
l ietuves > 
. ionalinė 
vkižvydo

This weekly newspaper was mailed on
Tuesday, February 18, 2003

> TEV1SKES ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

Nr. 7 (2762) 2003 FEBRUARY-VASARIS 18 • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS - LITHUANIAN WEEKLY • 2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ON L5C 1T3 CANADA » www.tzib.com Nr. kaina - $1

Išlikti savimi Savaitė LietuvojeKad Lietuvoje norinčių valstybei vadovauti yra nemažai, 
parodė paskutinieji prezidento rinkimai, sutraukę net 17 kan
didatų. Aišku, ne visi kandidatuojantys tikėjosi būti išrinkti. Nėra 
abejonės, kad kai kuriems kandidatams rinkimai buvo gera proga 
patikrinti savo populiarumą, kitiems gal ir ryžtas žengti pirmąjį 
žingsnį j politinį gyvenimą ir po to laukti, kas iš to išeis. Palyginus 
pigi investicija ateičiai.

P
REZIDENTAS išrinktas. Kaip jis, Rolandas Paksas, vado
vaus, kaip mėgins ištesėti savo rinkiminius pažadus ir visa 
kita - netrukus visi pamatysime. Viena aišku - kas laukė 
kokių nors staigesnių pokyčių, lūkesčius jungdamas su prezidento 

rinkimais, greičiausiai tuoj pat nusivils. Mat jokios valstybės jo
kiam išrinktam vadovui niekas į rankas neįdeda burtininko laz
delės, kurios mostelėjimu viskas keistųsi ir visuomenei beliktų 
džiaugtis ir ploti kaip po pasisekusio akrobatinio skrydžio. Tačiau 
išrinktasis, kiek sąlygos, aplinkybės, sugebėjimas ir bendradarbiai 
leis, reikia tikėtis, stengsis bent dalį pažadų įgyvendinti 
pradedant, žinoma, nuo lengvesnių užduočių, kad susidarytų 
įspūdis, jog kažkas daroma. Naujasis prezidentas, dar pareigų ne
pradėjęs eiti, tuoj po antrojo rinkimų rato skubėjo paskelbti, kad 
užsienio politika nebus keičiama. O tos politikos pagrindiniai, jau 
gerai įsitvirtinę, šūkiai yra du: jungtis į vakariečių karines bei 
ekonomines sistemas ir palaikyti gerus santykius su kaimynais. 
Kaimynai betgi kaimynams nelygūs. Geri santykiai su Latvija yra 
vienas dalykas, su Lenkija - jau kitas, o su buvusiu okupantu 
Rusija - kažkas skirtingo, kitoniško. Visi tai žino. O jau Ame
rikos vadovai, kviesdami Lietuvą palaikyti gerus santykius su kai
mynais, nėra abejonės, pirmiausia galvodavo apie Rusiją. Ži
noma, priminimai ar nurodymai nekenkia, bet jie nedaug ką ir 
reiškia, kai kitokio pasirinkimo tuo tarpu nėra. Visoms valsty
bėms prekybiniai ryšiai su artimiausiais kaimynais būna naudingi. 
Tačiau naudotis ir išlikti savimi - tai būklė, kurią gali sukurti 
įžvalgūs, daugiau šilto ir šalto matę arba gerai pasiruošę politikai. 
Silpnesnieji greitai palinksta neatlaikydami “gerų santykių” 
svorio.

v ALIA santykių su kaimynais, jų derinimo taip, kad išliktume 
^savimi, nebe eilinį vaidmenį vaidina ir vadinamasis globaliz- 
kJmas, kurio pasiūlos bando perrikiuoti valstybinio gyvenimo 
tikslus, gėrybių naudmenimis praskiesti tautinio sąmoningumo 
brandas, užkrečiant naujoviška tikimybe, kad per daug patiems 
stengtis nebeapsimoka, nes gerovė kuriama pasauliniu mastu, at
skiri kraštai tampa dalininkais, laukiančiais dividendų. Mažes
niems kraštams kaina nedidelė - geri santykiai su didesniais kai
mynais ir nuolaidžiavimai, paklusnumas, jeigu to reikia tiems 
santykiams palaikyti. Šitokia mąstysena kiek primena sovietinėje 
sistemoje praktikuotą centro ir respublikų santykiavimo būdą. 
Ne vienam dabartinės laisvos Lietuvos vadovui teko šitokioje 
praktikoje darbuotis. Šiandien nepriklausomoje Lietuvoje ku
riant demokratiją, grįžtant į Europą, kas ir kaip bemąstytų, sovie
tiniai valdymosi bei santykiavimų būdai nebetinka. Pirmiausia gi
liai įsimintina valstybinės nepriklausomybės ir žmogaus laisvės 
tikroji ir nedviprasmiška būklė. O tas vakarietiškumas, jei toks iš 
viso yra, neturėtų tapti kažkokiu idealu be rimtos apžiūros, ką 
imti; be klausimo, ar mums, lietuviams, tai reikalinga ir nau
dinga. Populiariai skambantis kosmopolitizmas taipgi neturėtų 
modernėjimo vardan užgožti lietuviškąją savimonę, kuriai iš tik
rųjų jokių pakaitalų nėra. Nėra abejonės, kad, kai kurių vadovų 
žodžiais tariant, lietuviai savame krašte yra nusipelnę geresnio 
gyvenimo. Ir šito belaukiant keičiami vadovai, tikimasi, kad kuris 
nors vis tiek įstengs įveikti tas nelemtąsias ekonomines bėdas, ir 
vieną kartą tikslas bus pasiektas. Deja, pamirštamas senas lietu
vių posakis “kaip pasiklosi, taip išmiegosi”. O tai tinka ne vienam 
kuriam vadovui. Tai sakoma visiems - kiekvienam miestelėnui, 
kiekvienam kaimiečiui, jaunam, senam, vyrui, moteriai...Tai 
reiškia iniciatyvą, kvietimą kurti geresnį gyvenimą patiems. Kai 
vieną kartą šitaip pradėsime, nebus sunku nei su kaimynais, nei 
sąjungose su kitais. O ir išliksime savimi, kas svarbiausia. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI 
Shaw festivalis - 2003

Niagara-on-the-Lake mies
telyje kiekvienais metais vyksta 
Shaw festivalis. Nuo balandžio 
3d. iki lapkričio 30 d. visuose 
trijuose miestelio teatruose vyks 
vaidinimai - dramos, komedi
jos, operetės bei paskaitos, vei
kalų skaitybos, seminarai, sek
madienio koncertai. Festivalio 
nariams-rėmėjams, paaukoju
siems $60 ar daugiau, dar pla
nuojamos specialios programos, 
susitikimai su teatro personalu. 
Vaidinimai prasideda 2 vai. p.p. 
ir 8 vai. vakaro. Daugiau apie 
festivalio programą, narystę ir 
pernakvojimo vietas miestelyje 
galima sužinoti iš festivalio kny
gelės Shaw Festival 2003 arba 
internete (www.shawfest. com). 
Šiais metais festivalį juokais 
praminė “Maxwell House”. Tai 
nieko bendro neturi su to paties 
vardo kavos produktais, bet to
dėl, kad nuo šių metų teatro me
no vadove tapo Jackie Maxwell.

Pagrindiniame "Festivalio” te
atre bus vaidinama G. 13. Shaw 
1910 m. parašyta pjesė Misalli
ance (nuo balandžio 10 d. iki 
lapkričio 2 d., ne kasdien). Nuo 
balandžio 26 d. iki rugpjūčio 2 
d. bus statomas rusų dramatur
go Anton Čechovo veikalas 

Three Sisters, parašytas 1901 m.; 
George S. Kaufman ir Edna 
Fcrbcr komedija, parašyta 1927 
m., The Royal Family apie Niu
jorko teatralų šeimos nuotykius 
eis nuo rugpjūčio 8 d. iki lapkri
čio 23 d. Abu pastaruosius pa
statymus režisuoja pati meno 
vadovė Jackie Maxwell. Ketvir
tasis veikalas yra savotiška išim
tis festivalyje: tai ne Shaw bend
raamžio ar bendralaikio parašy
tas veikalas (kaip nustatyta ori
ginaliai užsibrėžta festivalio for
mule), bet 1995 metais prancū
zakalbio kanadiečio Michel Mare 
Bouchard parašyta, Linda Ga- 
boriau išversta į anglų kalbą, 
pjesė The Coronation Voyage 
apie grupę keleivių transatlan
tiniame laive pakeliui j karalie
nės Elzbietos II karūnavimo iš
kilmes (nuo birželio 24 d. iki 
lapkričio 1 d.).

“Court House” teatre, įsikū
rusiame buvusio teismo pastate 
(antrame jo aukšte dar galima 
apžiūrėti vienutę suimtiesiems 
laikyti) bus statomi tiys vaidini
mai ir vienas trumpas veikaliu- 
kas. Paties G. B. Shaw 1892 m. 
parašyta pjesė Widowers' Houses 
eis nuo gegužės 15 d. iki spalio

(Nukelta į 6-tą psl.)

Amerikos prezidentas George W. Bush, lankęsis Vilniuje 2002 m. lapkričio 22-23 dienomis, stebi nuoširdų 
Lietuvos kariuomenės vado generolo J. Kronkaičio susitikimą su Amerikos valstybės užsienio reikalų 
sekretoriumi Colin Powell. Juodu praeityje kartu studyavo Amerikos karo mokykloje

Bretkūno Biblijos rankraštis Vilniuje
V. A. JONYNAS

“Ko tikėjosi Bretkūnas?” 
Tokia antrašte užvardija savo 
reportažą apie atkeliavimą į 
Taikomosios dailės muziejaus 
patalpas sarkofago, kuris talpi
na Bretkūno atliktą Biblijos ver
timo rankraštį. Vėliau Renata 
Baltrušaitytė pati susigrimba, 
kad klausimas turėtų skambėti 
kitaip: “Ko nesitikėjo Bretkū
nas?” Kaip vertėjui jam aiškiai 
norėjosi, kad jo ilgametis ver
timo darbas būtų išleistas, iš
spausdintas, bet tiems jo lūkes
čiams nebuvo lemta išsipildyti.

O neįtikėtinų dalykų pasiro
dė labai daug. Ir pirmoje vietoje 
faktas, kad jo ranka žąsies 
plunksna rašytas ir braukytas 
tekstas ištvers 400 metų ir atsi
vers su visom pataisom prieš 
Vilniaus gyventojo akis. Tą isto
riją papasakoja nūdieniam skai
tytojui net du apžvalgininkai: 
minėtoji Renata Baltrušaitytė 
Veide (lapkr. 28 d.) ir Arvydas 
Jackus Atgimime (lapkr. 29 d.).

Abiems nestinga susižavėji
mo Bretkūno atliktu darbu. 
Taip pat apmaudu, kad Bretkū
no vertimas neišvydo dienos 
šviesos. Bretkūnas negalėjo 
naudotis jokiais žodynais, encik
lopedijom, neturėjo netgi gra

ROLANDAS PAKSAS, laimėjęs Lietuvos prezidento rinkimus, su savo 
žmona. Iš vokiečių spaudos

matikų, ypač lietuvių kalbos 
gramatikos, kuri buvo jam bū
tina.

Arvydas Jockus cituoja kelis 
vokiečių mokslininkus, kurie 
tvirtina, kad Bretkūnas, Marty
nas Liuteris ir kiti to meto ver
tėjai buvo-gen'liū. Dr. Rangės 
nuomone, niekas iš mūsų to
kiomis sąlygomis nepajėgtume 
išversti Biblijos apimties kny
gos. Niekas! Net ir puikiausiai 
mokėdami lotynų kalbą. Nie
kas! Nebent tai galėtume pa
daryti per metus kitus, jeigu 
pasiimtume nemokamų atosto
gų. Tačiau J. Bretkūnas bei kiti 
XVI ir XVII šimtmečio vertėjai 
turėjo profesijas, iš kurių duoną 
valgė, o tokio daikto kaip atos
togos nebūdavo. Bretkūnas juk 
turėjo aptarnauti parapiją, atlik
ti visa tai, ką ir šiandien vadina
me pastoracinio darbo kasdie
nybe: - pamokslas, jo parengi
mas, katechezė, sutuoktuvės, gi
mimai, mirtys. Be to, jis turėjo 
apdirbti laukus, prižiūrėti sodą, 
laikyti ir prižiūrėti gyvulius. 
Tuomet dar nebuvo mokesčių, 
kurie kunigui būtų laidavę pra
gyvenimą. Neturtingose, daž
niausiai dar pagoniškose, para
pijose netgi nebuvo papročio 
aukoti kunigui ir daugiavaikei 

jo šeimai; parapijiečiai patys tu
rėdavo tik būtiniausius dalykus. 
Pagaliau ir parapijos klebonas 
dažniausiai privalėdavo eiti va
dinamąjį lažą, t.y. atlikti ben
drus darbus. Visiškai nebelikda
vo laisvo laiko. O J. Bretkūnas, 
nepaisydamas to, dirbo milžiniš
ką darbą - vertė Bibliją. Prie 
visos Biblijos triūso 11 ilgų me
tų. Liuteris vien Senąjį Testa
mentą vertė 12 metų. Pasak Le
ono Gineičio (Lietuvių literatū
ros enciklopedija), visi Bretkū
no raštai pasižymi išraiškos gry
numu, taupumu, aiškumu, lek- 
siniais naujadarais, kurių dalis 
prigijo. Kalbos turtingumu jie 
liko nepralenkti iki K. Done
laičio.

J. Bretkūno rankraštis ne
buvo išspausdintas. 1590 m. 
baigtą Biblijos vertimą Gumbi
nėje svarstė liuteronų kunigų 
konferencija, tačiau leidimas 
spausdinti buvo vilkinamas. Ku
nigaikštis Albrechtas II rankraš
tį įsigijo tik 1602 m., praėjus 
dvylikai metų po Biblijos išver
timo. Iš pradžių, jis buvo saugo
tas Prūsijos kunigaikščių admi
nistracijoj, vėliau Karaliaučiaus 
valstybiniame archyve. Po An
trojo pasaulinio karo rankraštis 
kurį laiką buvo laikomas dingu
siu be žinios. Tačiau Biblijos 
rankraštis išliko kaip stebuklas. 
Karaliaučiaus universiteto bib
liotekos direktorius jį išsivežė iš 
bombarduojamo Karaliaučiaus 
savo lagamine kaip didžiausią 
vertybę. Vėliau visi aštuoni Bib
lijos foliantai aptikti Getingene, 
iš kur perkelti į Berlyno slaptąjį 
Prūsijos archyvą.

Kodėl J. Bretkūno Biblija 
nebuvo išspausdinta? Tikslaus 
atsakymo kol kas nėra, bet prie
žastis galima numanyti. Lingvis
tas akademikas Zigmas Zinke
vičius rašo, kad M. Mažvydo 
laikais, t.y. viena karta anksčiau, 
kol dar Prūsiją valdė kunigaikš
tis Albrechtas, lietuviai čia buvo 
proteguojami ir keliami. Labai 
rūpintasi lietuvių kalba. Tai bu
vo svarbu ir politiniu požiūriu, 
kadangi Lietuvą ir Lenkiją val
dė bevaikis Žygimantas Augus
tas. O kunigaikštis Albrechtas 
buvo Žygimanto Augusto sesers 
sūnus — artimiausias giminaitis, 
todėl ne atstumdamas, o prote
guodamas lietuvius galvojo leng
viau pasieksiąs Lietuvos - Len
kijos sostą. Antras dalykas, tuo
met buvo aktualus Livonijos ir 
Prūsijos susijungimas. Kunigaikš
tis manė, kad žemaičius paver
tus liuteronais, jie labiau orien- 
tuotusi į Karaliaučių, negu į Vil
nių ir natūraliai būtų pasiekta 
tai, ko nepavyko pasiekti kry
žiuočiams. Be to, pačioje Prūsi-

(Nukclta į 2-rą psl.)

Biudžeto deficitas - 1.2% BVP
ELTOS/LGTIC žiniomis, 

Finansų ministerija sausio 30 
paskelbė dvylikos mėnesių Lie
tuvos sutelkto centrinio biu
džeto deficitą - 590.8 mln. litų 
arba 1.2% BVP. Šio biudžeto 
pajamos ir paskyrimai siekė 
14.2 bin. litų, išlaidos ir su-teik- 
tos paskolos - 14.8 bin. litų 
(29.2% BVP). Galutiniai 2002 
metų duomenys bus paskelbti 
birželio mėnesį.

Vadinamas sutelktas cent
rinis krašto biudžetas apima 
valstybės biudžetą, socialinio 
draudimo fondus (“Sodrą” bei 
Privalomojo sveikatos draudi
mo fondą), taip pat nebiudže
tinius Privatizavimo, Garantinį, 
Rezervo (Stabilizavimo), Ignali
nos AE uždarymo, 1190 m. blo
kados fondus bei Santaupų at
kūrimo sąskaitą. Duomenys 
skelbiami remiantis Tarptauti
nio valiutos fondo (TVF) duo
menų platinimo specialiaisiais 
standartais ir TVF valstybės 
finansų statistikos vadovu.

Dienraščio straipsnis - 
provokacija

Sausio 29 d. dienraštyje 
Respublika pasirodė straipsnis, 
kuriame teigiama, jog preziden
tas Valdas Adamkus prašęs 
Valstybės saugumo departa
mentą (VSD) iki 2004 m. seimo 
rinkimų bet kokiu būdu nutil
dyti laisvąją spaudą. VSD vado
vas Mečys Laurinkus tai pavadi
no provokacija prieš departa
mentą ir prieš spaudą, praneša 
ELTA/LGTIC. Respublikos 
straipsnyje teigiama, jog VSD 
pareigūnui buvo pavesta surink
ti kuo daugiau informacijos apie 
Respubliką bei laikraštį Lietuvos 
žinios.

M. Laurinkus pareiškė, jog 
jokių užduočių nei prezidentas, 
nei jis pats nedavęs. V. Adam
kus teigė, kad VSD privalo sku
biai ištirti ir paskelbti visuome
nei, kieno užsakymu buvo pada
ryta ši provokacija. Straipsnio 
teigimą, kad jo nurodymu vyk
doma tokia užduotis jis pavadi
no absurdišku, o VSD darbuo
tojo aprašytas poelgis preziden
to vertinimu yra įžūli provokaci
ja, nukreipta prieš prezidento 
instituciją ir žiniasklaidą, įžeidi
mas jo asmens ir jo įsitikinimų.

Dėl VSD darbuotojo Vale
rijaus Saveljcvo veiksmų yra at
liekamas tarnybinis patikrini
mas, ir jis nušalintas nuo parei
gų. Respublikos vyriausiasis re
daktorius Vitas Tomkus vasario 
2 d. paprašė Generalinę proku
ratūrą iškelti jam baudžiamąją 
bylą.

Lankėsi DB pareigūnė
Vasario 11d. Lietuvoje lan

kėsi Didžiosios Britanijos pre
kybos ir pramonės ministerė 
Europos reikalams Melanic 
Johnson. Susitikime su užsienio 
reikalų ministeriu Antanu Va
lionio ji pažadėjo paramą Lietu
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vai tampant pilnateise ES nare, 
domėjosi Lietuvos pasiruošimu 
narystei bei artėjančiu referen
dumu. Ji teigė mananti, kad 
Lietuvos žmonės teigiamai bal
suos referendume dėl narystės, 
pabrėždama, jog “Lietuvos pi
liečiai turi suprasti, kad dau
giausia iš narystės ES laimi sun
kiau gyvenantys žmonės - tai le
mia bendras ekonomikos augi
mas, ES teikiama finansinė pa
rama”.

Vizito metu M. Johnson 
taip pat susitiko su Euopos ko
miteto generaliniu direktoriumi 
Petru Auštrevičiumi, finansų 
ministere Dalia Grybauskaite, 
Ūkio ministerijos sekretoriumi 
Gediminu Rainiu bei įvairiais 
seimo nariais.

Neteisėtai teikė duomenis
ELTA/LGTIC žiniomis, 

valstybinė duomenų inspekcija 
nustatė, kad “Sodra” (Valstybi
nio socialinio draudimo fondas) 
neteisėtai savo duomenų baze 
leidžia naudotis ne tik JAV am
basadai, bet ir Vidaus reikalų 
ministerijai bei specialiosioms 
tarnyboms. “Sodra” taip pat pa
žeidžia Asmens duomenų teisi
nės apsaugos įstatymo reikala
vimą, numatantį, kad duomenų 
valdytojas privalo informuoti 
asmenį apie tai, kam jo duome
nys yra teikiami.

VDI pareigūnai, patikrinę 
asmens duomenų tvarkymo tei
sėtumą “Sodroje”, nustatė pen
kis asmens duomenų tvarkymo 
teisėtumo pažeidimus ir surašė 
vadovei administracinio teisės 
pažeidimo protokolą. Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
sekretorė teigė, jog žinojo, kad 
yra sutartis su VRM, pagal ku
rią buvo teikiama informacija 
apie draudžiamąsias pajamas, 
mokant pensijas pareigūnams, 
tačiau nežinojo, “kad susiję su 
operatyviniais reikalais”, tvirti
no, kad bus aiškinimasi, kodėl 
taip atsitiko.

Papildomos lėšos ūkininkams
ELTA/LGTIC praneša, kad 

vyriausybė sausio 31 d. nuspren
dė perskirstant biudžetą surasti 
papildomus 20 mln. litų pieno 
gamintojams. Šias lėšas numaty
ta panaudoti kompensuoti ūki
ninkams patirtus nuostolius dėl 
smarkiai sumažėjusių pieno su
pirkimo kainų. Pasitarime su 
ministeriu pirmininku Algirdu 
Brazausku pažymėta, kad per
nai dėl sumažėjusių kainų kai
miečiai gavo net 58 mln. litų 
mažiau pajamų.

Premjero teiginiu, numaty
tus 20 mln. litų būtina skirti tie
siogiai karves laikantiems ūki
ninkams, o ne per perdirbimo 
įmones. Pernai ūkininkams skir
tus pinigus perdirbimo įmonės 
“ne visiškai tikslingai panaudo
jo”. Perdirbimo įmonės, nors ir 
patiriančios nuostolių dėl nepa
lankaus dolerio kurso, dar “ga
na neblogai verčiasi”. r$j

http://www.tzib.com
http://www.shawfest
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Amerikos prezidentas George W. Bush su žmona Laura Vilniuje 2002 metų lapkričio 23 dieną sutinkamas 
džiūgaujančios lietuvių minios. Prezidentas savo kalboje užtikrino Lietuvai karinį saugumą Ntr. G. Žilinsko
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SPAUDOS BALSAI

Kitataučiai apie prezidentą Faksą

Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos 80-mečiui paminėti 
pernai gruodžio 12 d. G. Petkevi
čaitės- Bitės bibliotekos galerijoje 
vyko konferencija “Šviesa atsklin
da iš toli”. Renginį vedė A. Sala- 
dūnaitė, giedojo Naujamiesčio 
dainos sambūris. Buvo pristatytos 
renginio viešnios - dr. A. Vasi
liauskienė, prof. O. Voverienė, 
doktorantė L. Lapinskienė ir kt. 
A. Vasiliauskienė iškėlė dvasinin
kų įnašą į akademiją, atskirai - 
arkiv. M. Reinį, atlikusį didelį 
tautos lietuvinimo darbą, kun. 
Ant. Liuimą, suorganizavusį vie
nuolika Akademijos suvažiavimų, 
pasirūpinusį išleisti 52 knygas. 
Prof. O. Voverienė kalbėjo apie 
tautinį ir religinį ugdymą šių die
nų mokyklose.

Kaišiadorių vyskupijos Kate
chetikos centre pernai gruodžio 
27 d. buvo surengtas užsienyje 
besimokančių vyskupijos studen
tų susitikimas.' Dalyviai buvo su
pažindinti su dokumentais apie 
pasauliečių tarnystę parapijos sie
lovadoje, buvo aptartos kateche- 
zės problemos, kalbėtasi apie 
darbo galimybes pabaigus studi
jas. Susitikimas baigtas bendra 
malda vysk. J. Matulaičio priva
čioje koplyčioje. Sausio 5 d. Šei
mos centro dvasios vadovas kun. 
G. Tamošiūnas kalbėjo apie atei
ties darbus, gyd. M. Bagdonienė 
apžvelgė kas padaryta, Šiuo metu 
centras skiria ypatingą dėmesį 
jaunimui, sužadėtiniams, šei
moms, veikia savitarpio paramos 
grupės. Per praėjusius metus 67 
sužadėtinių poros išklausė pasi
rengimo Santuokos sakramentui 
kursus. Jaunimo grupė “Už gyvy
bę” dalyvavo tarptautiniame gy
vybės gynėjų 1000 km ilgio dvira
čių žygyje Austrijoje.

