į Kanadą 
atvyko 1951 m. Šiuo metu gyvena 
pas dukterį Ritą Niagara Falls, 
Ont. 754 Monistery Dr.

Šia proga kviečiame draugus 
ir pažįstamus aplankyti JUBILIA
TĄ balandžio I d. tarp 2-tos ir 5-tos 
vai. po pietų.

Laukiame visų be dovanų, tik 
su geriausiais linkėjimais. Ačiū.

ULBINŲ šeima

Ottawa, Ontario
ETNINIŲ GRUPIŲ ir jubilieji

nių 2000-jų metų iškilmingos už
baigimo pamaldos įvyko kartu š.m. 
sausio 7 d. Notre Dame katedroje. 
Šį kartą esminis pasikeitimas buvo 
tas, kad vietoj šv. Mišių buvo laiko
mi Mišparai. Kunigai nesėdėjo prie 
altoriaus, bet arčiau prie savo tėvy
nainių Katedros viduje. Mišparų 
pamaldoms vadovavo arkivyskupas 
Marcel A. Gervais, asistuojamas 
dviejų monsinjorų. Procesijoje da
lyvavo tik po 4 asmenis iš kiekvie
nos tautybės. Jie priėję arčiau prie 
altoriaus, arkivyskupo akivaizdoje 
tardavo: “KRISTUS VAKAR, 
KRISTUS ŠIANDIEN, KRISTUS 
PER AMŽIUS”. Lietuviams atsto
vavo Vyt. Radžius, Dovolė Zitikytė 
ir Gediminas Smetona. Po to jie vi
si susėdo suoluose prie altoriaus. 
Mišparų psalmes giedojo solistai ir 
choras, palydint galingai vargonų 
muzikai. Po vieno ilgesnio skaitinio 
iš šv. Pauliaus .laiško romėnams 
(8,12-30) arkivyskupas pasakė pa
mokslą, kuriame išreiškė didelį dė
kingumą už Šv. Dvasios jubilieji
niais metais suteiktas malones. Ra
gino visus tapti evangelizacijos 
apaštalais, skelbiančiais visam pa
sauliui: “Dievas myli žmogų”. Vi
siems bendrai sukalbėjus “Tėve 
mūsų” ir chorui pagiedojus “Te 
Deum Laudamus”, pasibaigė iškil
mingos apeigos, po kurių arkivys
kupas pakvietė visus į katedros salę 
vaišėms.

SANTUOKA. Rita Marija Ru- 
daitytė ir Jean Louis Renaud susi
tuokė š.m. sausio 20 d. Saint Jean 
Baptiste šventovėje. Sutuoktuvių 
apeigas atliko kun. dr. V. Skilan- 
džiūnas, asistuojamas presbiteri- 
ninkų ministerio Daniel Forget, ka
dangi jaunasis priklauso jų konfesi
jai. Procesijoje sužadėtinius lydėjo 
pajaunys Jean-Christophe Renaud 
ir pajaunė Ona Jurėnas Polyak, ku
rių priekyje labai gražiai apsirengę 
žingsniavo 3 poros berniukų ir mer-

terys solistės. Buvo ypatingai jaut
rus momentas, kai jaunoji Rita po 
santuokos priesaikos pareiškimo, 
rožių puokštę nunešė prie Marijos 
statulos ir ten meldėsi, o solistė gie
dojo “Avė Maria”, akompanuojant 
vargonų muzikai. Iškilmingas poky
lis įvyko Kanadas parlamento rūmų 
pagrindiniame restorane, nes jau
noji Rita dirba Kanados valdžios 
iždo įstaigos sekretoriate. Vaišių 
programai vadovavo Rūta Kličienė. 
Susirinko apie 90 kviestų svečių, 
kurių tarpe buvo ir jaunosios tėvai 
su sūnumi iš Toronto. Maldą prieš 
vaišes sukalbėjo Rev. Daniel For
get. Kalbėtojų su sveikinimais ir ge
riausiais linkėjimais buvo labai 
daug. Baigiant pokylį prabilo jau
navedžiai, išreikšdami nuoširdžiau
sią padėką visiems susirinkusiems 
svečiams.

KRIKŠTAS. 2000 m. lapkričio 
19 d. Saint Jean Baptiste šventovė
je pakrikštyta Skye Kristen Maria 
Torrance, dukrelė Randy Torrance 
ir Silvijos Juodvalkytės-Torrance, 
krikšto tėvai - Mare Dela-Duran- 
taye ir Leslie McLeod. Krikšto 
apeigas atliko kun. dr. V. Skilan- 
džiūnas.

IRENA IR VIKTORAS PRIŠ- 
ČEPIONKA atšventė vedybinio gy
venimo 50 metų jubiliejų 2000 m. 
gruodžio 24 d. savo namuose su sū
naus ir dukters šeimomis. Plačiau 
šis jubiliejus buvo prisimintas per 
lietuvių pamaldas š.m. sausio 28 d. 
St. Elizabeth šventovėje. Jų intenci
ja buvo atlaikytos šv. Mišios. Mūsų 
kapelionas juos palaimino ir palin
kėjo visos lietuvių misijos vardu 
Aukščiausiojo globos. Jubilijatas 
Viktoras yra labai gerai žinomas 
kaip visuomenininkas, ilgametis vo
kiečių kalbos mokytojas “Mervale 
High School” mokykloje, žurnalis
tas, korespondentas, buvęs 1968 m. 
apylinkės pirmininkas ir kartu su 
savo žmona Irena kaip karitatyvi- 
nės veiklos darbuotojai. Kor.

Sudbury, Ont.
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS 

Sudburio apylinkės lietuviams bus 
Kristaus Karaliaus šventovėje kovo 
31, šeštadienį. Išpažinčių bus klau
soma 6 v.v., o Mišios bus 7 v.v. Su
sikaupimą praves prel. J. Staške
vičius.

Sault Ste. Marie, Ont.
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS 

Sault Ste. Marie apylinkės lietu
viams bus Šv. Jeronimo šventovėje 
balandžio 1, sekmadienį. Išpažinčių 
bus klausoma 2 v.p.p., o Mišios bus 
3 v.p.p. Susikaupimą praves prel. J. 
Staškevičius.

Hamilton, Ont.
A.a. PRANO BARONAIČIO 

atminimui “Vaiko tėviškės na-' 
mams” $100 aukojo Alb. Trudy 
Burbulevičius ir vaikai, Monika ir 
Povilas.

Winnipeg, Man.
VASARIO 16 MINĖJIMĄ KLB 

Vinipego apylinkės valdyba surengė 
vasario 25 d. Šventosios Dvasios 
šventovės mažojoje salėje, po 3 vai. 
pamaldų, kurias atnašavo kun. A. 
Degutis, OMI. Minėjimą atidarė ir 
jį pravedė valdybos narys V. Rut
kauskas, pakviesdamas visus daly
vius sugiedoti Kanados himną. 
Trumpai nušvietė Lietuvos valsty
bės raidrj, sovietų okupaciją ir trė
mimus. Žuvusieji už Lietuvos laisvę 
buvo pagerbti tylos minute. A. Ei
mantas, dažnas Lietuvos lankyto
jas, papasakojo apie dabartinę Lie
tuvos būklę, partijų ypatybes ir apie 
naująją valdžią. Jis pabrėžė, kad 
Lietuvos žmonės nori pastovumo ir 
geresnio gyvenimo, bet deja, Lietu
voje, dabar nei vieno, nei kito nėra. 
Baigdams, įteikė dalyvių dovaną 
kun. A. Degučiui, OMI, kurio ma
ma Punske sunkiai serga ir jai labai 
reikia išteklių gydymui. Po to, buvo 
rodoma vaizdajuostė “Šiaurės Gol
gota” - apie lietuvių karininkų 
areštus, trėmimus, Sibiro kančias, 
likusių gyvų karininkų parodymus 
ir palaikų laidojimą. Vaizdajuostei 
pasibaigus, minėjimas baigtas Lie
tuvos himnu. Valdybos moterys, va
dovaujant V. Daubaraitei ir B. Ei- 
mantienei su talkininkėmis vaišino 
dalyvius paruoštais ir pačių suneš
tais valgiais ir skanėstais.

A.a. PETRAS GALMINAS, su
laukęs 77 m. amžiaus, mirė 2001 m. 
vasario 15 d. Palaidotas Chapel 
Lawn Memorial Gardens kapinėse. 
Liūdi žmona Gertrūda, dukros Kris
tina ir Brenda su šeimomis. EKK

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

FIRST PLACE 
PHARMACY

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

A. a. William P. Durbin, 71 
metų amžiaus, Lietuvai palankaus 
JAV senatoriaus Richard J. Durbin 
brolis, mirė š.m. vasario 8 d. 
Springfield, IL vietovėje. Velionies 
motina A. Kutkaitė, gimusi Jurbar
ke, 1911 m. su šeima atvyko į Ame
riką ir apsigyveno St. Louis, IL 
mieste. Velionis nuoširdžiai rėmė 
Jurbarko vaikų ligonines, su broliu 
senatoriumi 1997 m. lankėsi Lietu
voje. Tais metais, mirus motinai, 
W.P. Durbin įsteigė Ann Kutkaitė- 
Durbin fondą rinkti aukas motinos 
gimtojo miesto Jurbarko ligoninei. 
Jis taip pat dalyvavo aukų rinkime 
ir pagalbos teikime ne tik Lietuvai, 
bet ir kitoms Baltijos valstybėms. 
Velionis paliko liūdinčią žmoną 
Lorraine Kalish, 9 sūnus, dukterį, 
20 vaikaičių ir du brolius.

Klyvlando lietuvių telkiny pa
sireiškia ir naujųjų ateivių, vadina
mos “Trečiosios bangos” tautiečių 
veikla. Dalis jų yra susibūrę į “Gi
jos” sambūrį, kuriam vadovauja D. 
Zalensas ir jo žmona aktorė Onutė 
(Pučkoriūtė). Naujieji ateiviai ren
gia gegužines, koncertus, vakarones 
Lietuvių Namuose. Sambūris “Gi
ja”, nustatyta Dievo Motinos para
pijos tvarka, sekmadieniais po pa
maldų laiko kavutes parapijos sve
tainėje. Nauji ateiviai, kaip ir jų 
pirmtakai, turi įvairių problemų: 
darbo bei buto reikalai, teisinių 
įstatymų painiavos, ypač kai buvo 
išleistas naujas imigracijos įstaty
mas. Lietuvos garbės konsulės I. 
Bublienės ir sambūrio “Gija” pas
tangomis š.m. sausio 25 d. buvo su
šauktas susirinkimas, kuriame imi
gracijos reikalų advokatas D. W. 
Leopold aiškino šio imigracijos 
įstatymo niuansus bei suvaržymus 
pateikdamas ir gausios spausdintos 
informacijos. Taipgi jis atsakinėjo 
ir į klausimus. Vertėju buvo advo
katas A. Idzelis. “Trečiosios ban
gos” ateiviai yra dėkingi garbės 
konsulei I. Bublienei, kuri teikia 
pagalbą ir rūpinasi jų reikalais.

Australija
“Tėviškės aidai” 2001 m. 3 nr. 

rašoma apie Adelaidės lietuvių 
prieškalėdinius renginius. Metinis 
choro “Lithuania” ir tautinių šokių 
grupių koncertas, organizuotas LB 
Adelaidės apylinkės valdybos, įvyko 
2000 m. gruodžio 3 d. Gražiai 
skambėjo moterų ir mišraus choro, 
vadovaujamo J. Pociaus, atliktos 
dainos. Publika džiaugėsi “Žilvino” 
jaunųjų ir “Žilvino branda” vyres
niųjų šokėjų, vadovaujamų A. Po
ciaus ir V. Brazauskaitės-Brindley, 
pasirodymu. Klebonas kun. J. Pet
raitis gruodžio 9 d. sukvietė Šv. 
Kazimiero šventovės choristus ir 
organizacijų vadovus į prieškalėdinį 
pobūvį Lietuvių katalikų centro sa
lėje. Pobūviui vadovavo parapijos 
tarybos pirm. V. Baltutis. Gruodžio 
14 d. Lietuvių Namuose vyko pen
sininkų tradicinė Kalėdų eglutė. 
Buvo trumpa meninė programa ir 
“švediško stalo” vaišės. Dalyvavo 
daug žmonių. Gruodžio 17 d. Lie
tuvių katalikų centro salėje Lietu
vių teatras “Vaidila” vaidino J. 
Marcinkevičiaus “Mindaugą”. Taip 
pat dalyvavo daug žmonių, nes bu
vo pasiilgta “Vaidilos” pasirodymų. 
Kūčių rytą buvo galima klausytis 
Lietuvių radijo programos, kurią 
paruošė jos vadovai J. Vabolienė ir 
L. Gerulaitis. Buvo transliuojamos 
kalėdinės giesmės, kun. J. Petraičio 
žodis, radijo vadovų pasakojimai 
apie Kūčių vakarą, kalėdiniai orga
nizacijų sveikinimai. Vakare ben
dros Kūčios, paruoštos E. Petraus- • 
kienės ir P. Andrijaičio, vyko Lietu

vių Namuose. Dalyvavo per 100 
asmenų. Kalėdų Mišias gruodžio 25 
atnašavo klebonas kun. J. Petraitis 
Šv. Kazimiero šventovėje. Džiaugs
mingai skambėjo parapijos choro 
giedamos giesmės, skaitinius atliko 
J. Bardauskas. Klebonas savo pa
moksle su šventėmis pasveikino 
parapijiečius.

Britanija
Organizacinė veikla, kaip ra

šoma “Britanijos lietuvių balse” 
2001 m. 1 nr., Londone žymiai su- 

• mažėjusi, kai buvo parduoti Lietu
vių Namai. Bet šią spragą padeda 
užpildyti Lietuvos ambasada ir 
“British-Lithuanian Society”, abu 
vienetai pagyvinantys veiklą kultū
riniais renginiais. Esą veikla taipogi 
sumenkėjusi ir dėl žmonių, kurių 
gretos retėja. Šiuo metu Britanijoje 
esama 17 Didžiosios Britanijos lie
tuvių sąjungos (DBLS) skyrių. Ta
čiau jų daugumos veikla yra apmi
rusi, nerodanti gyvybės žymių. Pra
eitame DBLS suvažiavime centro 
valdyba buvo pateikusi pasiūlymą 
pakeisti sąjungos statutą, kad ne
būtų kliudoma į šią organizaciją įsi
jungti naujiems ateiviams iš Lietu
vos. Bet pakeitimai dar neįvykdyti.

A. a. Stasė Noreikaitė-Pučins- 
kienė, sulaukusi 84 metų, po ilges
nės ligos mirė lapkričio 9 d. West 
Bridford vietovėje. Ji augo dviejų 
brolių ir keturių seserų šeimoje Jo
niškio - Gruzdžių valsčiuose. Daly
vavo angelaičių ir jaunųjų ūkininkų 
veikloje. Buvo baigusi žemės ūkio 
ir lankiusi prekybos mokyklas. 1940 
m. ištekėjo už Kazio Pučinsko. 
1947 m. iš Vokietijos atvyko abu į 
Angliją ir apsigyveno Leicester 
vietovėje. Ypač jie rėmė lietuvių 
parapiją. Abu priklausė lietuvių ka
talikų bendrijai, kurios pirmininku 
buvo Pučinskas. Taipogi abu pri
klausė Didžiosios Britanijos lietu
vių sąjungai. Skaitė ir rėmė lietuvių 
spaudą. Buvo uolūs religinių bei 
tautinių renginių lankytojai. Kaip 
rašoma “Europos lietuvio” 2000 m. 
23 nr., velionė lapkričio 23 d. pa
laidota lietuvių kapinėse.

Lenkija
A. a. Jurgis Juozas Žemaitai

tis, 94 metų amžiaus, visuomenės 
veikėjas, mirė 2001 m. sausio 3 d. 
Ščecine. Velionis gimė 1907 m. 
kovo 16 d. Sintautų miestelyje, Su
valkijoje. Teisę studijavo Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete, 1942 
m. įsigydamas teisės diplomą. Jis 
buvo ateitininkas ir artimai bendra
vo su ateitininkų steigėju Pranu 
Dovydaičiu. Besibaigiant II Pasau
liniam karui, traukėsi į Vakarus. 
Pamario srityje Lenkijoje pakliuvo 
į raudonarmiečių apsuptį. Taip ir 
neteko pabėgti į Vakarus. Reikėjo 
slapstytis ir patirti daug vargo, ga
liausiai apsigyveno Lipiany vietovė
je netoli Ščecino. Dėl esamų ap
linkybių J. J. Žemaitaitis negalėjo 
praktikuoti teisės, bet darbavosi 
Socialinės rūpybos, profesinių są
jungų ir kitose srityse. Buvo vienas 
pirmųjų S. Dariaus ir S. Girėno žū
ties vietoje Nepriklausomos Lietu
vos pastatyto paminklo slapta po
kario globėju. Vėliau su sūnumis 
Rimantu ir Algimantu rūpinosi šio 
paminklo atnaujinimo ir aplinkos 
sutvarkymu. Buvo vienas Lenkijos 
lietuvių draugijos Ščecino skyriaus 
steigėjų. Kitų bendradarbių J. J. 
Žemaitaitis buvo mėgstamas bei 
gerbiamas flž jo principingumą, as
mens kultūrą. Lenkijos lietuviai 
gedi netekę talentingo, pareigingo 
ir jautraus lietuvybės puoselėtojo.

J. Andr.

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

gaičių, grojant iškilmingai vargonų 
muzikai. Liturginėse apeigose buvo 
vartojamos lietuvių, anglų ir pran
cūzų kalbos. Visi skaitiniai iš Šv. 
Rašto, maldos ir giesmės buvo pa
ruoštos jaunavedžių iniciatyva, pa
sitarus su mūsų kapelioniu. Vargo
nais grojo jų pačių pakviestas var
gonininkas profesionalas ir dvi mo-

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868

Vasario 16 minėjime Delhi-Tillsonburg apylinkėje vasario 17 d. Stovi 
apylinkės valdyba (iš kairės): vicepirm. A. Ratavičienė, ižd. A. Kiemkienė, 
šventės kalbėtoja KLB vicepirm. R. Žilinskienė, pirm. T. Pargauskienė, 
sekr. B. Lukošienė, narys J. Vitas

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

1Z A LIETUVIŲ KREDITO
IaWIVT KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

Tel. 905 544-7125

PĖDOJ SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m.d.d.ch.

four seasonsl\JZZFinC< REALTY LIMITED

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

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKSČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

EAICVS
BALTIC EXPEDITING

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦ 
Prieš atvažiuodami ar norėdami daugiau 

informaciios nrašom skambinti

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

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

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

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

Genei Kairienei (905) 643-3334
PRIIMU SIUNTINIUS:

TREČIADIENIAIS 4-6 v.v., KETVIRTADIENIAIS 10 v.r-1 v.p.p.
Petras Šturmas (Toronto raj.) (905) 271-8781
Algis Trumpickas (Vasagos raj.) (705) 429-2156
Bernardas Mačys (905) 632-4558

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONU DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki.... .... 2.50% Asmenines nuo........... 7.80%
santaupas.......................... ....2.75% nekiln. turto 1 m........... 6.65%
kasd. pal. taupymo sąsk.... .... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius............... .... 3.50% • Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius.............
1 m. term, indėlius.............

