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Lenktynės į nežinią
Koks dabartinis gyvenamasis laikotarpis? Kaip jį 

galėtume tiksliausiai pavadinti? Pokalbiuose, o neretai ir 
spaudos puslapiuose tuo klausimu pasisakome. Išgirsta
me įvairių apibūdinimų: šių dienų laikotarpis yra moder
nus, pažangus, laikotarpis techninių laimėjimų, laisvės ir 
kovų dėl laisvių ir teisių, dorovinio nuosmukio ir t.t.

D
ĖMESĮ patraukianti yra ir šitokia nuomonė: šių 
dienų laikotarpis yra nepaprasto skubėjimo lai
kotarpis. Po Antrojo pasaulinio karo aukštoji 
mokslinė technika savo didžiuosius užmojus nukreipė į 

erdves. Galingos raketos, erdvėlaiviai, satelitai, sėkmin
gas mėnulio “užkariavimas”, nesibaigiantys siekiai patyri
nėti artimiausias planetas - ko dar daugiau bereikėtų, 
kad žmogus pasijustų esąs jau ne vien tik žemės vaikas. 
Tam skiriami šimtai bilijonų, ir kaip matėme, lenktynėse į 
erdves pralaimėjo tie, kuriems pritrūko pinigų. O varžy
bas laimėjusieji ir varžovų nebeturėdami vis tiek spartos 
nesulaiko, nes galbūt stabdymas ar sulėtinimas reikštų 
savotišką geros pradžios išdavystę. Kas pradėta, reikia 
tęsti energingai ir tiksliai. Ir ne vienas mokslininkas, dar 
gyvas būdamas svajoja pamatyti savo darbo rezultatus. 
Kaip mada, kaip būtinybė skubėjimo įniršis kerojasi ir pa
čiuose žemiausiuose gyvenimo sluoksniuose, kur vienas 
kitą kaip ant virvės tempia, kur viena sritis absoliučiai 
priklauso nuo kitos. Sakytume, visas pasaulis stojo į didįjį 
maratoną, kur baimės linijos niekas ir niekada neuž
brauks. Tokios lenktynės savaime sukuria aplinką, kuri 
keičia ir žmogaus mąstyseną, ir tai daugiausia todėl, kad 
taip intensyviai bėgant ir veržiantis į priekį nebelieka nė 
minutėlės laiko pasidairyti į šalis arba bent kiek atsikvėp
ti. Sparta tampa viso gyvavimo bei pažangos pagrindu pa
mirštant, kad pakelėse yra prismaigstyta daug puikių ver
tybių, prie kurių nė prisiliesti nebėra laiko.

S
KUBA, lekia visi - kam reikia ir kam nereikia. Atsi
likimas - žodis baisus, gal net baisesnis už nusikalti
mą ar nepadorumą. Taigi elkis kaip nori, tik neat- 
silik. Vis dėlto pasigirsta balsų, kad ta akloji sparta juo 