Šiaulių vyskupuos šeimų 
šventė, jau trečioji, surengta vysk. 
E. Bartulio ir šeimų centro dar
buotojų, remiant Lietuvos katali-
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KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
darbuotojams -

a.a. BRONIUI STAŠKEVIČIUI,
KLB tarybos, Garbės teismo sekretoriui

a.a. NIJOLEI GIEDRIŪNAITEI,
Windsoro apylinkės pirmininkei

a.a. JONUI DERVAIČIUI,
St. Catharines apylinkės pirmininkui - 

iškeliavus amžinybėn, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą jų šeimoms, giminėms ir visiems 
artimiesiems -

KLB krašto valdyba

kų religinei šalpai, miesto savival
dybei bei kitiems, įvyko pernai 
antrąją Kalėdų dieną. Pradėta ka
tedroje Mišiomis, kurių metu at
naujinti santuokos įžadai. Po Mi
šių grojant orkestrui šventės daly
viai žygiavo į kultūros centrą 
“Saulė”, kurio salėn prisirinko la
bai daug žmonių, ne tik šiaulie
čių, bet ir iš kitų apylinkių - Jo
niškio, Pakruojo, Kelmės, Radvi
liškio. Buvo suvaidinta rež. R. 
Steponavičiūtės paruošta kalėdi
nė misterija. Vysk. E. Bartulis 
sveikinime pabrėžė, kad šeimų 
laimei reikia ir Dievo, ir žmonių 
pagalbos. Programai vadovavo 
dainininkė V. Povilionienė su sa
vo ansambliu “Blezdinga”. Kon
certavo vaikų sambūris “Želme
nėliai”, dainos studija “Rokoko”, 
moksleiviai, jų tėvai, neįgaliųjų 
bendrijos “Goda” orkestras ir ki
tos grupės. Kalėdų senelis apdo
vanojo mažuosius dalyvius, nepa
miršdamas ir vyresnių, kuriems 
įteiktos jaunavedžių skulptūrėlės.

Taize bendruomenės nauja
metiniame jaunimo susitikime 
Paryžiuje tarp 80,000 jaunuolių iš 
daugiau kaip 36 kraštų 2,000 da
lyvavo iš Lietuvos. Toks susitiki
mas Paryžiuje jau vyko aštuntą 
kartą. Popiežius Jonas Paulius II 
sveikinimo žodyje susitikimą pa
vadino “Vilties ženklu mūsų pa
sauliui”. Taize bendruomenė sie
kia ugdyti “pasitikėjimą tarp tau
tų” ir dėti taikos pamatus ateičiai.

Bretkūno Biblijos rankraštis.
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

jos valstybėje liuteronizmas dar 
nebuvo įsigalėjęs. Liuteronai ėjo 
per liaudį, todėl mokyti lietu
vius lietuviškai liuteronams bu
vo be galo aktualu. O lietuviai 
sudarė didžiąją dalį to meto 
valstybės.

J. Bretkūno laikais padėtis 
labai pasikeitė, pasak Zinkevi
čiaus. Kraštas jau buvo liutero
niškas, nebebuvo vilties užsidėti 
Lietuvos ir Lenkijos karūną, nes 
po Žygimanto Augusto mirties 
buvo išrinktas naujas karalius. 
Ir, svarbiausia, Prūsija jungėsi 
su Brandenburgu. Bendroje 
Brandenburgo ir Prūsijos valsty
bėje lietuviai jau sudarė nedide
lę dalį. Lietuviai neteko reikš
mės, kokią iki tol turėjo.

Be to, pastebi akademikas, 
anais laikais spauda buvo be 
galo brangi. Biblijai išleisti rei

Partizanų juodintojai vakar ir dabar
HENRIKAS KUDREIKIS Į Andriaus ir jo žmonos, bu- se. Ar tai aistra (erotika)? Ką

vusios ūkininkų tarnaitės Tere- turi bendro su tuo Lietuvos oa-
Vakar

Kokias knygas apie Lietu
vos patriotus-partizanus skaito 
Lietuvos jaunimas dabar? Pra
eitą vasarą turėjau progos tai 
matyti savo akimis. Vieną pasi
skolinau ir perskaičiau. Bolševi
kinių rašytojų knygos ir dabar 
tebeguli Lietuvos bibliotekose. 
Jos laikomos klasikinėmis, ir 
niekas nedrįsta jų pašalinti.

Bolševikinės Lietuvos rašy
tojas Vytautas Bubnys sovieti
niu laiku kaimo gyvenimą apra
šo su ypatingu talentu. 1977 m. 
knygoje Alkana žemė aprašo tą 
tragišką kaimo laikotarpį, kai 
žmonės buvo pradėti varyti į 
kolchozus. Buvęs bernas And
rius gauna žemės gabalą, atimtą 
iš turtingo ūkininko.

“Čia mano žemė” - užrašo 
ant popieriaus, paskui pagalvo
jęs prideda: “Davė tarybų val
džia. Tad dabar ši tarybų val
džia atims iš tavęs žemę? Ne
atims, bet tu pats atiduosi. Visi 
atiduoda ir tu atiduosi”.

Kolchozų steigimo laikotar
pį Bubnys aprašo gana liūdno
kai ir beveik teisingai, tačiau jis 
privalo savo ponams atiduoti 
vad. tarybinę duoklę. Tai jis at
lieką sugrūsdamas Lietuvos pa
triotus-partizanus į purvo duobę.

Naujakurys Andrius uždū- 
kęs atvyksta į valsčiaus komitetą 
ir pareiškia protestą. Už kalbas 
pjieš tarybų valdžią uždaromas 
daboklėn, bet po kelių dienų, 
nesuradus tikrų kaltinimų, kaip 
buvęs bernas, paleidžiamas.

kėjo labai daug lėšų. Todėl ku
nigaikštis Albrechtas II Bret
kūno rankraštį tik nupirko ir 
padėjo į archyvą. Ten šis verti
mas ir pragulėjo. Praėjus šimtui 
metų, Rėza išleido J. Bretkūno 
verstas psalmes, bet smarkiai 
perredaguotas. Atskiras Biblijos 
dalių ištraukas skelbė kiti au
toriai. Ir tik XVIII šimtmetyje, 
praėjus daugiau kaip 200 metų, 
buvo naujai organizuotas ir iš
leistas lietuviškas Biblijos verti
mas. Jo leidėjai šiek tiek naudo
josi ir J. Bretkūno tekstu. Vė
liau, kaskart atnaujinant verti
mus, visą laiką buvo naudoja
masi ir J. Bretkūno rankraščiu.

J. Bretkūnas Šventąjį Raštą 
vertė iš Liuterio Biblijos, kurios 
įtaka vokiečių kalbai ir kultūrai 
neįkainojama. O kaip Bretkūno 
Biblija praturtino mūsų kalbą ir 
kultūrą? Akademikas Zinkevi-
čius net neabejoja - jeigu Bret
kūno Biblija būtų buvusi iš
spausdinta, nuo to laiko būtų 
nusistovėjusi ir mūsų bendrinė 
rašomoji kalba. Deja, ji nebuvo 
išspausdinta, atskirais gabalais 
leista tokios reikšmės turėti ne
galėjo. Dabar ji turi didelę 
reikšmę tik lietuvių kalbos isto
rikams, kaip vienas didžiausių 
XVI šimtmečio mūsų kalbos pa
minklų.

Dabar J. Bretkūno Biblija, 
profesorių Fridricho Scholzo ir 
Jochemo D. Rangės rūpesčiu 
faksimiliniu būdu leidžiama Vo
kietijoje. Šį įspūdingą ir brangų 
leidimą (vienas tomas knygyne 
kainuoja apie 1000 litų) finan
suoja garsiojo pramoninko Al
fred Krupp fondas. Iš viso nu
matyta išleisti 14 tomų.

Grįžtant prie rankraščio iš
likimo paslapties, reikia paste
bėti, kad, žinovų nuomone, la
bai daug padėjo skudurinis po
pierius ir vadinamas galo (su ga
lo rūgštim pagamintas) rašalas. 

sės, namus įžengia penki parti
zanai, jų tarpe Šarvas, anksčiau 
išniekinęs Teresę, kuri dabar 
jau nėščia. Andrius, apkaltintas 
parsidavimu bolševikams, pa
leistas, kad išdavinėtų žmones ir 
teiktų žinias Saugumui.

Partizanų vyresnysis, buvęs 
mokytojas Sakalas. Jis bando 
sutramdyti Šarvą, kuris girtas ir 
nori Andrių likviduoti vietoje. 
“Į mišką. Miške”, - taria Saka
las ir laukia kažkokio stebuklo. 
Pakelėje - kryžius. “Ant kry
žiaus jį rupūžę, - šaukia Šarvas. 
Mokytojas nedrįsta į kryžių žiū
rėti, jis pats netiki į jokį Kristų, 
nes argi galima tikėti, pasirin
kus šitokį kelią. Jie seniau už
mušė tikėjimą, dar anksčiau, ne
gu paleido pirmą kulką į žmo
gų”, ’ rašo Bubnys.

Šarvas su draugu pririša 
Andrių prie kryžiaus ir palei
džia į jį automato seriją. Šūvių 
trenksmas pažadino kaimą iš 
neramaus miego. Kaimas bunda 
prisikėlimo šventei.

Ką dramatiškai ir talentin
gai aprašo Vytautas Bubnys, lai
kau ypatingu Lietuvos didvyrių- 
partizanų žiauriu juodinimu. 
Tiesa,jų tarpę gal ir pasitaikė 
koks Šarvas, bet tai buvo bandi
tas. Lietuvos partizanai buvo 
šauliai, pavasarininkai, ateiti
ninkai, jaunalietuviai. Dalis tu
rėjo net savo kapelionus. Be
veik visi atlikdavo slaptas iš
pažintis. Ar galima tikėti, kad 
buvęs mokytojas išniekintų kry
žių ir leistų žudyti nekaltą nau
jakurį, remiantis tik įtarimu?

Dabar
Nauja knyga: ant viršelio 

tuščia žalia dėžutė su išbėgu
siais žalių dažų likučiais. Ne tik 
viršelis, bet ir pati knyga žalia.

Autoriaus Mariaus Ivaške
vičiaus žodžiai: “Rašyti apie ka
rą turbūt, kai tikrus šūvius išgir
dus tire (?) nėra paprasta. Nie
kam lengviau mąstyti apie gyve
nimą bunkeryje, sėdint prie 
kompiuterio trijų kambarių pa
lėpėje. Kam man to reikėjo?”

Gerbiamas rašytojau, jum 
tikrai nereikėjo šios knygos ra
šyti. Pats rašai, kad iškasei jiems 
(partizanams) ne brolišką kapą, 
o purvo duobę.

2002 m. gruodžio mėnesio 
Metų žurnale rašytojas Vytautas 
Kubilius rašo straipsnyje Siau
rumo estetikos paribiuose: “Vul
garioji kalba, tūnojusi ‘under- 
grounde’ vis plačiau skleidžiasi 
literatūros kūriniuose”. Taigi 
jaunas rašytojas Marius Ivaške
vičius seka S. Parulskį, J. Kunči
ną, R. Gavelį bei eilę naujųjų 
avangardistų pradėtą vagą. Šok
damas savo mokytojus, šioje 
knygoje autorius kažko ieško 
moterų apatiniuose drabužiuo- 

AtA 
ANTANAS POŠKUS

iškeliavo amžinybėn 
prieš penkiolika metų.

Ilsėkis ramybėje, mielas Tėveli. Tebūna tau 
lengva svetima žemelė.

Duktė Birutė Valančienė ir 
sūnus Kęstas Poškus 

Jo atminimui pagerbti aukojame
Tėviškės žiburiams $100.

triotai-didvyriai, apdovanoti Vy
čio kryžiais ir pakelti į aukštus 
karinius laipsnius: pik. Juozas 
Kasperavičius-Visvydas, mjr. 
Petras Bartkus-Žadgaila? Kodėl 
jie išmaudyti bjauriame dumble, 
įvelti į nešvankybes, lyg būtų ly
tiniai išsigimėliai. Jonas Žemai
tis “ketvirtas Lietuvos preziden
tas”, turbūt bandomas apipilti 
ant viršelio išbėgusiais žaliais 
dažais, kažkoks baubas, bėgioja 
paskui Paryžiaus kirpėją, keikia 
partizanus ir save patį, suve
džioja savo seserį.

Beskaitydamas sunkiai su
pratau kai kuriuos (iš tikrųjų 
daugumą) sakinius, jau maniau, 
kad geriau pradėti, kaip žydas, 
nuo kito galo. Rašytojas Justas 
Sajauskas mano, kad rašytojas 
Ivaškevičius užsiima blogio es- 
tetizavimu (lietuviškai - gražini
mu), jis vienas iš tų, kurie pasta
raisiais dešimtmečiais užvaldė 
Lietuvos televiziją ir spaudą.

Ivaškevičius tarp absurdiškų 
sakinių bando girti rusus: jie lai
mėjo karą, jie apgynė miestą. Ir 
staiga pasiekia gandas, kad kaž
kur jų šalies pakraštyje esama 
išsigimėlių, užsimaniusių dar 
pakariauti. Išsigimėliai - Lietu
vos partizanai. Skaitome, kad 
rusai nesavanaudiškai suteikė 
mums pagalbą. Jie ateina į ap
gintą žemę daryti tvarkos ir pri
baigti išsigimėlius (sinonimas 
partizanų).

Skaitykite:
- Prisiminė, kaip ruošėsi 

prigirdyti jūroje grafą. - Paskui 
tas šundaktaris - mūsų paprašė 
pasaugot tave nuo jaudulio. Kas 
žinojo, kad tie laiškai nieko di
desnio nereiškia. Nes kaipgi ne 
kaip - iš Paryžiaus. Ten jų 
visa... -

Taip ir neaišku, kas čia pa
rašyta. Bet paskaitęs, kad istori
nės asmenybės-partizanai pa
vaizduoti girtuokliais, merginin
kais,.žmogžudžiais ir lytiniais iš
krypėliais, randu, kad Ivaškevi
čius, prieš rašydamas šią knygą, 
paskaitė Vytauto Bubnio Alka
ną žemę.

Dėkoju žemaičių žurnalistei 
panelei Žitai Paulauskaitei už 
šią knygą. Pagal Zitą, ši knyga 
ypatingai giriama dabartinėje 
Lietuvos spaudoje, kurios žur
nalistai turbūt dar ir šiandie sle
pia palėpėje savo komjaunimo 
nario knygeles.

Mariaus Ivaškevičiaus Žali 
buvo pristatyta Frankfurto kny
gų mugėje. Jo kitos knygos net 
išverstos į lenkų kalbą. Rašoma, 
kad Žali bus išversta į kelias 
svetimas kalbas. Partizanų at
stovai Lietuvos patriotinėje 
spaudoje dėl šios knygos pareiš
kė protestus. Žali knygos išleidi
mą parėmė Lietuvos respubli
kos kultūros ir sporto fondas.

Paryžiaus rusų savaitraštis 
Ruskaja Mysl š.m. sausio 9-15 d. 
laidoje rašo: “Paksas išgarsėjo 
greičiausiai ne tiek laimėjimais 
politinėje srityje, kiek sporti
niais pasiekimais. Pats jų įspū
dingiausias - skrydis po Vil
niaus Neries tiltu. Rolandas 
Paksas atliko šį skrydį kartu su 
dviem bičiuliais. Po tiltu pra
skrido kartu trys lėktuvai, tarp 
kurių nuotolis buvo ne didesnis 
kaip du metrai. Šį triuką lakū
nai įvykdė JAK-50 lėktuvais. Šio 
tilto per Nerį ilgis 139 metrai, 
atstumas tarp atramų - 60.5, til
to nuo vandens paviršiaus aukš
tis - 8.5 m.

Tas toli gražu ne politinis 
žygis tapo rimtu veiksniu kandi
dato į prezidentus naudai. Jo 
agresyvus priešrinkiminis vajus 
praėjo malūnsparniui ūžiant. Jis 
įspūdingai nulipdavo laipteliais 
Lietuvos miestuose ir kaimuose 
ir bendravo su rinkėjais, žadė
damas jiems padidinti pensijas 
ir kitas socialines išmokas. Lie
tuvos spauda vadino jį ‘Lietuvos 
Žirinovskiu’. Stebėtojų nuomo
ne, jis žaidė piliečių jausmais, 
kuriems daug svarbiau buvo jų 
asmeninė gerovė negu Lietuvos 
laimėjimai užsienio politikos 
srityje”.

Maskvos dienraštis Izvestia 
š.m. sausio 10 d. straipsnyje 
“Sovietų lakūnas tapo Lietuvos 
prezidentu” rašo: “Pati didžiau
sia Pakso rėmėja buvo ‘Avia 
Baltika’ bendrovė. Galbūt todėl 
jis galėjo sau leisti skraidyti 
malūnsparniu po visą Lietuvą ir 
tuo būti rinkėjams įspūdingu. 
Lakūno Pakso su profesiona
laus lakūno - inžinieriaus Le
ningrado civilinės akademijos 
pažymėjimo orumo nesumažino 
netgi Alytuje įvykęs priešrinki
minio vajaus meto incidentas. 
Leisdamasis malūnsparnis už
kliudė sporto komplekso stogą, 
kuris, tiesa, greit buvo pataisy
tas ‘skraidančio kandidato’ lėšo
mis. Savo priešrinkiminiam va
jui nugalėtojas išleido pusantro 
milijono litų - daugiau negu visi 
kandidatai. Adamkus išleido 
700,000 litų, matyt galvodamas, 
kad jam neverta stengtis - jo 
penkerių metų prezidentystės 
nuopelnai atrodė aiškūs: Lietu
va gavo pakvietimą į ŠAS 
(NATO) ir ES”.

Vilniaus radijas pateikė ki
tokias kandidatų rinkimams iš
leistų pinigų sumas.

Rusijos valdžios oficiozas 
Rossijskaja Gazeta š.m. sausio 9 
d. laidoje rašo: “Po Pakso lai
mėjimo Lietuvoje susidarė tokia 
padėtis, kurioje dvi svarbios val
džios struktūros kontroliuoja 
priešingas ideologines jėgas: vy
riausybė yra suformuota iš kai
riųjų politinių jėgų, o Paksas yra 
liberaldemokratų dešiniosios po
litinės partijos steigėjas ir vado
vas. Tiesa, pagal įstatymus jis 
turės palikti šios partijos pirmi
ninko pareigybę. Dabartinis min. 
pirmininkas Algirdas Brazauskas 
pasisakė už konstruktyvų su 
nauju prezidentu bendradarbia
vimą. Pirmuosiuose po rinkimų 

Gamtos vaizdelis Semboje (Karaliaučiaus krašte)
Nuotr. M. Purvino, 2001 m.

pasisakymuose svarbiausiomis 
krašto problemomis Paksas pa
sienį, nedarbą, mažas pensijas, 
įnašus, kurie bankrotavusių ban
kų nebuvo grąžinti, biurokratiz
mą ir korupciją. Užsienio politi
ka būsianti ta pati: narystė ES ir 
ŠAS, geri santykiai su kaimynais”.

Lenkijos savaitinis žurnalas 
Polityka š.m. sausio 11d. laidoje 
rašo: “Antrajame rinkimų rate 
Paksas nugalėjo kadenciją bai
giantį prezidentą Valdą Adam
kų. Priešrinkiminės apklausos 
rodė žymią Adamkaus persvarą. 
Jo kandidatūrą rėmė visos po
litinės jėgos ir pirmajame rate 
jis lengvai įveikė Paksą. Taigi, 
kodėl jis pralaimėjo? Stebėtojų 
manymu, paveikė Pakso popu
listiniai rinkimuose šūkiai ir 
ypač pakeitimų pažadas. Rolan
das buvo dinamiškas ir kiekvie
nam sakė tai, ką šis norėjo gir
dėti. Jis ypač patiko jauniesiems 
rinkėjams. 76-rių metų Valdas 
atrodė savo pareigose pavargęs 
ir galvojo, kad jo istoriniai Lie
tuvai nuopelnai - pakvietimas į 
ŠAS ir ES - turėtų labiau įtikin
ti rinkėjus balsuoti už jo kandi
datūrą, negu tušti pažadai, ap
siskaičiavo”.

Plečiama Pabradės mokykla
Lietuvos lenkų dienraštis 

Kurier Wilenski š.m. sausio 11 - 
13 d. laidoje rašo: “Praėjusių 
metų lapkričio mėn. Pabradės 
vidurinėje lietuviškoje mokyklo
je prasidėjo ilgai laukta naujų 
pastatų tai mokyklai statyba. 
Greičiausiai jau šių metų rugsė
jo mėn. mokiniai ir pedagogai 
pradės darbą naujose patalpose. 
Statybos pradžios buvo laukia
ma beveik 10 metų, ir kai kurie 
pedagogai nustojo vilties, kad 
reikalas kada nors pajudės. Mo
kykla, kuri pradėjo savo veiklą 
1955 m., vis labiau skaičiumi di
dėjo. Mokinių antplūdis nuola
tos augo. Jau 1995 m. ėmė trūk
ti patalpų ir ryšium su tuo pra
dinės klasės buvo pradžioje pa
talpintos vaikų darželyje, o 2001 
metais netgi Kultūros centre.

- Pradedame naują mokyk
los istorijos skyrių - pasakė 
statybos pradžios iškilmėje mo
kyklos direktorė Laima Mar
kauskienė. Pabrėžė, kad šios 
dienos mokiniai, kaip ir jų tėvai, 
labai ilgai laukė, kai tuo tarpu 
mokinių skaičius kasmet viduti
niškai augo 40-čia asmenų. Pa
gal direktorę, senoje mokykloje 
tiesiog trūko oro”.

Lietuvos pagalba Amerikai
Tas pats dienraštis š.m. sau

sio 22 d. laidoje rašo: “JAV 
kreipėsi į Lietuvą kaip į vieną iš 
beveik 60-ties kraštų, kurie 
parėmė antiteroristinę koaliciją. 
Šaltiniai praneša, kad amerikie
čiai nesitiki didesnės pagalbos, 
kaip pvz. lietuvių kareivių bata
lionų Persų įlankos dykumoje. 
Oficialiai Vilnius tvirtina, kad ši 
pagalba gali būti vieno ar kelių 
kariškių gydytojų pasiuntimu, 
įstatymų pritaikymu, leidimu 
amerikiečių lėktuvams naudotis 
Lietuvos oro erdve, nors tam 
mūsų kraštas ir taip yra įparei
gotas pagal diplomatinę su
tartį”. J. B.
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Kai buvo laukiama žirgo prie prezidentūros
Iš vilniečio profesoriaus laiško, apibūdinančio dabartinę politinę būklę Lietuvoje

IGNAS MEDŽIUKAS
Vilnietis profesorius, po LR 

prezidento rinkinių siųsdamas 
laišką ir savo išvadas, pareiškia 
įdomių minčių, kuriomis būtų 
naudinga susipažinti TŽ skaity
tojams. Savo laiško ištraukoje 
profesorius sako, kad be širdies 
balso, protu taip pat nieko ne- 
išmąstysi - proto balsas dar 
romėnų laikais sakė, kad reikia 
duonos (lietuviams dar ir 
lašinių) ir žaidimų, o širdies bal
sas - laisvės ir nepriklausomy
bės. Visi suprantame, kad už 
laisvę ir nepriklausomybę reikia 
užmokėti - atsisakyti duonos 
kąsnio ir viliojančių žaidimų.