.... 3.50%

....3.75% apmokėjimai.
2 m. term, indėlius............. .... 4.00% • Narių santaupos
3 m. term, indėlius............. ....4.10%
4 m. term, indėlius.............
5 m. term, indėlius.............

.... 4.25%

....4.50% atsargos kapitalu

RRSP ir RRIF 3 mil. dol. ir Kanados
(Variable)........................... .....2.50% valdžios iki $100,000.00
1 m. ind.................................... 3.85% sumos draudimu
2 m. ind............................... ....4.00%
3 m. ind............................... ....4.10%
4 m. ind............................... .... 4.25%
5 m. ind.................................... 4.50%

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

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


Kovo vienuoliktoji Toronte
Iškilus renginys, susilaukęs gausių dalyvių. Jo centre buvo Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo bei jos laisvės strategas prof. VYTAUTAS 

LANDSBERGIS ir GRAŽINA LANDSBERGIENĖ
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo minėjimas, surengtas 
Tėvynės sąjungos Toronto židi
nio, įvyko sekmadienį, kovo 4, 
Lietuvių Namuose. Pirmą kartą 
tokiame minėjime*Toronte da
lyvavo prof. Vytautas Landsber
gis ir Gražina Landsbergienė, 
buvę nepriklausomybės atstaty
mo kovų centre. Garbingiausius 
svečius gausūs minėjimo daly
viai sutiko salėje .atsistojimu ir 
ilgais plojimais. Profesorius pa
sakė pagrindinę kalbą, o taip 
pat su žmona Gražina, talkinant 
Audronei Šarpytei, atliko ir me
ninę programą.

Įvadiniu žodžiu minėjimą 
atidarė Tėvynės sąjungos To
ronto židinio pirm. Kazimieras 
Manglicas, pažymėdamas, kad 
susirinkome švęsti tautos lūkes
čių išsipildymo šventę. Visa salė 
sugiedojo Tauto himną, tylos 
minute prisiminti ir pagerbti žu
vę už Tėvynės laisvę. Pritaikytą 
šventės invokaciją sukalbėjo 
kun. Juozas M. Žukauskas, 
OFM. Programai vadovauti pa
kviestas Laisvis Širvinskas.

Sveikinimai
Sveikinimus pradėjo Lietu

vių bendruomenės Toronto 
apylinkės valdybos pirm. Danu
tė Garbaliauskienė, pasidžiau
gusi svečiu, kuriam teko vado
vauti nepriklausomybės atstaty
mui, linkėjo ryžto ir darnaus su
siklausymo kelyje į šviesią kraš
to ateitį.

Kanados lietuvių bendruo
menės valdybos pirm. Algirdas 
Vaičiūnas savo žodyje prisimi
nė, kad toje pačioje salėje prieš 
vienuolika metų su virpančio
mis širdimis žmonės laukė Lie
tuvos valstybės atstatymo pa
skelbimo.

Prof. VYTAUTAS LANDSBERGIS 
Kovo 11-tosios minėjime Toronto 
Lietuvių Namuose

Nuotr. E. Čuplinsko

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

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

Lietuvos garbės gen. konsu
las Haris Lapas iškėlė, kad so
vietinės imperijos byrėjimas 
prasidėjo Lietuvoje, Vytautui 
Landsbergiui ryžtingai kovojant 
už Lietuvos nepriklausomybę. 
Pastarojo žygiai buvo pastebėti 
ir stipriai įvertinti ir kituose 
kraštuose. Jo kovų dalyvė buvo 
ir žmona Gražina, Sibiro tremti
nė. Lietuvos ambasadorius Ota
voje Rimantas Šidlauskas primi
nė, kad Lietuva po Kovo 11-to- 
sios pasuko naujų reformų ke
liu, atsigręždama savo veidu į 
Vakarus.

Pagrindinė kalba
Angelika Sungailienė gau

siai auditorijai pristatė pagrindi
nį šventės kalbėtoją prof. Vy
tautą Landsbergį, Lietuvos ne
priklausomybės akto signatarą, 
atkuriamojo seimo pirmininką 
bei krašto vadovą, kaip valstybi
ninką, žymų kultūrininką-muzi- 
kologą, primindama, kad profe
soriaus motina Ona Jablonskytė 
buvo lietuvių bendrinės kalbos 
tėvo Jono Jablonskio duktė ir 
dr. Vinco Kudirkos krikšto 
duktė.

Profesorius savo kalboje 
priminė kovos už nepriklauso
mybę eigą, sustodamas ir prie 
dabartinių krašto problemų. 
Naujame demokratiškai išrink
tame parlamente, pasak profe
soriaus, buvo išgyventa neramių 
dienų. Jame buvo svyruojanti 
mažuma, netikėjusi pilna Lietu
vos nepriklausomybe, maniusia, 
kad pusiau nepriklausomoje 
Lietuvoje būtų geriau ar sau
giau. Priešingu atveju esą būtų 
galima susilaukti didelių nelai
mių. Vakaruose taipgi didieji 
nesuprato, kodėl Lietuva nori 
atsiskirti nuo didelio krašto.

Po nepriklausomybės atsta
tymo būta pasipriešinimo žemės 
reformai, taipgi nepritarimo 
kolchozų panaikinimui. Jaunai 
valstybei reikėjo kurti diploma
tinę tarnybą, nes sovietmečiu 
lietuviai diplomatų, supranta
ma, negalėjo turėti. Tai buvęs 
nelengvas uždavinys. Kita prob
lema - krašto saugumas ir sava 
kariuomenė. Buvo nuo pat pra
džios užsiangažuota organizuoti 
ir stiprinti savo karines pajėgas, 
kad su savo įnašu būtų galima 
pasibelsti į ŠAS (NATO) duris.

Šioje srityje nemažai pa
siekta ir yra vilčių patekti į 
NATO organizaciją. Tačiau yra 
išorinių jėgų, norinčių Lietuvos 
žmonėse sukelti prieštaringų 
nuotaikų. Šie metai ypač esą 

kritiški. Gali būti pasiūlyta eko
nominėje srityje viliojančių pa
žadų užliūliuoti žmonių budru
mą. Rusų diplomatas yra pasa
kęs - jūs patys nenorėsite įstoti į 
NATO. Taip kad Lietuvos tikra 
nepriklausomybė nėra dar saugi.

Po kalbos visi šventės daly
viai atsistojimu ir gyvais ploji
mais išreiškė profesoriui padė
ką. Žodžiu padėkojo Tėvynės 
sąjungos Toronto židinio pirm.
K. Manglicas.

Meninė dalis
Toronto lietuvių visuomenė 

pirmą kartą galėjo dalyvauti iš
kilių pianistų Landsbergių me- 
nininiame pasirodyme, talki
nant pasižymėjusiai smuikinin
kei Audronei Šarpytei. Pastaro
ji, akompanuojant Gražinai 
Landsbergienei, smuiku atliko
L. van Beethoveno “Pavasario 
sonata” ir B. Dvariono “Prie 
ežerėlio”. Prof. Vytautas Lands
bergis fortepijonu atliko M. K. 
Čiurlionio kūrinius: “Eksprom
tas fis-moll”, trys preliudai - 
“Pastoralė”, “Rudenėlis”, “Tė
ve mūsų”, variacijas “Bėkit ba
reliai” iš simfoninės poemos 
“Jūra”.

Menininkas iš dalyvių susi
laukė nuoširdaus įvertinimo. 
Visi sustoję stipriai paplojo. 
Programos atlikėjai buvo apdo
vanoti gėlėmis. Padėką progra
mos ir visiems dalyviams išreiš
kė Tėvynės sąjungos Kanados 
skyriaus pirm. Eugenijus Čup- 
linskas.

Susitikimas
Po programos LDK Gedi

mino menėje įvyko susitikims su 
svečiais iš Lietuvos. Buvo pasi
vaišinta, pabendrauta. Profeso
rius atsakinėjo ir j klausimus. 
Gal vienas būdingiausių - apie 
praeitos kadencijos seimą. Bu
vęs šio seimo pirmininkas pažy
mėjo, kad toje kadencijoje teko 
išgyventi vieną ekonominę ir dvi 
vyriausybės krizes. Buvo at
kreiptas dėmesys į reformų vyk
dymą. Beveik užbaigta žemės 
reforma. Buvo vykdomos ir ki
tos reformos. Didelis dėmesys 
buvo skirtas teisės pertvarky
mui. Nelengva atsiskirti nuo 
praeities įgūdžių, bet, norint įsi
jungti į Europos sąjungą, reikia 
pertvarkyti teisinę sistemą. 
Smarkiai padirbėta, kad Lietuva 
pasivytų kitas valstybes, galin
čias gauti pakvietimą įsijungti į 
Europos sąjungą. Neužmiršti 
privatizacijos reikalai. Per tą lai
kotarpį padidėjo investicijos iš 
užsienio. Buvo užmegzti geri 
santykiai su Lenkijos seimu. Iš 
viso Lenkija suinteresuota, kad 
Lietuva galėtų įsijungti į NA
TO. Iš jos gaunama reali para
ma. Pažanga padaryta visose 
srityse.

Minėjimą finansiškai rėmė 
Kanados lietuvių bendruome
nės krašto valdyba, Prisikėlimo 
parapijos kredito kooperatyvas, 
Lietuvių kredito kooperatyvas 
“Parama”, Toronto Lietuvių 
Namai. J.A.

Anapilio jaunimo choro “Angeliukai” vyresnioji grupė, dalyvavusi 
Vasario 16 programoje Delhi lietuviams. Kairėje - choro tėvų komiteto 
pirmininkė R. Stravinskienė, dešinėje - vadovė N. Benotienė

Žymusis svečias redakcijoje
Iš pokalbio su profesoriumi VYTAUTU LANDSBERGIU, Lietuvos 

seimo nariu, buvusiu jo pirmininku
Prof. Vytautas Landsbergis, 

Tėvynės sąjungos pirmininkas, 
Lietuvos seimo narys, lankyda
masis Kanadoje, aplankė kovo 6 
d. ir “TŽ” redakciją lydimas inž. 
E. Čuplinsko. Visų pirma jis pa
sidžiaugė gera sėkme Kovo 11- 
tosios minėjimų Toronte ir Ha
miltone. Abiejose vietovėse au
ditorijos buvo gausios, visi įdė
miai klausėsi prof. V. L. paskai
tų bei muzikinės programos, kurią 
atliko jis su žmona Gražina. Kovo 
11-tosios minėjimus rengė Tė
vynės sąjungos Kanados skyrius.

Svečias sakė Kanadą lankąs 
jau trečią kartą. Seniau ją lan
kęs kaip Lietuvos valdžios pa
reigūnas, o dabar -r kaip opozi
cinės seimo grupės narys. “Se
niau mes tempėme valdžios ve
žimą, o dabar jį tempia kiti; mes 
rūpinamės, kad jis nenuriedėtų į 
griovį” - sakė svečias.

Paklaustas apie dabartinę 
politinę Lietuvos būklę, svečias 
aiškino, kad yra sustiprėjusios 
kairiosios jėgos ir gali įkopti 
valdžion. Dešinieji esą kol kas 
suskilę ir stokoja organizuotu
mo. Partijos dairosi į būsimus 
prezidento rinkimus. Tėvynės 
sąjunga numačiusi siūlyti savo 
kandidatus. Jų parinkimas pra
sidės amerikietišku būdu - nuo 
“primaries”, kad tame procese 
galėtų dalyvauti viso krašto 
žmonės.

Besikalbant iškilo spaudos 
reikalai. Čia mūsų svečias pami
nėjo, kad išeivijos ir Lietuvos 
spaudoje pasirodo sąmoningų 
ar nesąmoningų tiesos iškraipų. 
Kaip pavyzdį jis parodė savo 
parašytą straipsnį, skirtą išeivi
jos spaudai, kuriame atskleidžia 
Eltos informacijos netikslumus, 
liečiančius jo veiklą. Lietuvos 
spaudoje esą netrūksta jį šmei
žiančių rašinių.

Šiam tvirtinimui paremti 
svečias parodė brošiūrėlę “Spar
tuoliai ir naivuoliai” (Sąmoningi 
ir nesąmoningi šmeižto platin
tojai. Iš vienos rinkiminės kam
panijos istorijos). Dvylikos pus
lapių brošiūrėlė išleista Vilniuje 
1999 m. Joje prof. V. Landsber
gis atskleidžia visą vežimą mela
gingų tvirtinimų esą sovietme

čiu jis bendradarbiavęs su KGB.
Tai neigiamoji medalio pu

sė. Pozityvioji mūsų svečio veik
la išdėstyta kitame leidinyje 
“Pasaulis apie Vytautą Lands
bergį”, išleistame Vilniuje 1997 
m. Jo leidėjas - Tėvynės sąjun
ga. Tame 28 puslapių leidinyje 
sutelkta medžiaga apie prof. V. 
Landsbergį kaip Lietuvos nepri
klausomybės kovotoją ir laimė
toją. Spalvotame viršelyje at
spausdintas piešinys, paimtas iš 
Venezuelos, kurio sostinėje Ca
racas buvo nupieštas ant miesto 
sienos. Jame matyti įrašas 
“Landsbergis - Heroe de la Li- 
bertad” ir figūra, nešanti lieps
nojantį žibintą Lietuvos vėliavos 
spalvų fone. Viduriniuose leidi
nio puslapiuose sutelkta ilius
tracinė ir rašytinė informacija 
apie V. Landsbergį, heroiškai 
kovojantį su milžiniška Sov. Są- 
junga; Pažymėtina informacija 
apie Šiaurės ir Pietų Amerikoje 
veikiančią tarptautinę organiza
ciją TFP (Tradition-Family- 
Property), kuri 1990 m. per ke
turis mėnesius surinko per pen
kis milijonus parašų už Lietuvos 
nepriklausomybę ir juos įteikė 
V. Landsbergiui.

Pasibaigus pokalbiui mūsų 
svečias išskubėjo į oro uostą ir 
tą patį vakarą su žmona išskrido 
Lietuvon, kur jo laukė seimo 
nario ir kiti darbai.

Ši iliustracija buvo nupiešta ant Venezuelos sostinės Caracas miesto sienos
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Dešiniųjų partijų perspektyvos
Tėvynės sąjungos šulo, buvusio Lietuvos ministerio 
pirmininko ANDRIAUS KUBILIAUS pranešimo Čikagos 

lietuviams išklausius
ALDONA ŠMULKŠT1ENĖ

Š.m. vasario 26 Ateitininkų 
namuose Lemonte įvyko susiti
kimas su buv. ministeriu pirmi
ninku, Tėvynės sąjungos valdy
bos pirmininku ir seimo nariu 
Andriumi Kubiliumi.

Šį susitikimą organizavo 
Lietuvių fronto bičiulių Čikagos 
sambūris kartu su Tėvynės są
jungos rėmėjais. Dalyvavo ne
mažas skaičius tautiečių.

Šiam susitikimui vadovavo 
Algis Stepaitis. Su A. Kubiliumi 
supažindino Albertas Kerelis, 
Tėvynės s-gos rėmėjų pirminin
kas, trumpai apžvelgęs jo nueitą 
kelią.

A. Kubilius sakė, kad dau
giau dėmesio norįs skirti deši
niąją! politikai ir jos perspek
tyvoms.

1996 m., sudarius koalicinę 
vyriausybę, buvo imtasi ryžtingų 
reformų, buvo pažengta į priekį 
įvairiose srityse. Lietuva turėjo 
atlaikyti Rusijos krizės poveikį 
ir jį atlaikė su visom dėlto kilu- 
siom problemom. 1999 m. buvo 
imtasi nepopuliarių žingsnių, ir 
tai atsiliepė į rinkimus. Dabar 
seime yra 9 konservatoriai, pora 
krikščionių demokratų ir dr. K. 
Bobelis. Tai sudaro nedidelę 
grupę-

Pralaimėti rinkimai verčia 
galvoti apie ateitį, apie busi
muosius prezidento, savivaldy
bių ir seimo rinkimus.

Per paskutiniuosius seimo 
rinkimus dešinėje pusėje tik 
konservatoriai peržengė 5% 
barjerą, kad laimėtų rinkimus 
proporcinėje sistemoje. Kadan
gi buvo keletas dešiniųjų parti
jų, tai dešinieji balsai pasiskirstė 
ir jų didžiulė dalis (toms parti
joms nepasiekus 5%) atiteko 
laimėjusiai pusei. Ir taip tie bal
sai žuvo dešiniesiems.

Didelė dalis rinkėjų, anks
čiau balsavusių už konservato
rius, paskutinėmis rinkimų 
kampanijos dienomis nuėjo bal
suoti už liberalus ir sociallibe
ralus.

Dešinioji politika turi spręs
ti dvi problemas: 1. kad daugiau 
dešiniųjų rinkėjų balsų nežūtų 
(kad nebūtų dešiniųjų pusėje 

tokių, partijų, kurios nesurenka 
5% balsų; vienintelis būdas tai 
padaryti yra vienytis, užmiršus 
ambicijas ir); 2. kaip susigrąžin
ti tuos rinkėjus, kurie nuėjo bal
suoti už liberalus ir sociallibera
lus. Taigi dešiniųjų partijų už
duotis - vienytis ir susigrąžinti 
prarastus balsus. Tam dabar lai
kotarpis yra dėkingas.

Ruošiantis prezidento rinki
mams yra galimybių dešinio- 
sioms partijoms sustiprėti, susi
tarus dėl vieno kandidato į pre
zidentus. Kandidatas turėtų būti 
stipriai įsipareigojęs dešiniųjų 
idėjai, kad visos dešiniosios par
tijos galėtų jausti, jog tai jų kan
didatas. Reikia stipriai dirbti, 
kad galima būtų susigrąžinti 
prarastus rinkėjus.

Artimiausi metai yra Lietu
vai strategiškai svarbūs: 2002 m.
- narystė NATO, o po kelerių 
metų - ES. Reikia ieškoti būdų, 
kaip priversti šiandieninę val
džią dirbti efektingai. Reikia 
tartis su visom partijom, kad 
Lietuva taptų NATO ir ES 
nare.

Išeivijos lietuviai gali turėti 
stiprų poveikį Lietuvos dešinio- 
sioms politinėms jėgoms skatin
dami jų aiškų bendradarbiavi
mą, susikalbėjimą ir reikalą pa
miršti ambicijas.

Susirinkusieji klausė daug 
įvairių klausimų. Čia tik keletas: 
dėl vienos suvienytos dešinio
sios partijos ar deš. partijų koa
licijos. Andrius Kubilius (toliau
- A.K.) sakė, kad patogiau būtų 
viena partija dešiniųjų pusėje, 
bet galimas ir koalicinis varian
tas. Svarbiausia, kad prasidėtų 
ėjimas glaudesnio bendradar
biavimo linkme.

Dėl blogos ekonominės pa
dėties, kuri prisidėjo prie deši
niųjų pralaimėjimo, A. K. paaiš
kino: kad tai, kas vyksta Lietu
voje, vykta ir kitose pokomunis
tinėse valstybėse. Labai didelė 
dalis visuomenės (20% - 30%) 
remiasi nostalgija praeičiai, tiek 
buv. R. Vokietijoje, tiek Lietu
voje. O kita dešiniųjų pralaimė
jimo problema - viduriniosios 
kartos rinkėjai (30-50 m.) mies
te nebalsavo už deš. partijas, 
nes joms buvo priklijuotas ne
modernių, nematančių ateities 
partijų įvaizdis.