toliau, juo daugiau darosi sunkiai bepakeliama, ardanti 
poreikius, kurie reikalingi žmogui. Nėra paslaptis, kad 
daugelis tai žino, bet pasipriešinti tam kažkaip arba ne
drįstama, arba įsibėgėjus nebenorima. Kiekviena su ta 
skuba nesiderinanti pažiūra gali pasirodyti kaip atgyvena, 
aiškus ir apgailėtinas atsilikimas. Pasiūlymai stabtelti, 
pagalvoti, kur šuoliuojama ir kodėl, dažnai apkalbami 
taip siekis atgaivinti viduramžių dvasią, grąžinti tą šiurpą 
veliančią būseną. Žmonės kaip žmonės, bet kai valstybės 
viena į kitą nusižiūrėjusios, reikia ar ne, kabinasi į tą 
beatodairinį lenktyniavimą, kyla klausimas, ar pasirinkta 
linkmė iš tikrųjų jau ir yra gera ir teisinga? Nori ar ne - 
tai liečia visus piliečius ir daugelį tų, kurie kitaip galvoja 
ir kitaip darytų, jei tai nuo jų priklausytų. Ne visi mano, 
kad tokios kone epideminio pobūdžio lenktynės yra nau
dingos tautos gerovei ar, sakykim, atgautos nepriklauso
mybės stiprinimui, kai reikia daug plačiau dairytis, net ki
taip įvykius ar reiškinius vertinti. Nepaisydami, kaip kas 
mano ar jaučia, valstybei vadovaujantys dažnai vaidina 
pažangius, neatsiliekančius. Žinoma, atsiriboti nuo viso 
pasaulio arba nuo labiausiai įtakos darančių kaimynų nė
ra įmanoma. To nė nereikėtų. Tačiau spartos ir prisideri
nimo maratone vis dėlto reikėtų apdairumo, kad pajėg
tume išlaikyti savąją spalvą, kad netaptume kokiais bevei
džiais svetimas kaukes užsidėjusiais žmogėnais. Apie di
džiuosius tautų maišymo katilus, emigrantų kraštust dar 
taip neseniai nelabai geru žodžiu pasisakydavome. Šian
dien tų katilų daug daugiau, įskaitant ir savo valstybę. Ar 
neatrodo, kad jau esame atskubėję iki ribos, kur reikia 
stabtelti ir pagalvoti? Noras nepasiduoti nemaža dalimi 
valstybę atvedė iki briaunos, kur ir su “velniu einama 
obuoliauti”, kad tik kas nors padėtų tvarkytis siekiant 
medžiaginės gerovės, visa kita nustumiant į šalį. Ir lyg vis
kas jau sutartinai užprogramuota, kad tikslas pateisintų 
priemones. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Ontario ministerių pakeitimai
Pasitraukus dviems svar

biems ministeriams, finansų - 
Ernie Eves (gavo gerą darbo 
pasiūlymą privačioje finansinėje 
bendrovėje) ir ekonominės plėt
ros - Al Paladini (dėl šeimos 
problemų), buvo laukiama di
desnių ar mažesnių pertvarky
mų Ontario ministerių kabine
te. Pagaliau premjeras M. Har
ris paskelbė ministerių sąrašą. 
Didelių staigmenų buvo ne
daug, bet poros ministerių pa
aukštinimas sukėlė spėliojimus, 
ar Ontario konservatoriai ne- 
krypsta dar daugiau į dešinę. 
Jim Flaherty, 51 m. amžiaus, 
buvęs teisingumo ministerių, ta
po finansų ministerių ir premje
ro pavaduotoju; Tony Clement, 
40, buvęs savivaldybių reikalų 
ministerių, paskirtas sveikatos 
ir ilgalaikės slaugos ministerių. 
Jie abu yra žinomi kaip deši- 
niausi konservatoriai ir spauda 
jau pranašauja tolimesnius pro
vincijos biudžeto karpymus. 
Švietimo ministere pasiliko Ja
net Ecker, 47 metų, kuri bus 
taip pat ir parlamento vadovė 

{House Leader). Prieš keletą 
metų apkarpius mokyklų finan
savimą, uždarius eilę mokyklų ir 
pareikalavus, kad mokytojai 
dirbtų ilgesnes valandas, ši mi
nisterija atsidūrė ir mokyklų ta
rybų, ir mokytojų unijų nemalo
nėje. Grasinimai streikais, po- 
mokyklinių programų (kaip 
sporto, meno) panaikinimu bei 
įvairių ministerijos pasiūlymų 
kritika nesibaigia ir dabar.

Kiti svarbesni ministerial: 
Elizabeth Witmer, 54 metų, bu
vusi sveikatos, dabar gamtosau
gos ministerė; David Turnbull, 
58 metų, buvęs transporto min., 
dabar generalinis prokuroras; 
David Young, 43 m., paskirtas 
teisingumo ir indėnų reikalų 
min.; Bob Runciman, 58 m., 
ekonominės plėtros ir prekybos 
min.; Chris Stockwell, 43 m., 
darbo jėgos min.; Brad Clark, 
41 m., transporto min.; Jim'Wil- 
son, 37 m., energijos, mokslo ir 
technologijos min.; Chris Hodg
son, 39 m., savivaldybių ir gy
venviečių reikalų {Housing)

(Nukelta į 8-tą psl.)