“Aš nekalbu apie kraujo 
duoklę, įdėtą ant laisvės ir ne
priklausomybės aukuro. Tai jau 
tautos auka. O ar gali žmogėnai 
atsisakyti šiandien laisvės var
dan duonos ir žaidimų? Pasiro
do, kad ne! Ūkininkams (buvu
siems kolūkiečiams), vidurinės 
kartos 25-30 metų jaunimui 
(buvusiems komjaunuoliams) ir 
nevaldantiems savo aistrų jau

Žemės ūkio ateitis Lietuvoje
Žinovų nuomonė apie Karaliaučiaus srities ir 

Baltijos valstybių žemės ūkio būklę
JUOZAS VITĖNAS

Žemės ūkio žinovai iš dau
gelio šalių buvo susirinkę Petra
pilyje apsvarstyti Europos są
jungos plėtros į rytus pasekmių 
Šiaurės Rytprūsių ir Baltijos 
valstybių žemės ūkiui. Jie vie
ningai sutarė, kad šis regionas 
kenčia dėl savo geografinio ar
tumo prie Europos sąjungos, ra
šoma Ostpreussenblatt laikrašty
je (2002.XII).

Pirmu žvilgsniu, pasak laik
raščio, atrodo, kad žemės ūkiui 
Karaliaučiaus srity ir Lietuvoje, 
Latvijoje bei Estijoje gerai seka
si. Sovietų laikais jos priklausė 
prie sėkmingiausių sričių visoje 
Sovietų Sąjungoje, nors žemės 
ūkis Karaliaučiaus srityje nieka
da nepajėgė pasiekti aukšto ga
mybos našumo. Bet žemės ūkio 
gamybos įvairumas buvo dides
nis negu Rusijoje. Sovchozai 
buvo panašūs į Vakarų šalių 
ūkius. Nepaisant to, žemės ūkis 
jokiame sovietų eros lakotarpy- 
je nepajėgė konkuruoti su Eu
ropos sąjunga.

Po Sovietų Sąjungos sugriu
vimo Baltijos šalių žemės ūkis 
patyrė tokį pat sukrėtimą, kaip 
ir daugelis kitų buvusios Sovietų 
Sąjungos ūkio šakų. Prisitaiky
mas prie naujų darbo sąlygų pa
sirodė esąs labai sudėtingas. Pa
guoda šioje būklėje buvo ta, kad 
Baltijos šalių aukštas žemės 
ūkio lygis įgalino jas konkuruoti 
su Rusija.

Tačiau didysis kaimynas 
1998 metais uždarė savo rinką 
importui iš Baltijos valstybių ir 
tuo sudavė joms sunkų smūgį. 
Konkurencija su gausiais varžo
vais iš Europos, kurie savo ga
miniais brovėsi į mažą Baltijos 
valstybių rinką, sukėlė jose ka-

Knygų rišykla 
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nuoliams 18-25 m., kurie iš viso 
nesupranta aukų ant laisvės au
kuro prasmės, šiandien reikia 
pilna burna prikimšti savo pilvą 
tokia maisto mišraine, kurios jie 
nebuvo regėję sovietų okupaci
jos metu. Na, jei dar pridėsi žai
dimų tvaiko, pasireiškiančio pus
nuogių merginų kraipymusi - 
tai jau bus kažkokia palaimos 
būsena. Taigi tautą nuvesti į dy
kumą, kaip darė su žydais Mo
zė, labai paprasta. Papilk iš dan
gaus manos ir vedžiok šunke
liais. Mozė žydus vedė per dy
kumą keliasdešimt metų, Lietu
vos bolševikai po komunizmo 
rojų - penkiasdešimt metų.

Bet atminkime, kad tame 
rojuje galima buvo nedirbti, 
galima buvo vogti, už kapeikas 
kiekvieną dieną pasigerti iki są
monės netekimo. Tai darė bol
ševikų vadai, o liaudis mokėsi iš 
jų. Ir staiga - laisvė!

Daugelis galvojo, kad dabar 
iš viso nereikės dirbti, kad ga
lima bus dar daugiau vogti ir 
gerti. Daugumas esančių vai- 

tastrofišką žemės ūkio gaminių 
kainų kritimą. Estijoje pieno 
kaina per pusmetį sumažėjo 
20%.

Tokia būklė privertė Balti
jos šalis savo eksportą nukreipti 
į Vakarus, kur jos yra priverstos 
konkuruoti su valstybės remia
mais Danijos, Belgijos ir Vokie
tijos žemės ūkio gaminiais. To
kiu būdu jos susiduria su sun
kiais reikalavimais, žemesnėmis 
kainomis, didelėm išlaidom, o 
gauna tik minimalią valstybės 
pagalbą.

Karaliaučiaus sričiai Rusi
jos rinkos praradimas buvo sun
kesnis smūgis. Kai Lietuva ir 
Gudija tapo “užsieniu”, Kara
liaučiaus sritis praktiškai nebe
turėjo jokios galimybės savo ga
minius Rusijoje parduoti.

Nepaisant to, žinovai mano, 
jog per anksti sakyti, kad šio re
giono žemės ūkis yra prarastas. 
Buvusio senatoriaus W. Ustju- 
govo nuomone, Europos sąjun
gos artumas galėtų būti panau
dotas investicijoms pritraukti. 
Kadangi Europos sąjungai rei
kia naujų rinkų, ji galėtų Kara
liaučiaus srityje pagelbėti sukur
ti pavyzdingų žemės ūkių ir pa
rūpinti jiems žemės ūkio tech
nikos.

Pasak laikraščio, daugelis 
Karaliaučiaus srities politikij 
diskusijas tarp Maskvos ir Briu
selio dėl Karaliaučiaus srities 
statuso, Europos sąjungai ple
čiantis, laiko vienkartine proga 
susitarti dėl aktyvaus Europos 
sąjungos dalyvavimo regiono 
žemės ūkio plėtotėje.

Pasitarimų Petrapilyje išva
da yra tokia, kad žemės ūkio ži
novų nuomone būtina sąlyga 
teigiamiems pasikeitimams yra 
žemės ūkio našumo pakėlimas 
Karaliaučiaus srityje ir Baltijos 
šalyse. Be Europos sąjungos 
pagalbos tai neįmanoma.

Pasak laikraščio, Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje kai kurie 
laimėjimai jau galėjo būti pa
siekti, bet Karaliaučiaus srityje 
žemės ūkio struktūros reforma 
iki šiol dar nėra įvykdyta. (Vo
kiško laikraščio iškarpą atsiuntė 
Lc Kro) 

džioje (seime, vyriausybėje, 
man nesiverčia liežuvis paminė
ti dar vieną instituciją), taip ir 
darė. Tačiau žodį “vogti” pakei
tė žodis privatizuoti - prichvati- 
zuoti (pasiglemžti). Lėbavimą 
darbe pakeitė visokie pokyliai, 
priėmimai, padėkos baliai, ren
giami už valstybės pinigus. Tai 
matė tauta. Ji galvojo, kodėl grį
žome į romėnų laikus: kas gali
ma Jupiteriui, tas negalima jau
čiui. Štai ir iškilo konfliktas tarp 
vadų ir tautos. Reikėjo lietuviš
ko Mozės, kuris bandytų nuvesti 
jau laisvę pasiekusią tautą į rojų 
arba bent jau į skaistyklą.

Prieš penkerius metus mes 
Mozės - pranašo - Mesijo įga
liojimus davėme Valdui Adam
kui. Aš labai džiaugiausi, kai jis 
laimėjo prieš Paulauską. Tikė
jau, kad jis per penkerius metus 
mus pavedžios po skaistyklą, 
atves prie rojaus prieigų. Tikė
jau, kad rojaus vartų kontūrus 
pamatysiu kaip šviesą tunelio 
gale. Visokiais būdais mes 
siūlėmės jam padėti spręsti vi
daus problemas. Tarptautiniu 
mastu jis buvo labai protingas ir 
per savo kadenciją, manau, ne
padarė klaidų. O šalies viduje 
kaip liko po 1990 m. kovo Il
sios sovietinis tvaikas, taip jo 
niekas ir nebandė panaikinti. 
To nepadarė nei Sąjūdžio sei
mas, nei buvusieji komunistai 
(LDDP), nei naujosios politi
kos, kurios krikštėvis buvo V. 
Adamkus, mozaika, nei vėl grį
žusi (tačiau kitu pavadinimu) 
senoji sovietinė nomenklatūra. 
Dar pridėsiu: to nepadarė nei 
V. Landsbergis, nei A. Brazaus
kas, nei V. Adamkus.

Dėl teisybės reikia pasakyti, 
kad Lietuvos integravimas į Eu
ropos sąjungą ir SAS (NATO) 
vyko tiesiog fantastiškai, beveik 
visi tam pritarė. Reikia manyti, 
kad čia Adamkus nusipelnė 
aukščiausio įvertinimo. Jo pa
žintys, darbo patirtis, intelek
tualumas, inteligencija, anglų 
kalbos mokėjimas atliko savo 
vaidmenį. Manau, kad JAV 
prezidentas George Bush todėl 
atvyko į Vilnių, o ne į Rygą, 
Taliną ar kitur. Tai buvo duoklė 
Lietuvai už jos laisvės siekimą 
partizaninėje kovoje.

Atėjo prezidento rinkimai. 
Visiems atrodė, kad Adamkus 
kaip Vyčio raitelis ant balto žir
go vėl atjos prie prezidentūros. 
Jam tik reikėtų padėti (dėl am
žiaus) nulipti nuo balto žirgo ir 
raudonu kilimu užkopti vėl pre
zidentūros laiptais. Pirmasis rin
kimų ratas lai patvirtino, kai 
Adamkus prieš Paksą pirmavo 
15%. Daug kas jau skelbė per
galę. Tačiau 2-3 dienos prieš 
antrąjį ratą parodė, kad pasigir
do pirmieji pavojaus varpų dū
žiai. Atsiradome dviejų asmeny
bių susitikime televizijoje. R. 
Paksas nušlavė Adamkų. Paksas 
ir toliau malūnsparniu skraidė 
virš Lietuvos ir mėtė tautai 
saldainius. Ir įvyko, kas turėjo 
įvykti. Adamkus laimėjo didele 
persvara tik Kaune, mažesne 
persvara Vilniuje ir kai kuriuose 
mažesniuose miesteliuose. O 
provincija, o kaimas? Ten kara
liavo R. Paksas, nes už jį bal
savo tie, kuriems reikalingas 
prikimštas pilvas ir žaidimai.

Ar kas dabar pasikeitė? 
Manau, kad tarptautinėje plot
mėje nieko naujo neįvyks, nes 
Lietuva parlamentinė valstybė. 
Viduje? Taip pat nieko naujo 
neįvyks, nes R. Pakso pažadam 
neužtenka pinigų. Taigi dar 
penkerius metus klaidžiosime po 
dykumą. Žydai buvo laimingesni 
-jie turėjo tik vieną Mozę”.

Taip! neturėtų būti!
Dviem trečdaliam Lietuvos jaunimo krašto 

reikalai nerūpi
B. STUNDŽIA

Gal labiausiai vyresniųjų 
kartai rūpi dabartinė Lietuvos 
padėtis ir kaip vyks gyvenimas 
įstojus į Europos sąjungą. Žino
ma, žvelgiant į ateitį, gali būti 
įvairių, teigiamų ir neigiamų 
pranašysčių, tačiau patikimiau
sias kelias būtų remtis dabarti
niais tyrimų duomenimis. Po 
ranka turiu žurnalisto Algiman
to Patašiaus laikraštyje XXI 
Amžius išspausdintą rašinį Quo 
vadis, jaunimėli?”

A. Patašius yra “Laisva jūra” 
fondo pirmininkas, organizuoja 
jūros skautams, nepasiturin
tiems, nelietuviškai kalbančių 
šeimų vaikams ir jaunuoliams- 
ėms platesnio masto stovyklas. 
Turbūt visose tautose ir visais 
laikais buvo ir yra sakoma, kad 
su nauja karta daug kas pasikeis 
į geresnę, laimingesnę ateitį.

A. Patašius rašo, kad 2001 
m. Vilniaus pedagoginis univer
sitetas išleido M. Barkauskaitės 
knygą, kurioje yra apibendrinti 
per ilgesnį laiką surinkti duo
menys apie moksleivių asmeni
nių pažiūrų ar nusistatymų kei
timąsi. Leidinyje pateikta 15-16 
metų amžiaus moksleivių ap
klausos statistika nėra džiugi
nanti. Tarp kitų klausimų buvo 
pasiteirauta, ar jiems rūpi savo 
krašto problemos. 1993-94 m. 
17.2% devintokų mokinių atsa
kė, kad Lietuvos problemos 
jiems nerūpi; 1998-9 m. tokių 
buvo 26.9%, bet jau 2001 m. net 
66.6%, beveik dviem trečda
liams nerūpi.

1993-94 metais 39% paaug
lių pareiškė, kad jiems rūpi 
krašto reikalai, tačiau 1998-9 m. 
tik kas šeštam arba 16.3% tai 
rūpėjo.

Panašūs klausimai buvo pa
teikti ir būsimiems mokytojams 
Pedagoginio universiteto stu
dentams. Pusė iš jų atsakė, kad 
Lietuvos problemos jiems ne
įdomios, o 7.4% - kad visai ne
įdomios. Apklausa beveik nieko 
nenustebino, kad 15-16-me- 
čiams iš visų dalykų svarbiausia 
yra pinigai. Lietuvos televizijos 
(LTV) laidoje Prašau žodžio 
teigta, kad socialinių tyrimų 
duomenys rodo, jog jei įmanytų, 
apie 80% jaunimo norėtų išvyk
ti iš Lietuvos.

Atviros Lietuvos fondas 
tarp studentų paskelbė konkur
są rašiniui apie Lietuvos ateitį. 
Viename tarp premijuotų raši
nių autorė rašo: Lietuvos visuo
menė eis senyn, jaunimas, ypač 
išsilavinęs, pasklis po visą pa
saulį, gyventojų skaičius vis ma
žės. Kraštas vis labiau atsiliks, 
didės socialinė nelygybė ir skur
das. Iš labiau atsilikusių kraštų 
išvykusių vietas užims imigran
tai, galės vykti tautiniai ir rasi
niai kivirčai. Pasikeis tautinė ir 
rasinė valstybės gyventojų sudė
tis, sunyks puoselėta tautinė 
kultūra, ir ilgainiui savo valsty
bėje lietuviai taps mažuma, su
silies su atvykusiais imigrantais 
ir išnyks. Reikia tačiau tikėlis, 
kad ši siaubą kelianti pranašystė 
netaps tikrove.

A. Patašius primena, kad 
atgavus nepriklausomybę ar jos 

Klaipėdos kraštas — lietuviškas įrašas antkapiniame kryžiuje
Nuotr. M. Purvino 2002.VIII

MYLIMAM TĖVELIUI

a.a. ZENONUI STONKUI
mirus, jo dukrai - “Širvintos-Nemuno” tunto tuntinin- 
kei - sesei SILVIJAI STONKUTEI-JOHNSTON, gi
minėms ir artimiesiems liūdesio valandoje reiškiame 
nuoširdžią užuojautą -

Hamiltono skautininkių "Šatrijos Raganų ” būrelis

priešaušryje, buvo paruošta tau
tinės mokyklos samprata (Mei
lės Lukšienės? B.St.), bet vyk
dant visokias švietimo reformas, 
tos sampratos pėdsakų nebeli
ko. Moraliniam ir patriotiniam 
jaunimo ugdymui mokyklose 
nėra laiko ir noro. Jei taip ir to
liau bus, Lietuva vis gilyn murk- 
dysis korupcijos, skurdo, smur
to, alkoholio ir narkotikų dumb
le. Viltys, kad jaunimas kurs 
gražesnę ateitį, yra beveik tuš
čios.

Prie jaunimo neigiamų įta
kų nemažai prisideda žiniasklai- 
da, televizija ir importuota, daž
niausiai iš JAV, masinė kultūra. 
Autorius dar aptaria vartotojiš
ką visuomenę, kurioje geriausi 
vartotojai yra jauni, prasčiausi 
pagyvenę žmonės. Išsilinksmi- 
nus per raganų ir Valentinų die
nas, jaunimui tampa svetimos 
Vasario 16, Kovo 11 ir kitos mi
nėtinos dienos.

Jaunimas beveik neturi savo 
spaudos ir, palyginus su prieška
riniais laikais, neturi stiprių ma
sinių organizacijų. Tada net jau
nųjų ūkinininkų rateliai turėjo 
šūkį: “Per mokslą ir darbą į tė
vynės gerovę!”

Rašinį A. Patašius užbaigė 
su nusivylimo gaida: trūksta sa
vanorių, kurie savo žiniomis ir 
patyrimu padėtų kurti stiprias 
jaunimo organizacijas, o jei ne 
darbu, tai bent finansine para
ma. Aptarus jaunimo požiūrius 
ir auklėjimo trūkumus, gal ver
tėtų, praėjus prezidento ir savi
valdybių rinkimams, išsitarti po
litiniais klausimais. Šiaip ar taip 
nuo valstybės politinės santvar
kos nemažai priklauso ekono
mikos, švietimo ir sveikatos 
priežiūros visuomenėje. Sako
ma, kad Lietuvoje įsivyravo de
mokratija. Ar tikrai? Laisvi rin
kimai dar nėra visa demokra
tija, nes ir diktatūrose galima 
laisvai balsuoti už valdžios, ar 
partijos parinktus kandidatus. 
Demokratija yra pilnesnė, kai 
kalbas seka darbai, kai visiškai 
laikomasi žmogaus teisių ir lais
vių konstitucijos, jas saugojan
čių nuostatų ir jai neprieštarau
jančių įstatymų. Žinome, kad 
dar palyginti laisvoki rinkimai 
atvėrė Vokietijos Hitleriui duris 
į valdžią, musulmonų kraštuose 
į valdžią ateina fanatiški Kora
no aiškintojai. Taip turbūt įvyk
tų Pakistane, Egipte, Alžerijoje 
ir kitur. Yra nuomonių, kad kai 
kuriuose atsilikusiuose kraštuo
se į demokratiją reikėtų eiti per 
diktatūrą. Deja, be revoliucijos 
diktatoriai nenorės taikiai rink
tiems atstovams perduoti val
džią. Bet vėl, per laisvus demo
kratiškus rinkimus jėgą įgavusi 
valdžia dažnai nekreipia dėme
sio į konstitucijos nustatytas jų 
galias ir bando suvaržyti piliečių 
teises bei laisves. Ir taip atrodo, 
kad demokratija ant popieriaus 
klesti, o kai kurių konstitucinių 
laisvių ir teisių beveik nėra. Tai
gi, nors demokratija turi ir silp
nų vietų, bet žmonija nieko 
įmantresnio nesubrandina.
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Vytauto Didžiojo šventovėje Kaune - kryžiaus kelio stotis, padaryta iš 
šiaudų Nuotr. G. Kurpio

“Marija, gelbėki mus”
Neužmirštamas “Dainavos” sambūrio religinis 

koncertas Čikagoje
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Koncertą, pavadintą pagal 
Sibiro maldaknygę Marija, gel
bėki mus rengė lietuvių meno 
sambūris “Dainava” š.m. sausio 
19 d. Švč. Mergelės Marijos gi
mimo parapijos šventovėje, 
Marquette Parke, Čikagoje. Šie 
sausio religiniai koncertai, pri
minę Sausio 13-tosios aukas ir 
visus žuvusius už Lietuvos lais
vę, jau yra tapę tradicija, yra 
laukiami, vertinami ir gausiai 
lankomi. Šiais metais, kaip pa
vadinimas sako, koncertas turė
jo dar ir kitą paskirtį - prisimin
ti Sibiro maldaknygės 50 metų 
sukaktį.

Didelė šventovė buvo be
veik pripildyta iš plačių apylin
kių ir kitų miestų suvažiavusius 
įvairių kartų, įvairių “bangų” 
klausytojų.

Koncertas parinktais kūri
niais ir Sibiro maldaknygės mal
dų žodžiais prabilo nuostabiai į 
klausytojų širdis. Jie klausėsi ty
lūs ir susikaupę, daugelis su aša
romis akyse.

Prieš kiekvieną programos 
dalį aktorė Audrė Budrytė-Na- 
kienė skaitė priderintas kūri
niams maldas, Adelės Dirsytės, 
Sibiro kankinės, parašytas, 
kuriose "... itin žymu atsida
vimas Viešpaties valiai, meilė 
artimui, neišskiriant nė priešo, 
noras kančia prisidėti prie lai
mingo savos tautos rytojaus. 
Klusniai priimami iš Dievo ran
kos visi bandymai, maldaujama 
jėgų sau bei dvasinių pavojų iš
tiktiems broliams...” (Tėv. L. 
Andriekus, OFM, iš įžangos į 
1963 m. išleistą maldaknygę).

Koncertas ir buvo pradėtas 
viena tų maldų: “Marija, Tavo 
gailestingumo šaukiuos... / Ma
rija, / nuliūdusiųjų linksmintoja 
/ paguoski / krauju ir ašaromis 
apšlakstytos / žemės vaikus, / 
paguoski tremtinius, / paguoski 
ir mūsų širdis, / pilnas ilgesio, / 
kančios ir vargo. / Marija, mal
dauju pagalbos / Tėvynės gynė
jams, / maldauju tikro poilsio / 
gyvybę paguldžiusioms / už savo 
žemę, / maldauju taikos ir ramy
bės / savo kraštui / ir išvargu
siam pasauliui”.

Po šio įvado Avė Maria (F. 
Biebl) giedojo Liudas Lands
bergis, Marius Polikaitis, Aud
rius Polikaitis ir Kęstutis Dau
girdas.

Pagal Adelės Dirsytės para
šytos Kalėdų maldos žodžius ir 
Fausto Strolios sukurtą muziką, 
giesmę Suledėjusiomis lūpomis 
solo giedojo Algimantas Barniš- 
kis, palydint chorui ir orkestrui.

Toliau sekė šio koncerto 
pagrindinis kūrinys, prancūzų 
kompozitoriaus ir vargonininko 
Maurice Duruflc įspūdingas Re
quiem, susidedantis iš devynių 
dalių, sukurtas 1947 m. Tėvo 
atminimui. Solistai - Danutė 
Mileikienė ir Marius Polikaitis.

Po Requiem sol. D. Milei
kienė sugiedojo Ilsėkis ir lauk,

Maldaknygė Marija, gelbėki mus 
prancūzų kalba, išleista 1967 metais

juk Viešpats su tavim", iš F. Men- 
delssohn’o oratorijos Elijas.

Tada, pasigirdus melodijai 
Leiskit į Tėvynę, iškilminga eise
na, sekdami nešamą kryžių ir 
Lietuvos vėliavą per šventovę 
žygiavo dainaviečiai ir rikiavosi 
prie altoriaus, toliau niūniuo
dami Leiskit į Tėvynę. Klausyto
jai sutiko eiseną atsistojimu.

Koncerto pabaigai “Daina
va” atliko iš muz. Leonido Aba
riaus Tremtinio Lietuva tris dai
nas: Kur Tėvynė, kur motutė?, 
Eglė ir Dieve, mano Dieve.

Koncertą užbaigė Tėvyne 
mūsų, žodžiai Vlado Bražiūno, 
muzika Vaclovo Augustino.

Klausytojai, pagerbdami kon
certo atlikėjus, sustojo ir plojo, 
plojo! Solistams ir dirigentui 
buvo įteiktos gėlės.

“Dainavoje” dabar yra 55 
dainininkai. Daugumas jų - jau
ni, 1949/50 m. atvykusiųjų vai
kai ir vaikaičiai (vyrauja vaikai
čiai) ir neseniai iš Lietuvos atvy
kusieji. Skaitant programoje pa
vardes, krito į akis ir gausus šei
mos narių dalyvavimas sambū
ryje: Bielskų šeimos - 2, Daugir
dų - 3, Gylių - 2, Pabedinskų - 
2, Polikaičių net 6, Šoliūnų - 3!

“Dainavos” vadovas, diri
gentas (ir širdis) yra muz. Da
rius Polikaitis.

Koncerte vargonais grojo 
muz. Ričardas Šokas, dalyvavo 
solistai - mezzosopranas Danu
tė Mileikienė ir baritonas Algi
mantas Barniškis.

Orkestre grojo 16 asmenų.
Choro paruošimui laikino 

chormeisteriai - Vidas Neve- 
rauskas ir Audrius Polikaitis.

Koncerto programos viršelį 
ir plakatą sukūrė Vytas Čuplins- 
kas, jo ir meninė talka.