Dėl korupcijos A.K. aiški
no, kad visose valstybėse korup
cija didžiausia pereinamajame 
laikotarpyje. Tas pereinamasis 

(Nukelta į 9-tą psl.)

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1-551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

Ar norite daugiau sužinoti apie 
vyriausybės teikiamas paslaugas?

• Naujo darbo paieška
• Nuosavo verslo pradžia
• Priėjimas prie interneto

• Tėvystės/motinystės atostogos
• Išėjimo į pensiją planavimas
• Energijos taupymas Jūsų namuose

Pasidomėkite šimtais Jums prieinamų paslaugų. Paskambinkite mums ir asmeniškai 
pasitarkite su mūsų agentu anglų arba prancūzų kalbomis. Apsilankykite mūsų 
tinklapyje. Arba užsukite į artimiausią Kanados vyriausybės paslaugų centrą (Service 
Canada Access Centre / Centre d’accės Service Canada).
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Menininkų rūmų Vilniuje direktorė A. Daučiūnienė po poezijos vakaro 
su akt. V. Kochanskyte ir monsiųjoru A. Vasiliausku miesto rotušėje

Susitikimas su Kanados 
ambasadoriumi

Poezijos
EGIDIJUS MAŽINTAS

Skaitovė A. Daučiūnienė 
yra parengusi visą eilę literatū
rinių vakarų pagal lietuvių poe
tų - Just. Marcinkevičiaus, V. 
Mačernio, B. Sruogos, O. Baliu- 
konytės, V. Jasiukaitytės, E. 
Mezginaitės, R. Skučaitės ir ki
tų kūrybą. Su jomis apsilankyta 
Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 
ir kt. miestuose. Profesionaliai 
parengta lietuvių išeivijos poeto 
H. Radausko programa, kurią 
A. Daučiūnienė atliko su daini
ninke ir muzikantais, įspūdingai 
paminėtas šio poeto 90-asis 
gimtadienis.

Daugelio muzikinių rengi
nių organizatorė, režisierė Al
dona savo jubiliejų ruošiasi pa
žymėti skaitydama prieš mėnesį 
netikėtai mirusios poetės J. Vai
čiūnaitės (žinomo rašytojo P. 
Vaičiūno dukterėčios) kūrybą - 
naujausią poezijos rinkinį “De
besų arka”.

Įvairiapusio talento meni
ninkė A. Kalasauskaitė-Daučiū- 
nienė į poetės J. Vaičiūnaitės 
poezijos pasaulį atėjo atsinešda- 
ma asmeninių išgyvenimų patir
tį ir skoningai susiedama pa
grindinę mintį su poetiniu teks
tu, niuansuotai jį papildydama 
ir praturtindama.

A. Daučiūnienė, skaityda-

V

Čečėnijos atstovės žodis lietuviams
GERBIAMASIS SUVAŽIAVI
MO PIRMININKE, GERBIA
MIEJI SUVAŽIAVIMO DALY
VIAI!

Sveikinu Jus, Lietuvos ka
riuomenės savanorių kūrėjų są
jungos suvažiavimo dalyvius, su
sirinkusius apsvarstyti Lietuvos 
valstybės ir Lietuvos nepriklau
somybės reikalų. Lietuvos laisvė 
buvo narsių vyrų kova ir auka. 
Jūsų praeities kovų pasiryžimas 
buvo išdidus, garbingas ir nesa
vanaudiškas. Jis neleidžia Jums 
šiandien tik ramiai stebėti to
kius Lietuvos, Rusijos ir pasau
lio įvykius, kurie įtakoja Lietu
vos likimą.

Tėvynę mylėti ir ginti nega
lima tik truputį arba trumpai - 
tuomet stojama prie išdavystės 
ribos. Amerikiečių teisininkas ir 
rašytojas Klarens Darou yra pa
sakęs: Siame pasaulyje savo lais
vę jūs galite apginti tik apginda
mas kito žmogaus laisvę. Jūs gali
te būti laisvas, jeigu aš esu 
laisvas.

Mano tautą, pradedant Ru
sijos čekistais ir beveik visais 
demokratais, įskaitant Čiubaisą, 
Solženyciną, Gaidarą, Vaka
rams šventvagiškai kalbant apie 
žmogaus teises, kankina, prie
vartauja ir žudo. Žudo dieną ir 
naktį, tankais, raketomis ir avia
cija. Vakarai dėkoja Rusijai, 
kad ten nusikaltėliams įvesta 
moratoriumas mirties bausmei, 
o per paskutiniuosius 16 mėne
sių sunaikino per 40 tūkstančių 
čečėnų.

Rusai atėjo į mūsų namus ir 
kalnus, sunaikino mūsų kalnus. 
Rusijos valstybės dūmos 39 me
tų amžiaus deputatas A. Mitro
fanovas, mandatų, geopolitikos 
ir kitų komisijų narys, neseniai 
kalbėjo: Čečėnai išpažįsta vilko 
valstybės idėją. Jų herbe netgi vil
kas nupieštas. Tai tauta, gyve
nanti plėšikiškais išpuoliais. Visi 
bandymai juos “išmokyti" veda 
prie to, kad čečėnai patikės mūsų 
silpnumu. Juos civilizuoti galima

vakarai
ma poeziją, meistriškai pateikia 
fonetinius ir ritminius kalbos 
niuansus, J. Vaičiūnaitės poetiš
kumą ir muzikalumą. Malonaus 
balso tembro skaitovė dekla
muodama piešia vaizdus, kurie 
jautriai ir skausmingai jungiasi 
su dabarties ir praeities įspū
džiais, susipina su praradimų ir 
netikėtos laimės žybsniais, lais
vai keičiasi nuo džiaugsmingo 
ilgesio iki nuoširdaus tikėjimo 
Aukščiausiojo galybe.

Aldona jaučiasi artima J. 
Vaičiūnaitės pasauliui - idė
joms ir emocijoms, dramati
niams vidiniams pergyveni
mams - kovai tarp meilės ir ne
būties, gyvenimo prasmės ir jo 
akimirkos trapumo pajautimo. 
Skaitovės deklamuojamuose 
eilėraščiuose jaučiasi savita 
poetiniu skambesiu išgaunama 
interpretacija. Ilgai ieškodama 
kalbinių niuansų, taikliai pertei
kia konkretaus talentingos poe
tės eilėraščio skambesį.

Vilnietė A. Daučiūnienė, 
gyvendama Pylimo 6-8, šalia 
monsinjoro A. Vasiliausko, daž
nai įsiklauso į Sibiro lagerius iš
gyvenusio ganytojo pastabas ir 
pageidavimus. Atsiranda vis 
naujų poezijos išgyvenimo for
mų - ciklai, poezijos teatras ir 
kt. renginiai, atskleidžiantys kū
rėjų intencijas.

tik išskirsčius diasporomis Rusi
joje ir pasaulyje. Aš manau, kad 
Čečėnijoje reikia palikti diviziją, 
atstatyti šiokią tokią gamybą. 
Idealiu atveju visą teritoriją pa
versti reguliariosios ir vidaus rei
kalų kariuomenių mokomuoju 
poligonu. Čečėnai patys ten ga
rantuos pilną aptarnavimą.

Mes vertiname Lietuvos pa
triotinių jėgų paramą mano tau
tai kovoje su genocidine Rusijos 
agresija. Branginkite ir saugoki
te savo laisvę. Tegul Jūsų istori
jos didvyrių pavyzdžiai lieka 
kasdien gerbiami ir tęsiami.

Visiems girdint noriu padė
koti Jūsų sąjungos pirmininkui 
Algirdui Petruševičiui, kuris bu
vo Čečėnijoje, morališkai ir po
litiškai daug pasidarbavusiam 
mūsų nepriklausomybės rėmime.

Čečėnai turi patarlę: Toli
mo krašto draugas panašus pa
statytai tvirtovei. Tegul bus stip
rios Jūsų ir mūsų laisvės tvir
tovės!

Aminat Saijeva,
Čečėnijos Respublikos Ičkerijos 

atstovė Lietuvoje 
2001.1.27

Lietuvos kariuomenės kūrėjų sava
norių sąjungos VI suvažiavime ka
rininkų ramovėje Vilniuje taria svei
kinimo žodį AMINAT SAUEVA

Kanados ambasadorius Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai Peter 
McKellar lankėsi Toronte kovo 
6 d. ir susitiko su šių kraštų išei
vijos bendruomenių vadovybė
mis. Tą dieną, 2.30 v.p.p., jis 
lankėsi Toronto Lietuvių Na
muose, kur su juo pokalbį turė
jo KLB valdybos pirmininkas 
Algirdas Vaičiūnas, vykdomoji 
vicepirmininkė Rūta Žilinskie
nė, vicepirmininkė kultūros rei
kalams Irena Ross, vicepirmi
ninkė ryšiams su apylinkėmis 
Silvija Piečaitienė, vykdomoji 
sekretorė Marytė Vasiliauskie
nė, PLJS pirmininkas Matas 
Stanevičius, KLJS pirmininkas 
Darius Sonda, Tėviškės žiburių 
redaktorė R. Jonaitienė.

Ambasadorius, kuris rezi
duoja Rygoje, pranešė lankęsis 
Vilniuje Vasario 16-sios proga, 
kalbėjosi su prezidentu Valdu 
Adamkumi. P. McKellar pasi
džiaugė, jog Lietuvos ekonomi
nė būklė, ryšiai su Tarptautiniu 
valiutos fondu, derybos dėl įsto
jimo Europos sąjungon bei ruo
šimasis priėmimui į ŠAS (NA
TO) eina teigiama kryptimi. 
Narystės Šiaurės Atlanto sąjun
goje klausimu svečias priminė, 
jog Vašingtone pateiktas narys
tės planas, jo priėmimas bei 
vykdymas priklausys nuo pačių 
kandidačių iniciatyvos. Joms ne
bus pateikti konkretūs pasiren
gimo matuokliai, kaip jos gal 
anksčiau tikėjosi. Jo manymu, 
yra padaryta rimta pažanga įvai
riose srityse, kurių itin svarbi 
yra santykiai su kaimyninėmis 
valstybėmis, nes Europos sau
gumo žemėlapyje negali būti 
griežtos padalinimo linijos.

Ambasadorius pripažino, 
jog yra labai sunku pranašauti 
kas kada bus priimti į ŠAS 
(NATO), tačiau Lietuvai, kaip

Šiaurės Amerikos lietuvių turistinė grupė, dalyvavusi Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongrese Australijoje, kelionėje po šį kraštą su aborigene 
vadove Nuotr. A. Venslovo

Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimo suvažiavimas

Kiekvienų metų pradžioje 
Pietų Amerikos lietuviškasis jau
nimas ruošia suvažiavimus pa
mainomis tarp Urugvajaus, Bra
zilijos ir Argentinos. Juose daly
vauja svečio teisėmis Lietuvos, 
Kanados, JAV ir Vokietijos lie
tuvių jaunimas. Tokius susitiki
mus iš dalies finansuoja Pasau
lio lietuvių bendruomenė, Pa
saulio lietuvių jaunimo sąjunga 
ir kun. Edmundas Putrimas. Jis 
ne tik suranda finansinę para
mą, bet ir suieško jaunuolių Lie
tuvoje jo vadovaujamoje Dva
sinės pagalbos jaunimui centro 
institucijoje. Tai ypatingos reikš
mės pagalba mūsų suvažiavi
mams.

Pagrindinis tokių suvažiavi
mų tikslas - palaikyti gyvą P. 
Amerikos lietuvių jaunimo lie
tuvybę. Kadangi suvažiavimai 
ruošiami kaskart skirtingoje ša
lyje, jos jaunimo veikla pagyvėja 
per atvykusius jaunuolius iš kitų 
šalių ir per visuomet veikloje 
dalyvaujančių entuziazmą. Tie 
suvažiavimai padeda suprasti 
bendras mūsų problemas ir jas 
aptarti. Nevisuomet randami 
sprendimai, bet nurodomi bū
dai jiems surasti._____--------------------------- !

CTamocoia' -į Knygų rišykla
“SAMOGITIA” 

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel. (905) 625-2412 

ir kiekvienai valstybei-kandida- 
tei, būtina yra įtikinti kiekvieną 
iš 19 ŠAS narių, kad atitinka 
reikalavimus ir turi patekti nau
jų narių sąrašan. Nors didelį rū
pestį kelia Rusijos Federacijos 
prezidento Vladimiro Putino 
neįžvelgiamumas, yra teigiamų 
ženklų, kad pokalbis su Rusija 
yra įmanomas - jo iniciatyva bu
vo surengtas susitikimas su Lat
vijos prezidente Vike Freiberga, 
du susitikimai Estijoje, diskusi
jos apie Karaliaučių dėl bendra
darbiavimo. Tai nebūtinai reiš
kia ilgalaikę kryptį, tačiau yra 
diskusijų užuomazga. Ambasa
dorius pabrėžė, jog tik pokal
biais gali būti išsklaidomi nesu
sipratimai, klaidingos nuostatos. 
Rusija turi susidaryti aiškesnį 
vaizdą visų Baltijos kraštų, kad 
būtų mažinama jos “emocinė” 
opozicija jų stojimui į ŠAS (NA
TO).

P. McKellar sveikino Lietu
vos iniciatyvą rengti UNESCO 
konferenciją Vilniuje balandžio 
mėnesį, o taip pat ir ŠAS seimo 
susirinkimą gegužės pabaigoje. 
Jis trumpai paminėjo keletą Ka
nados projektų Lietuvoje, parla
mentarės Sarmite Bulte kelionę 
į Baltijos kraštus verslo reika
lais. Taip pat naujiena KLB val
dybai buvo jo pranešimas, kad 
Vilniaus universitete vietinio 
verslininko iniciatyva yra įreng
ta “Kanados menė”. Taip pat jis 
paminėjo, kad Panevėžio moks
leivis buvo parinktas stipendijai 
ir lanko Kanados “Pearson Col
lege” gimnaziją (Victoria, Britų 
Kolumbijoje), kurią jis baigs su 
tarptautiniu bakalauro laipsniu.

P. McKellar buvo paskirtas 
ambasadoriumi Baltijos kraš
tams 1999 m. rudenį. Jis prieš 
tai dirbo OSCE - Europos sau
gumo organizacijoje Vienoje, 
Austrijoje. RSJ

Lietuvio kataliko kunigo 
dalyvavimas palaiko mūsų tikė
jimą, o dalyvavimas prityrusių 
žmonių veikloje su jaunimu mus 
verčia susimąstyti ir išsirinkti 
prioritetus, kuriems šiais laikais 
jaunuoliai dažnai neranda vie
tos nei laiko.

Šį kartą tokį suvažiavimą te
ko rengti Brazilijai 2001 m. va
sario 23-kovo 4 d.d. Dalyvavo 
jaunimas iš tų trijų kraštų ir iš 
Lietuvos, įskaitant kunigą Put
rimą.

Susitikimų dalys vyko San 
Paulo mieste, Villa Zelina rajo
ne, kur tirščiausiai gyvena lietu
viai. Antrąją dalį praleidome 
“Lituanikos” vietovėje, kiek to
liau nuo San Paulo.

Suvažiavimas buvo našus, 
nes išjudino Brazilijos lietuvių 
jaunimą, kuris jau porą metų 
merdėjo, aktyviai nesireiškė 
Jaunimo sąjungos veikloje. Su
važiavimo dalyvius suvienijo 
bendravimas su asmenimis, tu
rinčiais tuos pačius siekimus ir 
tikslus, bet gyvenančius toli vie
ni nuo kitų. Juos jungia ne vien 
lietuviškoji, bet ir mūsų kaimy
nų kultūra, bendrų problemų 
samprata.

Šiuo laišku dėkoju visiems, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
prisideda prie šitokių įvykių įgy
vendinimo. Jie yra ir bus toji 
dirva, kuri išdaigins mūsų visuo- 
menio gyvenimo veikėjus.

Roberto Ibarra Veta

Senųjų lietuvių Vasario 16 minėjimas Sydney 1934 m.

Australijos lietuviai j-t-wxs
Pirmieji krašto lietuviai
Atvykę lietuviai į Australiją 

po Antrojo pasaulinio karo jau 
rado čia gyvenančius tautiečius 
ir net organizuotus į Australijos 
lietuvių draugiją su skyriais Sid
nyje, Melburne, Adelaidėje, 
Brisbainėje ir Newcastley. Žy
miausia iš tų draugijų buvo Sid
nyje, vadovaujama Antano ir 
Onos Baužų. Ši šeima daug pa
dėjo naujai atvykstantiems “dy- 
pukams” iš Vokietijos. Ji persi
tvarkė iš Australijos lietuvių 
draugijos į Australijos lietuvių 
bendruomenę. Anksčiau Aus
tralijoj gyveną tautiečiai buvo 
vadinami “Senaisiais lietuviais”.

Tyrinėjant “Senųjų lietuvių” 
atsiradimą buvo rasta, kad 1831 
m. lietuviai sukilėliai prieš Carą, 
tą sukilimą su lenkais pralaimė
ję, atsidūrė Australijoje. Dalis 
to sukilimo dalyvių, nenorėdami 
patekti į Sibirą, perbėgo Vokie
tijos sieną į Rytprūsius. Tų suki
lėlių lietuvių ir lenkų buvo ne
mažai. Vokietija padarė susita
rimą su Anglija ir dalį tu sukilė
lių persiuntė į Angliją. Kai kurie 
šių sukilėlių prieš Carą iš Angli
jos išvyko į Australiją laimės 
ieškoti.

Prie senųjų lietuvių Austra
lijoj reikia priskaityti ir emi
grantus iš Lietuvos 1925-1927 
m., bet jų visų skaičius buvo 200 
-300.

Naujieji ateiviai
Kodėl Australijos valdžia 

1947 m. pasiuntė emigracijos 
ministerį Arthur Coldwell ieš
koti emigrantų į Vokietiją? Mat 
Australija turėjo tik apie 8 mil. 
gyventojų. Nuo šio penktojo že
myno į vakarus tęsėsi ilga įvai
rių salų virtinė su apie 160 mil. 
gyventojų. Australijos valdžia 
gerai suprato, kad jos žemynas 
yra dideliame pavojuje - su 8 
mil. gyventojų Australiją apginti 
nėra vilties. Min. A. Čaldwell 
atvyko į Vokietiją su iš anksto 
paruoštu planu pasirinkti ge
riausių imigrantų. Rado apie 20 
įvairių tautybių politinių pabė
gėlių. Jis lankė tų įvairių tauty
bių UNRA stovyklas, kalbėjo su 
stovyklų vadovais, kurių daugu
ma buvo amerikiečiai, anglai ir 
prancūzai. Beto, turėjo pasikal
bėjimus ir su įvairių tautybių 
komitetais, stebėjo tų politinių 
pabėgėlių kultūrinę veiklą, jų 
dainų koncertus, tautinius šo
kius ir t.t. Nustebino Australijos 
ministerio pranešimas, jog Aus
tralija priims imigrantus tik lie
tuvių, latvių ir estų kilmės. Ypač 
sunkiai išgyveno šį Australijos 
ministerio pranešimą gausiausia 
pabėgėlių tautybė - lenkai!