Vilniaus vaizdas - Šv. Mykolo ir Šv. Jono šventovių bokštai

Nauji vėjai Amerikos politikoje
Nauja JAV užsienio politika gali paliesti ir Lietuvą

DR, JONAS KUNCA
Prez. Bush’o administracijai 

teks apsispręsti, ką daryti su 
Vid. Rytų konfliktu, su Iraku, 
Rusija, Kinija ir Europa, kuri 
abejingai žiūri į Vašingtono an- 
tiraketinės sistemos projektą ir 
nori sukurti savo greitos reakci
jos kariuomenę. Trilijoninis mo
kesčių sumažinimas gali susi
durti su ekonominio atoslūgio 
sunkumais. Retam JAV prezi
dentui teko paveldėt tiek daug 
painių problemų vos įžengus į 
Baltuosius rūmus. Pats neturė
damas patyrimo užsienio politi
koj, naujasis prezidentas sudarė 
savo komandą iš pačių gabiau
sių ir patyrusių specialistų. Į ją 
įeina Dick Cheney - viceprezi
dentas, Colin Powell - valstybės 
sekretorius, Donald Rumsfeld - 
gynybos sekretorius, Condolee
zza Rice - valstybės saugumo 
sekretorė, kuri per priešrinkimi
nį vajų prižiūrėjo visą jo eigą, o 
vėliau padėjo prezidentui suras
ti kompetentingus padėjėjus. 
Tarp kitko, jos įtaka bene bus 
svarbiausia sprendžiant užsienio 
politikos klausimus.

Izraelio-palestiniečių kon
fliktą teoriškai būtų galima iš
spręsti vykdant JTO 1967 m. re
zoliucijas 242 ir 338, pagal ku
rias Izraelis privalo pasitraukti 
iš visų 1967 m. užimtų svetimų 
teritorijų. Bet okupacijos metais 
žydai tose žemėse apgyvendino 
200,000 savo kolonistų, kuriuos 
nori saugoti jų pačių kariuome
nė. Dar Izraelis atsisako grąžin
ti arabų apgyventą Rytų Jeruza
lę ir jokiu būdu nenori leisti 
sugrįžti į tėvynę pabėgėliam pa
lestiniečiam, kurių yra bene 2 - 
4 milijonai. Izraelis žino, kad 
tikros taikos nebus, kol jie ne
grąžins užimtų žemių ir neatsi- 
ims ten apgyvendintų kolonistų. 
Tik būdami stipresni, ir ypač tu
rėdami savo pusėje JAV, jie to 
daryti negalvoja, bent iki šiol. 

Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos vėliava įnešama į jubiliejinį suva
žiavimą Vilniuje (žiūr. aprašymą 2 psl.) Nuotr. O. Torčilovos

Vašingtonui teks arba tęsti lig
šiolinę Izraelio rėmimo politiką 
ar stoti už tikros taikos atstaty
mą šitoje neramumų srityje. Tai 
darant reikės atsižvelgti ir į ara
bų bei viso pasaulio neigiamą 
nuomonę apie Vašingtono šališ
kumą. Šis klausimas yra dar pai
nesnis dėl žydų mažumos ne
proporcingos įtakos Amerikoje.

Nors priešraketinė apsigyni
mo sistema yra-’^yg ir JAV vi
daus reikalas, ji randa atgarsį 
Rusijoj, Kinijoj ir Europoj. Ru
sai ir kiniečiai prisibijo, jog to
kio plano įgyvendinimas pavers
tų niekais jų atominių ginklų 
arsenalus. Europiečiai vėl gal
voja, kad tokia sistema apgintų 
tik JAV. O kaip su Europos 
saugumu? Taigi su jais teks išsi
aiškinti šį klausimą netolimoje 
ateityje. Oficialiai Vašingtonas 
sako, kad ši antiraketinė siste
ma yra nukreipta prieš netikė
tus teroristinius antpuolius. Bet 
tikrumoje jos tikslas yra neleisti 
Kinijai ateityje dominuoti kari
nėje srityje. Girdisi priekaištai, 
kad šis Vašingtono žingsnis iš
šauktų apsiginklavimo lenkty
nes. Amerikiečių strategai ma
no, jog Rusija dėl ekonominių 
ir techninių trūkumų tokiose 
lenktynėse dalyvauti negalėtų. 
O jei Kinija mėgintų tai padary
ti, nuo to nukentėtų jos ekono
mija amerikiečių naudai. Galų 
gale šio milžiniško plano vykdy
mas duotų darbo didelėm šalies 
įmonėm, kuriose atsirastų daug 
naujų darbo vietų.