Sis koncertas dar ilgai liks jį 
girdėjusiųjų atmintyje kaip vie
nas iš įspūdingiausių, geriausių. 
Klausytojai yra dėkingi lietuvių 
meno sambūriui “Dainava”, ku
rio nariai repeticijoms vakarais 
suvažiuodavo iš tolimų vietovių, 
negailėdami savo brangaus lais
valaikio. Tai buvo nepamiršta
mas koncertas, pagerbęs ir Sau
sio 13-tosios aukas ir Sibiro 
maldaknygės 50 metų sukaktį!
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® LAISVOJE 11 /(L T Ii @ LIETUVIAI PASAULYJE
JAUNIMAS PRIEŠ KORUPCIJĄ

Lietuvos teisės universiteto, 
Vilniaus universiteto Ekonomi
kos fakulteto studentai ir kai ku
rių Vilniaus gimnazijų mokslei
viai kviečia užsienio reikalų mi- 
nisterį Antaną Valionį ir kitus 
diplomatus bei tarptautinių orga
nizacijų atstovus Lietuvoje daly
vauti pristatyme projekto “Jauni
mas prieš korupciją”. Kaip rašo 
ELTA/LGTIC, šio tarptautinio 
projekto vykdyme dalyvauja ir 
viešoji įstaiga “Debatų centras”. 
Penkiose valstybėse siekiama ug
dyti jaunimo nepakantumą ko
rupcijai, įtraukiant juos į įvairių 
iniciatyvų rengimą bei vykdymą. 
Organizuojamos “apskritojo sta
lo” diskusijos korupcijos temo
mis, rengiami debatai, seminarai, 
rezoliucijos, “švarių rankų” užsi
ėmimai mokyklose, susitikimai su 
seimo ir ministerijų atstovais. Nu
matoma birželio mėnesį surengti 
Lietuvos jaunimo susirinkimą, o 
rugpjūtį - visų projekte dalyvau
jančių kraštų jaunimo suvažiavi
mą, parengti antikorupcinę char- 
tą ir įteikti ją seimui.

MINĖS NEĮGALIŲJŲ METUS
Europos sąjungos tarybai pa

skelbus 2003 metus Europos ne
įgaliųjų metais, Lietuvos seimas 
prisijungė prie šios iniciatyvos, 
paskelbė ypatingo dėmesio neįga
liems žmonėms ir jų problemoms 
metais. Lietuvos žurnalistų sąjun
ga vasario 11d. Neįgaliųjų metų 
atidaryme paskelbė konkursą, ku
rį globoja Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija bei Invalidų rei
kalų taryba prie vyriausybės. 
Konkurso tikslas - supažindinti 
visuomenę su neįgaliųjų gyveni
mu ir socialinėmis problemomis, 
skatinti sveikųjų ir neįgaliųjų 
žmonių savitarpio supratimą, ma
žinti neįgaliųjų socialinę atskirtį, 
skatinti dvasinių vertybių sklaidą, 
teisinį, estetinį, kūrybinį švietimą, 
Ugdyti visuomenės pilietiškumą ir 
sąmoningumą šioje srityje. Kon
kurse gali dalyvauti žurnalistai, 
kurie savo darbus šiomis temomis 
pateiks spaudoje, radijo ir televi
zijos laidose iki lapkričio 1 d. Ap
dovanojimai bus skiriami pinigi
nėmis premijomis trijose katego
rijose (spauda, radijas, televizija) 
minint Pasaulinę neįgaliųjų dieną 
- 2003 m. gruodžio 3 d. Informa
cija teikiama elektroniniu paštu - 
lzs@takas.lt.

KONFERENCIJA “EUROPA”
Lietuvos jaunimo organizaci

jų taryba surengė tarptautinę 
konferenciją vasario 6-8 d.d., ku
rioje dalyvavo jauni žmonės iš 
Europos sąjungos valstybių kan
didačių, atstovaujantys jų jauni
mo organizacijų taryboms, di
džiausioms jaunimo organizaci
joms, valstybinių institucijų ir Eu
ropos komisijos atstovai. Aptarta 
Europos sąjungos jaunimo politi
kos Baltoji knyga bei valstybių 
kandidačių indėlis į Europos są
jungos bendrosios jaunimo politi
kos kūrimą bei įgyvendinimą. 
Baltoji knyga - tai jaunimo politi- 
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kos plėtros Europos sąjungoje ga
limybių studija. Konferencijoje 
parengta rezoliucija Europos ta
rybos jaunimo ir švietimo minis- 
terių susitikimui Graikijos pirmi
ninkavimo metu.

RENGĖ DEMONSTRACIJAS

ELTA/LGTIC praneša, kad 
agentūra “Factum” prie Lietuvos 
kultūros fondo į Lietuvos rekordų 
knygos Politikos skyrių įrašė nau
ją rekordą - tai daugiausia pro
testo renginių, kuriuos organiza
vo klaipėdietis Justinas Burba. 
Vienas arba kartu su savo bend
ražygiais jis nuo 1999 m. balan
džio 6 d. iki 2002 m. spalio 13 d. 
surengė 109 protesto renginius. Iš 
viso buvo surengti 3 susirinkimai 
arba “mitingai”, 45 piketai, 9 eity
nės, 2 badavimai. Sis verslininkas 
ir išradėjas taip pat yra 3 švenčių 
organizatorius.

PALENGVINS PREKYBĄ
Prezidento Valdo Adamkaus 

pavedimu, Europos komiteto ge
neralinis direktorius pasirašys su
tartį su Islandija, Lichtenšteinu ir 
Norvegija dėl pramonės gaminių 
atitikties įvertinimo ir pripažini
mo, praneša ELTA/LGTIC. Įsi
galiojus sutarčiai, pagerės preky
bos su šiomis valstybėmis sąlygos, 
nes bus panaikinti netarifiniai ap
ribojimai produktų saugos srityje, 
sutaupant eksportuotojų laiką ir 
lėšas. Sutartis apima šešias sritis - 
elektromagnetinį suderinamumą, 
žemų įtampų direktyvą, paprasto 
slėgio indus, keltuvus, mašinas 
bei įrengimus ir asmens apsaugos 
priemones. Islandijoje, Lichtenš
teine ir Norvegijoje bus pripažįs
tami Lietuvos laboratorijų išduoti 
gaminių atitikties patvirtinimai, 
gaminių techniniai bandymai bus 
atliekami pagal tuos pačius reika
lavimus.

KEIČIA FRAKCIJAS
Dabartiniame Lietuvos seime 

net 16 parlamentarų pakeitė frak
cijas, rašo Kauno diena (2003.1.- 
20). Iš Naujosios sąjungos frakci
jos ir pačios partijos išėjo vienas 
iš jos kūrėjų Gediminas Dalinke- 
vičius. Jis ketina prisijungti prie 
socialdemokratų. Manoma, kad 
artėjant 2004 m. seimo rinki
mams, politinė “migracija” dar 
padidės. Politologai pastebi, kad 
politinės orientacijos keitimas ir 
politikų perbėgimas iš partijos į 
partiją labiau būdingas pokomu
nistinėms visuomenėms negu 
brandžios demokratijos valsty
bėms.

DAUGIAU SULAIKYTŲ PREKIŲ
Muitinės kriminalinės tarny

bos (MKT) pareigūnų 2002 me
tais sulaikytos kontrabandos, už 
kurios gabenimą buvo keliamos 
baudžiamosios bylos, vertė siekia 
beveik 26 mln. litų, arba 3.25 kar
to daugiau negu 2001 metais, ra
šo ELTA. Tarnyba, kuri buvo su
kurta prieš metus, be kontraban
dos atvejų išaiškinimo, didelį dė
mesį skiria mokesčių surinkimui. 
Pernai, nustačius prekių muitinės 
vertės mažinimo ir kitokius pažei
dimus, papildomai surinkta 894, 
000 litų importo mokesčių, iškelta 
72 baudžiamosios bylos už prekių 
kontrabandą. Sulaikyta 5.82 to
nos tabako, apie 17.1 mln. Viene
tų cigarečių. Nustatyta 14 narko
tikų kontrabandos atvejų, sulaiky
ta naftos gaminių už 12 mln. Litų, 
trys baudžiamosios bylos iškeltos 
už cukraus kontrabandą. RS.J

BPL Import/Export
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Naujų metų sutikimas Aušros Vartų parapijos salėje Hamiltone Nuotr. M. Borusienės

Mirtis - perėjimas į naują gyvenimą
Atsisveikinus su a.a. Auksuoliu Valiūnu, pakirstu 

neišgydomos ligos Toronte
Vaikams sunku atsiskirti su 

amžinybėn palydimais tėvais... 
Labai sunku ir skaudu tėvams 
atsiskirti su savo laidojamais 
vaikais... Šią gyvenimo realybę 
ar nevertėtų priimti raminant 
save: “Juk tai Aukščiausiojo 
sprendimas...”

Gruodžio 28 d. 2002 m. po 
sunkios - nepagydomos ligos 
Toronte mirė 49 metų sulaukęs 
Auksuolis Edvardas Valiūnas. 
Su Valiūnų šeima šias eilutes 
rašančiam teko artimai ben
drauti. Teko būti Auksuolio 
krikšto tėvu, dalyvauti jo vestu
vėse ir pagaliau jo laidotuvėse.

Auksuolis, kada jį sutikda
vai, visuomet būdavo malonus 
su nuoširdžiu šypsniu veide. At
rodė, kad ir jo visą gyvenimą ly
dėjo ta nuoširdi šypsena... Auk
suolis paliko žmoną Karen, jau- 
nametes dukras Reną ir Sarah, 
tėvus Genę ir Algį Valiūnus, 
sesutę Snaigę Šileikienę su šei
ma, artimuosius bei draugus. 
Mirtis, atsiskyrimo suvokimas 
jam buvo suprantama kaip 
“drabužio pakeitimas”, perėji
mas iš žmogiškojo - fizinio į ne
žinomą, tačiau jo savaip įsivaiz
duojamą pomirtinį gyvenimą.

Nuo jauniausių gyvenimo 
dienų Auksuolis daug stovykla
vo su šeima ar skautais. Mokslo 
metais (Flumberside Collegiate) 
įsijungęs į fotografijos klubą bu
vo vienas iš redaktorių gimnazi
jos metraščio. Čikagoje 1972 m. 
Antrojo pasaulio lietuvių jauni
mo kongreso metu vykusioje iš
eivijos lietuvių fotografų paro
doje, kurioje iš jų dalyvavo 50, 
tuo metu 18-likmetis Auksuolis 
su savo spalvota fotografija 
Nykštukas žaliame debesyje lai
mėjo antrą vietą. Taip pat yra 
laimėjęs premiją 1977 m. Huro- 
nia parodoje už vieną nuotrauką, 
kuri vėliau buvo panaudota Ex
plore Huronia žurnalo viršelyje.

Įgavęs patyrimo fotografijos 
mene, Auksuolis Valiūnas susi
domėjo “šilkografija”-(silk- 
screen). Čia ir buvo jo naujos 
profesijos pradžia. Kartu su se
sute dailininke Snaige atidaręs
dirbtuvę, pavadino ją “Original 
Serigraphs”. Aštuoniolika metų 
darbavosi spausdindami savo ir 
kitų menininkų darbus bei įvai
rius plakatus. Greta, su savo ir

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus .

(Esu "Union Gas” /m
atstovas)
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kitų menininkų darbais dalyvau
davo įvairiose parodose. Kai ku
rie Auksuolio darbai buvo rodo
mi ir parduodami Paryžiuje. 
Prasidėjus kompiuterių techno
logijai, jis bandė ją pritaikyti sa
vo darbe, tačiau numatydamas, 
kad iki šiol gana sėkmingame 
versle bus sunku darbą tęsti to
liau, 1996 metais pradėjo dar
buotis “Toronto Stock Ex
change Trading”. Čia bedirbda
mas patyrė ir savo nepagydomą 
ligą-

Iš jaunystės tapęs prityrusiu 
stovyklautoju, Auksuolis dažnai 
galvodavo apie keliones (skau
tiškas...), palapines, gyvenimą 
atviroje gamtoje ir pan. Viena iš 
didesnių jo svajonių ir buvo 
įgyvendinta 1985-86 metais, 8 
mėnesius trukusioje kelionėje 
per Afrikos kontinentą. Jis, kar
tu su žmona Karen ir grupe 
bendražygių, įveikė atstumą 
nuo Egipto iki Pietų Afrikos. 
Pagrindinis šios kelionės tikslas 
buvo, pasiekus Tanzaniją įkopti 
į Afrikos aukščiausio kalno Kili- 
mandžaro viršūnę ir ten iškelti 
Lietuvos tautinę vėliavą. Nor
maliom sąlygom kopimas į šią 
viršūnę (5895 m.) trunka 5 die
nas. Poilsiui, pakeliui į viršukal
nę, Norvegijos pastatytos kelios 
būdelės - “huts”. Tokį žygį pa
jėgia atlikti tik apie 20% entuzi
astų... Laimingieji, kurie pasie
kia tikslą, sako: “Tikrai verta vi
sa tai išgyventi...” Auksuolis - 
vienas iš tų laimingųjų. Jo gyve
nime tai buvo vienas iš svar
biausių momentų.

Didelį įspūdį šios kelionės 
metu Auksuoliui paliko Viktori
jos kriokliai, kurie Afrikoje va
dinami “Mus-O-Tunia” - (“The 
Smoke That Thunders”). Turis
tai gali prieiti iki pat krioklių 
pakraščio, kur nėra jokios ap
saugos (dar žingsnis ir...!?). At
rodo labai pavojinga.

Tai tik keli bruožai iš 
Auksuolio palyginti neilgo gyve
nimo. Šeimos nariai, artimieji ir 
draugai Auksuolį Valiūną prisi
minsime ilgai...

Sigitas Krasauskas

A.a. Auksuolis Valiūnas, 1986 metais su Guerba ekspedicijos grupe Įko
pęs i Kilimandžaro viršukalnę ir ten iškėlęs Lietuvos vėliavą

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

90S*271«8781
PETRAS ŠTURMAS

Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono, 
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apylinkių

Hamilton, Ont.
A.a. ZENONUI STONKUI mi

rus, reikšdami užuojautą mirusiojo 
šeimai, Kanados lietuvių fondui au
kojo: po $100 - Regina ir Bill Da
foe, Gražina ir Jonas Kažemėkai; 
po $20 - J. Stankus, O. A. Jusiai,
G. J. Krištolaičiai, E. Bajoraitienė.

A.a. VLADUI BARTNINKUI 
mirus, reikšdami užuojautą miru
siojo šeimai, velionies draugai - J. 
P. Girniai, J. V. Svilai, G. J. Krišto
laičiai - Kanados lietuvių fondui 
aukojo po $20. J.K.

A.a. ZENONO STONKAUS 
atminimui pagerbti Lietuvos Vaikų 
dienos centrams aukojo: $40 - A. 
Z. Stanaičiai; $30 - J. H. Ottai; po 
$20 - K. J. Blekaičiai, J. J. Kamai- 
čiai, J. Z. Rickai; $10 - K. Joku- 
bauskienė. ■

A.a. VLADO BARI NI NKO at
minimui pagerbti aukojo: $50 - J.
H. Otto; $40 - A. Z. Stanaičiai; po 
$20 - B. B. Venclovai, J. Kežinaitis,
E. Stabingienė, J. Z. Rickai, A. 
Norkus; $10 - Ir. P. Zubai.

$500 - V.D. centrams aukojo 
Hamiltono lietuvių kredito koope
ratyvas “Talka”.

Nuoširdžiai užjaučiame miru
siųjų artimuosius ir dėkojame už 
aukas. VDC komitetas

A.a. ZENONUI STONKUI mi
rus, užjausdami žmoną Nelę, duk
ras - Silviją, Danutę, sūnų Audrių 
jų šeimas bei visus gimines, “Pa
galbai Lietuvos vaikams” aukojo: 
$30 - E. M. Klevas; $25 - M. V. 
Leparskai; $20 - M. J. Gimžauskai,
F. M. Gudinskai, E. K. Gudinskai, 
D. L. Gutauskai, D. P. Jankai, I. J. 
Jokubynai, A. Sakalaitė, P. Sakalas, 
A. Volungienė, R. R. Wesolowski, 
A. K. Žilvyčiai; $15 - V. Pleinicnė; 
$10 - J. Gedrimienė, I. V. Liškaus- 
kai, O. Melninkienė, L Ulbinienė, 
A. S. Urbonavičiai; $5 - M. Boru- 
sienė.

A.a. VLADUI BARTNINKUI 
mirus, reikšdami užuojautą žmonai 
Reginai, sūnums ir jų šeimoms, 
“Pagalbai Lietuvos vaikams” auko
jo: $50 - J. Karaliūnas ir seserys O. 
Zdanavičienė ir M. Černiauskienė; 
$40 - M. Šiūlienė; $20 - G. Agur- 
kienė, E. Bajoraitienė, A. Bungar- 
dienė, M. J. Gimžauskai, E. K. Gu
dinskai, D. M. Jonikai, G. J. Kaže
mėkai, E. V. A. Lukavičiai, V. Lu
košienė, E. Navickienė, A. Sakalai
tė, P. Styra, A. K. Žilvyčiai; $15 - 
M. Rybienė, A. S. Urbonavičiai; 
$10 - D. Garkūnienė, J. Gedrimie
nė, F. M. Gudinskai, O. Melnin
kienė, V. P. Šidlauskai, I. Ulbinie
nė; $5 - M. Borusienė.

Nuoširdžiai dėkojame už au
kas - PLV komitetas

JA Valstybės
Čikagos lietuvių “Seklyčią” 

2002 m. gruodžio 11 d. aplankė 
Kauno metropolitas arkiv. S. Tam- 
kevičius, SJ, lydimas kun. A. Sau- 
laičio, SJ, Lietuvos ir Latvijos jėzui
tų provincijolo. Su arkivyskupu su
sirinkusiuosius supažindino E. Si
rutienė, pažymėdama, kad soviet
mečiu garbingasis svečias redagavo 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką 
ir už tai buvo suimtas, kalinamas ir 
išvežtas į vergų lagerius. Arkivysku
pas, kalbėdamas apie nepriteklius 
Lietuvoje, užsiminė, kad žmogus 
esąs didelis nenuorama, niekad nė
ra patenkintas. Darbštūs ir suma
nūs žmonės suranda darbą ir sun
kiais laikais. Daug jaunimo išva
žiuoja iš Lietuvos ieškodami darbo 
kituose kraštuose, nes Lietuvos 
pramonė ir žemės ūkis nėra dar pa
kankamai prisitaikęs prie šių dienų 
sąlygų. Bet ekonominė būklė gerė
janti ir galima tikėtis - nemaža da
lis išvykusiųjų sugrįš atgal į Lietuvą. 
Lietuvos spauda užsiima daugiau
sia blogybių aprašymu. Ją paskai
čius atrodo, kad Lietuvoje visi gir
tauja, ima kyšius ir kelia tarpusavio 
rietenas.

Apie 80 nuošimčių Lietuvos 
gyventojų yra pasisakę esą katali
kai, tačiau nereiškia, kad jie uolūs 
pamaldų lankytojai. Esąs didelis 
kunigų trūkumas, nors veikia ketu
rios kunigų seminarijos. Bet jos ne- 
pajėgančios paruošti pakankamą 
skaičių kunigų, nes ne visi, įstoję į 
seminarijas, yra įšventinami kuni
gais. Lietuvos vyskupai susilaukia 
daug prašymų “paskolinti kunigų” 
užsieniui. Tai irgi sunkiai spren
džiamas klausimas. Šiluvoje yra nu
matyta įsteigti Dvasinį centrą, kuris 
per 5 mėnesius galėtų jaunuolius 
paruošti apsisprendimui dėl įstoji
mo į kunigų seminarijas. Centre 
numatoma įrengti 30 kambarių, ku
rie galėtų būti panaudojami dvasi
niams susitelkimams. Šis sumany
mas pareikalaus 3 mln. litų. Pati ar
kivyskupija nepajėgs surinkti tokios 
pinigų sumos. Dalį jų tikimasi gauti 
iš įvairių fondų bei rėmėjų. “Sekly
čioje” šiam sumanymui paremti ar
kivyskupui buvo įteiktas 450 dol. 
čekis. (Draugas, 2003 m., 8 nr.).

Britanija
Vladas Mineikis, 77 metų am

žiaus, mirė lapkričio 30 d. North- 
hamptono vietovėje. Velionis gimė 
Salantų miestelyje, Kretingos apskr. 
Karo metais 19 m. jaunuolis vokie
čių buvo išvežtas darbams į Vokie
tiją. Iš čia jis 1948 m. išvyko į An
gliją ir apsigyveno Northhamptone. 
Vedė lietuvaitę ir su ja išgyveno 51- 
rius metus, užaugindamas sūnų Jo
ną. Draugai ir pažįstami pažinojo 
velionį kaip nuoširdų, draugišką ir 
“auksinių rankų” žmogų. DB lietu
vių Northhamptono sąjungos sky
rius neteko nuoširdaus, visada pasi- 
ruošusio padėti nario. Gausus gimi
nių, draugų ir pažįstamų būrys daly
vavo laidotuvėse. Palaidotas North
hamptono kapinėse. Jo liūdi žmona 
Aldona, sūnus Jonas su šeima, 
draugai, pažįstami bei artimieji.

(Europos lietuvis, 2002 m. 14 nr.)
Sol. E. Montvidui-Prudkauskui, 

antrus metus atliekančiam stažuotę 
“Covent Garden” operoje Londo
ne, gruodžio 14 d. pasitaikė netikė
ta proga atlikti pagrindinį vaidmenį 
Verdi operoje La Traviata. Mat su
sirgus solistui Robert Aronica, lie
tuvis buvo pakviestas dainuoti pa
grindinį Alfredo vaidmenį, kuri jis 
pasigėrėtinai atliko ir susilaukė ge
ro įvertinimo Londono spaudoje. 
Pvz. dienraščio Guardian gruodžio 
17 d. laidoje teigiama, kad daini
ninkas iš Lietuvos tiesiog sublizgė

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

KTAT LIETUVIŲ KREDITO
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jęs ir šiuo vaidmeniu sustiprinęs sa
vo karjeros perspektyvas pagrindi
nėje Londono operos scenoje. Lie
tuvis solistas Alfredo vaidmenį yra 
dainavęs Vilniuje ir Rygoje. Jis yra 
maestro Virgilijaus Noreikos moki
nys, pažymėtas ne viena premija ir 
gavęs Stasio Baro vardo stipendiją. 
Lietuvoje šis jaunas solistas debiu
tavo 1999 m. - atliko Artūro vaid
menį operoje Lucia di Lamermoor. 
Londono “Covent Garden” opero
je anksčiau yra atlikęs nedidelius 
vaidmenis operoje Trubadūrai.

Gudija
Per 30 Vilnijos lietuvių kalbos 

mokytojų aplankė Rimdžiūnų lietu
vių mokyklą Gudijoje. Rimdžiūnie- 
čiai, kaip rašoma laikraštyje Mūsų 
godos 2002 m. 11-12 nr., svečius su
tiko labai draugiškai ir nuoširdžiai. 
Buvę įdomu išgirsti, kaip šio krašto 
žmonės išsaugojo lietuvybę, gynė 
savo kalbą ir papročius caro, Len
kijos okupacijos metais bei soviet
mečiu. Gerą įspūdį padaręs kleb. 
kun. L. Nestiukas. Jis Gervėčių 
šventovėje atlieka pamaldas ir lie
tuvių kalba. Taipgi jis papasakojęs 
apie rengiamą šios šventovės šimt
mečio minėjimą. Gervėčiuose Vil
nijos mokytojus sutiko ir “Gervė
čių” klubo steigėjas A. Augulis, da
bartinis Gervėčių krašto kultūros, 
švietimo ir informacijos centro di
rektorius. Jis svečius lydėjo per lie
tuviškus Galčiūnų, Pelegrindos, Gi
rių, Milcėjų kaimus, vis priminda
mas, kad gražesnio krašto pasaulyje 
nėra. Pelegrindoje aplankytas etno
grafinis muziejus. Kaimuose pasi
klausyta lietuvių liaudies dainų. 
Grįžus į Rimdžiūnų lietuvių kultū
ros ir švietimo centrą, mokyklos di
rektoriaus pavaduotoja V. Lopetie- 
nė apibūdino mokyklos ypatumus 
ir supažindino su projektu “Gervė
čių kraštas - neišsenkamas dvasios 
vertybių šaltinis”, o direktorius St. 
Budraitis - su Rimdžiūnų mokyk
los istorija. Šią mokyklą baigusiųjų 
didesnė dalis tolimesniam moky
muisi išvyksta į Lietuvą. Pokalbyje 
dalyvavo ir Astravo rajono švietimo 
skyriaus vedėja, kviesdama bendra
darbiauti ir pažymėdama, kad pe
dagogų širdyse neturėtų būti sienų. 
Vilnijos lietuviai dėkingi Gudijos 
tautiečiams už puikų priėmimą.