Pirmasis baltiečių politinių 
pabėgėlių laivas atplaukė į Aus
traliją 1947 m. gale ir vėliau se
kė eilė transportų. Iš viso iš 
Vokietijos į Australiją atvyko 
apie 10,000 lietuvių. Vėliau 
Australija priėmė ir kitas tauty
bes, nes baltiečiai į tuščia 
nentą buvo tik lašas statinėje. 
Nepaisant to, vietos gyventojai 
australai dar ilgą laiką visus imi
grantus vadino “baltais” (baits).

Neringa Ine. su Nek. Pr. Marijos Seserimis 
organizuoja ir praveda stovyklas 

"Neringos” stovyklavietėje, Vermonte

“NERINGOS” STOVYKLOS
LIETUVIŲ KALBA

liepos 1-7 d.d. - vaikams 6-10 metų 
liepos 8-22 d.d. - vaikams 10-16 metų 

liepos 22-28 d.d. - vaikams 13-16 metų 
liepos 29 - rugp. 4 d.d.. - šeimoms su mažais vaikais

ANGLŲ KALBA - LIETUVIŲ KILMĖS 
rugp. 5-18 d.d. - vaikams 7-16 metų 

rugp.18-21 d.d. - šeimoms su mažais vaikais
INFORMACIJA: 416-537-7363 e-mail: neringai@yahoo.com

Visus atvykusius imigrantus 
australai 3 savaitėms apgyven
dindavo valdiškose patalpose, 
aprūpindavo maistu ir rengdavo 
paskaitas apie Australiją: jos gi
minystę su Karališka Anglija ir 
tos karališkos giminės tąsą, pa
grindinius krašte įstatymus, pri
mindavo, kad mes čia nemoka
mai esame atvežti ir už tai dve
jus metus turėsime dirbti val
džios nurodytus darbus ir gau
sime priklausomą atlyginimą.

Didelis triukšmas dėl darbų
Po trijų savaičių visi gavo 

raštus, nurodančius, į kokį dar
bą ir kur turi vykti ir apytikrį 
atlyginimą apie 8-9 angliškus 
svarus per savaitę. Triukšmas 
kilo ne dėl atlyginimo, bet dėl 
darbų rūšies, ypač aukštąjį 
mokslą baigusių ir profesionalų. 
Gydytojai šlavė ligonines, inži
nieriai gavo ilgus guminius ba
tus ir specialias šluotas lyginti 
atvežtą juodą smalą ant naujo 
kelio. Aš, turėdamas porą dip
lomų - miškininko ir politinės 
ekonomijos, turėjau su dviem 
aboriginals eukalipto rastus ri- 
dinti į lentpjūvės pjūklus. Dveji 
nelengvi metai netruko prabėgti 
ir daug kas iš lietuvių surado 
darbus, artimesnius savo išsila
vinimui arba kūrė savo versla- 
mones.

Lietuvių bendruomenė
Atgijo VLIKO šūkis iš 1948 

m. - sukurti “Pasaulio lietuvių 
bendruomenę”. Dygo Lietuvių 
bendruomenės skyriai, kaip gry
bai po lietaus; Sidnio, Melbur
no, Adelaidės, Kanberos, Dži- 
longo, Hobarto, Petho ir t.t.

Kaip jau anksčiau minėta, 
senieji lietuviai turėjo savo Aus
tralijos lietuvių draugijos sky
rius, tačiau tarp jų ir naujųjų 
lietuvių nebuvo jokių nei orga
nizacinių, nei politinių priešta
ravimų. Visi senųjų lietuvių 
ALD skyriai įsijungė į Australi
jos lietuvių bendruomenės apy
linkes.

Laikui bėgant Bendruome
nė stiprėjo ir ūkiškai ir beveik 
visi jos skyriai įsigijo puošnius 
namus, vertinamus nuo 2 iki 4 
mil. dolerių.

ALB nesnaudė ir tautinėje- 
kultūrinėje srityje. Kas antri 
metai skirtingoje vietoje rengia
mos Australijos lietuvių dienos, 
įskaitant ir sportą. Jos užtrunka 
nuo Kalėdų iki Naujų metų.

Drumstėjos
Prieš 15 metų į Sidnį iš So

vietinės Lietuvos atvyko Rita 
Baltušytė (RB) neva gydytis. Ji 
paminėdavo, jog yra žurnalistė, 
dirbusi, ar redagavusi laikraštį 
“Jaunimo gretos”. Po kiek laiko 
“Mūsų pastogei” Bendruome
nės laikraščiui, buvo reikalingas 
redaktorius. RB buvo į tą vietą 
paskirta. Ilgai laukti nereikėjo - 
iš skaitytojų pasigirdo prieš RB 
priekaištai dėl jos tautinių ir 
religinių pasisakymų. RB vėliau 
išvyko į JAV. Kurį laiką ji tenai 
dirbo lietuvišką darbą, bet ir ten 
buvo atleista ir grįžo Australi- 
jon. Čia į “MP” laikraščio re-

dakciją nebuvo priimta. Bet po 
kelių metų redaktorius B. Žva- 
lys grįžo gyventi į Lietuvą, tad 
seni ginčai laikinai buvo pamirš
ti ir vėl RB buvo paskirta “Mū
sų pastogės” redaktore.

Tuo metu jau buvo iš Lietu
vos atvykusi antra lietuvaitė Ri
mantė Geli ir gavo darbą Aus
tralijos radijo valstybinėje stoty
je, kuri transliuoja imigrantų 
tautinėmis kalbomis jų progra
mas kartą per savaitę. Rimantė 
Geli susirado Rusijos konsulą 
Sidnyje Vladislovą Jonaitį lietu
vių valandėlės programai. Rusi
jos konsulas V. Jonaitis, išpasa
kojęs savo veiklą net Sovietų 
Sąjungoje, Afrikoje ir Azijoje, 
gale savo programos papasako
jo dabar lankęsis komunistų val
domame Vietname, prieš kurį 
JAV ir Australija kariavo. Jis 
ten radęs tvarką, ir žmonės esą 
patenkinti.

Rimantė Geli, sužavėta to
kiu Rusijos konsulo pranešimu, 
pakvietė jį dar į sekančią valan
dėlę.

Tai išklausęs paskambinau 
Rimantei Geli ir užprotestavau 
už pakvietimą į lietuviškos va
landėlės programą Rusijos kon
sulo, kuris užgyrė komunistinio 
Vietnamo gyvenimą dabar. Be 
to, apie tai parašiau trumpą 
straipsnį į ’’Mūsų pastogės” 
laikraštį, kurį redagavo RB. Ši 
redaktorė tyčia pridarė 10 klai
dų ir apačioje parašė: “(p. Ke- 
džio kalba netaisyta. Red.). Kai 
aš užprotestavu “Mūsų pasto
gės” leidėjų valdybai, tai vietoje 
RB atleidimo iš redaktorės pa
reigų buvo paskelbtas RB atsi
prašymas? Bet kaip gali RB būti 
laikraščio redaktore, jeigu ji tik 
labai trumpame straipsnyje darė 
net 10 klaidų!

Pašaipiai apie Lietuvos vėliavą
ALB atstovų suvažiavime 

Sidnio mieste 2000 m. pabaigo
je paskaitininkas dr. A. Kabaila, 
šalia tautinių klausimų, paminė
jo, jog lietuviai atvykstantieji iš 
Lietuvos nevengtų besąlygiškai 
smerkti komunizmo. RB, būda
ma “Mūsų pastogės” redakcijos 
narė, su tokia gilia pašaipa at
siliepė “MP” puslapiuose apie 
dr. A. Kabailos pasiūlymą: 
“Kaip praktiškai turėtų atrodyti 
tas besąlygiškas komunizmo pa
smerkimas? Ar gal reikėtų 
įrengti geltoną, žalią, raudoną 
kampelį su kokia klaupka, kur 
naujasis lietuvis galėtų viešai 
muštis į krūtinę, kad jam komu
nizmas niet-niet”.

Tokių komunizmo šalininkų 
priperėjo mums Marksas, En
gelsas ir mūsiškis Sniečkus! Blo
giausia, kad jų “nemato” net va
dovaujantys Bendruomenės na
riai.

Skaitytojų laiškai
Australijoje laikraščio skai

tytojai gali reikšti savo nepasi
tenkinimą parašydami laišką 
“Mūsų pastogės” leidėjų valdy
bai: “Kol RB bus ‘Mūsų pasto
gės’ redakcijoj, prašau nesiųsti 
man laikraščio”! Pakaks leidė
jams gauti bent 15 tokių laiškų, 
reiškiančių arti $1,000 nuosto
lių, ir klausimas išsispręs taikiu 
būdu.

Antras atvejis - Rimantės 
Geli pakvietimas Rusijos diplo
mato į lietuvišką valandėlę, ku
ris užgyrė komunistinę Vietna
mo valdžią, priklauso Sidnio lie
tuvių apylinkės valdybai. Jos 
atstovas turi nuvykti į radijo 
stotį su prašymu pakeisti dabar
tinę lietuviškos programos ve
dėją. Gavome sutikimą, pa
skelbti abiejuose lietuviškuose 
laikraščiuose apie kandidatui 
būtinus reikalavimus ir jo atlygi
nimą. Kandidatų netruks.

mailto:neringai@yahoo.com


Solistės Jonuškaitės 
šimtasis gimtadienis

Tėviškės žiburiai • 2001.III.20 • Nr. 12 (2663) • psl. 7

a KULTimEJE VEIKLOJE
IRENA SKOMSKIENĖ

Sausio 22 d. Vilniaus Meni
ninkų rūmuose paminėjome 
dainininkės Vincės Jonuškaitės- 
Zaunienės 100-tąjį gimtadienį.

Muzigologės Jūratės Vyliū- 
tės parengtame jubiliejiniame 
vakare skambėjo pačios solistės 
balso įrašai, J. Gruodžio harmo
nizuota lietuvių liaudies daina 
“Ėsk, karvute”, A. Kačanausko 
(žodž. Vienažindžio) “Kur pra
puolė tas kelelis”, A. Račiūno 
(žodž. autoriaus) “O, ar atminsi?”

Dokumentinis filmas nukė
lė mus į solistės tėviškę - Suba
čiaus km., o prisiminimais pasi
dalijo dainininkę vienaip ar ki- 
tap pažinoję asmenys: teatrolo- 
gas Antanas Vengris, 92 m. An
tanas Sprindys (buvęs Vincės 
Jonuškaitės bendradarbis, Kau
no operos teatre), balerina Alio- 
dija Ruzgaitė, Birutė Vizgirdie
nė (solistė, išveivijos atstovė).

Iš kitų pasisakymų, doku
mentinio filmo ir .muzikologės 
Jūratės Vyliūtės pranešimo - 
klausytojai, kurie niekada nepa
žinojo Vincės Jonuškaitės, susi
darė puikų “neakivaizdinį” jos 
asmenybės ir kūrybinį portretą. 
Ši garsenybė Kauno Valstybinės 
operos teatre dainavo visus pa
grindinius mezzosopranui skir
tus vaidmenis. Visų jų kūrybinė 
viršūnė - “Carmen”, tempera
mentinga ir sceniškai žavinga. 
Kaip liudija ją savo akimis matę 
scenoje - kortų būrimo ir baig
minėje scenoje ji buvo nepakar
tojama. Tų momentų neužgožė 
nė pusšimtis metų. Visi kalbėto
jai pabrėžė, kad Vincės Jonuš
kaitės asmenybė pasižymėjo ne
paprastu kuklumu - niekada 
nebuvo pasipūtusi ir nesididžia- 
vo savo padėtimi, nors buvo ir 
garsenybė ir ne bet kokia ponia 
- o ministerienė (užsienio rei
kalų ministerio žmona).

Su visais būdama maloni ir 
paprasta, Vincė Jonuškaitė pel
nė visų ją pažinojusių pagarbą ir 
simpatiją. Ypač ją vertino tuo
metinės jaunosios kartos mūsų 
kompozitoriai modernistai - J. 
Gruodis, V. K. Banaitis, VI. Ja- 
kubėnas, kurių originalias dai
nas ji dainavo su malonumu, 

Toronto Maironio mokyklos kanklininkės su savo mokytojomis: vidu
ryje Ž. Janeliūnienė ir J. Danaitienė. Jos atliko Vasario 16 programos 
meninę dalį Delhi lietuviams Nuotr. N. Benotienės

Pavasaris Lietuvoje
Einu per gimtąją vaikystės pievą - $
Aš čia pažįstu viską jau seniai: J
Aplink pražydusios man lenkias ievos, $
Purienos prausiasi rasos lašais... j
O riešutas jau pumpurus brandina, j
Iš beržo laša nuostabi sula, i
Ištroškus pieva geria pienių vyną... - $
Visur visur čia - mano Lietuva! J

Sidabru žėri aukštų gervių takas, (
Į saulę kyla vyturio daina, į
Prie mano kojų šaltinėlis šneka, j
Bučiuojas su žilvičio šakele... |

§ Naktim mėnulis pjautuvą kabina, 5
Žvaigždynai atsispindi sietuvoj, $
Ištroškus pieva geria pienių vyną...- (
Visur gražu manojoj Lietuvoj! $

Mane apjuosia tiršto rūko juosta, 5
J Rankas bučiuoja vakaro vėsa. $
j Kai negaliu sudėti aš nė bluosto, Į

Vaikystės pievomis braidau viena. Įį
Pražydęs takas slepias į pušyną,
Žaismingai skamba paukščių oktava, (

‘ Ištroškus pieva geria pienių vyną...- 5
Visur visur čia - mano Lietuva! |

Irena Vaičiulytė-Bradaitienė į

nerūšiuodama į “nepatogiai” ar 
“per sunkiai” parašytą muziką. 
Savo rečitaliuose (tai buvo nau
jiena Kaune, kur soliniai kon
certai buvo tik instrumentinė 
muzika) solistė sistemingai sklei
dė savo bendraamžių (tada ig
noruojamų) vokalinę kūrybą. Ji 
pirmoji Lietuvoje atliko ir J. 
Karoso, K. Griauzdės, J. Pakal
nio, A. Račiūno ir kt. dainas, ku
rias 1937-1940 m. atliko gastro
liuodama po Lietuvos provinciją.

Kaip teisingai pastebėjo ir 
pabrėžė muzikologė Jūratė Vy- 
liūtė, minima solistė nesiribojo 
operos žvaigždės aureole, ją 
traukė ir paprasta liaudies dai
na, todėl Vincę Jonuškaitę rei
kia prisiminti ir kaip lietuvių 
liaudies dainos atlikėją tiek Lie
tuvoje, tiek išeivijoje.

Vakarą-prisiminimą nepap
rastai pagyvino Vincės Jonuš
kaitės operinis repertuaras, at
liekamas nūdienos operos jau
nųjų solisčių - mezzosopranų. 
Eugenija Klivickaitė padainavo 
DALILOS ariją iš Č. Saint- 
Saens “Samsonas ir Dalila” ir 
romansą iš A. Ponchieli operos 
“Gioconda”, Nomeda Kazlaus
kaitė atliko čigonės dainą iš Ž. 
Bizet “Carmen”, įneša Linabur- 
gytė padainavo Minjon ariją iš 
A. Thoma operos “Mignon” ir 
Segediliją iš Ž. Bizet “Carmen”.

Iš Vincės Jonuškaitės tėviš
kės atvykusi mokytoja Nijolė 
Letkauskienė pasakė, kad Suba
čiaus pradinė mokykla yra pava
dinta Vincės Jonuškaitės vardu 
ir jos atminimas gimtinėje yra 
gyvas.

Vakarą vedančioji Jūratė 
Vyliūtė pageidavo, kad būtina 
šioje mokykloje įsteigti parodą 
arba net muziejų solistei Vincei 
Jonuškaitei.

Jubiliejinio vakaro puošnią 
aplinką labai praturtino solistei 
skirta paroda iš Teatro, muzi
kos ir kino muziejaus fondų 
(parengė Alė Gutauskienė).

Jubiliejino vakaro rėmėjas 
- akademinio skautų sąjūdžio 
Vydūno fondas (JAV).

Toronto Maironio mokyklos V ir VI skyriaus mokiniai su muzikos mokytojais - Dalia Viskontiene, Anita 
Puodžiūniene, Andriumi Rusinu. Trūksta Lilijos Turūtaitės

Lietuvoje paruoštas filmas “Attila”
ALGIRDAS GUSTAITIS
Maždaug nuo III š. pr. Kris

tų Mongolijoje susijungę karin
gi mongolai ir jiems pritarian
tieji, vadinti hunais, pradėjo 
pulti kiniečius, užėmė daug jų 
žemių. Gindamiesi kiniečiai 
pastatė didžiąją sieną, bet hunai 
ir tokią kliūtį pralaužė. Jie neėmė 
belaisvių, vietoje žudė nugalė
tuosius. Buvo labai geri raiteliai, 
puikiai naudojo ne tiktai kardus, 
bet ir ietis, lankus su strėlėmis.

Jie patraukę Europos link, 
pasiekė Uralo ir Juodosios jūros 
pakraščius. Siaubingai žudę nu
galėtuosius, teriojo Trakiją (lot. 
Thracia, Europa į šiaurę nuo 
Graikijos). Pasiekė Dunojų, Itali
ją, grasino Romai ir Vatikanui.

Šimtmečiams slenkant, hu
nai vis dar siautėjo mažesniuose 
plotuose, siekė Baltijos pakraš
čius, Reino upę. V š. po Kr. hu
nų valdovas Attila su broliu 
Bleda įsitvirtino tarp Reino ir 
Juodosios jūros; 452 m. užėmė 
dalį Italijos, Milaną. Grasina
mas Popiežius sugebėjo dova
nomis atsipirkti. Attila mirė 453 
m. Netrukus jo užvaldyti kraštai 
išsilaisvino. Filme “Attila” ro
domi paskutinieji Attilos valdy
mo metai.

Puola hunai
Filmo pradžioje - ramiai 

gyvenantis kaimas. Vaikštinėja 
vištos, gyvuliai. Staiga klyksmas, 
šauksmai - pikti raiteliai puola 
iškeltais kardais. Krenta gynė
jai, bėgantieji slėptis žudomi. 
Jaunas berniukas, palindęs po

Klaipėdos televizijai -10 metų!
JUSTINA TRILIKAUSKIENĖ

Klaipėdos Muzikos centre 
pilna salė prisirinko žmonių į 
Klaipėdos televizijos 10-mečio 
paminėjimą - koncertą. Dauge
lio įstaigų bei firmų atstovų su 
pačiomis gražiausiomis puokš
tėmis gėlių rankose lipo į sceną 
ir išsakė linkėjimus. Vedantieji 
kvietė į sceną žmones, kurie per 
tuos 10 metų atidavė savo kūry
binę energiją televizijos darbui.

Susirinkusiems koncertavo 
Klaipėdos muzikos teatro artis
tai, studentų choreografų an
samblis “Saltanda” ir muzikinis 
ansamblis “Ventus Maris”, pra
moginių šokių ansamblio “Žu
vėdra”, gerai žinomo užsienyje 
kaip konkursų laureatai, atsto
vai, tautinio šokio “Žilvinas” ir 
vaikų šokio “Junga” ansamblių 
šokėjai, “Uostamiesčio muzi
kantai”, dainų ansamblis “Prisi
minimas”, džiazo ansamblis, 
“Beach blues band”, Parodijos 
teatras, solistai Antanas Čapas, 
Jonas Tarasevičius, Benhardas 
Calzonas ir kiti. Visi dalyviai ga
vo gėlių. Televizijos vedantieji 
dėkojo visiems rėmėjams. Foje 
grojo “Šeimynos” ansamblis. 
Baigmėje, atsistojus visiems sa
lės žiūrovams, skambėjo “Už 
mūsų jaunas dieneles”, atlie
kant “Prisiminimo” ansambliui 
ir pritariant žiūrovams.

Nauja tradicija Lietuvoje 
tapo šiuolaikinio šokio vakarai, 
festivaliai. Be “Polėkio” ir “Au
ros”, turinčių jau savo mokyklą, 
didesniuose miestuose įsisteigė 
naujos grupės. Tačiau šį kartą 
Klaipėdos Dramos teatre šoko 
specialistai, choreografai, Muzi
kinio teatro šokėjai “Alter ego”, 
kurių atlikimas, režisūra, efek
tai, plastika, niuansai turi giles
nį vidinį pasiruošimą, o tempe
ramentas ir atlikimo technika 
įgalina sukaupti dėmesį ir sekti 
judesių seką. Apmaudu buvo 
neišvysti scenoje žadėtos Kauno 
“OFF” grupės. Tačiau Vilniaus 

ratais, mato kaip jį gynusį mo
tina ir tėvas nužudomi.

Berniukas bando pabėgti. Jį 
pasiveja pora raitų užpuolėjų. 
Atsiviję pikti vyrai liepia berniu
kui klauptis, pasiduoti. Jis ra
miai stovi. Klaupkis! Jis tebe
stovi. Raitelis įsideda ilgą strėlę, 
kuri zvimbdama įsminga prie 
berniuko kojų. Jis trumpai žvilg
teli, staiga ištraukia strėlę ir ja 
duria raiteliui į pilvą, greitai už
šoka ant arklio, pabėga ir dingsta 
gamtoje. Sužinome, kad to 
narsaus berniuko vardas Attila.

Berniukas užauga tvirtu, ve
riančiomis akimis, vyru. Telkia 
sau paklusnią kariuomenę. Lai
mėtos kautynės jam teikia gar
bę, stiprina karių paklusnumą. 
Tinkamu metu pakelia žvilgantį 
kardą, šaukia, jam paklusni ka
riuomenė šaukia dar garsiau, 
pritariančiai. Attila - karių my
limas vadas.

Filme kitokia mintis, veiks
mas kitur. Roma ir romėnų ka
riuomenė buvo galybė. Romos 
gatvėmis gražiai žygiuoja romė
nų kariuomenė. (Prisimename - 
tai Lietuvos kariuomenės kariai, 
paskolinti filmui). Vilniuje pa
statyti į Romos namus panašūs 
statiniai sumaniai nufilmuoti - 
atrodo kaip tikri. Gatvėje minia 
sveikina žygiuojančius.

Pilių puolimui naudotos di
delius akmenis sviedžiančios 
mašinos, kurios po keletą ar 
keliolika kartų trenkia į tvirtą 
mūro sieną, iki pradeda trupėti, 
sugriūva. Laukiantieji pėstinin
kai žino kaip veržtis tolyn į pilį.

grupė “Fabrikas No. 6” savo rau
dona apranga bandė išreikšti 
savo siužetą. Šie šokių vakarai 
rodomi Klaipėdos dramos, Kau
no ir Vilniaus jaunimo teatruose.

Laiškų knyga “Pokalbiai”
Mano rankose -nuostabi 

dovana, Kauno “Atminties” lei
dyklos 2000-aisiais metais išleis
ta dviejų didžių rašytojų - Kau
ne gyvenančio muziko, daugia
mečio chorų vadovo, 4 harmo
nijos vadovėlių autoriaus, įvai
riausių straipsnių, eilėraščių rin
kinio “Įklimpęs laikas”, Čikagos 
literatūrinio konkurso “Laiškai 
lietuviams” laimėtojo, romano 
(trilogijos) “Ražienos” dr. K. 
Griniaus fondo literatūriniame 
konkurse Montgomeryje laimė
jusio Il-ąją premiją, autoriaus, 
Lietuvos rašytojų sąjungos na
rio, mano dėdės Vytauto Čep- 
liausko (tėčio brolio) ir Los An- 
džele gyvenusios romanų “Pa
slėpta žaizda”, “Daubiškės inte
ligentai”, lyrikos knygų “Viligai- 
tė” ir “Dirvonų dukterims”, 9 
knygelių vaikams-jaunimui, iš
leistų Amerikoje, Kauno “Var
po” leidykloje išleistos “Viltra
kių vaikai”, “Nardžio pulkas” ir 
“Erelio kuorai” autorės, išgyve
nusios 90 metų ir neseniai miru
sios Petronėlės Orintaitės rašy
tojo laiškai rašytojui - knyga 
“Pokalbiai”.

“Tai retas atvejis XX am
žiaus pabaigos kūrybos pasauly
je - rašytojo laiškai rašytojui, - 
įvadiniame žodyje rašo Lietuvos 
rašytojas Robertas Keturakis. - 
Niekur kitur tokių dalykų nere
gėsime, kur žmogaus atsivėri
mas būna betarpiškesnis ir neti- 
kėtesnis. Šiuose puslapiuose 
girdisi du balsai, kupini dosnu
mo ir pasitikėjimo, kūrybos rei
kalų, eilėraščių, kasdienybės 
vertinimų, buities detalių. Iš jų 
gyvenimo mums atsiveria mažu
tės properšos, šie laiškai dar ku
pini alsavimo, susidomėjimo, 
nustebimo, atidumo ir meilės”.

Didžiuliais degančiais komuo- 
liais, lekiančiais žemyn, išardo 
karių rikuotę, kelia paniką. 
Daug žūstančių, kardais, ietimis 
ieškančių pergalės.

Artistai tinkamai vykdo už
duotį. Jie geri, rankraštis silpnesnis 
pirmoje dalyje, režisūra tinkama.

Attila, lydimas pergalingų 
mūšių, nutaria pailsėti. Pasiren
ka gražią moterį. Pirmą poves
tuvinę naktį (taip rodo ekrane) 
jaunoji pasiūlo, pagal šio krašto 
papročius, išgerti smagesnei 
nuotaikai, atsipalaiduoti. Attila 
sutinka, paima naujos žmonos 
paduotą auksinę taurę, greitai 
išgeria, krenta lovon ir... staiga 
miršta. Greta sėdi jo pasirinkto
ji, nunuodijusi savo vyrą. Ji išlie
jo ilgai nešiotą skausmą - atly
gino Attilai už anksčiau Jo nu
žudytus jos artimuosius. Žinojo, 
tuo baigsis ir jos gyvenimas.

Iškilmingomis Attilos laido
tuvėmis istorinis filmas bai
giamas.

Attilai žuvus, neatsirado jį 
sugebėjusių tinkamai pakeisti. 
Hunų galybė pradėjo irti, su
griuvo. Daug pavergtų tautų 
išsilaisvino, pradėjo gyventi ne
priklausomai.

Filmas “Attila” daugiausia 
taikomas televizijai. Los Ange
les ir kituose didžiuosiuose 
Amerikos miestuose matėsi' di
delių plakatų garsinančių kelių 
valandų naują filmą, kuris gali 
būti lyginamas su “Kleopatra”, 
“Ben Hur” ir kitais.

Rašo ir kalba gamintojai
Filmo “Attila” gamintojas 

“USA Network” paskelbė vado
vavusių, dalyvavusių vaidintojų 
sąrašą; mažą jų dalį primename.

Direktorius - Dick Lowry, 
autorius Robert Cochran, reži
sieriai - Michel Joyse, Sean 
Daniel, James Jacks, Caldecot 
Chubb, redaktorius - Tod Feur- 
man. Lietuvoje gamybos direk
torė - Lineta Miseikytė, antri
ninkų (stunt) vadovas - Saulius 
Janavičius, karys - Aurimas 
Meliešius, romėnų karininkas - 
Jurgis Domaševičius, romėnų 
kareivis - Ignas Miškinis, pir
moji moteris - Neringa Varne
lytė, hunų karininkas - Tauras 
Čižas, pasiuntinys - Henrikas 
Celencevičius, nuodais patar
naujantis - Dainius Kazlauskas, 
akušerė - Elvyra Žebertavičiū- 
tė, “King Cnute” - Ramūnas 
Abukevičius, Meloch - Andrius 
Žebrauskas, pirmas klientas - 
Darius Miniotas, antras klientas 
- Darius Miniotas, tarnaitė - 
Dalia Michelevičiūtė, Livius - 
Marius Vilūnas, Priscus - Ra
mūnas Rudokas, Verona - Ga
bija Jaraminaitė, Bleda - Ro
bertas Kupstas Byla..

Pagrindiniai artistai: Ger
ard Butler - Attila, Powers Bo
othe - Flavius Aetius, Simmone 
Jane MacKinnon - N’Kara, 
Tommy Flanagan - Bleda, Ste
ven Berkoff - King Rua, Rollo 
Weeks - jaunas Attila, Reg 
Rogers - Valentinan, Vakarinės 
romėnų imperijos imperatorius.

Pagarba Lietuvos kino filmų studijai
Reikia dėkoti Lietuvos kino 

filmų studijai: kad sugebėjo įti
kinti didelę amerikiečių filmų 
bendrovę “USA Network” tokį 
didžiulį, sudėtingą filmą ištisai 
statyti Lietuvoje; kad atrado 
artisčių, artistų, tinkamų kito 
krašto, kitos kultūros žmonėms 
reikiamai pavaizduoti; kad Lie
tuvos vyriausybė parūpino rei
kalingus plotus filmavimui; kad 
Lietuvos kariuomenė leido nau
dotis 500 Lietuvos kareivių kau
tynėms, eisenų scenoms; kad 
lietuvių talkininkai buvo tvar
kingi, paliko gerą įspūdį ameri
kiečių režisieriams, vadovams.

Vasario 16-tosios gimnazija 
savo veiklos 50-metį paminėjo 
š.m. vasario 17 d. BNS praneši
mu, minėjimas pradėtas Mišiomis 
Hiutenfeldo katalikų šventovėje 
ir lietuviškomis pamaldomis evan
gelikų šventovėje. Miestelio sa
lėje kalbėjo gimnazijos direkto
rius Andrius Šmitas, svečiai iš 
Lietuvos, Vokietijos, JAV. Me
ninę programą atliko gimnazijos 
moksleiviai. Pratęsiant sukakties 
renginius numatytas buvusių mo
kinių ir mokytojų susitikimas 
gimnazijoje per Jonines, birželio 
23 d. Prisimintina, kad Vasario 
16-tosios gimnaziją įsteigė Vokie
tijos lietuvių bendruomenės val
dyba, kurios pirmininku tuomet 
buvo Pranas Zunde. Šiuo metu 
gimnazijoje mokosi apie 100 
moksleivių.

Prancūzų kultūros centras 
Vilniaus “Lėlės” teatre š.m. va
sario 12 d. surengė Prancūzijos 
marionečių teatro aktoriaus Mas
simo Schusterio spektaklį “Gry
bas - vieša išpažintis, lavonas ga
rantuotas”. Tai rašytojo Fr. Kaf- 
kos pasaulis komunistinėje Bul
garijoje. Aktoriaus vaidintas per
sonažas - nuo pat vaikystės prie
spaudos gniaužtuose, nuo kurių 
tegalima pabėgti pačiam pasine
riant į niekšybę. Spektaklis vyko 
prancūzų kalba, dalyvavo kontra- 
bosininkas P. Fenich, saksofoni
ninkas R. Imbert, paryškindami 
vaidinimą džiazo muzika.

Vilniaus knygų mugė buvo 
atidaryta š.m. vasario 8 d. “Li- 
texpo” parodų rūmuose. Dalyva
vo beveik 90 leidyklų, 11 knygų 
prekybininkų, 12 draugijų, sąjun
gų, fondų, 7 institutai, 5 užsienio 
kultūros centrai. Šios mugės nau
jiena - rašytojų kampas, kuriame 
autoriai pasirašinėjo savo kūri
nius. Atidaryme kalbėjęs seimo 
pirmininkas A. Paulauskas tarp 
kitko leidykloms palinkėjo nepri
trūkti skaitytojų. O mugės rengė
jai sakė, kad nemaža dalis knygos 
mylėtojų nebeperka knygų knygy
nuose, o laukia kasmetinės Vil
niaus knygų mugės, kuri šiemet 
jau antroji. Mugės lankytojus šį 
kartą sudomino kino menininkas 
Jonas Mekas iš Niujorko,, tautie
čius supažindinęs su savo nauja 
knyga “Dienoraščiai”. Ta proga 
buvo parodytas A. Maceinos fil
mas apie 1997 metų J. Meko vieš
nagę Lietuvoje “Aš radau”. Po
kalbyje konferencijų salėje J. Me
kas pasakojo apie savo naująjį fil
mą, knygą ir grožio sampratą, 
dėstė savo pažiūras apie kultūrą, 
prisipažino esąs “iš viso negalvo
jantis žmogus”, kurio originali ir 
smarkiai šuoliuojanti kūryba yra 
verčiama į kitas kalbas.

Lietuvos ambasadoje Vašing
tone, kaip ELTA rašo, artėjant 
Nepriklausomybės šventei, buvo 
atidaryta jauno dailininko iš Či
kagos Rimo Čiurlionio darbų pa
roda. Atidaryme kalbėjęs amba
sadorius St. Sakalauskas pažymė
jo, kad Lietuvos ambasada išpuo
selėjo gražią tradiciją - valstybi
nių švenčių progomis pristatyti 
lietuviškos kultūros pasiekimus. 
Parodos atidaryme dalyvavęs bu
vęs JAV gen. konsulas Leningra
de Thomson R. Buchanan Lietu
vos ambasadai perdavė dail D. 
Tarabildienės kūrinį “Paveikslas 
be kaukės” (1978 m.), kurį jam 
lankantis Vilniuje įteikė miesto 
savivaldybė. Paveikslo reikšmę 
(Rūpintojėlis su erškėčių vainiku) 
jis tada gerai supratęs. Dovanotas 
paveikslas papildė ambasados 
Vašingtone dailės rinkinį.

Naujai Čikagoje pradėto leisti savaitraščio “Amerikos lietuvis” 
kolektyvas: Sandra Tamašaitytė, Bronius Abrutis (leidėjas), Vaiva 
Ragauskaitė Nuotr. Ed. Šulaičio

Lietuvos kultūros ministerija 
sumanė pagyvinti profesionalaus 
teatro, muzikos, šokio meno veik
lą ir paskelbė 2001 metų profesi
onalių kūrybinių projektų priėmi
mą. Pareiškimus profesiniai me
nininkai bei vadybininkai turi 
įteikti iki š.m. kovo 12 d. Projek
tus vertinant, bus atsižvelgta į 
įdėjos originalumą, apimtį, socia
linį ir kultūrinį aktualumą, kūry- 
binį-techninį pajėgumą ir kitus 
privalumus. Kaip ELTA pažymi, 
festivalių bei kiti neprofesionalūs 
projektai, nebus remiami.

Prof. Viktoruos Daujotytės 
naujos studijos “Literatūros filo
sofija” sutiktuvės įvyko Vilniaus 
paveikslų galerijoje š.m. vasario 
13 d. Dalyvavo žinomi rašytojai ir 
filosofai, muzikinę dalį atliko Rū
tos ir Zbignevo Ibelhauptų forte
pijoninis duetas, dainavo sol. Re
gina Maciūtė. Kaip ELTA pažy
mi, knygos autorė teigia, kad lite
ratūros filosofija nėra pradeda
ma, ji prasidėjusi kartu su litera
tūra; atidžiau įsižiūrint į lietuvių 
estetinę mintį, nesunku pastebėti 
ir filosofinio požiūrio. Manoma, 
kad ši knyga, kaip vadovėlis, pa
dės studentams humanitarams 
plačiau ir giliau žvelgti į literatū
ros reiškinius.

Valstybinės kultūros ir meno 
premijos buvo įteiktos preziden
tūroje Vasario 16-tosios išvakarė
se. Iškilmėje dalyvavo preziden
tas V. Adamkus, buvęs prez. A. 
Brazauskas, kultūros ministeris 
G. Kėvišas, kiti meno ir kultūros 
darbuotojai. Už paskutiniųjų pen- 
kerių metų kūrybą premijos įteik
tos dailininkams E. Cukermanui, 
D. Kasčiūnaitei, A. Jacovskiui, 
rašytojams R. Granauskui, T. 
Venclovai, N. Miliauskaitei, solis
tei I. Milkevičiūtei, aktoriui VI. 
Bagdonui. Kaip ELTA praneša, 
prezidentas sveikindamas laurea
tus pabrėžė, jog “esame stiprios 
kūrybos, taigi - ir viltingos atei
ties kraštas”. Po iškilmės laurea
tai ir svečiai buvo pavaišinti.

Apie Lietuvos diplomatuos 
brendimą monografiją parašė is
torikė Aldona Gaigalaitė. “Švie
sos” leidyklos išleista knyga, pa
vadinta “Lietuva Paryžiuje 1919 
metais”. Jos pasirodymu 1999 
metais paminėtas Paryžiaus Tai
kos konferencijos 80-metis. Kaip 
ELTA skelbia, šiuo leidiniu mė
ginama panaikinti istoriografijoje 
iki šiol buvusią spragą, nes šia te
matika neturėjome nei atskirų ty
rinėjimų nei išsamesnių straips
nių. Autorei taipgi rūpėjo paro
dyti Lietuvos užsienio politikos 
bei jai vadovavusių inteligentų 
elito brendimą, pasiruošimą dip
lomatinei veiklai. Autorės teigi
mu, ruošti monografiją šaltinių 
užtekę; pasinaudota ir ilgamečio 
diplomato Petro Klimo atsimini
mų knygomis. Monografijos su
tiktuvės įvyko š.m. vasario 22 d. 
Lietuvos mokslų akademijoje.

Lietuvos mokslo premijų 
laureatai paskelbti š.m. vasario 
13 d. Kaip ELTA rašo, 2000 metų 
fizinių mokslų srityje premijos 
skirtos dviem mokslininkų gru
pėm: A. Dargiui, A. J. Kundrotui 
ir N. Zurauskienei už darbų ciklą 
“Smūginė ir tunelinė jonizacija 
puslaidininkiuose”; P. A. Vaške
liui, E. Norkui ir Z. Jusiui už dar
bų ciklą “Autokatilizinės metalų 
jonų redukcijos procesų tyrimas 
(1990-1999)”. Biomedicinos srity
je premijas gavo V. Kontrimavi
čius ir M. Žemaitytė; technologi
jos mokslų srityje - A. Baublys, 
R. Palšaitis ir kt. Suk.
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PRISIKĖLIMO
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

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

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind.......................3.55%
180-364 d. term.ind..................... 3.55%
1 metų term. Indėlius.............. 3.85%
2 metų term. Indėlius.............. 4.00%
3 metų term, indėlius.............. 4.20%
4 metų term, indėlius.............. 4.35%
5 metų term, indėlius.............. 4.70%
1 metų GlC-mėn.palūk...............3.60%
1 metų GlC-met. palūk...............4.10%
2 metų GlC-met. palūk...............4.25%
3 metų GlC-met. palūk...............4.45%
4 metų GlC-met. palūk...............5.00%
5 metų GlC-met. palūk...............5.05%
RRSP, RRIF Ir OHOSP

“Variable"...............................3.55%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind.... 4.35% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind.... 4.50% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind.... 4.75% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind.... 5.25% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind.... 5.30% 
Taupomąją sąskaitą iki........... 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

Asmenines paskolas 
nuo...................8.25%

Sutarties paskolas 
nuo...................8.25%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų...... ................ 6.95%
2 metų.......................7.05%
3 metų.......................7.20%
4 metų.......................7.40%
5 metų.......................7.50%

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

Duodame komercinius 
mortgičlus iki $750,000.