Australija
Adelaidės lietuviai 2002 m. 

lapkričio 23-24 d.d. šventė Kristaus 
Karaliaus šventę. Šeštadienį, lap
kričio 23, Lietuvių radijo valandėlei 
trumpą programą parengė ateiti
ninkai. Apie Kristų Karalių skaitė 
E. Lomsargienė. Du eilėraščius pa
deklamavo V. Vitkūnienė. Šventės 
nuotaikai muziką parinko V. Ru- 
pinskienė. Vakare Šv. Kazimiero 
šventovėje vyko Šv. valanda. Klebo
nas kun. J. Petraitis kalbėjo apie 
gailestį ir dėkingumą, giedojo para
pijos choras, vadovaujamas N. Ma- 
siulytės-Stapleton. Sukalbėta Rožinio 
dalis. Sekmadienį, lapkričio 24, Šv. 
Kazimiero šventovėje Mišias auko
jo kleb. kun. J. Petraitis ir svečias iš 
Amerikos kun. J. Kelpšas. Pastara
sis pasakė ir gražų šventei pritaiky
tą pamokslą. Skaitymus atliko A. 
Zamoiskis, aukas nešė R. Dubilie- 
nė ir S. Pusdešrienė. Prieš pamal
das buvo įneštos Lietuvos, ateiti
ninkų ir Lietuvių kat. moterų drau
gijos vėliavos. Per pamaldas giedo
jo parapijos choras. Po pamaldų 
parapijos salėje vyko Kat. moterų 
draugijos narių paruoštos vaišės. 
Buvo ir loterija, kurios pelnas pa
skirtas Romos lietuvių kolegijai pa
remti. (Tėviškės aidai, 2002 m. 
27-28 nr.) J- Andr.
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Asmenines nuo........... 6.50%
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• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.
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3 mil. dol. ir Kanados 
valdžios Iki $100,000.00 
sumos draudimu
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Priespaudos nakties šauklys
Sibiro maldaknygė Marija, gelbėk mus, gimusi 1953 metų vasario 16 dienų

MINDAUGAS BLOZNELIS

Jums, kuriems gyvos mūsų 
spalvos...
Motulės giesmės-dainos, jos aukos, 
Maldos ir raudos pagimdė ir išugdė 
Mums karžygius. Hyžtuolių drąsa, 
Kultūros kūrėjų ir šventųjų darbai 
Tegul be paliovos skatina ir kelia 
Mūsų dvasią. Lai Aušra dar 

įvairesnėmis
Spalvomis prašvinta mums, o 

Varpas
Tepabudina kiekvieną iš mūsų 
Didiems Tėvynės darbams.

Tos, kurios tikisi, kurios 
laukia.

Šeštasis km., (Magadanas) 
1953.11.16. (Adelės Dirsytės šven
tinis pasveikinimas draugams).

1953 metų pradžioje Lietu
voje jau buvo sutrypia dauguma 
ginkluoto pasipriešinimo židi
nių, ir atšiauri okupacija prislė
gė nuteriotą kraštą. Buvo suimti 
dauguma vyskupų, šimtai kuni
gų ir mokytojų. Lageryje atsidū
rė tūkstančiai studentų, moki
nių ir inteligentų. Atrodė, pildė
si dr. Antano Baranausko nus
pėti ketinimai: “Tegu mūs ša
lelė bus tamsi ir juoda”.

Klestėjusiame žemės ūkio 
krašte, pravedus sovietinę ko
lektyvizaciją, stigo duonos. De
šimtys tūkstančių lietuvių bada
vo Sibiro miškuose ir tolumose. 
Lietuvos mokyklose meldėsi 
okupanto stabams, ir apie artė
jusią Vasario 16 - trisdešimt 
penktų Nepriklausomybės pa
skelbimo metų sukaktį bijojo ir 
užsiminti. Atrodė, Lietuva 
grimsta į tokią naktį, kuriai auš
ra iš viso ar kada benušvis.

Vis tik Laisvės siekio nesu- 
šaldė nei Sibiro toliai, nei spyg
liuotomis vielomis aptverti lage
riai. Pačioje nuošaliausioje so
vietinių lagerių glūdumoje, Ko- 
lymos Berlago specialiame lage
ryje, buvo sukurta ir 1953 m. 
Vasario 16 d. proga dovanota 
nedidelė ranka rašyta malda
knygė Marija, gelbėk mus.

Kai žmogus atsiduria ypa
tingai sunkioje izoliacijoje, jis 
visada gali bendrauti su savo 
Kūrėju, ir tas jo bendravimas 
gali tapti maldos žodžiais.

Kai mokytoja Adelė Dirsytė

$

Eikit paskui
gerumą...

A.a. Mamytei
Eikit, eikite
Paskui gerumą, - 
Jis į saulę
Šviesa panašus...
Sieloj auga 
Jo rūmas, 
Mėnesiena
Palieja dažus...
Eikit, eikite
Paskui gerumą, -
Skaudžiai trumpas 
Kelelis žeme...
Niekam per daug 
Jo nebūna,
Aplieja tave 
Ir mane...
Eikit, eikite
Paskui gerumą, - 
Jis nušvinta
Palaima Dangaus,
Amžinybėj
Išauga į rūmą, 
Dievo meilėj
Gerumas žmogaus...

Turės užtekti...
Rudenio saulė
Derlium apsunko,
Brandos, pilnaties
Paguoda...
Tolyje šilas
Tamsžalis dunkso.
Žemė priglaudžia.
Šildo ir duoda...
Sieloj - ramybė, -
Sugulė eilės,
Tiesios, sumirkusios,
Nukastos vagos...
Rudenio pirštuos -
Skausmas ir meilė
Maldai sugrubusiai 
Vakarą prašo...
Rudenio dienos,
Rudenio naktys,
Rudenio žvaigždės, 
Gimtinės duona...
Visko su kaupu
Turės užtekti
Dievo Palaimoj
Kiek buvo duota... 

Valerija Viičinskienė |
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drauge su būriu jaunų merginų 
buvo atgabenta į Berlago spec- 
lagerį Kolymoje, ji priminė, kad 
nutrūkus visiems ryšiams su Tė
vyne, su tėvais ir artimaisiais, 
jos, bendraudamos tarpusavyje, 
dalindamosios įgytais kultūros 
ištekliais, siekdamos krikščio
niškai gyventi, - visada išliks 
tikrais žmonėmis, pasiruošusiais 
Laisvei. Jos gali betarpiškai 
bendrauti su Dievu, kaip su my
linčiu Tėvu. Adelė Dirsytė kvie
tė kalbėti su Juo savais, auten
tiškais žodžiais, išreiškiančiais 
kūrybinę jėgą, rūpestį savo arti
maisiais, greta vargstančiais, ko
vojančiais ir žuvusiais už Tėvy
nę. Dirbdama miško darbuose 
užpustytuose kalnų šlaituose, A. 
Dirsytė tošyje užsirašydavo mal
dos žodžius, grįžusi į lagerį per
sirašydavo cemento maišų 
skiautėse ir taip palaipsniui su
darė maldaknygę. Tai nebuvo 
pirma maldaknygė - dar 1950 
m., tik atvykus į Magadaną, ji 
drauge su mergaitėmis paruošė 
maldaknygę Viešpatie, prikelk 
mano tautą, kuri buvo ranka 
perrašinėjama, kratų metu ati
minėjama (radus žiauriai bau
džiama!), ir išplito tarp šimtų 
Berlago lietuvaičių.

Ši, 1953 m. vasario 16 d. 
skirta maldaknygė - tai trisde
šimt penktųjų Nepriklausomy
bės paskelbimo metų paminėji
mui skirtas kūrinys.

Apvaizdos lėmimu ši prie
spaudos naktyje gimusi kukli sa
vo išvaizda, tačiau nešanti stul
binančią dvasios jėgą maldak
nygė, tapo labiausia pasaulyje 
paplitusia lietuviška knyga.

1958 m. nežinomais keliais 
patekusi į JAV, 1959 m. vasario, 
16 d. išleidžiama lietuviškai, iš
vertus į anglų kalbą 1960 m. išlei
džiama angliškai, tais pačiais me
tais išleidžiama vokiškai dvi lai
dos (40 tūkstančių tiražu). 1961 
m. išleidžiama olandų, 1962 m. 
italų, ispanų ir portugalų kalbo
mis. 1963 m. - kinų kalba. Tiražai 
kartojami. 1963 m. kartojama lei
dinys italų ir anglų kalbomis.

1965 m. ši maldaknygė jau 
buvo išleista 610,000 tiražu. Vė
liau pasirodė jok leidimai prari-

Tavyje prasideda 
Dangus...

Ateinu po Tavo 
Kryžium, žeme, 
Rudenio takais, 
Pavasario žole... 
Gyvastį tavy 
Apraudam, semtam - 
Amžių amžiais 
Tu - žalia...

Dalini pavargusiems 
Po vaisių, 
Priglaudi,
Kai baigiasi keliai, 
Po pavargusia 
Našta pareisim 
Amžinybės tėviškėn 
Atleisk

Už išduotą žodį, 
Netikrumo baimę, 
Už žmogaus 
Nesuprastus kelius, 
Už vaikystės 
Išdraskytą kaimą... 
Žeme, Tavyje 
Prasideda Dangus... $

Ieškojau gerumo
Ieškojau aš 
Gerumo žmonėse, 
Žolės tyloj 
Ir vaiko ašaroj, 
Duonelės pirmutinės 
Rugiuose, 
Išeinančiam atodūsyje 
Vasaros...

t

Ieškojau aš 
Gerumo žmonėse, 
O siautė audros, 
Griaudėjo griaustiniai, 
Atrodė, kris 
Pavargusi dvasia, 
Kiekvienas žodis - 
Paskutinis...

Po lašą tirpo, 
Neviltis, kančia, 
Pasaulis plėtėsi, 
Šviesėjo... 
Ieškojau aš 
Gerumo žmonėse..
Jis meilę, viltį sėjo.. 

cūzų, lenkų ir kitomis kalbomis. 
Manoma, kad ši maldaknygė 
buvo spausdinta 15 kalbomis, ir 
visose primenama apie Lietuvą, 
jos kovą ir ryžtą laisvei. Ji 
lyginama su žydų tautos psalmė
mis, giedotomis Babilono vergi
joje. Ji liudija tikėjimą, sušildan
tį dvasią net koncentracijos sto
vyklose.

“Šios maldos alsuoja Kris
taus dvasia. Po to, kai Jis mel
dėsi už savo žudytojus, kas kada 
nors girdėjo tokius žodžius, kaip 
šioje maldoje; ‘Jėzau, būk gai
lestingas tiems, kurie nuteisia, 
būk gailestingas neliesiems tei
sėjams’ - rašo Vestminsterio ar
kivyskupas John C. Heenan 
Anglijai skirtame leidinyje.

Bostono kardinolas Cush
ing įžanginiame žodyje malda
knygės angliškam leidimui pa
stebi, kad tai “labiausiai vertin
gas dokumentas iš Sibiro lage
rių. Tai įrodymas, jei iš viso tą 
reikia įrodinėti, kad žiaurus val
dovas gali užmušti kūną, bet ne 
dvasią, (...) Šios gražios papras
tumu, bet reikšmingos turiniu 
maldos atskleidžia meilės pas
laptį ir sielos jėgą.

Iš esmės, šios maldos mus 
tiesiogiai suartina su Dievu ir su 
pavergtų kraštų nekaltų žmonių 
kančiomis (...) Ačiū leidėjams, 
šis kuklus nemirtingas doku
mentas, pateiktas angliškai kal
bančiam pasauliui įrodo, kad 
antgamtinių tikėjimo, vilties ir 
meilės vertybių negali sunaikinti 
nežmoniški ateistinio komuniz
mo metodai ir veiksmai”.

Prisimindami pavergtą Lie
tuvą įžanginiuose žodžiuose 
maldaknygei ją kelia heroiško 
pasipriešinimo liudytojų dauge
lis - itališkai, ispaniškai, por
tugališkai, prancūziškai, olan
diškai kalbančių kraštų Bažny
čių vadovai - vyskupai ir kar
dinolai.

Susipažinęs su antra itališka 
laida, šią maldaknygę palaimino 
popiežius Paulius VI.

Šiais metais minime malda
knygės penkiasdešimtmetį. La
geryje mirė jos autorė, subran
dinusi veiksmingą moralinės re
abilitacijos sistemą atsispirti la
gerinei nužmoginimo politikai, 
kuri galėtų būti lyginama su 
Viktor E. Frankl’io logoterapi- 
jos sistema.

Vis tik reikėtų pamąstyti 
apie tuos Apvaizdos kelius, ku
riais Jis šiam giliose nelaisvės 
pusnyse Nepriklausomybės jubi
liejui išdygusiam garstyčios grū
dui, o drauge ir mūsų Lietuvai 
suteikė tokį didingą garsą ir šlo
vę. Prisiminkime, iš daugelio 
Kolymoje rašytų maldaknygių, 
laisvąjį pasaulį pasiekė tik vie
ninteliu egzemplioriumi 1953 
m. vasario 16 d. proga parašyta 
maldaknygė. Ji tapo plačiausiai 
paplitusia lietuviška knyga!

Ir šiandien, galėdami laisvai 
minėti jau ašluoniasdešimlpenk- 
tąsias Nepriklausomybės meti
nes, su nuostaba ir dėkingumu 
minime šį 1953 m. Vasario 16 d. 
dokumentą.

Atsiųsta paminėti
ATEITIS, 2002, 12, nr. 4 (16) 

Redaktorė - Ieva Elzbutaitė. Lei
dėjas - Ateitininkų federacija. Re
dakcijos adresas: Daukšos 21, LT- 
3000 Kaunas, Lithuania. Vienerių 
metų prenumerata (4 numeriai) - 
20 JAV dolerių arba 30 Kanados 
dolerių. Užsakymus JAV-sc priima: 
Mečys Šilkaitis, 8889 Baywood 
Park Dr., Seminole, FL 33777, 
USA; Kanadoje - Vincas Kolyčius, 
86 Glenholme Ave., Toronto, ON 
M6H3B1.

Alė Rūta, TYLOJ KALBĖSI. 
Eleginės mintys sūnui Arimantui 
(eilėraščiai). Knygos apdaila - Ra
sa E. Arbas. Prozinis vertimas į 
anglų kalbą - Vijolė Arbas. Pa
minklo autorius (viršelyje) - archi
tektas Edmundas Arbas. Knygos 
mecenatai ir leidėjai - Monika 
Lcmbertienė ir sūnus Vitalis Lem- 
bertas. Šis leidinys - motinos apgai
lėjimas netekus mylimo sūnaus. 
Štai pirmasis eilėraštis:
Žydinčios, bet sunkiai pražengiančios 

dienos,
dar sunkesnės pilnačių mėnulio 

naktys.
Skausme gimdytas, saulėje augintas, 

subrandintas;
Kaip sunku netekti.
Dievas davė ir Dievas atsiėmė tą 

vieną po dangumi, tartum po 
globos skėčiu.

Skausmo plėšoma burnot prieš 
Dievą,

skųstis - kaip išdrįsčiau, kaip 
galėčiau.

Muzikas JERONIMAS KAČINSKAS 2002 metais atšventė 95-tąjj 
gimtadienį Bostone. Ten jam buvo surengtos pagerbtuvės. Jis yra 
pasižymėjęs kaip kompozitorius daugelio stambių kūrinių ir chorų 
dirigentas Nuotr. Vyt. Maželio

“Pasaulio lietuviui” 40 metų
EDVARDAS ŠULAITIS

Pasaulio lietuvio žurnalas, 
kuris save vadina leidiniu Bend
ruomenės minčiai ir gyvenimui, 
šiemet švenčia savo gyvavimo 
40-metį.

Pradėtas leisti 1963-siais (jo 
pirmasis redaktorius - Stasys 
Barzdukas) iš kuklaus leidinio 
tapo stambiu mėnesiniu žurna
lu. Šiandien jis leidžiamas Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
valdybos Lemonte, daugiau ne
gu 50 puslapių apimties.

Kaip jau žurnalo vardas pa
sako, jis yra skirtas viso pasaulio 
lietuviams: leidinys iš tikrųjų ir 
pasiekia visame pasaulyje išsi
skirsčiusius mūsų tautiečius.

Dabartinio žurnalo admi
nistratoriaus Viktoro Kučo in
formacijomis, šiuo metu leidi
nio tiražas - 1450 egzempliorių. 
Iš jų 250 vienoje siuntoje paten
ka į Lietuvoje esančią PLB at
stovybę Vilniuje (ji išsiuntinėja į 
bibliotekas bei kitas įstaigas 
Lietuvoje ir kaimyninius kraštus 
buvusioje Sov. Sąjungoje nemo
kamai).

1200 egzempliorių siunčia
ma pavieniams skaitytojams į 25 
valstybes, daugiausia JAV gy
ventojams lietuviams. Čia yra 
tūkstantis prenumeratorių. Šim
tinė pasiekia Kanados lietuvius, 
70 - Australijos, po 30 - kitų 
kraštų tautiečiai.

V. Kučas skundžiasi, jog 
200 prenumeratų per paskuti
nius metus teko nubraukti, nes 
jie neatsiliepdavo į raginimus 
atsilyginti. Spėjama, dalis jų iš
keliavo amžinybėn. Prieš maž
daug porą dešimčių metų PL ti
ražas siekė 4000 egz. Taigi, PL, 
kaip ir dauguma Š. Amerikoje 
leidžiamos spaudos, sparčiai 
praranda savo skaitytojus.

Buvo daug redaktorių
Kaip jau minėta, PL pir

muoju redaktoriumi buvo Sta
sys Barzdukas, šias pareigas ėjęs 
10 metų (iki 1973-jų gruodžio). 
Ilgiausiai redaktoriavo Bronius 

Grupė muzikantų ir šokėjų ant Raganų kalno Juodkrantėje Nuotr. G. Kurpio

Nainys, net dviem atvejais buvęs 
redaktoriaus kėdėje: nuo 1974 
iki 1978 m. ir nuo 1981 iki 1998 
rudens. Tame tarpe redagavimo 
darbą atliko Romas Sakadolskis 
ir Romas Kasparas. Šio laiko
tarpio PL rodėsi ne visai regu
liariai ir jo turinys nebuvo pri
taikytas vien tik bendruomenės 
idėjoms.

Kai 1998 m. iš redagavimo 
pasitraukė B. Nainys, šios parei
gos atiteko naujai į šį kraštą at
vykusiam Arvydui Reneckiui. 
Tačiau jis jose išbuvo tik 6 mė
nesius. Tada metus laiko reda
gavo irgi nauja JAV gyventoja 
Aušra Veličkaitė. 2000-jų rugsė
jį redagavimą perėmė ilgametė 
Lietuvių bendruomenės veikėja 
Regina Kučienė. Dabartinę re
dakcinę kolegiją sudaro: R. Ku- 
čienėj Viktoras Kučas, Edvar
das Šulaitis. Beje, R. Kučienė 
renka ir tekstus bei skaito ko
rektūras, o jos vyras Viktoras ei
na administratoriaus pareigas 
bei atlieka nemaža kitų darbų 
(jis ir fotografuoja, jo spalvotų 
nuotraukų galima rasti ir PL 
viršeliuose). Tuos redakcinius 
bei administracinius darbus jie 
atlieka be atlyginimo.

Naujausias šio žurnalo nu
meris, paženklintas 2002 m. 
gruodžio mėnesio data, yra 12- 
sis tų metų numeris, bet jau 
398-sis nuo pat leidinio pra
džios. Taigi jau greitai išeis ap
valią skaitlinę turintis 400-sis. 
Reikia manyti, kad jis dar ilgai 
gyvuos.

PL redakcija ir administra
cija yra įsikūrusi Lemonto pašo
nėje - 13648 Kickapoo Trail, 
Homer Glen, IL 60441-8680. 
Telefonas ir faksas - (708) 301- 
6410.

PL prenumerata metams 
JAV-25 dol., kituose kraštuose 
- 30 JAV dolerių.

PL vardu Lietuvoje ėjo dvi
savaitinis žurnalas nuo 1937 iki 
1940 m. Kaune. Jį leido draugi
ja užsienio lietuviams remti (re
daktorius R. Skipitis).
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W KŪMOJE VEIKLOJE
Kultūros, filosofijos ir meno 

institute Vilniuje 2002 m. gruodį 
įvyko mokslinė konferencija tema 
Paribiai: kita Lietuvos kultūros is
torija, skirta naujoms, pastarąjį 
dešimtmetį plačiau dominusioms 
Lietuvos istorijos tyrimų kryptims 
nagrinėti. Dviejų dienų renginyje 
dalyvavo dailėtyros, muzikologi
jos, socialinės istorijos bei istori
nės antropologijos specialistai iš 
Lietuvos kultūros, filosofijos ir 
meno, istorijos institutų, Vilniaus 
dailės ir Lietuvos muzikos akade
mijų, Vilniaus ir Kauno Vytauto 
Didžiojo universitetų. Konferen
cijoje buvo aptarta kasdienybės 
istorijos problemos: Lietuvos gy
ventojų kasdienės elgsenos mode
liai, meninės kūrybos ir kasdieni
nės tikrovės sankirtos, masinės 
kultūros raida; pranešimuose bu
vo aprėpia menkai tyrinėti Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės, XIX 
šimtmečio, tarpukario bei soviet
mečio kultūros paveldo aspektai.

Šių melų pradžioje susijungę 
du kultūros žurnalai, Literatūra ir 
menas ir Dienovidis, jau sausio 
pabaigoje, pasak Veido žurnalo 
(2003.II.6), vėl išsiskyrė. To prie
žastimi nurodoma abiejų redakto
rių, Kornelijaus Platelio (Litera
tūra ir menas) ir Aldonos Žemai
tytės (Dienovidis), nuomonių skir
tumai ir nesutarimai dėl bendros 
žurnalo krypties bei pasidalinimo 
valstybės skiriamais finansais. Pir
ma vasario mėn. laida internete 
pasirodė vien tik Literatūros ir 
meno pavadinimu (nr. 2936, 
2002.11.7) be Dienovidžio straips
nių. Jungti kultūros žurnalus bu
vo bandyta ir anksčiau, nes ne
daug žmonių pajėgia juos visus 
prenumeruoti ar pirkti. Pirmiau
sia bandė jungtis Septynios meno 
dienos ir Siaurės Atėnai, vėliau - 
Šiaurės Atėnai ir Literatūra ir me
nas. Visi trys mėginimai, atrodo, 
buvo nesėkmingi.

Kėdainiuose rengiamasi iš
leisti knygą Senovės lietuvių dievai 
ir mitinės būtybės, kurioje pirmą 
kartą bus visų žinomų baltų dievų 
ir deivių atvaizdai. Įvadą šiai stu
dijai parašė religijotyrininkas Gin
taras Beresnevičius, o trumpus 
dievų ir mitinių būtybių apibūdi
nimus ir epilogą gamtos mokslų 
daktaras Libertas Klimka. Ikono
grafinio rinkinio sudarytojas - lie
tuvių mitologija besidomintis kė
dainietis Robertas Markevičius; 
48 dievybių piešinius sukūrė kė
dainietis tautodailininkas Arvy
das Matelis, o patarėja - archeo
logė akademike (irgi kėdainietė) 
Regina Volkaitė-Kulikauskienė. 
Autoriai rėmėsi ir istoriko Euge
nijaus Jovaišos sudarytu rinkiniu 
Baltų gentys (VI-XI1 š.) ir Pranės 
Dundulienės mitologinėmis re
konstrukcijomis, archeologiniais 
duomenimis. Tekstas bus penkio
mis kalbomis: lietuvių, rusų, ang
lų, prancūzų ir vokiečių.

XVII Lietuvos knygženklių 
(ekslibrisų) parodą 2002 m. gruo
dį Dailininkų sąjungos Medalių 
galerijoje surengė Lietuvos daili
ninkų sąjunga ir Lietuvos knygos

(ELTOS, Lietuvos ryto, BNS, 7 meno dienos, LGTIC informacija)

Žymaus lituanisto rinktiniai darbai
Buvęs Vilniaus universiteto 

Lituanistikos katedros vedėjas 
profesorius Zigmas Zinkevičius 
(gimęs 1925 metais) yra dauge
lio stambių veikalų autorius. 
Plačiai vartojamos jo knygos 
apie lietuvių kalbos istorinę gra
matiką ir ypač jo septyntomė 
Lietuvių kalbos istorija. Apie sa
vo gyvenimo eigą išleido puikią 

draugija. Joje po keletą naujausių 
darbų pateikė 33 autoriai - žymūs 
grafikai, nuolatiniai knygženklių 
žanro puoselėtojai Gražina Dide- 
lytė, Nijolė Šaltenytė, Joana Pli- 
kionytė, Valerijonas Jucys, Alfon
sas Čepauskas, Valerijonas Gal
dikas, Algis Kliševičius, Marius 
Liugaila, taip pat nauji šio žanro 
autoriai Arvydas Pakalka, Aušra 
Čapskytė, Edmundas Birgėla ir 
kiti. Parodoje stiliai ir technika 
įvairavo - nuo stilizuotų portreti
nių atvaizdų iki siurrealių fantazi
jų, nuo įprastų medžio, lino, vario 
raižinių iki sudėtingų mišrių tech
nikų, kompiuterinės grafikos kū
rinių.

Violeta Urinanavičiūtė-Urma- 
na Italijos Milano Teatro alia Sca
la 2002 m. gruodį dainavo pagrin
dinį vaidmenį Christoph Willi
bald Gluck operoje Iphigenie en 
Aulide (šios operos premjera bu
vo 1774 m.). Operą dirigavo ma
estro Ricardo Mutti. Šį vaidmenį 
V. Urmana paruošė pirmą kartą. 
1996 m. toje pačioje scenoje ji 
dainavo kitos C. W. Gluck ope
ros, Armide (operos premjera 
1777 m.) pagrindinį vaidmenį. Pa
lydėti 2002 metus ji buvo pakvies
ta į Vilniaus valstybinį operos ir 
baleto teatrą, kur ji kartu su kitais 
žymiais Lietuvos operos solistais 
naujametiniame koncerte atliko 
įvairias arijas iš operų ir operečių. 
Tuo buvo užbaigta aštuonis de
šimtmečius gyvavusi tradicija 
Naujus metus operos rūmuose 
sutikti su G. Verdi Traviata.

XXXVIII Lietuvos esperanti
ninkų sąjungos suvažiavimas įvy
ko 2002 m. gruodį Kauno įgulos 
karininkų ramovės salėje. Dalyva
vo apie 300 esperantininkų iš įvai
rių Lietuvos vietovių, svečiai iš 
Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Gudi
jos, D. Britanijos ir Ispanijos. Pa
sak sąjungos pirmininko Povilo 
Jegorovo, šiuo metu daug dėme
sio skiriama pasiruošimui 90-jam 
pasaulio esperantininkų kongre
sui, kuris įvyks Vilniuje 2005 me
tų vasarą. Sąjungos rūpesčiu, fi
nansuojant Italijos-Lietuvos fon
dui, leidykla “Alma littera” išlei
do Vitaliano Lamberti knygos 
apie Liudviką Zamenhofą Vienas 
balsas visam pasauliui vertimą iš 
italų kalbos. Tai pirmoji rimta 
knyga apie esperanto kalbos kū
rėją, gyvenusį Lietuvoje. Leidykla 
“Varpas” pakartotinai išleido 
Aleksandro Dambrausko biogra
finę knygelę apie L. Zamenhofą 
Svajotojas. Esperanto kalba taip 
pat išleistas pažintinis leidinys tu
ristams apie Kauną ir Petro Če- 
liausko Lietuvos istorijos apybrai
ža esperanto kalba Litovio dum 
jarcentoj (Lietuva per amžius). 
Lietuvoje, įvairiuose miestuose 
būna rengiami esperanto kalbos 
kursai, esperanto kalba dėstoma 
Vilniaus ir Šiaulių universitetuo
se; Kaune sukaupta turtinga, apie 
4,000 knygų esperanto kalba bib
lioteka. G.K.

monografiją Prie lituanistikos ži
dinio (1999).

Be didelės apimties veikalų, 
profesorius Zinkevičius paskel
bė daug įvairių straipsnių. 2002 
metais pasirodė Zinkevičiaus 
rinktinių straipsnių pirmieji du 
tomai. Iš viso bus keturi tomai. 
Šitie darbai yra kruopščiai pa
rengti tyrinėjimai, liečia lietuvių 
kalbos kilmę, istoriją, gramatiką 
ir dialektologiją.

Viename straipsnyje Zinke
vičius šitaip rašo apie savo ling
vistinį credo: kalbos istorijos 
mokslas turi padėti pažinti tau
tos praeitį (I, 129). Tai buvo vi
sada jo darbų tikslas. Esame la
bai dėkingi, kad turime dabar jo 
straipsnių rinkinį.

Zigmas Zinkevičius, RINKTI
NIAI STRAIPSNIAI. 1: Lietuvių 
kalbos kilmė ir ryšiai su kaimynų 
kalbomis. Istorinė gramatika. Tar
mių kilmė. Dialektologija. Rašo
mosios kalbos kilmė.
II: Valstybė ir kalba. Senųjų raštų 
kalba. XVIII-XIX a. rašomoji kal
ba. XX amžius. Rytų Lietuva.

Lietuvių katalikų mokslo 
akademija.
Vilnius, 2002, psl. 645 + 623.

Alfred Bammesberger,
Eichšteto katalikų universiteto 

profesorius
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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 8.30 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 62 milijonus doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:

KREDITO KOOPERATYVAS
nu., Toronto, ON M9A SGI 

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

Anapilyje tel.: 905 566-0006 Fax: 905 566-1554

90-179 d. term, ind.......................1.25%
180-364 d. term.ind..................... 1.55%
1 metų term, indėlius................. 2.00%
2 metų term, indėlius................. 2.60%
3 metų term, indėlius................. 3.00%
4 metų term, indėlius................. 3.25%
5 metų term. Indėlius................. 3.65%
1 metų GlC-mėn.palūk...............1.60%
1 metų GlC-met. palūk...............2.25%
2 metų GlC-met. palūk...............2.85%
3 metų GlC-met. palūk...............3.35%
4 metų GlC-met. palūk...............3.85%
5 metų GlC-met. palūk...............3.95%
RRSP, RRIFir OHOSP

“Variable”...............................1.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. ...2.75% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. ...3.35% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.... 3.85% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. ...4.15% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. ...4.45% 
Taupomąją sąskaitą iki........... 1.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki.........1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk....................... 0.60%

Asmenines paskolas 
nuo....................5.50%

Sutarties paskolas 
nuo.................... 5.50%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų........................4.25%
2 metų........................4.60%
3 metų........................5.00%
4 metų........................5.20%
5 metų........................5.45%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2,3 metų..............4.50%

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame asmenines paskolas iki $100,000 ir nekilnojamo turto 
paskolas iki 95% įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlai
das (money orders) ir kelionių čekius (travellers cheques) JAV, Kan. 
ir EURO valiuta. Dauguma patarnavimų teikiami nemokamai: spaus
diname asmeninius ir biznio čekius, apmokame įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė
-

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLAP|: www.rpcul.com

RUBY REAL ESTATE ltd.

REAL ESTATE BROKER
27John Street, Toronto

JUMS TIK 
KAINUOS

3'/z%
IŠVISO
+ GST

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

DUNDAS-EAST MALL skubiai 
parduodamas 6 kamb. “Bunga
low” su rūsio butu. Privatus įva
žiavimas, keli žingsniai iki 
“Cloverdale Mall”. Prašoma 
kaina $319,000.

SKAMBINTI

TEODORUI 
STANULIUI,ba

Associate Broker

416-879-4937

SPORTAS

Du krepšinio žymūnai - Žydrūnas Ilgauskas (kairėje) ir Arvydas 
Sabonis - NBA lygoje vis dar vertinami kaip geriausi žaidėjai Nuotr. 
L4 (2003.1.15)

Krepšinio žymūnas
Z. Ilgauskas didžiausių tiražų turinčiame Amerikos dienraštyje

EDVARDAS ŠULAIT1S

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763*5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 16 metų

Nors lietuvis Žydrūnas Ilgaus
kas 52-se NBA žvaigždžių varžybo
se žaidė mažiausiai vasario 9 d. At
lantoje ir nelaimėjo taškų, jis buvo 
labiausiai minimas Amerikoje di
džiausiu tiražu leidžiamame “USA 
Today” dienraščio pirmadienio (va
sario 10 laidoje).

Ilgokas rašinys Cavaliers Il
gauskas lands on feet again (“Cava
liers” komandos Ilgauskas vėl atsi
stojo ant kojų) yra pailiustruotas 
Žydrūno nuotrauka NBA “All- 
Star” uniforma.

Rašoma: Jeigu ne Ilgausko 5 
operacijos, dėl kurių jis turėjo pra
leisti beveik du sezonus, jis šian
dien būtų panašiame dėmesio cent
re, kaip ir naujasis NBA aukštaūgis 
Yao Ming iš Kinijos. Straipsnyje, 
kuriame paminėta jo lietuviška kil
mė, yra pasakojamos mūsiškio pra
eities nesėkmės ryšium su turėto
mis operacijomis, cituojamas pats 
Žydrūnas, kuris džiaugiasi, jog ga
lėjo ne vien tik atsitiesti, bet ir pa
didinti savo taškų vidurkį iki 18.2 ir 
12.4 nuimtų kamuolių vidurkiu per 
rungtynes.” Jeigu net aš nežaisčiau 
daugiau nė vienerių rungtynių, esu 
laimingas daug pasiekęs - sugrįžau 
ir patekau į “All-Star” rinktinę”.

Straipsnyje taip pat cituojamas 
ir TNT televizijos pranešėjas, buvęs 
“Cavaliers” treneriu 1996-siais, ka
da Ilgauskas NBA naujokų biržoje 
buvo pašauktas į Klyvlando koman

dą 20-ju numeriu. Jau pradžioje jo 
įmestų taškų' vidurkis siekė 13.9. 
Jam tai garantavo vietą NBA nau
jokų rinktinėje, kurioje gavo “nau
dingiausio” žaidėjo titulą. Tai labai 
gerai nuteikė “Cavaliers” klubo va
dovybę, kuri su juo pasirašė 6 metų 
sutartį 70.9 milijonų sumai.

“Aš jau ne toks atletiškas kaip 
buvau. Negaliu iššokti taip aukštai, 
kaip galėjau. Tačiau aš galiu be to 
apsieiti. Kai mano atletiniai suge
bėjimai sumažėjo, aš pradėjau 
labiau pasikliauti savo metimais ir 
kamuolio valdymu. Tas per ilgesnį 
laiką pasiteisino”, - sakė Ilgauskas.

Į šias NBA varžybas bei kitus 
ta proga vykusius renginius Atlan- 
ton buvo atvykęs ir Lietuvos krepši
nio federacijos pirmininkas Algi
mantas Pavilionis bei buvęs NBA 
žaidėjas Šarūnas Marčiulionis. A. 
Pavilionis susitikime su Z. Ilgausku 
šį įsijungti kalbino į Lietuvos rinkti
nę, kuri šiemet Švedijoje žaidė Eu
ropos krepšinio pirmenybių baig
mėse varžybose (jose bus dalina
mos vietos į Atėnų olimpines žaidy
nes 2004-siais). Žydrūnas jam nie
ko konkretaus negalėjo prižadėti ir 
sakė, kad viskas priklausys nuo ‘Ca
valiers’ komandos gydytojų, kurie 
sezono pabaigoje įvertins mūsiškio 
sveikatos stovį. Nors jeigu ir jam 
leistų atstovauti Lietuvos rinktinei, 
be abejo, reikalautų milžiniškų su
mų draudimui, o tas Lietuvai nebū
tų įkandama.

“Aušros” žinios
- Klubo valdyba vasario 6 d. 

posėdyje pasisakė už lengvosios at
letikos sekcijos atgaivinimą. Tuo 
reikalu bus tariamasi kovo mėn.

- Klubas dalyvaus 53-čiose 
ŠALFASS-gos žaidynėse Klyvlande 
gegužės 9-11 d.d. su vyrų ir moterų 
krepšinio bei tinklinio koman
domis.

- Kanados lietuvių sporto apy
garda rengia septynių komandų vy
rų B krepšinio varžybas, kuriose 
“Aušra” dalyvaus su dviem koman
dom. Baigmės rungtynės vyks gegu
žės 4 d. Humber College Lakesho
re patalpose. Daugiau informacijų 
teikia klubo pirm. R. Miečius, tel. 
416 234-0878. Inf.

Skautų veikla
• Muziejus-archyvas, vad. dr. 

R. Mažeikaitės, duoda vietos skau
tiškam archyvui steigti. Tuo rūpina
si Kanados rajono vadas v.s. Romas 
Otto ir kreipiasi į vienetus prašyda
mas medžiagos - nuotraukų, istori
nių apžvalgų, įsakymų, įvairių do
kumentų, spaudos ir kt. Skambinti 
br. Romui tel. 416 651-6771.

• Vasario 16-toji atskirai pami
nėta vasario 9 d. Pradėta Mišiomis 
Lietuvos kankinių šventovėje. Mi
šias aukojo kun. Vytautas Staškevi
čius, pasakęs gražų pamokslą, ku
riame priminė šventės prasmę ir 
pasidžiaugė Toronto skautija. Mi
šioms patarnavo keturi uniformuoti 
skautai. Aukas nešė vilkiukai ir 
paukštytės. Giedojo sol. L. Turūtai- 
tės vadovaujamas “Angeliukų” 
choras ir sol. Vyt. Mašalus.

Po Mišių Anapilio salėje vyko 
“Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų iš
kilminga sueiga. Dalyvavo daug tė
vų bei svečių, jų tarpe aukštas Ka
nados policijos pareigūnas, skau
tininkas Kim Derry, du Lietuvos 
policijos vadai - Raimundas Ski- 
barka ir Valdas Serafinas. Perskai
tyti įsakymai, atlikti apdovanojimai, 
įžodžiai, pakėlimai į laipsnius. Se
ses, brolius ir visus sutrinkusius 
sveikino tauntininkai - ps. Rūta 
Baltaduonytė-Lemon ir s. Marius 
Rusinas. (Plačiau kt. nr.). F.M.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

MOKAME
1.00% už 30-89 d. term, indėlius 
1.25% už 90-179 d. term, indėlius 
1.55% už 180-364 d. term, indėlius 
2.00% už 1 m. term, indėlius 
2.60% už 2 m. term. Indėlius
3.00% už 3 m. term, indėlius 
3.25% už 4 m. term, indėlius 
3.65% už 5 m. term, indėlius 
1.60% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
2.85% už 2 m. GIC invest, pažym.
3.35% už 3 m. GIC invest, pažym.
3.85% už 4 m. GIC invest, pažym.
3.95% už 5 m. GIC invest, pažym.
1.00% už RRSP ind. (var. rate) 
2.75% už RRSP 1 m. term. ind. 
3.35% už RRSP 2 m. term. ind. 
3.85% už RRSP 3 m. term. Ind.
4.35% už RRSP 4 m. term. ind. 
4.45% už RRSP 5 m. term. Ind.
1.00% už OHOSP (variable rate) 
0.45% kasd. palūkanų čekių sąsk.
0.80% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.60% už JAV dol. kasd. pal. Sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo...............................5.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų........................4.25%
2 metų........................4.60%
3 metų........................5.00%
4 metų........................5.20%
5 metų........................5.45%

- su keičiamu 
nuošimčiu...................4.50%

DUODAME
• asmenines paskolas
• 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 

Elektroninis paštas: info@parama.ca
KITOS PASLAUGOS

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

KANADOS ĮVYKIAI

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

DR. STASYS DUB9CKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ("parking")

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

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD

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

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

Fax: (416) 233-3042

Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

Tel: 233-4601

$<>(>()*
MOff for 1 parcel

* coupon is valid only at “Margutis-Pysanka" head office.

(Atkelta iš 1-mo psl.)
4 d.; Cicely Hamilton drama, 
parašyta 1908 m., apie jaunų 
britę mergaitę, stengiančią iš
slysti iš vargingos Londono ap
linkos, Diana of Dobson’s, tęsis 
nuo birželio 3 d. iki spalio 4 d. 
Trečiasis vaidinimas apie airių 
sukilimų, parašytas Sean O’Ca
sey 1926 m., The Plough and the 
Stars, eis nuo birželio 20 d. iki 
spalio 5 d. Trumpasis veikaliu- 
kas, paprastai trunkantis trum
piau negu valandą (prasideda 
11.30 vai.), šį sykį bus “giminin
gas” Festivalio teatro veikalui, 
Čechovo Three Sisters: pernai 
parašytas airių dramaturgo 
Brian Friel apie dviejų Čechovo 
charakterių, Sonios (iš Uncle 
Vania) ir Andriejaus (iš Three 
Sisters), atsitiktiną susitikimą 
Maskvos kavinėje po 20 metų.

“Royal George” teatre tik 
vienas veikalas iš trijų bus Shaw 
bendralaikių parašytas: Bertold 
Brecht ir Kurt Weill muzikinis 
veikalas iš 1929 metų, Happy 
End, bus statomas nuo rugpjū
čio 5 d. iki spalio 31 d. Kanadie
čio dramaturgo Sharon Pollock 
1980 m. parašyta kriminalinė 
drama Blood Relations apie ka
daise pagarsėjusią Lizzie Bor
den žmogžudystę Massachusetts 
valstijoje eis nuo gegužės 1 d. 
iki lapkričio 30 d. Kitas muziki
nis veikalas, On the Twentieth 
Century, kurį 1978 m. sukūrė 
Betty Comden, Adolph Green 
(žodžiai) ir Cy Coleman (muzi
ka) bus statomas nuo balandžio 
3 d. iki lapkričio 2 d.

Sudbury Neutrino Observa
tory (SNO) tyrimų rezultatus 
žurnalo Science redaktoriai Įver
tino kaip pasaulyje antrus svar
bumu, 2002 m. pasiektus fizikos 
tyrinėjimų laimėjimus. Sudbury 
(Ontario) observatorija yra įreng
ta poros kilometrų gylyje, dar 
tebeveikiančioje nikelio kasyk
loje, skirta specialiai tyrinėti 
mažas “sub-atomines” medžia
gų dalelytes, vadinamas neutri
nais (neutrino), kurios neturi 
elektrinio krūvio ir yra tokios 
mažytės, kad jų masė beveik ly
gi nuliui. Buvo manoma, kad 
jos, saulės išspinduliuotos dide

liais kiekiais, perskrodžia žemės 
planetą nesusidūrusios su jo
kiais elementais bei mikrosko
pinėmis dalelytėmis, todėl būna 
labai sunku jas susekti. Jų buvi
mas buvo nustatytas teoretiškai 
jau senokai. Observatorijos pa
grindinė aparatūra yra didžiulis 
skritulio pavidalo, apie 30 met
rų skersmens, rezervuaras, pri
pildytas 1,000-čiu tonų sunkaus 
vandens (kurio molekulės yra 
“tirštai prikimštos” papildomais 
neutronais, paprastai naudoja
mais atominiuose reaktoriuo
se); jo paviršius nusėtas 10,000- 
čių labai jautrių elektroninių 
detektorių, kurie pastebi maž
daug sykį per valandą atsitin
kančius neutrinų susidūrimus 
sunkiajame vandenyje. Sudbury 
observatorijoje buvo nustatyta, 
kad neutrinai, ištrūkę iš karštos 
saulės, pakeliui į žemę keičiasi į 
kitokias “sub-atomines” dalely
tes. Taip buvo išaiškinta, kur 
dingsta apie du trečdaliai neut
rinų pakeliui iš saulės į žemę; 
mokslininkai turėjo pakeisti te
oriją (“Standard Model”) apie 
keturias kategorijas pagrindinių 
“sub-atominių” dalelyčių, kurios 
įeina į visų medžiagų sudėti.

Operos “Filumena” prem
jera įvyko Kalgario (Alberta) 
operos scenoje š. m. vasario 1 d. 
Šiai operai, kainavusiai $1.2 
mln., muziką sukūrė Kalgario 
operos kompozitorius John Es- 
tacio, libretą parašė Albertos 
dramaturgas John Murrell. 
Dviejų veiksmų operai siužetas 
paimtas iš istorinio įvykio Ka
nados vakaruose: neturtinga 
mergaitė Florence (Filumena) 
Costanzo, 15 metų būdama ište
kėjo už žymiai vyresnio Carlo 
Losandro, kuris su Emilio Pica
riello užsiėmė nelegalaus alko-

^SSSBBBBBB
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Aukojo TŽ
$80 - E. E. Olšauskas; $55 - J. 

Kari, S. Orvydas; $45 - dr. J. Sun- 
gaila, J. Aukštuolis; $40 - A. Bur- 
bulevičius; $35 - A. Sekonis, B. 
Cvirka, A. Empakeris, M. Petronis, 
L. Razgaitis; $25 - M. Kringelis, E. 
Grybaitis, K. Meškauskas; $20 - A. 
Žukauskas, J. Rutkauskas; $15 - J. 
Gatautis; $10 - R. Balsys; $5 - S. V. 
Balsevičiai, S. Škėma, L. Paskųs.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$60 - F. Juškevičius, D. Gutauskas, 
A. Kiškis, L. Raslavičius, M. Kudir
ka, R. Paulauskas, N. Liačienė, J. 
Baužys, D. Puzeris, Z. Mistautas,
K. Stirbys; $55 - dr. J. Sungaila, Al 
Abromaitis, A. Plėnys, G. Valinta,
L. Valevičienė, M. Trečiokas, A. 
Knystautas, V. Prisčepionka, V. 
Balnis, J. Sakevičius, B. Kasperavi
čius, G. Dragūnas, A. Erštikaitis,
A. Kirkilionis, J. Jonynas, T. Alek
soms, Tėvai Jėzuitai (Klivlandas), 
J. Rugys, J. Augis, S. Aleksa, A. 
Keblys, A. Jungmeisteris.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$100 - dr. J. Vingilis, V. Dunderas,
B. A. Kozulis, A. Battiston; $75 - M. 
Galinauskas, A. Vaičkus; $70 - P. 
Jokšas, V. L. Pundžius, A. Lukas; 
$65 - A. Sekonis, G. Dirsė, E. Ke- 
buris, I. Šlenis, J. Jurėnas, S. Jelio- 
nis, B. Alksnienė, V. Levišauskas, B. 
S. Sakalai, J. V. Danys, J. Gylys, M. 
Malinauskas, J. Pctrūnas, E. Barš
kutis, H. Lapas, prel. I. Urbonas, L. 
Kunnapuu, P. Devenis, A. Prial- 
gauskas, A.A. Kilinskai, J. Urbonas, 
J. Gustainis, J. Kučinskas, V. Biskys, 
S. Urbantas, O. Ziminskienė, N. 
Šimkus, G. Lemieux, A. Empakeris.

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

holio kontrabanda į JAV Crows- 
nest Pass tarpekliu Uolėtuose 
kalnuose. Vieno susirėmimo 
metu buvo nušautas policinin
kas. Vėliau teisine advokatai, 
gynę Picariello ir jo sėbrus, visą 
kaltę suvertė Filumenai, galvo
dami, kad prisiekusiųjų grupė 
(the jury) moters mirtimi nenu
leis. Tačiau įvyko kitaip - 22 
metų sulaukusios Filumenos gy
venimas baigėsi tragiškai. Ope
roje, be įprastų arijų ir choro 
scenų, kompozitorius įterpė to 
laikotarpio muzikos, kaip rag
time piano muziką baro aplin
koje bei dūdmaišius su būgnais 
policininko laidotuvių scenoje. 
Premjeroje visi dainininkai bu
vo kanadiečiai. Pagrindinius vaid
menis atliko jauna Fort Mc
Murray (Alberta) dainininkė 
Laura Whalen (Filumena) ir 
kvebekietis Gaetan Laperiere 
(Picariello). g.K.