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

Kiti patarnavimai INTERAC-PLUS kOftOlė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

2373 Bloor St. West
Tel. (4i6) 763-5677

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 37?%

♦ 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)

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 SIX POINT ROAD 

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

MBBBHIMHBHUBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
rov/kl Lepage 

IIII lllllll 111III III

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

A/4MO {VERTINIMAS 
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.

Vasario 16-tosios skautų iškilmingoje sueigoje Anapilyje vasario 11d.

Skautų veikla
• Šv. Kazimiero, skautų-čių 

Globėjo šventė šiemet vyko Anapi
lio salėje. “Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntai, skautininkių-kų dr-vės, tėvų 
komitetas su pirm. ps. O. NarušSe- 
nė ir ižd. D. Karosu užėmė virtuvę 
ir parapijos salę valgyklai. Draugo
vės patogiai išsidėstė didžiojoje sa
lėje: “Romuva” su pirm. j.s. R. 
Sriubiškiu, Skautų-čių tiekimo sky
rius, abu tuntininkai su vertingais 
laiminkiais-loterija ir Giliukų-Lieps- 
nelių, vadov. ps. D. Petrauskienės 
su viliojančiom gėrybėm. Sceną už
pildė skautininkių-kų s. E. Simonavi
čienės ir K. ir J. Batūrų surengta 
didžioji loterija. Bilietus platino v.s. 
V. ir L. Sendžikai ir D. Keršienė. 
Lietuviškos skautybės fondo įgalio
tinis j.s. A. Empakeris, padedant 
v.s. M. Vasiliauskienei, surinko 
$260 aukų. Baigus pasiruošimus, 
vienetai išsirikiavo prieš paviljo
nus. Lietuvos kankinių parapijos 
klebonas prel. J. Staškevičius atida
rė mugę atrišdamas tautinių juostų 
mazgą. Po atidarymo visi ėjo į šven
tovę išklausyti Mišių ir pasimelsti. 
Mišias atnašavo ir pamokslą pasakė 
klebonas. Giedojo “Angeliukų” 
choras, vad. muz. N. Benotienės. 
Skaitinius atliko, aukas nešė skau- 
tės-tai. Po Mišių jie skubėjo prie 
savo paviljonų. Svečiai vaišinosi tė
vų komiteto pagamintais skaniais 
cepelinias, koldūnais, kugeliu.

Paviljonus patraukliai įsiruošė 
vyr.sk-čių Kunig. Birutės dr-vė, 
vad. ps. J. Ruslienės ir ps. D. Ste
ponaitienės, ps. A. Škėmienės, v.s. 
G. Tarvydienės. Ši dr-vė pirmąją

mugę surengė 1958 m. Akį traukė 
jūrų sk-tų Herkaus Mantės įgulos 
paviljonas vad. j.ps. dr. E. J. Birgio- 
lo, padėj. ps. A. Šileikos ir kitų. Sa
lia jų j.s. E. Namikienė su Palangos 
gintaro papuošalais; DLK Mindau
go sk-tų dr-vė, vad. S. R. Kalend
ros, padėjėjo M. Sungailos ir glo
bėjo v.s. fil. A. Dailydės, skautų-vy- 
čių ir jų kandidatų Romo Kalantos 
dr-vė, kuriai šiuo metu vadovauja 
tunt. S. M. Rusinas ir ps. P. Pet
rauskas; “Dainos” skaučių draugo
vė, vad. S. fil. N. Simonavičienės; 
prityrusių sk-čių “Mirgos” dr-vė, 
vad. ps. I. Petrauskienės su užrašu 
“Lamžirgiai”, DLK Vytauto vilkiu
kų dr-vė, vad. sk.v. v.sl. V. Ruslio, 
pavadutojo A. Janušonio; DLK 
Gedimino prityrusių sk., vad. s.fil. 
A. Simonavičiaus ir ps. P. Petraus
ko; Giliukų ir Liepsnelių dr-vė, 
vad. D. Petrauskienės, “Rūtos” 
paukštyčių dr-vė, vad. vyr. sk-tės R. 
Vanagaitės; “Vaidilučių” vyr.sk-čių 
dr-kė - vyr.sl. D. Bekerienė ir pava
duotoja Ginčiauskaitė. Šioje 43- 
čioje Kaziuko mugėje paviljonai tu
rėjo įvairių rankdarbių, įvairiausių 
pyragų, saldainių, riestainių, grybų, 
šaldytų koldūnų, žaislų. Vyko ma
žos loterijos, kompiuteriniai žaidi
mai. Didžiausia ir populiariausia 
buvo skautininkių-kų suorganizuo
ta s. E. Simonavičienės ir K. ir J. 
Batūrų loterija su vertingais laimi
kiais. Visi vienetai, baigiantis mu
gei, jautėsi pavargę bet patenkinti, 
galėję sutelkti šiek tiek lėšų savo 
vienetui. Atsisveikinta iki kitų me
tų. F.M.

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tų partijos smarkiai pralaimėjo.
Kalėdinis pobūvis ambasa

doriui buvo nesėkmingas, nes 
prireikė ieškoti kito darbo. Am
basadorius Danijai per pobūvį 
gerokai įsilinksminęs griebė jau
nesniąją tarnautoją ir bandė nu
plėšti nuo jos drabužius. Tar
nautoja, bijodama prarasti dar
bą, nesiskundė, bet, atroto, kaž
kas iš tarnautojų matė ir prane
šė Užsienio reikalų ministerijai. 
Ambasadorius iš Danijos buvo 
atšauktas, nes ir šiaip ministeri
ja yra kaltinama, kad slepia dip
lomatų nusikaltimus.

Pavasarėjant upėse, eže-
ruošė ir pajūryje vaikai dažnai 
mėgsta paplaukioti ant ledo ly
čių. New Foundland’e, Pouch 
įlankoje, 18 km. atstumu nuo 
St. John’s, trys paaugliai, maž-

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS♦m
PARAMA

AKTYVAI per 120 milijonų dolerių

daug 50 m. nuo kranto šokinėjo 
ant ledo lyčių. Sustiprėjus vėjui 
buvo nunešti toliau nuo kranto 
ir bangos du nuplovė į vandenį; 
trečias, juos bandydamas gelbėti 
pats įkrito. Ketvirtam pavyko 
pasiekti krantą. Vandens tem
peratūra buvo 2°C. Krante susi
rinko daug žmonių, valtys ir 
sraigtasparniai bandė juos su
rasti, turėjo sutikti su tuo, kad 
jie paskendo. Iki šiol du lavonai 
buvo išgriebti. Paskutinėmis ži-' 
niomis, ir trečias skenduolis su
rastas. B.St.

Nuotr. I. Meiklejohn

Sportas 
Žinios iš Lietuvos

KREPŠINIS: Kauno sporto 
halėje praėjusį šeštadienį įvyko 
LKL Žvaigždžių diena. Stebint 
4000-čiams žiūrovų naujai sugalvo
tas rungtynes tarp “Vilkų” (gimę 
1975 m. ir anksčiau) ir “Erelių” (gi
mę 1976 m. ir vėliau) 124:120 lai
mėjo “ Vilkai”. Vilniaus “Lietuvos 
ryto” krepšininkas, 208 cm ūgio 
Robertas Javtokas įdėjo kamuolį į 
365 cm aukštyje buvusį krepšį ir pa
kartojo pasaulio rekordą. LKL ge
riausio metiko laurai teko Kauno 
“Žalgirio” gynėjui Donatui Slani- 
nai, laimėjusiam tritaškių metime. 
Naudingiausias žaidėjas - 26 metų 
“Žalgirio” vidurio puolėjas ukrai
nietis G. Chižniak, atstovavęs “Vil
kų” komandai, gavo 4000 litų prizą, 
be to, jam ir visiems konkursų nu
galėtojams buvo įteiktos stiklinės 
krepšininko statulėlės. SUPROLY- 
GOS rungtynes Vilniaus “Lietuvos 
ryto” krepšininkai 99:83 laimėjo 
prieš Stambul “Ulker” (Turkija).

DVIRAČIAI: Raimondas Rum
šas, atstovaujantis “Fassa Bortolo” 
(Italija) klubui, daugiadienėse dvi
račių lenktynėse Paryžius - Nica, 8 
dienas trukusias lenktynes 1211,7 
km įveikė per 30 vai. 32 min. 29 
sek. ir užėmė antrąją vietą. R. 
Rumšas nuo nugalėtojo atsiliko 26 
sek. Tarptautinės dviračių sporto 
sąjungos naujame plento dvirati
ninkių įvertinime pirmąją vietą už
ima Diana Žiliūtė.

LENGVOJI ATLETIKA: Pir
mą kartą šiemet pasirodęs olimpie
tis Virgilijus Alekna tarptautinėse 
lengvosios atletikos varžybose Pie
tų Afrikos respublikoje nusviedė 
diską 66 m 2cm ir užėmė antrąją 
vietą. Pirmąją vietą laimėjo pietų 
afrikietis Franz Kruger (66 m 34 
cm). Bankok (Tailand) pasibaigu
siame pasaulio “muai-tai” mėgėjų 
čempionate kaunietis Darius 
Skliaudys (grupė iki 67 kg) laimėjo 
bronzos medalį.

SLIDINĖJIMAS: Vykstančiose 
Europos jaunimo žiemos olimpinė
se dienose Vuokatyj (Suomija), 
Lietuvos slidininke Irina Terentja- 
va iškovojo sidabro medalį.

ŠACHMATAI: Š. Šulskis varžy
bose Prancūzijoje žaidžiant šveica
riška sistema pelnė 7 taškus iš 9 ga
limų ir iškovojo ketvirtąjį prizą. V.P.

MOKAME
3.30% už 30-89 d. term. Indėlius 
3.30% už 90-179 d. term, indėlius 
3.30% už 180-364 d. term. Indėlius 
3.75% už 1 m. term, indėlius 
3.85% už 2 m. term. Indėlius 
3.95% už 3 m. term, indėlius 
4.25% už 4 m. term, indėlius 
4.55% už 5 m. term, indėlius 
3.35% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.85% už 1 m. GIC invest, pažym. 
3.95% už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.10% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.75% už 4 m. GIC invest, pažym. 
4.70% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.30% už RRSP & RRIF ind. (var.rate) 
4.10% už RRSP 4 RRIF 1 m. term. ind. 
4.20% už RRSP 4 RRIF 2 m. term. ind. 
4.35% už RRSP 4 RRIF 3 m. term. ind. 
5.00% už RRSP 4 RRIF 4 m. term. Ind. 
4.95% už RRSP 4 RRIF 5 m. term. ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk.
4.15% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.50% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo...............................7.75%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų....,..................6.45%
2 metų........................ 6.60%
3 metų........................ 6.70%
4 metų........................ 6.90%
5 metų........................ 7.00%

- su keičiamu 
nuošimčiu...................6.25%

DUODAME
• asmenines paskolas 

iki $250,000
• mortgičlus iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Une of Credit)
• komercinius mortgičlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

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

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

SKYRIAI:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8 Telefonas: 416 207-9239

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

Aukojo “Tėviškės žiburiams"
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

E. Jasin, J. Poška, V. Kuprevičius, 
A. N. Gutauskas, Z. Dobilas, K. 
Norvilą, V. Paulionis, A. Lesčius, 
V. Kupcikevičius, A. J. Sprein, I.

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

Skambinti tel. 416 769-0674
Adresas: 349 Weston Road 

(tarp Eglinton ir St. Clair), 
Toronto, Ontario M6N 3P7

Rose, R. Sirutis, V. Aušrotas, M. 
Lietuvninkas, S. Juškevičius, M. J. 
Ignatavičius, I. Kairys, R. Barisa, 
A. Povilonis, M. Chrolavičius, J. V. 
Danys, J. Gačionis, J. Rinkūnienė, 
A. Dasys, T. Gureckas, B. Niedva
ras, S. Janušonis, K. Kudirka, A. 
Ketvirtis, A. Krausas, A. Margis, V. 
Milukas, A. O’Donohue, L. Petra
vičius, L. Rzesauskas, J. Karaliū
nas, J. Šleinius, L. Zubrickas, G. 
Smolskis, V. Staškus, A. Šeškus, P. 
Tutlys, E. Blumas, J. Buivydas, P. 
Jankus, J. Kuncaitis, J. Krištolaitis, 
G. Krukis, M. Lembertas, R. Mita
las, V. Paškus, A. Kikilas, L. Laffit- 
te, A. Kaminskas, S. Barčaitis, A. 
Kernius, V. Juška, L. Matukas, R. 
G. Paulioniai, T. Gražulis, A. Jusys, 
A. Kuolas, A. Masaitis, V. Dubic
kas, kun. A. Babonas, V. Liesunai- 
tis, J. Povilaitis, J. Kulikauskas, A. 
Rugys, O. Ropienė, V. Štuikys, K. 
Šapočkinas, R. A. Pleinytė-Čygas, 
A. Urbonas, V. Tarvydas, G. Vyš
niauskas, J. Linkūnaitis, J. Popikai- 
tis, A. Kvedaras. R. Vaichaitis, V. 
Valaitis, Z. Vaičeliūnas, J. Vizgir
da, G. Zarkis, E. Žolpis, A. Žu
kauskas, dr. A. Šidlauskaitė, V. Da- 
veikis, A. Girnius, K. Zauka, A. 
Tamošiūnas, H. Zitikas, I. Mališka, 
A. Mikšys, J. Aušrotas, A. Dvario
nas, S. Kiškis, P. Narutis, L. Pintu- 
lis, A. Veselka, V. R. Žėkas, P. Vi- 
lutis; $53 - A. Plėnys, J. Plėnys, K. 
Stirbys; $52 - R. Narbutas, J. Rukša.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$200 - A. Mačiulis; $150 - J. R. 
Žiūraičiai; $125 - V. Puzeris; $100
- M. Vasiliauskas, G. Rodke, J. 
Kari, prel. J. Kučingis, dr. J. J. Vin
gelis, A. Klemka, J. R. Karasiejai, 
V. Nakrošius, E. Sakas-Sluder, A. 
Olšauskas, P. Basys, S. Žukas; $97
- S. Šctkus; $80 - A. Vieraitis; $75

(Nukelta į 9-tą psl.)

DR. STASYS DUBICKAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking")

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

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

ALGIS 
MEDELIS

133 Roncesvalles Ave.
TORONTO, Ont. M6R 2L2

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

į LIETUVA: dar vis turime išparduodamų bilietų. TEIRAUKITĖSI

Italija (Roma, Venecija,Capri ir t.t.) - 22 balandžio, 11 dienų - $2490.00 
Liurdas, 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 Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius.

* * *
Atstovaujam telefoninių ryšių firmai RapidTel.

Minutė į Lietuvą - 41 c bet kuriuo laiku.
+ Planas A: Ontario - 5 c, Kanada - 9 c, US - 10 c, 

arba + Planas I: Canada ir US - 7.5 c.
Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.parama.net
mailto:parama@total.net


VITALI ir EUGENIJĄ BALEIŠAS 
auksinės 50-sios vedybinio 
gyvenimo sukakties proga.

Jums dar daug džiaugsmo, stiprios sveikatos 
ir Dievo palaimos linki Jūsų -

sūnus Edvardas, giminės Anglijoje 
ir Australijoje

SKAITYTOJAI PASISAKO Toronto Maironio mokyklos vyresniųjų vaikų darželis su mokytojomis - Vida Valiuliene ir Liucįja
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS
Re/rnax 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.

Wowt Realtv Irto.

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

Nemokamas namų įvertinimas

NEPAMIRŠO MŪSŲ RŪPESČIŲ
Greitai prabėgo metai, nė ne

pajutome peržengę ypatingų metų 
slenkstį į naują šimtmetį, tūkstant
metį, į naująjį XXI-ąjį amžių. Per
nai, metų pradžioje, kreipiausi į 
“TŽ” laikraščio skaitytojus, tautie
čius, prašydama paramos Garliavos 
invalidų draugijai. Buvome išgirsti 
ir suprasti. Apie tai informavau 
laikraštyje “TŽ”. Būti prašytoju yra 
labai sunku, todėl stengiausi neįky
rėti skaitytojams. Bet...

Visai netikėtai atėjo pagalba iš 
geros valios žmonių. Likome nepa
miršti. Prisiminę mūsų rūpesčius, 
atsiuntė piniginius čekius Kanados 
doleriais, ypač mums sunkiu laiku, 
ponia Birutė iš Burlingtono - 500 
(pavardės nerašau, nes prašė ne
reklamuoti), Aldona Gailius iš Ha
miltono 200. Ši auka buvo panau
dota keturių vaikučių, likusių be 
mamos globos, aprengimui žiemi
niais drabužėliais ir maitinimui, nes 
buvo išlaikomi iš močiutės mažos 
pensijos net du mėnesius, kol buvo 
įforminta globa (štai kokie netobuli 
mūsų įstatymai, vaikui nepaaiškin
si, kad bus iš ko rengtis ir valgyti po 
2 mėnesių, jiems reikia jau šiandien 
ir dabar)! Štai čia ir buvo ta reali, 
tarsi paties Dievo siųsta, pačiu sun
kiausiu laiku pagalba šeimai, ma
žiems, nepilnamečiams mokinu
kams - Golubauskams.

Naujiems darbams įkvėpė 
pranciškonų vienuolių apsilanky
mas. Jie įteikė voką su 200 kan. dol. 
auka, kurią perdavė per parapijos 
kleboną kun. Augustiną Simanavi
čių, OFM, Toronto Prisikėlimo pa
rapijos Labdaros sekcijos pirminin
kė dr. Judita Čuplinskienė.

Ačiū visiems mus prisiminu
siems ir padėjusiems. Kiekvienų 
švenčių proga maldose ir susitiki
muose dažnai minime Jus visus. 
Ačiū. Aldona Grikietienė,

Garliavos invalidų draugijos 
pirmininkė

PAGERBTI ŽUVĘ MOKSLEIVIAI
1995 m., kai kun. M. Gustaičio 

vidurinė mokykla Lazdijuose, kuri 
save kildina iš Seinų “Žiburio” 
gimnazijos, šventė 75 metų sukaktį, 
aš pasiunčiau jiems pasveikinimą ir 
pasiūliau, kad žuvusiems už Lietu
vos laisvę gimnazijos auklėtiniams 
būtų įrengta paminklinė lenta ir tų 
laisvės kovotojų vardai aukso raidė
mis šviestų jaunajai kartai apie tė
vynės meilę ir laisvės kovas.

Su gerų žmonių pagalba pavy
ko susirišti su Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo

centru, kuris susidomėjo šiuo pro
jektu ir pradėjo iš archyvų rinkti 
medžiagą atminimo lentai Lazdi
juose.

Pagaliau 2000 m. baigiantis, 
medžiaga buvo surinkta ir perduota 
lentos gamyklai Alytuje. Prieš pat 
2000 m. pabaigą juodo granito len
ta buvo pakabinta prie M. Gustai
čio vidurinės mokyklos rūmų sienos 
Lazdijuose.