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

i iiiiiii imi m imu
n imi linini linui

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

TŽ BENDRADARBIŲ IR SKELBĖJŲ DĖMESIUI! 
Siunčiantys pranešimus ir žinias faksu yra prašomi įsidėmė
ti, kad NAUJAS TŽ FAKSO NUMERIS YRA 905 290-9802.

stra Travel_______
& Services Inc

“Astra Travel” kelionių agentūros savininkė ir vadybininkė
ASTRA Skupaitė-Tatarsky

PERSIKĖLĖ I NAUJAS PATALPAS
Naujas adresas: Royal York Plaza, 1500 Royal York Rd., 

(on Royal York, North of Eglinton) Etobicoke, ON, M9P 3B6.
Pačios žemiausios kainos į Vilnių, pradedant nuo $750, kelionių 

draudimai, organizuojamos grupės į šiltus kraštus.
Darbo valandos nuo pirmad. iki penktad. nuo 9.30 v.r. iki 6 v.v.

Tel: 416 538-1748arba 416 249-7710 FAX: 416 249-7749

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
Skambinkite Algiui Medeliui asmeniškai!

Į LIETUVĄ - šiuo metu geriausios kainos:
iki 2003 m. kovo 31 - $835 +mokesčiai

Pensininkams 60 metų ir vyresniems pritaikau 10% nuolaidą!
SKRYDŽIAI I 2003 METU TAUTINIŲ ŠOKIU IR PAINU ŠVENTĘ: 

Tūriu vietų birželio 23/24 ir liepos 1/2 dienos skrydžiuose.
ATOSTOGOS ŠILTUOSE KRAŠTUOSE - visuomet su nuolaida!
MALDININKU KELIONĖS: Roma, Lurdas, Fatima, daugiau!

Balandžio 22 - 12 dienų, gegužės 17 -14 dienų

Toronto įstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti Jums nėra 
būtina, tik paskambinkit - sutvarkysiu! Bilietus pristatau X-PRESS paštu.

ALGIS
MEDELIS

133 Roncesvalles Avė.
'SSK. TORONTO, Ont. M6R 2L2

Tel. 416 531 -4800

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 1 RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.rpcul.com
mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca


Sukaktuvinis “Aro ” koncertas
Toronto lietuvių vyrų cho

ras “Aras” su vadove muz. Lilija 
Turūtaite ir akomp. muz. Ilona 
Beresnevičiene vasario 2 d. atli
ko 25 metų veiklos koncertą 
Toronto Lietuvių Namuose.

“Aro” pradžia su muz. V. 
Verikaičiu - 1978 m. Atgavus 
Lietuvai laisvę, muz. V. Veri- 
kaitis reiškėsi ir Vilniuje, kur 
netikėtai iškeliavo amžinybėn. 
Neilgai trukus, iš Lietuvos atvy
ko muz. L. Turūtaite. Pasitrau
kus laikinai vadovei sol. L. Mar
cinkutei, “Aras” pakvietė va
dove L. Turūtaitę. Tai buvo 
prieš 7-rius metus. Per tą laiką 
“Aras” su nauja vadove tobulė
jo ir rengė koncertus ne lik To
ronte bet ir kituose miestuose.

Šių metų vasario 2 d. 
“Aras” surengė 25 m. sukakties 
koncertą. Lietuvių Namus už
pildė ne tik Toronto, bet ir 
Hamiltono dainos mėgėjai. Sce
nai atsidarius, baltais švarkais 
pasipuošę choristai su vadove L. 
Turūtaite užtraukė dainą Šventė 
kompoz. K. Žižiūno. Gerai nu
skambėjus ir paplojus, muzi
kėms buvo įteiktos gėlių puokš
tės kaip padėka, visų choristų 
surinkta.

Po audringų plojimų, sekė 
dainos: Amžinai tekantis Nemu
nas, Atžygiuoja mūsų pulkas, 
Gimtinės liepa, Pajūriais, Kur 
balti keliai. Mano gimtinė, Pa
jūrio daina.

Po to dainavo kvartetas 
“Vilija” iš operos Linksmoji 
našlė: V. Mašalas, L. Turūtaite, 
J. Laurinavičius, L. Gutauskas.

Dabartinės Lietuvos pašto ženklas Nuotr. M. Pranevičiaus

ib SKAITYTOJAI PASISAKO
JŪSŲ SAVAITRAŠTIS

Šiandien gavau iš Jūsų džiugią 
dovaną - Tėviškės žiburius (2003 m. 
sausio 28 d.). Labai Jums dėkoju už 
šį mielą, tikrai lietuvišką savaitraštį.

Karių teatro tikslas anksčiau ir 
dabar lieka tas pats ir labai atliepia 
Jūsų savaitraščio vedamajam “Lie
tuvybės išlaikymas Lietuvoje”. Ne 
aš vienas manau, kad dabartinėje 
nepriklausomoje Lietuvoje tenka 
vėl kovoti už Lietuvą, už jos savitu
mą, dvasines vertybes.

Sovietų okupacijos laikais do
riausi, šviesiausi žmonės buvo iš
tremti, sunaikinti. Dalis didvyriška, 
nežmoniškai sunkiomis sąlygomis 
kovėsi su okupantais miškuose. Jū
sų tėvai ir seneliai spėjo pasitraukt 
į Vakarus. Likusieji, norėdami iš
likti, išgyventi turėjo suktis, derintis 
prie okupacinio režimo. Žmonės 
buvo paversti fiziniais ir dvasiniais 
elgetomis ir vergais. Tiesa, okupan
tas pasirūpindavo, kad vergas gautų 
minimalų atlyginimą, kad nebadau
tų. O jei norėjai gyventi geriau, tu
rėjai vogti arba tapti kompartijos 
nariu ir uoliai šlovindamas jų idio
tiškas idėjas galėjai kopti tarybinės 
karjeros laiptais. Klestėjo veidmai
niavimas, melas ir ne tik dviveidiš
ka, bet it triveidiška moralė: na
muose šnekame vienaip, tarnyboje 
- kitaip, ir tik retsykiais, labai apsi
dairant (dažniausiai jau “paėmus 
ant drąsos”) trečiaip. Ši gyvenimo 
“mokykla” truko 50 metų. Uoliausi 
šios mokyklos mokiniai buvo už
ėmę svarbiausius ir riebiausius pos
tus Tarbyų Lietuvoje. Savo vaike
lius jie siųsdavo ir į užsienius studi- 
juot. O dabar šių tėvų “gudrybes" 
perėmę vaikeliai užima gan stiprias 
pozicijas Lietuvoje.

Jūsų spauda ir Jūs patys esate 
daugiau susirūpinę Lietuvos dabar
tim, ateitim ir lietuviškumu, negu 
mes patys Lietuvoje. Aš nekalbu 
apie mus visus, bet apie tuos, kurie 
papuolę į valdžią projektuoja ir fi
nansuoja mūsų švietimą, kultūrą ir 
kasdieninį žmogaus gyvenimą.

Jūsų tėveliai, seneliai, galbėda- 
miesi nuo žiauriausio, visų laikų 
okupanto, išsinešė savo širdyse vie
ną pagrindinių savitų lietuvio bruo
žą - idealizmą, kurį paveldėjote 
Jūs. Todėl taip miela skaityti Tėviš
kės žiburius, kur iš kiekvienos eilu
tės sklinda susirūpinimas ar 
džiaugsmas dabartine Lietuva, jos 
ateitimi, svajonių Lietuva, už kurią 
geriausi Tautos vaikai kentė kan
čias ar net aukojo brangiausią žmo
gaus turtą - gyvybę.

Leonas Ciunis, Vilnius 

Po jų sol. L. Marcinkutė daina
vo Kur tas šaltinėlis. Tęsė 
“Aras”: Ant kalno klevelis, Vien- 
langėj grytelėj, Kritusiems Lietu
vos partizanams, Nurimk širdie ir 
Ant Vilniaus kalvų.

Per pertrauką visi vaišinosi 
kava ir pyragais, pirko “Aro” iš
leistas garsąjuostes ir plokšteles.

Antroje dalyje: Vyrai užtrau
kime smagią dainą, Lygioj lanke- 
lėj, Protėvių kely, Tėvo rankos ir 
Mamyte, nupirk man žirgelį. So
lo: L. Turūtaite Nuostabus lytas 
ir choras. Dvi dainas: Mylėk ir 
lauk, Gimtinio vieškelio smiltelė 
atliko duetas - L. Turūtaite ir 
Vyt. Mašalas. Tęsė “Aras”: 
Daunoj lilio čiūto, Mano gim
tinė, Vergų daina, Tėviškėlė, Tu 
Lietuva ir pabaigai Aras.

25-mečio paminėjimui cho
ro seniūnas Vyt. Pečiulis pa
kvietė į sceną visus buvusius 
choristus ir visi sudainavo Baltų 
beržų kalva. Anksčiau “Are” 
dainavo 54, dabar yra 34, o iš vi
so “Are” dainavo 100 daininin
kų. Be torontiškių, atvažiuoja ir 
6 iš Hamiltono. Du iš jų dai
nuoja 25 metai.

Sukakties proga “Aro” va
dovybė dėkojo ne tik lankan
tiems koncertus, bet ir rėmė
jam: “Paramai”, Prisikėlimo 
kredito kooperatyvui, Kanados 
lietuvių fondui, Hamiltono 
“Talkai” ir Lietuvių Namų val
dybai.

Po koncerto klausytojai iš
siskirstė, o ariečiai liko švęsti 
25-mečio šalutinėje salėje. F.M.

DĖKOJA
Nuoširdžiai dėkoju už puikų 

labai laukiamą laikraštį! Diena, kai 
jis pasieka mus iš už Atlanto Angli
joje, yra tikra šventė. Visada prisi
menu malonių viešnagę Kanadoje, 
profesionalią ir patyrusią Tėviškės 
žiburių redakciją, draugišką, veiklią 
ir stiprią Lietuvių bendruomenę. 
Visiems geriausi sveikinimai ir lin
kėjimai.

Dr. Darius Furmonavičius,
United Kingdom

“LIETUVIŲ NAMAI" VILNIUJE
Gerbiami tremtinių vaikaičių 

mokyklos “Lietuvių Namai” Vil
niuje rėmėjai! Jūs ir vėl pradžiugi
note mūsų mokyklą. Tai nuostabi 
dovana šv. Kalėdų proga. Visos 
mokyklos bendruomenės vardu 
nuoširdžiai dėkoju visiems Kana
dos lietuviams, remiantiems mūsų 
mokyklą. Mes džiaugiamės, kad yra 
nuoširdžių tėvynainių, kurie neabe
jingi iš tolimų kraštų atvykusioms 
moksleiviams, norintiems išmokti 
lietuvių kalbą, integruotis į Lietu
vos gyvenimą. Be Jūsų pagalbos 
mums būtų labai sunku.

Prabėgo dar vieneri metai. 
Mažesni ūgtelėjo, vyresni dar me
tus prisidėjo. Bėga dienos, palikda
mos skausmą ir džiaugsmą. Noriu 
pasidalinti džiaugsmu. Iš 30 abitu
rientų, kuriems liepos mėnesį įtei
kėme brandos atestatus, 27 praeitą 
rugsėjį atvėrė duris į aukštąsias 
Lietuvos mokyklas.

Prabėgs dar mėnuo ir prasidės 
pavasario alsavimas. Pavasarį vi
siems labai daug darbo. Mokykli
niai ir valstybiniai egzaminai nelei
džia sėdėti sudėjus rankas - turim 
siekti užbrėžtų tikslų. Mokykla ir 
dabar pilna moksleiviško šurmulio. 
Ruošiamės mokinių darbų parodai 
ir valstybinių švenčių minėjimams.

Nuoširdus ačiū visiems Kana
dos lietuviams, remiantiems mūsų 
mokyklą. Jūs esate “Lietuvių Na
mų” istorijos dalis.

Tepadeda Jums Aukščiausias.
A. Rudys, direktorius, 

Vilnius

“Investuokime savo krašte” 
- tokia antrašte Lietuvos aidas 
(2003.1.31) paskelbė torontiečio 
St. Prakapo raginimą investuoti 
į smulkųjį verslą, nes Lietuvoje 
tam galimybių esą daug. Pasak 
autoriaus, turėtume “būti patrio- 
tiškesni ir darbais padėti savo 
tėvynei”.

Didžiojoje Kanados spaudoje pasirodė ši nuotrauka, kurioje plaučių vėžiu serganti moteris kalba mokiniams 
Toronto Michael Power-St. Joseph katalikų gimnazijoje apie rūkymo žalą. Ji pradėjusi rūkyti nuo VII 
skyriaus, gavusi plaučių vėžį ir dabar esanti paskutinėje stadijoje. Ji perspėja mokines nedaryti tokios 
kvailystės. Šioje nuotraukoje matyti ir viena lietuvaitė Andrea Benotaitė (vidurinė viršuje)

N o s t a
STEPONAS MILTENIS

“Kas čia su manimi daro
si?” - nuolatos neramiai pagal
voja Vincas. - “Ko taip įkyriai 
mano vaizduotę aitrina tas 
gandralizdis?”

Ir tas nerimas Vincui vis au
go ir augo. Žiūrėk, atsisėda prie 
stalo, užpapsinęs pypkę, užsi
merkia - ir jau vaizduotėje išny
ra nedidelis tvenkinys, prie jo - 
gal šimtą metų turintis beržas, o 
jame - kleketuojantys “vaikų 
nešėjai”.

Dar aiškiau Vinculis tuos 
vaizdus pamato naktį, kai už
miega. Ir ne tik tai... Didžiulia
me aptvare, kuriame yra ir tas 
tvenkinukas, ir beržas su gand
ralizdžiu, kudakuoja vištos, 
gargsi žąsys, o ant ištemptos vie
los grandinę žvangina namų sar
gas Margis...

Atsibunda Vincas po tokio 
sapno - ir dar minulę kitą - ma
to tą pątį renginį. Kartais nuo tų 
vaizdų jam net kratau pasidaro.

Gal ir nesistebėtų Vincas 
tais reginiais?.. Vaizdiniai, besi
skverbiantys į jį, yra ne kas kita, 
kaip nostalgija savo gimtosios 
sodybos. Juk ten kiekvienas že
mės lopinėlis nupėdintas jo ko
jų. Ir gandrus prisišaukė jo tėve
lis, kai Vincukas buvo dar vai
kas, į beržą įkėlęs seną vežimo 
ratą.

Nerimą Vincui kelia tai, 
kad tuos vaizdus pradėjo matyti 
tik dabar, kai amžiaus metai 
pradėjo slėgti jo pečius. “Kodėl 
anksčiau to nebuvo?” - vis daž
niau pagalvodavo jis.

... Iš savo gimtosios sody
bos Vincą išgrūdo tada, kai pra
sidėjo melioracija, kai jau jo tė
velių ir kauleliai buvo supuvę, o 
jo šeimoje jau krykštavo du pyp- 
liukai.

Gandralizdis netoli Raseinių Nuotr. G. Kurpio

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, bsc.ols.ohp 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

Nebuvo entuziazmo keltis į 
gyvenvietę. Bet kitos išeities ne
buvo. Ne jam vienam teko per
sikelti...

Pasimūrijo Vincas gyvenvie
tėje pakenčiamą namelį. Dieno
mis kolūkyje plušėjo, o vakarais 
ir šventadieniais savo gūžtą ruo
šė. Taip ir įsikūrė... Spėjo įsi
kurti, o šeimą nelaimė aplankė 
- mirė žmona Jadvyga. Mirimo 
liudijime įrašyta: “Vėžys”..,

Sunkios dienos prasidėjo 
Vincui. Ir toliau dirbo kolūkyje, 
nors už tą darbą atlyginimo vos 
duonai užtekdavo. Išganymas 
buvo dar tie 60 arų, kuriuos 
Vincas su begaliniu stropumu 
apdirbdavo. Dar turėjo karvutę, 
kasmet paskersdavo porą par
šų... Ir vištų pulkelis kuda
kavo...

Sunkiai dirbo Vinculis, bet 
kitos išeities nebuvo - reikėjo 
ne tik save, bet ir du paauglius 
išmaitinti. Ir ne tik išmaitinti... 
Ir Kazelį, ir Jonuką į mokslus 
leido. Nelepino Vincas savo at
žalų - vienas visų darbų neap
rėpsi, tai ir sūnus laisvu laiku 
nuo pamokų prie darbo spaudė. 
Bet naujos žmonos neieškojo. 
“Kam vaikams pamotė?” - mąs
tė Vincas. - “Išauginsiu juos ir 
vienas”...

Ir išaugino... Deja, kaime 
nei Jonas, nei Kazys pasilikti 
nepanoro. Nors dar abu vien
gungiai - į miestą išspruko, savo 
gyvenimą pradėjo. Ne, nepamir
šo jie seno tėvo - dažnai jį ap
lanko, dovanų atveža...

... Ak, tas beržas su gandra
lizdžiu!.. Ką beveiktų, ką beda
rytų - Vincas, tarsi televizoriu
je, nuolat jį mato. Matyt, tik per 
tuos nuolatinius rūpesčius, nesi
baigiančius darbus gandraliz
džiui mintyse nebuvo anksčiau 
vietos.

Nepriklausomybės atkūri
mo laikotarpiu, prasidėjus nuo
savybės grąžinimui, Vincas atsi
ėmė tuos penkis savo tėviškės 
hektarus. Bet kas iš to?.. Sūnūs 
nepanoro tos žemės dirbti, o 
jam pačiam jau jėgų stinga... Iš
nuomojo tą žemę kitiems.

Ta jo žemė - vos už poros 
kilometrų nuo dabar gyvenamos 
vietos. Kankinamas gandraliz
džio vaizdinių, jis dažnai aplan
ko buvusią gimtąją sodybą. Bet 
ir tie aplankymai Vinco nė kiek 
nenuramina. Nebėra nei tvenki
nio, nei beržo su gandralizdžiu 
- viską nušlavė melioracijos bul
dozeriai. Namo grįždavo nė 
kiek nepralinksmėjęs.

Kartą, kai Vincą aplankė 
sūnūs, šis prie pietų stalo padė
jo butelį. Ir ne kokio ten “pils
tuko”, o grynos ruginikės, paties 
gal prieš penkmetį išvarytos. 
Kai išlenkė po taurelę, Vincas 
krenkštelėjęs tarė:

- Vaikai, turiu jums pasiū
lymą...

Sūnūs sužiuro į tėvą.
- Sakau, - po trumpos pau

zės vėl prabilo Vincas, - gal se
kančiais metais nebenuomoki- 
me žemės? Gal, sakau, sukibki
me visi ir pastatykime joje dvie
jų galų namą?

- O kam? - nustebo sūnūs.
- Abu jūs nevedę... O jau 

būtų laikas... Turėdami namus, 
sukurtumėte šeimas ir galėtu
mėte gyventi. Dar berželį paso
dintume... Po kiek metų į jį 
gandralizdį įkeltumėte...

- To dar betrūko?(!) - pir
masis šoktelėjo Jonas. - Kad po 
karvės mėšlą braidžiočiau?(!) 
Vaikystėje prisibraidžiojau... 
Ko man dabar trūksta?.. Vari
nėju iš Vokietijos senas mašinas 
ir gyvenu kaip ponas...

- Na, jau - ne, tėvai!.. - su- 
anlrino ir Kazys. - Į kaimą ma
ne ir su šautuvu neatvarysi... 
Turiu savo biznelį - ir vartaus 
kaip inkstas taukuose...

Nuleido Vincas galvą. Šu
niui ant uodegos nuėjo jo puo
selėtas planas. “Ir vėl pastoviai 
sapnuosiu beržą su gandraliz
džiu”, - liūdnai pagalvojo jis.

sst ssr ssr
TĖVIŠKĖS ŽIBURIU interneto 
tinklapis www.tzib.com laukia 
jūsų apsilankymo. Skaitytojai 
kviečiami susipažinti su juo ir 
siųsti savo pastabas elektroni
niu paštu -

tevzibffi/pathcom.com

LAIDOTUVIŲ NAMAI
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS

Nemokamas namų į vertinimas

Re/max West į staigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

WoBt Floaltv lr»c.

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

Dantų gydytoja

Gintarė Sungailienė, d.s„ od s.
115 Lakeshore Rd.E.

Mississauga, Ont. L5G 1E5 (Į vakarus nuo Hurontario)

Tei. 905 271-7171
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

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

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.sc.,ll.b.

PACE LAW FIRM
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

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

Fax 416 236-1809

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

1 Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5G1 tel. 416-889-5531

KLF kapitalas siekia beveik $3.5 milijono - tai Kanados 
lietuvių įnašas! Metinis pelnas (viršijantis $150,000) skirstomas 
lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei jaunimo 
organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (tremtinių 
reikalams, vaikų prieglaudoms, jaunimui).

Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 
testamentuose ir remkime jį savo aukomis

Raštinės darbo valandos pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių

Jonavoje nuo gaisro nukentėjęs namas, ant kurio užrašyta “Būrinio sa
lonas”. Raganavimai, būrimas ir visokių ekstrasensų paslaugos ateina į 
madą ir Lietuvoje Nuotr. J. V. Tamušausko

mailto:tom.senkus@sympatico.ca
http://www.tzib.com
tevzibffi/pathcom.com
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PASAULYJE PASKLIDĘ LIETUVIAI JAU 85-
TĄ kartą džiaugsmingai švenčiame Lietuvos valstybės atkū- $ 
rimo dieną - Vasario 16-tąją! Šios šventės proga pakarto- ?
jame Lietuvių chartos žodžius: Lietuvių tauta, užsigrūdinusi $
amžių kovose dėl teisės laisvai ir nepriklausomai gyventi savo 
tėvų žemėse, vieninga valia siekia savo gyvybe, kalba, tautines % 
bei valstybines tradicijas išlaikyti, kurti ir ugdyti, kad, savo tau- <? 
tine kultūra visuotinei žmonių pažangai bendradarbiaudama, $ 
vykdytų Visagalio valią ir laisvo žmogaus pašaukimą.

Sveikiname Lietuvos respublikos piliečius ir jų de- 
mokrutiškai išrinktus atstovus bei vadovus ir visus plačia- ? 
me pasaulyje esančius lietuvius. $

Mūsų visų 36-ių kraštų Lietuvių bendruomenėse gy- 
venančių bei dirbančių tautiečių pagrindinis tikslas ir darbų ? 
atrama buvo, yra ir bus Nepriklausomos Lietuvos valstybė. 
Pasaulio lietuvių bendruomenė visomis jėgomis ir būdais šie- $ 
kia tą nepriklausomybę padėti išlaikyti ir stiprinti. Ši ypatin- % 
ga Lietuvos valstybės atkūrimo diena tegul sustiprina mūsų $ 
pastangas daugiau dirbti ir padėti Lietuvai. <?

Ž 
Vytautas Kamantas, e>

Pasaulio lietuvių bendruomenės % 
2003 m. vasario 16 d. valdybos pirmininkas 2>

? '<59'^59 r^jp^p rQp'^p <<^P'^S> <<4P<^P <S$?

'’I TO ISO N T O

t

b

H MONTREAL?®

Anapilio žinios
- Vasario šešioliktosios šventės 

proga Lietuvos kankinių šventovėje 
11 v.r. Mišiose iškilmingai su savo 
vėliavomis dalyvavo Toronto VI. 
Pūtvio šaulių kuopa ir KLKM 
draugijos skyrius. Taipgi Mišiose 
dalyvavo Lietuvos ambasadorė Ka
nadai S. Jakštonytė, Lietuvos gene
ralinis garbės konsulas Kanadai 
inž. H. Lapas ir Lietuvos karininkai 
iš Borden karo bazės.

- Vasario 17, pirmadienį, pa
laidotas a.a. Mindaugas Cibas, 58 
m. amžiaus.