Iškilmingas lentos atidengimas 
įvyko 2001 m. sausio 13 d. Prie len
tos stovėjo Šaulių garbės sargyba. 
10 v.r. buvo pamaldos bažnyčioje, 
po to keli šimtai žmonių susirinko 
prie lentos. Ją atidengė dr. Gražina 
Palionienė ir Sibiro tremtinys. Pa
šventino parapijos klebonas deka
nas kun. G. Dovydaitis. Buvo per
skaitytas šiai progai mano atsiųstas 
pasveikinimas. Kalbėjo Sibire žuvu
sio mokytojo Vinco Launikonio sū
nus ir dr. Gražina Palionienė. Vin
co Žaliaduonio sūnus sakė, kad dar 
šiandien gyvena savo motinos pa
varde. Moksleiviai deklamavo eilė
raščius, Tremtinių moterų choras 
dainavo partizanų dainas. Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro atstovė R. Trimonie
nė sveikino savo įstaigos vardu. Iš
kilmę gražiai organizavo ir pravedė 
M. Gustaičio vidurinės mokyklos 
direktorė R. Giedraitienė ir moky- 
toiai- Tadas Palionis,

Matison, WI, USA
TIKYBINIAI KLAUSIMAI
“TŽ” š.m. 7 nr. perskaičiau 

kun. K. Ambraso, SJ, straipsnį “At-
sisveikinant su Kanada”. Iš jo gali
ma matyti, kiek daug jis yra kelia
vęs, pamėgęs gamtą ir sportą, tik 
gaila, kad tokie dalykai labai atima 
laiką nuo pastoracinio darbo.

Ir dar vienas dalykas: labai no
rėtume, kad kunigai savo tikintie
siems paaiškintų, Katalikų Bažny
čios nuostatą Medjugorje stebuklų 
klausimu. Juk mes, katalikai, turi
me klausyti savo Bažnyčios nurody
mų. Kol mūsų Bažnyčia nesako sa
vo paskutinio žodžio dėl tų stebuk
lų autentiškumo, mes galime jais ti
kėti tik asmeniškai, bet tikriausiai 
nebūtų tikslinga Marijos nurody
mus savavališkai įvesti j liturgiją.

Nijolė Bagdžiūnienė,
Montreal, Que.

Petrašiūnaite

Aukos Kanados lietuvių bendruomenei
Aukos KLB krašto valdybai Va

sario 16-tosios proga: $300 - V. 
Montvila; $200 - Tėvai pranciško
nai, A. Bumbulis, K. Butkevičius; 
$150 - P. R. Kuras; $100 - R. Žio- 
garys, B. Stalioraitis, E. H. Stepai- 
tis, G. Ignaitytė, J. E. Čuplinskas, 
V. P. Melnykas, S. E. Čepas, E. 
Ginčauskas, A. Kazilis, J. Yčas, E. 
Šlekys, dr. J. Sungaila, V.V. Nausė
da; $75 - Br. P. Saplys; $60 - L. 
Balsys, L. A. Čepas; $50 - E. Ber- 
sėnas, A. Puteris, I. Ignaitis, A. 
Vaidila, V. O. Taseckas, R. G. Pau- 
lionis, A. V. Ramanauskas, kun. A. 
R. Žilinskas, J. Linkunaitis, P. J. 
Barakauskas, V. Jasinevičienė, L. 
Rudaitis, J. B. Tamulionis, dr. R. S. 
Saplys, O. Juodviršis, S. Kėkštas, E. 
R. Stravinskas; $40 - J. O. Gustai
nis, E. Markauskas, A. Dailydė; 
$30 - U. Bleizgys, K. R. Poškus, J. 
Andrulis, P. Z. Augaitis; $25 - A. 
V. Grybas, V. L. Kolyčius, V. L. 
Sendžikas, A. Mikšys, M. S. Bašins
kas, E. Simonavičius, V.K.P. Gapu- 
tis, F. V. Mockus, A. J. Zalagėnas, 
B. Vaidila, T. Stanulis; $20 - J. 
Morkūnas, S. Peryla, V. Birštonas, 
J. Rinkūnas, A. Vaitonienė, A. Ra
džiūnas, G. Bijūnienė, B. G. Čiži
kas, E. Delkus, G. Jocas, A. Mont
vilas, I. Vadauskienė, P. Sturm, M. 
Adomavičius, V. Pečiulis, V. Bube- 
lis, L. Radzevičius, S. Bartusevičie- 
nė, P. L. Murauskas, S. V. Piečaitis,

V. Kazlauskas, R. Celejewski, VI. 
Butkys, I. Kaliukevičienė, P. Čiur
lys, P. Jonikas, V. Adomonis, A. 
Zarembaitė, B. Sriubiškis, A. Pet
kevičius, S. Krasauskas, R. J. Kara- 
siejus, V. Aušrotas, M. Gabrys, B. 
V. Saulėnas, O. Jurėnas-Polyak, A. 
Baltrūnas; $10 - P. L. Jurėnas, P. 
Kraveckas, O. Juodikienė, St. Ma
tulevičienė, E. Senkus.

Rodney apylinkė: $30 - R. Jo
cius, Z. Mockus, J. Statkevičius; 
$20 - L. Barčiauskas, P. Gaidaus- 
kas, K. Gaputis, V. Jakubaitis, E. 
Jakubreikštas, kun. K. Kaknevičius, 
M. Keresevičius, J. Narbutienė, V. 
Naruševičius, S. Paketuras, L. Ra
monas, E. Vyšniauskienė, A. Va- 
laškevičienė; $10 - T. Rastapkevi- 
čienė.

VVasagos apylinkė: $100 - Va- 
sagos moterų būrelis; $50 - A. Pa- 
karna, M. Laurinavičius, A. Kanap- 
ka, B. Ignatavičius, C. Javas, M. 
Vaitkienė, J. A. Vaškevičius, A. 
Vitkus; $40 - E. V. Abramavičius, 
K. Beržanskis, A. Sekonis; $30 - E. 
Tribinevičius, M. Juozaitis, J. Lapa
ičius; $25 - E. Ažubalis; $20 - V. 
E. Krikščiūnas, C. Pakštas, A. Ma
sionis, J. Lenkaitis, T. D. Tarvydas, 
S. Valickis, J. R. Dūda, J. Gelažius; 
$10 - B. Jacka, B. Jonaitienė, A. 
Babeckenė, B. Zabulionis, J. Gata- 
veckas.

Dešiniųjų partijų perspektyvos
(Atkelta iš 5-to psl.) 

laikotarpis turi baigtis per se
kantį 10-metj. Modernios Lietu
vos kūrimas, korupcija yra šių 
dienų problema. Viena silp
niausia vieta - silpnai taikomi 
netiesioginių pajamų nustatymo 
metodai; reikia stiprinti tas ins
titucijas, kurios gaudo nusikal
tėlius.

Dėl efektyvios opozicijos ir 
jos laikraščio AK pareiškė, kad 
dabar opozicijos santykiai yra 
geresni su žiniasklaida. Esantys 
opozicijoje turi geras galimybes 
pasakyti savo nuomonę ir be 
stipresnio savo laikraščio. Yra

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

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP

Patarnauju visose pensijų srityse 
Net Worth Financial Planning Inc.

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus) 
416 588-2808 I. ČUPLINSKAITĖ kalba Toronto lituanistinių kursų moksleiviams 

apie Vasario 16-tosios svarbą Lietuvos gyvenime Nuotr. N. Benotienės

dvi opozicijos: socialdemokratų 
ir dešiniųjų konservatorių.

Dėl patriotizmo A. K. atsa
kė, kad reikia ieškoti naujų 
priemonių, naujų būdų patrauk
ti jaunesniąją kartą. Gal jauni
mo patriotizmas šiek tiek ki
toks? Ar jie nebuvo patriotai, 
kai Lietuvoje audringai stebėjo 
lietuvių krepšinį olimpiadoje?

Dėl Moderniųjų krikščionių 
demokratų, ar jie teikia vilčių, 
A.K. atsakė: jie, kaip politinė 
jėga visai nepasireiškia, nes vie
nas yra liberalų, kitas - socialli
beralų atstovas.

Andrius Kubilius dar kartą 
pabrėžė: jei busimuosiuose rin
kimuose išeivijos lietuviai rems 
tiktai bendrą dešiniųjų veiklą, 
tai paveiks ir Lietuvos dešiniųjų 
partijas.

Susitikimas buvo baigtas vi
siems sugiedant Lietuvos himną.

NIJOLĖ B. BATES
Tcl. (416) 763-5 16 1

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

Toronto
“Angeliukų” choras džiau

giasi gavęs $100 auką iš Delhi 
LB apylinkės.

Mylimos žmonos a.a. Ele
nos prisiminimui Mykolas Ge
gužis “Tėviškės žiburiams” au
kojo $20.

Mažosios Lietuvos fondui au
kojo (skliaustuose bendras įnašas): 
$725 - a.a. Čcsl. Januškevičiaus at
minimui (aukotojų sąrašas su padė
ka skelbtas ankščiau); $500 - Kre
dito koop. “Talka” ($3,550); $100 - 
M. Miliauskienė ($350), P. Vilutis 
($4,476) - Karaliaučiaus kr. mo
kykloms; Mažosios Lietuvos mote
rų dr-ja ($990). Aukos skirtos Maž. 
Liet, eniciklopedijos rengimui: $200
- P. Vilutis ($4,476), dr. M. ir J. 
Uleckai ($2,650), Vytautas Ketura
kis; $148.30 - J. Balčiauskas ($510. 
47); $100 - Ant. Bumbulis ($1,750), 
J. Gustainis ($460), E. Senkuvienė 
($1,435), Ir. Meiklejohn ($1,180), 
R. Vogcs-Žviliūtė ($1,312,55), G. 
Jocienė ($2,020), dr. J. Vingilis 
($670); $30 - Br. Stundžia ($120).

Dėkojame visiems, padidinu
siems įnašą į fondą. Nuoširdžiai 
sveikinam naują narį Vytautą Ketu- 
rakį, kurį sudomino Mažosios Lie
tuvos enciklopedijos pirmo tomo 
išleidimas. MLF valdyba

Aukojo T. žiburiams
(Atkelta iš 8-to psl.)

- M. Kizis, O. Skrebūnienė; $72 - 
V. Žiaugra; $70 - P. Jokšas, A. 
Prunskus, A. Ulba, E. Markauskas, 
A. Dronsa, N.N., dr. B. Girnius, B. 
Simonaitienė, L. Norvaiša, J. Gela
žius; $67 - A. V. Stanevičiai, K. 
Čerškus, J. Petrauskas, A. Luko
šius, R. Kazlauskas; $66 - A. Pus- 
dešris, A. Kiaupa; $65 - E. Stahl- 
kopf, I. Slėnis, V. Naras, A. Žeimys, 
A. Sekonis, V. Macas, M. Labens- 
kas, P. Kariūnas, A. A. Kilinskai, 
M. Galinauskas, N. Liačienė, J. 
Adomonis, A. Prialgauskas, S. Ur- 
bantas, B. Vidugiris, K. Barčaus- 
kas, V. Vaitkus, R. Kuliavas, L. Pri
algauskas, E. Indriliūnas, A. Ruz- 
gys, R. Puteris, G. Dragūnas, L. 
Adomavičius, B. Vaišnoras, dr. S. 
Čepas, J. Ardys, I. Dresher, J. Ra
das, J. Tamulionis, D. Vasys, S. 
Vaitkus, V. Bruzgis. A. Gelažnikas, 
J. Pužas, S. Pargauskas, L. Klimas, 
kun. J. Grabys, Z. Griganavičius, Č. 
Masaitis, E. Rovas, V. Biskys, V. 
Kaulius, S. Girčys, A. Jocas, S. 
Virkutis, A. Vitkienė, J. Zonys, B. 
Sakalas, dr. R. Stas, A. Stonkus. L. 
Steponavičius, S. Gampp, A. Kas- 
pariūnienė, J. Mackevičius, J. 
Kvoščiauskas, G. Šutas, A. Valienė, 
A. Aschenbrenner; $62 - R. Kisie
lius, J. Blekaitis.

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

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s.,d.d.s.
115 Lakeshore Rd. E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 Tel.: 905 271-7171 

(J vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

\ 2j<L.stra Travel
& Services Ine.

1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus j vakarus) 
Ontario, Canada, M6P1A7 

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

Organizuojamos turistinės grupės į Lietuvą birželio ir rugpjūčio mėnesiais. Dėl datų, 
maršruto ir kainų prašau teirautis! Nemokamai galite skambinti tel. 1-866-566-1366.

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

2455 Caw1hra Rd-Unit 20 

POST Tel. (905) 281-9665 
1-888-861-7944 

(nemokamas)INTERNATIONAL

siuntinių pristatymas į adresato namus
<• maisto siuntiniai

pinigų pervedimas
pristatymo patarnavimai (courier service)

* komerciniai persiuntimai (commercial shipments)
<• kelionių patarnavimai

Mes siunčiame siuntinius į
BALTIJOS VALSTYBES, RUSIJA, UKRAINĄ 

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

MARGUTIS
PYSANKA-fWM. Ine.

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

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

Reguliarūs maršrutai siuntiniams laivu 
ir lėktuvu tiesiai į Vilnių. 

Greitas ir garantuotas 
siuntų pristatymas Lietuvoje. t

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

Tel: (416) 233-4601 F<S>
★Galioja kai kurie apribojimai,

200*
For 1 parcel

‘Coupon valid only at "Margutis-Pysanka" head office

00*
OFF

Your privacy is our concern.
Canada has a new law to protect our privacy. No federally regulated business (such as a 
bank or a telephone, telecommunications or transportation company) can now collect, use 
or disclose your personal information without your consent. Your right to check 
information about you and have it corrected is protected under the law. An independent 
ombudsman, the Privacy Commissioner of Canada is at your service to investigate 
complaints relative to Canada's privacy laws. Your privacy is your business. Ours is making 
sure that it stays that way.

w
Privacy Commissaire

Commissioner a la protection de
of Canada la vie privėe du Canada

For more information, call 1 800 282-1376 or visit www.privcom.gc.ca

http://www.privcom.gc.ca
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TORONTO
Anapilio žinios

- Gavėnios susikaupimas Ana
pilio Lietuvos kankinių šventovėje 
bus nuo kovo 29 iki balandžio 1 
dienos. Susikaupimą ves kun. Gedi
minas Numgaudis, OFM. Susikau
pimo dienų tvarka: kovo 29, ketvir
tadienį, - Mišios su pamokslu 11 
v.r.; kovo 30, penktadienį, - Mišios 
su pamokslu 11 v.r.; kovo 31, šešta
dienį, - Mišios su pamokslu 11 v.r., 
o jaunimui Mišios su pamokslu 6 
vai. vakaro; balandžio 1, sekmadie
nį, - pamokslai ir Mišios įprasta 
sekmadienio tvarka. Išpažinčių su
sikaupimo vedėjas klausys kasdien 
prieš ir po Mišių. Jis taipgi kiek
vieną dieną po Mišių bus pasiruo
šęs vesti papildomus pokalbius to 
norintiems parapijos salėje.

- Autobusėlis Gavėnios susi
kaupimo metu veš maldininkus nuo 
Islington požeminių traukinių sto
ties Anapiliu ketvirtadienį, penkta
dienį ir šeštadienį 10.30 v.r. ir atgal 
parveš po susikaupimo pamaldų. 
Sekmadienį autobusėlis veš maldi
ninkus įprasta sekmadienio tvarka.

- Gavėnios susikaupimas Va- 
sagos Gerojo Ganytojo šventovėje 
bus balandžio 1, sekmadienį, 3 
v.p.p. Susikaupimą ves kun. Gedi
minas Numgaudis, OFM.

- Gavėnios susikaupimas Del
hi Šv. Kazimiero šventovėje bus 
kovo 27, antradienį, 3 v.p.p. Susi
kaupimą ves kun. Gediminas Num
gaudis, OFM.

- Parapijiečiams primename, 
kad ištisą Gavėnios ir Velykų laiko
tarpį priimamos aukos Tikinčiajai 
Lietuvai. Vokelių toms aukoms pa
dėta prie visų šventovės durų.

- Balandžio 29, sekmadienį, 
tuoj po 11 v.r. Mišių Anapilio salė
je bus pavasarinis jaunųjų talentų 
koncertas. Norintieji programoje 
dalyvauti ar gauti daugiau informa
cijos, prašomi skambinti Vidai 
Paškuvienei tel. 416 695-7036 arba 
Julijai Tumelytei tel. 905 615-8681.

- Anapilio knygyne gauta Ste
fanijos Stasienės virimo knyga 
“Kviečiame pasivaišinti”. Taip pat 
galima įsigyti velykinių sveikinimų 
atvirukų.

- Sudegintos Pakalnių švento
vės atstatymui, vysk. J. Preikšo pra
šymu, renkamos aukos per mūsų 
parapiją.

- Mišios kovo 25, sekmadienį: 
9.30 v.r. už a.a. Praną Ališauską 
(III metinės); 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje 3 v.p.p. už a.a. Vaclovą Vaitkų; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
kovo 24, šeštadienį, 3 v.p.p. už Ale- 
liūnų mirusius.
Išganytojo parapijos žinios

- Sekmadienį IV Gavėnios pa
maldos - 9.30 v. ryto.

- Moterų ruošiamas Gavėnios 
apmąstymo vakaras, vedamas mo
terų draugijos moterų, į kurį visi, 
vyrai ir moterys, yra nuoširdžiai 
kviečiami. Apmąstymo žodį tars A. 
Kasiulytė, giedos parapijos choras. 
Aukos bus skiriamos Slaugos na
mams. Po pamaldų vaišės ir pa
bendravimas.

- Staiga mirė a.a. Ona Lidija 
Mordvinikaitė-Kyzelienė, sulaukusi 
75 metų. Velionė gimė Šilutėje 
1925 m. lapkričio 28 d., mirė š.m. 
kovo 15 d., palaidota Šv. Jono lie
tuvių kapinėse, Mississaugoje. Pali
ko liūdinčius: dukras Diane Konkal 
ir Edie Houle, vaikaičius Sonia, Sa
rah ir Robertą, Cindy ir Trena ir 
provaikaičius Kayla, Cody, Bran- 
dyn ir Courtney bei liūdinčią šeimą 
Lietuvoje.

Muziejaus-archyvo žinios
- Muziejuje reikia darbuoto- 

jo/-os sekmadieniais, 10.30 - 5.30, 
padėti muziejaus vedėjai kompiute
ryje kataloguoti kolekcijas. Kandi
datai turi mokėti kalbėti ir rašyti 
lietuviškai bei angliškai. Prašom 
kreiptis tel. 905-566-8755 sekma
dieniais ar pirmadieniais 1-6 vai.

Anapilio autobusėlio laipte
liams $40 aukojo B. Vaičiūnienė.

A. a. Antanui Damašiui mi
rus Mažeikiuose, nuoširdžiai 
užjausdami jo žmoną Danutę, 
dukras Iloną Beresnevičienę ir 
Vilmą, seserį Bronę Dundzienę, 
Whitby, Ont., seseris Lietuvoje, 
vienintelę vaikaitę Aureliją bei 
visus gimines Kanadoje ir Lie
tuvoje, B.B. Tamošiūnai, R. P. 
Tumpos, Z. Styrienė ir B. Urbo
navičius “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $60.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Šv. Mišios sekmadieniais, kol 

atsidarys naujos parapijos patalpos, 
bus aukojamos Lietuvių Namuose 
9.15 ir 10.30 v.r. Šiokiadienių Mi
šios bus aukojamos “Vilniaus rū
muose” 8.30 v.r.