- Toronto mieste yra miręs a.a. 
Jonas Kablys, 81 m. amžiaus. Mi
šios bus vasario 19, trečiadienį, 10 
v.r. Lietuvos kankinių šventovėje.

- Praeitą sekmadienį vykusio 
parapijos metinio susirinkimo metu 
perrinkta dalis tarybos narių. Nau
jąją tarybą sudaro: religinėje sekci
joje - Vytautas Aušrotas, Irena 
Paznėkienė, Vytautas Pečiulis, Te
resė Spudulienė ir Valdas Žukaus
kas; jaunų šeimų sekcijoje - Janina 
Dzemionienė, Teresė Grybienė, 
Zita Kružikienė, Romas Oleka ir 
Laima Stončienė; socialinių reikalų 
sekcijoje r- Albina Augaitienė, Sigi
ta Aušrotienė, Danutė Petronienė, 
Anelė Pajaujienė, Ona Rimkuvienė 
ir Stasė Zimnickienė; administraci
nėje ir renginių sekcijoje - Regina 
Celejewska, Juozas Karasiejus, 
Pranas Linkevičius, Viktoras Na
rušis, Birutė Samsonienė, Antanas 
Samsonas, Violeta Ramanauskie
nė, Irena Rentelienė, Vidmantas 
Valiulis ir Vida Paškuvienė (kultū
riniams reikalams); sporto klubo 
“Anapilis” valdyboje - Pranas Vil
kelis, Mindaugas Leknickas, Ro
mas Otto, Arūnas Gataveckas ir 
kun. Vytautas Staškevičius. Kaip 
įvairių organizacijų atstovai tary- 
bon įeina: Jonas Andrulis, Birutė 
Matulaitienė, Rimas Paulionis, Jo
nas Govėdas, Lilija Turūtaitė, Dei
mantė Grigutienė, Antanas Matu
laitis ir Feliksas Mockus. Tarybos 
pirmininkas yra Rimas Paulionis.

- Vasario 16-tosios minėjimas 
Delhi-Tillsonburg apylinkėje bus 
vasario 22, šeštadienį, po 3 v.p.p. 
Mišių Šv. Kazimiero šventovės sa
lėje. Minėjimo programoje: Petro. 
Meiklejohn paskaita ir parapijos 
mažųjų meninė dalis.

- Suvalkų krašto lietuvių išeivi
jos sambūris rengia Užgavėnes 
Anapilio parapijos salėje vasario 
23, ateinantį sekmadienį, 1 v.p.p. 
Numatoma: trumpa programėlė, J. 
Gurklienės paruošti karšti pietūs su 
vynu, V. Povilonio linksma muzika, 
suneštinis baras.

- Vasario 11, antradienį, drau
giškose krepšinio rungtynėse Prisi
kėlimo parapijos salėje “Anapilio” 
sporto klubo jaunučių (iki 8 m. am
žiaus) komanda įveikė “Aušros” 
klubo bendraamžius. Sveikiname! 
Šiuo metu mūsų krepšininkus tre
niruoja Romas Otto, Mindaugas 
Leknickas ir Linas Šlyka.

- Mišios vasario 23, sekma
dienį: 9.30 v.r. už Ivanauskų šeimą; 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 2 v.p.p. už a.a. 
Dovydą Gendron; Delhi Sv. Kazi
miero šventovėje vasario 22, šešta
dienį, 3 v.p.p. už a.a. Bronių Čeiką.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, 9.30 v.r. pamal

dos ir tikybos pamokos. Po pamal
dų - svarbus visuotinis metinis su
sirinkimas Lietuvių Namų patalpo
se. Visų narių dalyvavimas būtinas.

- Žiniaraštis išsiųstas. Jame ra
site praeitų metų metinių aukų pa
kvitavimą.

- Ekumeninės pamaldos - va
sario 26, trečiadienį, 7 v.v. Prisikėli
mo parapijos šventovėje. Giedos 
parapijos choras ir žodį tars kun. 
Algimantas Žilinskas. Kovo 9, sek
madienį 9.30 v.r. Išganytojo švento
vėje pamokslą pasakys diak. Petras 
Šarka, OFM. Gausiai remkime 
ekumeninį sąjūdį ir dalyvaukime 
abejose pamaldose.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Tretininkų Mišios bus vasa

rio -20 d., 10 v.r. “Vilnius Manor” 
patalpose.

- Kanados jaunimo jungtinis 
choras stropiai ruošiasi kelionei į 
Lietuvos Dainų šventę. Chorui rei
kia finansinės paramos. Birželio 1 
d., 4 v. parapijos salėje įvyks choro 
pristatymas. Iki to laiko aukas pri
ima Prisikėlimo kredito kooperaty
vas, sask. #1758351. Visus kviečia
me prisidėti prie mūsų lietuviško 
jaunimo kelionės į tėvynę Lietuvą. 
Smulkesnę informaciją teikia N. 
Simonavičienė, tel. 416 239-7226 ir 
R. Stravinskienė, tel. 416 760-0701.

- Vartotų daiktų bei drabužių 
išpardavimas vyks tik birželio 6-7 
d.d. Tiems, kurie negali laukti bir
želio mėn. ir turi daiktų jau dabar, 
prašomi skambinti J. Čuplinskienei 
tel. 416 533-7425, B. Čepaitienei 
tel. 416 621-2324, D. Nausėdienei 
tel. 416 231-1423.

- Katalikių moterų susirinki
mas įvyks vasario 23 d. po 12 vai. 
Mišių parapijos salėje. Kalbės dr. 
O. Gustainienė apie Sibiro tremti
nių maldaknygės autorę Adelę 
Dirsytę.

- Parapijos 50-mečio iškilmin
gos Mišios bus spalio 26 d., 3 v.p.p. 
Datos pakeitimas padarytas, kad 
kardinolas Ambrozic galėtų daly
vauti mūsų iškilmėse. Iškilminga 
vakarienė įvyks spalio 18 d.

- “Kretingos” stovyklavietėj, Va- 
sagoje, jaunimas stovyklaus šia tvarka: 
nuo liepos 13 iki 26 d. lietuviškai ne
kalbantys lietuvių kilmės vaikai, nuo 
liepos 27 d. iki rugpjūčio 9 d. lietuviš
kai kalbantys. Jaunų šeimų stovykla 
vyks rupgjūčio 10-16 d.d.

- Mišios sekmadienį, vasario 
23: 8 v.r. už a.a. Dalią Šiurelienę; 
9.15 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 10.30 v.r. už a.a. 
Sonią Paulionienę, už a.a. Teresę 
Simonaitienę, už a.a. Stasę Mazla- 
veckienę (1 mir. m.); 12 v.d. už a.a. 
Mečį Senkevičių (30 mir. m.).

Maironio mokyklos žinios
- Kovo 1 d., 9.15 v.r. kviečiame 

abiturientų (8 sk. mokinių ir pasku
tinių metų aukštesniųjų lituanisti
nių kursų moksleivių) tėvus į posė
dį pasitarti iškilmingo mokslo metų 
užbaigimo renginio reikalais.

- Kovo 8 ir 15 d.d. pamokų ne
bus - pavasario pertrauka.

- Vasario 15 d. KLJS-ga pa
ruošė mokiniams (nuo darželio iki 
6 sk.) Vasario 16-tos šventės proga 
užsiėmimų. Pradėjome Tautos 
himnu. Atvyko užsiimti su vaikais 
Stasys Kuliavas, vadovavęs šiam 
įvykiui ir vaikus supažindinęs su 
lietuviška “Jeopardy”; Julija Puo- 
džiukaitė ir Jolanta Serianni kepė 
bulvinių blynų vaikams (jie padėjo 
tarkuoti). Taras Chornomaz ir Ri
ma Puterytė mokinius mokė piešti 
herbus; Darius Karka ir Vanesa 
Mickevičiūtė su jais žaidė lietuviš
kus “pictograms”. Lietuviška muzi
ka skambėjo mokyklos koridoriuo
se. Džaugsmingai praleidome šį 
rytą. Živilė

Muziejaus-archyvo žinios
- Muziejų ir archyvą remia 

Kanados lietuvių bendruomenė, 
kuri šiais metais muziejui paskirs 
$8,000 algoms bei parodoms ir taip 
pat $10,800 nuomai Anapiliui ap
mokėti. Be šitos paramos Kanados 
lietuviai neturėtų archyvo ar mu
ziejaus.

- Visuomet reikalingos ir as
meninės bei organizacijų aukos pa
rodų išlaidoms padengti. Romas 
Bulovas aukojo $50.

A. a. dr. Stasio I’acevieiaus 
23 metų mirties prisiminimui 
pagerbti, žmona Janina Paccvi- 
čienė Tėviškės žiburiams aukojo 
$100.

A. a. Stasei Let ford JAV-se 
mirus, užjausdami jos vyrą ir 
dukras, seseris Adą Lemežytę ir 
Valę Buttinger, Stefa ir Algis 
Medeliai Tėviškės žibiniams au
kojo $30.

Toronto lietuvių Maironio mokyklos 2002-2003 mokslo metų mokytojai: I eilėje iš k.: Regina Simonaitienė, kun. 
Edis Putrimas, Ramunė Stravinskienė, Donata Puterienė, vedėja - Aldona Simonėlienė, Julija Maksimavičienė, 
Diana Balsienė-Caideron, Birutė Degutienė; II eilėje iš k.: Živilė Selmienė, Monika Rasčiauskienė, Virginija 
Zubrickienė, Jolanta Stasiulevičienė, Vida Valiulienė, Nora Janeiukaitė, Ina Sungailienė, Viktorija Vingelytė, 
Lilija Turūtaitė, Virginija Ruškienė, Janina Dzemionienė, Linda l’etrašiūnaitė; III eilėje iš k.: Loreta Braž.ukaitė, 
Laimutė Mickevičienė, Žibutė Vaičiūnienė, Aušra Wilkinson, Laura Puterytė, Julija Valiulytė, Rūta Samonytė, 
Darius Sonda; IV eilėje iš. k.: Aldona Remesat, Daiva Rubžienė, Jūra Sondaitė, Vytas Ruslys, Vida Kairienė, 
Šarūnas Balsys, Karolina Bates, Arija Batūraitė

Mažosios Lietuvos f rl i pi 
moterų draugijos tl dvllUXlllO

:J kovo 4, antradienį, 7 vai. vakaro
Toronto Lietuvių Namų Vytauto Didžiojo menėje

Visus dalyvauti maloniai kviečia - RENGĖJOS

ARVYDAS VIDŽIŪNAS, 
buvęs Lietuvos seimo pirminin
ko pirmasis pavaduotojas, da
bartinio Lietuvos seimo narys, 
seimo tarpparlamentinių ryšių 
su daugeliu valstybių komitetų 
narys, bus kalbėtoju Kovo Il
sios dienos, Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo minėjimuo
se Hamiltone kovo 15 d. ir To
ronte kovo 16 d.

Arvydas Vidžiūnas, buvęs 
Vilniaus universiteto Filologijos 
fakulteto Lietuvių kalbos kated
ros docentas. 1991 m. apgynė 
humanitarinių mokslų daktaro 
disertaciją Lietuvių kalbos prie- 
saginių vardažodžių kirčiavimo ir 
akcentinės kodifikacijos istorija. 
Autorius knygos Jono Jablons
kio akcentologija bei daugelio 
Lietuvos ir užsienio spaudoje 
paskelbtų straipsnių.

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 85-toji šventė jau 
jos išvakarėse Toronte ir apylin
kėse buvo sutikta renginiais or
ganizacijų sueigose, Maironio 
mokykloje, pensininkų klube 
“Vilniaus rūmuose” bei kitur. 
Bendras didysis šventės minėji
mas įvyko praeitą sekmadienį, 
vasario 16. Buvo pradėtas visose 
trijose lietuvių parapijų švento
vėse iškilmingomis pamaldomis, 
kurių metu pasakyti atitinkami 
pamokslai, ir - toliau tęsiamas 4 
vai. p.p. didžiojoje Anapilio so
dybos salėje. Čia per dvi valan
das gausus būrys šventės dalyvių . 
klausėsi gerai paruoštų, neištęs- 
tų pranešimų bei sveikinimų, 
pasigėrėjo nenuobodžia menine 
dalimi ir po to prie puošnių sta
lų, besivaišindami užkandėliais, 
vynu ir kava, dalinosi įspūdžiais, 
pabendravo, domėjosi KLB 50- 
mečio leidiniu. Šio KLB Toron
to apylinkės valdybos surengto 
minėjimo pagrindinė kalbėtoja 
buvo Lietuvos ambasadorė Ka
nadai Sigutė Jakštonytė. (Pla
čiau kt. nr.). S.

MOTERIS IŠ LIETUVOS ieško 
darbo. Skambinti Jadvygai tel. 416 
535-8519.

IEŠKAU AUKLĖS, kalbančios lie- 
tuviškai, turinčios patirties medici
nos srity arba baigusios pirmos pa
galbos kursą, prižiūrėti 1,5 metų 
vaiką. Prašau skambinti Loretai, 
“cell phone” 416 568-0702.

Toronto "Šatrijos" ir "Rambyno" 4 
skautų tuntai kviečia visus atsilankyti šių metų

KAZIUKO MUGĖJE
ANAPILIO SALĖĮE f

kovo 2, sekmadienį, 9 v.r. atidarymas 
PYRAGAI, ŠILTI VALGIAI, RANKDARBIAI, LOTERIJA i

BRANGUS TAUTIEČIAI,
Kviečiame Jus finansiškai 

prisidėti prie TV serialo “Dap- 
kai ir Butkai” apie šiandieninį 
Lietuvos kaimą kūrimo. Seria
las rodomas TV4 kanalu Lietu
voje. Jį kuria su dideliu pasise
kimu Lietuvoje rodyto TV filmo 
“Giminės” kūrybinė grupė. Vai
dina garsūs tėvynės aktoriai: G. 
Girdvainis, E. Gabrėnaitė, P. 
Dimša ir kt. Sulaukę Jūsų pa
ramos, filmo kūrėjai dėtų visas 
pastangas atvykti su keliais fil
mo vaidinimais pas Jus. Nu
sprendę paremti serialą, prašo
me rašyti: giedriui@yahoo.com

Lietuvių Namų žinios
- Vasario 16 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 223 svečiai. Pra
nešimą padarė ir su svečiais supa
žindino vyrų būrelio narys T. Sta- 
nulis. Svečių knygoje pasirašė 
Alexander K. Hudek iš Waterloo, 
Ont.

- LN moterų būrelio susirinki
mas įvyko vasario 12 d. Jo metu 
valdyba pasiskirtė pareigomis: pir
mininkė - A. Biškcvičienė, vicepir
mininkė - B. Bedarfienė, sekretorė 
- D. Zakarevičienė, ryšininkė - V. 
Žukauskienė. Ilgametei būrelio iž
dininkei V. Grybienei atsisakius iž
dininkės pareigų, iždo tvarkymą 
perėmė D. Sher. Posėdžio metu 
svarstyti artimiausios veiklos pla
nai. Kitas būrelio posėdis numaty
tas kovo 3 d.

- LN valdybos posėdis - vasa
rio 27, ketvirtadienį, 7 v.v. Lietuvių 
Namų seklyčioje.

- Vasario 22 d. LN Vytauto 
Didžiojo menėje vyks Medžiotojų 
ir žūklautojų klubo “Tauras'50 me
tų sukaktuvinis pobūvis su žvėrie
nos vakariene, vynu ir turtinga lote
rija. Dainuos choras “Aras”, šo
kiams gros V. Povilionis.

- LN kultūros komisija yra pa
ruošusi vaizdajuosčių katalogą, ku
riame galima rasti 180 filmų, kon
certų, spektaklių. Platesnę informa
ciją teikia S. Pabricienė, tel. 416 
762-5419 arba ei. paštu vkulnys@ 
aol.com

- Sekmadieniais Lietuvių Na
muose galima skaniai papietauti, 
pasiskaityti naujausių žinių iš Lie
tuvos dienraščių, pasižiūrėti Lietu
vos televizijos laidų, pasinaudoti in
terneto tinklapiu.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai a.a. A. 

Vekterienės atminimui $30 aukojo 
L. Balsienė. Slaugos namų komite
tas dėkoja visiems už aukas. Jos 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba siųsti 
tiesiog adresu: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

Įėjimas - 
$20.00 
(vakarienė su vynu)

Meninę 
programą 
atliks Toronto 
lietuvių vyrų 
choras "Aras”. 
Turtinga loterija.

Pasaulio lietuvių dainų 
šventėje Vilniuje iš užsienio už
siregistravo dalyvauti 18 dainos 
vienetų (du vaikų chorai) su 245 
dainininkais ir 13 tautinių šokių 
grupių su 292 šokėjais, praneša 
Darius Pdlikaitis. Šventės rengi
niai prasidės birželio 30 d. su 
Kultūros savaitės renginiais ir 
užsibaigs liepos 6 d. iškilmingu 
karaliaus Mindaugo karūnavi
mo paminėjimu. (Dainų klubas 
Liaudies kultūros centre veiks 
jau nuo birželio 29 dienos). 
Įvairūs renginiai vyks didžiaja
me Vingio parke, kuriame telpa 
ne tik tūkstančiai žiūrovų, bet ir 
daugiau kaip 1000 dainininkų 
scenoje, taip pat natūraliame 
Kalnų parko amfiteatre, Žal
girio stadione, teatrų ir koncer
tų salėse, įvairiose aikštėse, 
senamiesčio kiemuose, galerijo
se ir plačiuose parkuose. O per 
Gedimino prospektą, pro Tauro 
kalną iki Vingio parko, žygiuos 
dainuodami visi dalyviai. Kiek 
gražių lietuvaičių, kiek spalvin
gų tautinių drabužių, kokia 
linksma nuotaika, palydima mu
zikos! Džiaugsitės atsilankę.

Pasaulio lietuvių dailės 
dienos - menininkų simpoziu
mas, finansuojamas įvairių rė
mėjų, rengiamas dailininkams 
Trakuose birželio 16 - liepos 2 
d.d. Kviečiami dalyvauti įvairių 
kartų lietuvių kilmės dailinin
kai. Bus nemokamai suteikta 
galimybė ir reikmenys kurti, 
nakvynė, maistas, paskaitos, su
rengta darbų paroda Vilniaus 
Rotušėje, išleisti reklaminiai ir 
atmintiniai leidiniai bei suteik
tos kitos paslaugos. Kūrybos 
žanrai - molbertinė tapyba, ak
varelė, pastelė, piešinys. Infor
maciją, dalyvių (ribojamas! 15) 
atrankos kriterijus ir principus 
teikia Viešoji įstaiga “Amžiaus 
vizija”, dir. N. Šniricnė, Ukmer
gės g. 210 - 99, Vilnius LT-2010, 
ei paštu www.amvizija@takas.Il 
ir Trakų kultūros fondas, J. Li- 
sevičiūtė, Vytauto g. 69, Trakai 
LT-4050, cl. paštu www.Trakai- 
TIC@is.It. Prašoma kreiptis ne
delsiant, paraiškas su darbo pa
vyzdžiais reikia įteikti iki kovo 
15 d. Inf.

Vaikučių savaitraščiui Kregž
dutė $50 aukojo U. Paliulytė.

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

Vasario 16-tosios minėjimas 
įvyko Aušros Vartų parapijoje š.m. 
vasario 16, sekmadienį, tuoj po 11 
v.r. Mišių. Mišiose dalyvavo KLKM 
dr-ja, šauliai ir skautai su savo vė
liavomis bei du kariškiai, besilan
kantys iš Lietuvos. Giedojo para
pijos choras kartu su vyrų oktetu, 
vad. muziko A. Stankevičiaus. Mi
nėjimą pradėjo jo eigai vadovavęs 
Juozas Piečaitis. Montrealįečius ir 
svečius, kurių susirinko daugiau 
kaip šimtas, sveikino miesto ir pro
vincijos bei estų ir latvių bendruo
menių atstovai. Žodį apie kintantį 
spaudos vaidmenį tarė Tėviškės ži
burių redaktorė Ramūnė Sakalaitė- 
Jonaitienė. Meninę programą atli
ko Montrealio vyrų oktetas, vad. A. 
Stankevičiaus. Lietuvos ambasados 
ministeris patarėjas Vaidotas Ver
ba įteikė Gedimino ordiną dr. Vi
liui Pėteraičiui, kuris tarė padėkos 
žodį. KLB Montrealio apylinkės pir
mininkas Arūnas Staškevičius įteikė 
KLB padėkos lakštą ilgamečiam

Montrealio “Neringos-Geležinlo Vilko” tunto skautai-tės, dalyvavę tra
dicinėse skautų Kūčiose 2002 m. gruodžio 20 d. Aušros Vartų parapijos

Nuotr. G. Bulotos

Montrealio “Neringos-Geležinlo Vilko” tunto skautai-tės klausosi aiš
kinimų apie laukinius paukščius 2002 m. lapkričio mėn. sueigoje

Nuotr. G. Bulotos

AOAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 1L7 

TEL: (514) 722-3545 FAX: (514) 722-3546

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

IŠNUOMOJAMAS kambarys Lake- 
shore/I’ark Lawn gatvių rajone. 
Kreiptis tel. 416 255-3916.

IŠNUOMOJAMAS kambarys su 
prausykla. Yra televizijos kabelis 
(cable), telefonas, automobiliui pa
statyti vieta. Tel. 416 621-2339.

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

Paremkite Tėviškės žiburius au
ka, rėmėjo ar garbės prenume
rata, testamentiniu palikimu.
Iš anksto dėkingi - 7’Ž leidėjai

NAMO VERTĖ
Kiek vertas jūsų namas?

Antanas “Tony” Genys
Paskambinkite ir sužinosite 
rinkos kainą be jokių įsiparei
gojimų. Pardavimo ir pirkimo 
kainos viešai neskelbiamos.

(416) 236-6000
Sutton Group-Assurance Realty Inc.

veikėjui Broniui Niedvarui. Po mi
nėjimo visi pasivaišino užkandėliais 
bei kava ir valandėlę pabendravo, 
pasidalino įspūdžiais. Dlv.

Metinis šaulių LK Mindaugo 
“Neringos” susirinkimas įvyks vasa
rio 23, sekmadienį, po 11 vai. pa
maldų Aušros Vartų parapijos sa
lėje. Visi šauliai kviečiami būtinai 
dalyvauti.

Užgavėnės bus švenčiamos ko
vo 1, šeštadienį. Tai bus tradicinis 
žaidimų, dainelių ir kaukių vakaras, 
nuotaikingos “žiemos palydos” ga
vėnios pradžia. Už kaukes bus tei
kiami prizai, atskirai suaugusiems 
ir mažiesiems. Vakaronės metu 
svečiai galės pasivaišinti Užgavėnių 
blynais ir kitais užkandžiais bei ka
va. Bilietų kaina suaugusiems - 10 
dol., vaikams įėjimas nemokamas.

Gavėnios rekolekcijos šiais 
metais įvyks kovo 26-30 d.d. 
Tikslesnės datos bus paskelbtos 
vėliau. Rekolekcijas ves svečias iš 
Lietuvos vysk. J. Kauneckas.

FAX: 766-1349

IEŠKAU AUKLĖS, kalbančios lie- 
tuviškai, turinčios patirties medici
nos srity arba baigusios pirmos pa
galbos kursą, prižiūrėti 1,5 metų 
vaiką. Prašau skambinti Loretai, 
“cell phone” 416 568-0782.

“BALTIC TREE SERVICE”- 
Žiema yra geriausias ir sveikiausias 
laikas nugenėti medžius ir krūmus. 
Nelaukit pavasario! Darbas garan
tuotas. Danius Lelis: 416 753-0790 
(pager) arba 905 692-9741.

POLMOT
AUTOMOBILIŲ APTARNAVIMAS
Visiems darbams pasiruošęs 

aptarnavimo centras

Marek Januszewicz
KVALIFIKUOTAS TECHNIKAS

tel. (905) 896-8585
3545 Hawkestone Rd. Unit #1 

Mississauga, ON L5C 2V1

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, tvora?
• DENGIAME stogus.

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

tel. (905) 848-9628 
nešiojamas (416) 560-0122

mailto:giedriui@yahoo.com
aol.com
mailto:ww.amvizija@takas.Il
mailto:ww.Trakai-TIC@is.It