- Visą kovo mėnesį parapijoje 
bus renkamos aukos Tikinčiajai 
Lietuvai paremti.

- Šeimų stovyklą, vyksiančią 
Vasagoje, “Kretingos” stovyklavietė
je šią vasarą rugpjūčio 5-11 d.d., or
ganizuoja Virginija ir Linas Zubric- 
kai. Norintys dalyvauti prašomi re
gistruotis pas juos tel. 416 767-9066.

- A.a. Antanas Rakauskas, 88 
m. pašarvotas Turner & Porter lai
dotuvių namuose, Roncesvalles gtv. 
Maldos prie karsto kovo 20, antra
dienį, 7.30 v.v. Laidotuvės trečia
dienį, 10 v.r. iš Lietuvos kankinių 
parapijos šventovės.

- “ShareLife”, Toronto arki
vyskupijos metinio vajaus pirmoji 
rinkliava bus pirmą balandžio sek
madienį. Vokeliai tam tikslui bus 
prisegti prie šio sekmadienio žinia
raščio.

- Metinis parapijos priešvely- 
kinis susikaupimas, kurį ves kun. 
Gediminas Numgaudis, OFM, vyks 
balandžio 5-8 d.d.

- Parapijos perkėlimo vajui iki 
šiol suaukota $521,131. Dar reikia 
$798,868. Visiems aukotojams nuo
širdi padėka.

- Mišios kovo 25, sekmadienį: 
9.15 (ang.) už a.a. Joną Mačiulį; 
10.30 (liet.) už a.a. Tomą Prakapą; 
už a.a. Juozą Siminkevičių; už a.a 
Vitą Vingelį; už parapiją.

- Naujasis parapijos adresas: 
3650 Bloor St. W., Toronto, Ont. 
M9A 5G1, Canada. Tel. 416 533- 
0621; Fax 416 533-7247.

Lietuvių Namų žinios
- Kovo 18 d. LN svetainėje 

pietavo 325 svečiai.
- LN valdybos posėdis - kovo 

22, 7.30 v.v.
- LN moterų būrelio susirin

kimas įvyks kovo 21 d. Lietuvių Na
muose.

- Balandžio 1, sekmadienį, 2 
v.p.p. Lietuvių Namuose bus skai
toma paskaita apie žemės ūkio re
formą ir ateities perspektyvas. 
Skaitys agronomas J. Markevičius, 
dalyvavęs pertvarkymo veikloje.

- Kovo 18 d. įvyko metinis Lie
tuvių Namų narių susirinkimas, ku
riame dalyvavo 152 asmenys. Susi
rinkimą vedė R. Žilinskienė, sekre
toriavo I. Pivoriūtė ir L. Gutauskas. 
Buvo išklausyti pirmininko, iždinin
ko, Slaugos namų statybos komite
to pirmininko bei kitų komitetų 
pranešimai. Kadangi 4-iems valdy
bos nariams baigėsi 3 metų darbo 
valdyboje laikas, buvo išrinkti ki
tam 3-jų metų laikotarpiui į valdy
bą šie asmenys: I. Pivoriūtė - 122 
balsai, R. Juodis - 119, M. Balaišy- 
tė - 114, E. Steponas - 112. Kandi
datu lieka R. Puteris - 97. Į revizi
jos komisiją išrinktas V. Kulnys - 
91.

- Velykų pietūs Lietuvių Na
muose šiemet įvyks balandžio 22 d.

- Kovo 24 d., 4 v.p.p. Hamilto
ne įvyks teatro “Aitvaras” pasirody
mas. Matysite V. Rutkausko 3-jų 
veiksmų komediją “Audra giedro
je”, vadovė A. Byszkiewicz.

- Lietuvių Namams reikalingi 
tarnautojai salių priežiūrai. Kreip
tis tel. 416-532-3311.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

jo: V. Rukšys - $300, E. Tamulio- 
nis - $200 ($705), po $100 aukojo: 
J. Plioplys ($150), J. Linkūnaitis 
($400), J. Starkevičius, V. Vaido
tas, E. Delkus ($16,902.80), A. Ab
romaitis; po $50 aukojo: J. M. Va- 
seris ($1,150), I. Mackevičius 
($150), P. E. Delkus ($550). A. a. 
P. Efremovai mirus, užjausdami 
dukrą L. Todorovic, O. Balsienė su 
šeima aukojo $25 ir užjausdami V. 
Paulionį su šeima D. V. Karosai 
aukojo $40. Slaugos namų komite
tas dėkoja visiems aukotojams už 
nuoširdų dosnumą ir paramą Slau
gos namams. Slaugos namams au
kos priimamos Toronto ir Hamilto
no kredito kooperatyvuose arba 
siųsti tiesiog adresu: Labdaros fon
das, Lietuvių slaugos namai, 1573 
Bloor St. W. Toronto, Ont. M6P 
1A6. Slaugos namų elektroninis 
paštas: http://members.planeteer. 
com/~litn/

Tikinčiajai Lietuvai $100 
aukojo M. A. Empakeriai.

MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS 

pianistė ILONA BERESNEVIČIENĖ

ir smuikininkas ATIS BANKAS

2001 m. balandžio 21, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje
Dalyvaukime visi ir paremkime savo laikrašti!

DALYVAUSITE dviejose loterijose - didžiojoje ir 
mažojoje (su įėjimo bilietais).
PASIVAIŠINSITE skaniais J. Gurklienės gamintais 
valgiais ir įvairiais baro gėrimais.

VAKARO PRADŽIA - 5.00 v.v.,
Meninės programos pradžia - 5.30 v.v.

STALUS (po 8 asmenis) bei vietas užsisakykite 
iš anksto šiokiadieniais “TŽ” administ
racijoje telefonu 905 275-4672 arba Anapilio 
parapijoje ir Lietuvių Namuose po pamaldų 
sekmadieniais.
BILIETO KAINA - $25 asmeniui (koncertas ir 
vakarienė su vynu).
V/sus dalyvauti kviečia -

“Tėviškės žiburių’’ leidėjai

TORONTO LIETUVIŲ NAIVIŲ ir LABDAROS FONDO 
narių metinio susirinkimo metu gautos aukos:

V. Montvilas $1,000 ($3,010), A. Lemežys $500 ($1,920), R N. 
Puidokai $500 ($1,230), J. Budreika $400 ($500), V. Dargis $250 
($1,300), R. Bekerienė $100 ($870), O. Dačkienė $100, J. 
Danaitis $100 ($495), E. Ginčauskienė $100 ($250), A. Zalagė- 
nas $50 ($470). Aukas rinko Juozas Rovas. Ačiū! Ačiū!

Lietuvių slaugos namų vajaus komitetas

Pasitinkant Lietuvos vardo 
paminėjimo tūkstantmetį, “Su- 
taro tautiška kapelija” Lietuvo
je rengia seriją kompaktinių, 
plokštelių “Lietuviai pasaulyje”. 
Šiuo metu kaip tik renkama me
džiaga Kanados lietuvių kom
paktinei plokštelei. Joje turėtų 
atsispindėti Lietuvos išeivių mu
zikinė kultūra nuo pat išeivijos 
pradžios iki šių dienų. Dėmesys 
kreipiamas mūsų šaknims - 
liaudies dainai ir muzikai, jos 
pritaikymams naujoje aplinkoje, 
taip pat kūriniams, savo intona
cijom ir populiarumu galintiems 
prilygti liaudies kūrybai. Tai 
nėra tik liaudies muziką gro
jančių kolektyvų rinkinys, nes 
liaudies dainas sėkmingai per
dirba ir į savo repertuarą įtrau
kia roko grupės, klasikos dai
nininkai, šokių ir klasikinės mu
zikos ansambliai, chorai.

Jei turite geros kokybės se
nų ar naujų Kanados ansamblių 
įrašų, plokštelių, labai prašome 
paskambinti ar pranešti iki ba
landžio mėn. 15 dienos Daliai 
Viskontienei (šio projekto ko
ordinatorei), 648 Windermere 
Ave., Toronto, Ont. M6S 3L8, 
tel.: 416-762-8098. Inf.

Alfonsas Rudys, Vilniaus 
vidurinės mokyklos “Lietuvių 
Namai” direktorius, moksleivių 
ir pedagogų vardu dėkoja KLB 
krašto valdybos pirmininkui A. 
Vaičiūnui, A. Stepaitienei, “vi
siems Kanados lietuviams, kurie 
jau 10 metų rūpinasi mūsų mo
kykla, visokeriopai ją remia. Jų 
materialinė parama padeda 
mums apsirūpinti naujais vado
vėliais, mokymo priemonėmis, 
paruošti mokyklą naujiems 
mokslo metams”. Padėka pa
reikšta “TŽ” redakcijai skirta
me laiške.

Dvi muzikalios lietuvaitės 
pasižymėjo vasario 10-24 d.d. 
Toronte vykusiame garsiajame 
Kiwanis muzikos festivalyje. 
Sabina Šilinkaitė iš Bramptono, 
12 m. amžiaus, laimėjo 3-tą vie
tą mergaičių (iki 12 m.) solo 
dainavime. Aurelija Jusytė, 10 
m. amžiaus iš Toronto, skambi
nusi Bacho kūrinį, laimėjo an
trąją vietą iki 15 m. amžiaus 
jaunimo grupėje.

KLB žinios
- Kol bus baigta Prisikėlimo 

parapijos statyba, KLB raštinė lai
kinai neveiks. Visais KLB reikalais 
prašome kreiptis į Jolantą Stasiule- 
vičienę tel. 905 276-0555 arba į ki
tus KLB valdybos narius.

- Šiemet Baltiečių federacijos 
Kanadoje vadovavimą perėmė lie
tuviai ir sudarė valdybą iš latvių ir 
estų bendruomenių pirmininkų, lie
tuvių KLB valdybos pirmininko Al
girdo Vaičiūno, vicepirmininkės 
Rūtos Žilinskienės, iždininko Algio 
Empakerio ir sekretorės Irenos 
Meiklejohn. Gegužės 8 d. Otavoje 
numatytas “Baltic Evening” su par
lamentarais ir kaip kasmet birželio 
14 d. estų-latvių šventovėje įvyks iš
vežtųjų minėjimas.

KLB tarybos suvažiavimas 
įvyks spalio 27 d. Toronte. Jo metu 
bus rinkimai į tarybą. Programoje 
numatyta kreipti dėmesį į apylinkių 
veiklą ir jų problemas.

- Į KLB valdybą įsijungė nau
jieji Kanados lietuvių jaunimo są
jungos pirmininkai - Darius Sonda 
ir Vytas Ruslys. Posėdžiuose daly
vaus Darius Sonda. Inf.

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

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

TORONTO HELICONIAN CLUB 
35 Hazelton Ave., Toronte 

balandžio 1, sekmadienį, 
3 v.p.p. įvyks

Pianistės ILONOS 
BERESNEVIČIENĖS

KONCERTAS 
Programoje: Beethoveno, Šopeno, 

Debussy ir Liszt kūriniai
Bilietai ($10 ir $12) užsakomi 
skambinant tel. 416 766-9959

Lietuvių kredito kooperatyvas

MMM
PARAMA

praneša, kad metinis
■

narių susirinkimas
įvyks š.m. balandžio 8, sekmadienį, 
3 v.p.p., Toronto Lietuvių Namuose.
* Narių registracija prasidės 2 valandą po pietų
* Prašome atsinešti nario knygutes

Primename, kad kandidatų nominacijos priimamos iki 
balandžio 2 d., penkias dienas prieš metinį susirinkimą!

., VALDYBA

Toronto lietuvių pensininkų klubo narių

METINIS SUSIRINKIMAS
šaukiamas 2001 m. kovo 28, trečiadienį, 1 v.p.p.,
“Vilnius Manor” pensininkų namuose, III aukšte,

1700 Bloor St. W., Toronto, Ontario. Registracija nuo 12 vai.

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas:

a) susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus;
b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijos

3. Praeitų metų susirinkimo protokolo skaitymas ir priėmimas
4. Pranešimai: a) valdybos pirmininko, b) iždininko, c) revizijos 

komisijos, d) revizoriaus (auditor)
5. Diskusijos dėl pranešimų
6. 2000 metų apyskaitų tvirtinimas
7. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas 2001 metams
8. Rinkimai: 3 narių j valdybą, 1 nario į revizijos komisiją
9. Einamieji reikalai

10. Susirinkimo uždarymas
Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas prasidės po 

pusės valandos ir bus teisėtas, nepaisant dalyvaujančių narių 
skaičiaus.

DĖMESIO! Nominaciniai pareiškimai kandidatuoti į Toronto lietuvių 
pensininkų klubo valdybą arba revizijos komisiją turi būti pristatyti į 
raštinę ne vėliau kaip pirmadienį, kovo 26, 12 vai.

VALDYBA

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

Fondas ieško:
ADMINISTRATORIAUS/RĖS

Darbas nepilnu laiku (maždaug 12 vai. į savaitę). Asmuo 
turi mokėti knygvedybą, raštinės administracijos darbą, anglų ir 
lietuvių kalbas ir naudoti kompiuterio programas.

Besidomintys prašomi siųsti išsilavinimo/darbo patirties 
santrauką (resume) į Fondo raštinę. Santraukos bus priimamos 
iki š.m. balandžio 10 d.

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

R. Jareckui
Tel. 416-370-3539 
arba 416-825-3328 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

AMTA VERTIMŲ ZA1N AGENTŪRA
Vertimai dokumentų visose srityse 
(imigracijos, verslo, technikos, teisės) 
į lietuvių, lenkų, ukrainiečių, gudų, 
rusų, anglų, prancūzų ir kt. kalbas

Tei 416-766-4921
Faksas: 416-766-3937
2230 Bloor St.W. - 2 """aukšte 

prie Runnymede požeminio stoties
Darbo valandos: 10 v.r. iki 7 v.v.

MONTREAL
Aušros Vartų parapijos salėje 

kovo 11d. buvo paminėtos net trys 
sukaktys. Tai Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo vienuolika metų, 
dešimt metų nuo šios parapijos 
steigėjo a.a. kun. Jono Kubiliaus, 
SJ, mirties ir susipažinimas su kun. 
Ričardu Birbilu, atvykusiu šios pa
rapijos sielovadai. Programą vedė 
parapijos tarybos narys Albinas Ur
bonas. Kalbėjo seselė M. Palmira, 
trumpai aptardama visas šias su
kaktis, papasakojo vieną kitą įdo
mesnį nutikimą iš a.a. kun. J. Kubi
liaus gyvenimo ir palinkėjo kun. Ri
čardui atvira širdimi įsijungti į pa
rapijos gyvenimą. Po to Irena Val
kauskienė a.a. kun. Kubiliaus gar
bei paskaitė “Requiem” pagal 
Mažvinsko eilėraštį. Ramūnė Saka
lauskaitė paskaitė vieną Bernardo 
Brazdžionio eilėraštį ir Asta Ruz
gytė du Leonardo Andriekaus eilė
raščius. A. Urbonas pakvietė visus 
viena susikaupimo minute pagerbti

Montrealio Aušros Vartų parapi
jos chorvedys muzikas Djintcha- 
radze su žmona muzike Izabele, 
kuri talkina savo vyrui

Nuotr. D. Juro

žuvusius už Lietuvos laisvę.
Kun. R. Birbilas trumpai prisi

statė. Kilęs iš Šiaulių, kunigu įšven
tintas 1987 metais. Yra dirbęs ke
liose parapijose Lietuvoje ir pasku
tiniu metu dirbo Vatikano archy
vuose. Dabar pagal Kauno arkivys
kupo Sigito Tamkevičiaus paskyri
mą atvyko čia - į Aušros Vartų pa
rapiją. Su skambia daina pasirodė 
solistė Gina Čapkauskienė. Akom
panuojant muz. Lavrenti Djintcha- 
radze, ji padainavo penkias dainas, 
kurias publika labai šiltai priėmė (ji 
per Mišias šventovėje pagiedojo dvi 
giesmes).

Renginio pranešėjas A. Urbo
nas pranešė, kad kun. Kazimieras 
Ambrasas, SJ, jokių viešų išleistu
vių nenorėjo. Jo žodžiais, tyliai at
važiavo, tyliai išvažiuoja. A. Urbo
nas tarybos vardu dėkojo progra
mos atlikėjams, visiems svečiams ir 
vyriausiai šeimininkei Janinai 
Blauzdžiūnienei bei jos dukrai Lin
dai, paruošusioms puikias vaišes. 
Kun. R. Birbilui palaiminus val
gius, visi dalyviai vaišinosi.

Roko Zubovo paskaita - kon
certas įvyks 2001 balandžio 8, Ver
bų sekmadienį, 12 vai. Aušros Var
tų parapijos salėje. Bus kalbama 
apie M.K. Čiurlionio kūrybą, iliust
ruojant ją skaidrėmis. Visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti. Auka 
10 dol. Rengia KLB Montrealio 
apylinkės valdyba.

A. a. Kazimieras Barteška mi
rė Otavoje kovo 9 d. Gedulinės pa
maldos aukotos Montrealio Aušros 
Vartų šventovėje kovo 14 d. Liūdi 
žmona, motina, dvi seserys su šei
momis, kiti giminės ir bičiuliai. B.S.

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

NAUJIENA
AUTOMOBILIŲ APDBAUDOJE

sApdraudžiame automobilius naujo pirkimo verte 
net 4 metams

sApdraudžiame naudotus automobilius 1997-2000 m. 
irgi 4 metams pirkimo kaina

./Apdraudos kainos žemesnės negu garažuose

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Tel. 514-722-3545

VILNIUJE netoli centro parduoda
mas naujas moderniai įrengtas 2- 
jų aukštų namas. Yra du garažai, 
rūsyje sauna, trys arai žemės. Tei
rautis Toronte tel. 416 233-5996 
arba 416 993-5996.
IEŠKOME auklės dviems vaiku
čiams, švelnios, nuoširdžios, mylin
čios gamtą, namų jaukumą. Gyventi 
kartu 3-5 dienas į savaitę. Prašau 
skambinti nemokamu telefonu 905 
584-6600, išgirsite signalą ir rinkti 
519 938-8844._____________________

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

SIŪLAU žemės verslininkams ar
ba investitoriams bendroms įmo
nėms ir bendradarbiavimui bio
energetikos gamyklos steigimo, bio- 
energetinių dujų gamybos, šilt
namių statybos ir ekologiškai šva
rių žemės ūkio produktų augini
mo ar kitokios gamybos srityse. 
Susisiekti telefonu 370-7-710945 
arba e-paštu szigmasC^centras su 
Zigmu Shlapiku, Kilimas, Lietuva.

LORNE PARK MUZIKOS'

MOKYKLA
įsikūrusi 1996 m. Mississaugoje

PRIIMA NAUJUS STUDENTUS Į

Pianino • Dainavimo 
. • Gitaros • Teorijos • 
Vaikučių 3-6 m. amžiaus 

muzikos klases

Dėl platesnės informacijos 
prašome skambinti

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

(N) 905-848-9628
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