Po išvijimo Irako kariuome
nės iš Kuveito amerikiečiai su 
anglais paskelbė griežtas sankci
jas Bagdadui, siekdami sukelti 
irakiečių nepasitenkinimą S. 
Huseinu ir taip jį pašalinti. ČIA 
mėgino net suorganizuoti prieš 
jį vidaus revoliuciją, kuri nepa
vyko. Sankcijos laikui bėgant ir
gi pasidarė neveiksmingos dėl 
didelės spekuliacijos per Jorda

ną ir Turkiją. Paskutiniu metu 
svetimų šalių lėktuvai nuolat 
leidžiasi Bagdado oro uoste 
nepaisydami anglų-amerikiečių 
draudimo. Kadangi nuo sankci
jų kenčia tauta, o ne jos vadas, 
jos pasidarė nepopuliarios net 
pačioj Amerikoj. Be to, Irake 
gimsta daug išsigimusių vaiku
čių. Manoma, kad tai ne vien 
dėl blogo maisto, bet ir pasek
mė vartojamų su uranijumi mai
šytų antitankinių šovinių. Tiesa, 
jie yra mažai pavojingi. Neįeina 
į organizmą net per odą, bet pa
sklidusios dulkės yra įkvėpia
mos ir gali pakenkti sukeldamos 
genų degeneraciją. Irakas žada 
apskųsti JAV už tokių ginklų 
vartojimą pasaulinėm organiza
cijom. Iš viso Irakui uždėtos 
sankcijos tapo nepaveiktos ir 
nepopuliarios. Naujoji adminis
tracija turės apsispręsti, ką da
ryti toliau. Tiesa, Irakas yra val
domas autokrato, betgi ar Va
karam būtų geriau, jei ten val
džią perimtų musulmonų fana
tikai?

Vašingtono santykiai su Ru
sija palies ir mus. Prez. Bush’as 
dar prieš vadovybės perėmimą 
aiškiai pareiškė, jog JAV ne
teiks Rusijai jokios pagalbos, 
kol ji neįsives tvarkos viduje ir 
nepažabos korupcijos. Valsty
bės sekretorius C. Powell pasa
kė, kad tapusios nepriklauso
momis Rytų Europos valstybės 
turi teisę į pilną suvarenumą. 
Atseit, Rusijai ten nevalia kištis. 
Dabar atėjo terminas dalies Ru
sijos skolų grąžinimui, o iždas 
tuščias. Vietoj įprasto atlaidu
mo, skolintojai šį kartą yra 
griežtesni. Vašingtonas visai ne
paiso Maskvos užs. r. ministerio 
Ivanov’o reikalavimo paleisti 
suimtą Borodiną - Kremliaus 
spekuliacijų tėvą. Atrodo, kad 
beribį draugiškumą Maskvai 
pakeis dalykiškesnė politika. 
Mums tai būtų labai svarbu. Juk 
Vašingtonas yra NATO stubur
kaulis. Nuo jo priklausys Balti
jos valstybių priėmimas į šią ap
sigynimo organizaciją.

Vašingtono aiškus žodis 
Maskvai, jog Baltijos valstybių 
įstojimas į NATO nesudaro jo
kio pavojaus Rusijos saugumui 
ir kartu yra nesustabdomas, nu
ramintų rusų imperializmo en
tuziastus ir baltiečius. Toks 
žingsnis, užuot pabloginęs san
tykius su Rusija, juos padarytų 
žymiai racionalesnius. JAV bal- 
tiečių bendruomenių atstovam 
būtų naudinga tai išdėstyti C. 
Powell ir ypač Condoleezza Ri
ce, kuri atliks bene svarbiausią 
vaidmenį santykių su Maskva 
nustatyme.

Perspėjo dėl antisemitizmo
Švedijoje vykusiame tarp

tautinio kovos su nepakantumu 
forume sausio pabaigoje dalyva
vo Lietuvos atstovai, kurie pra
nešė patyrę, jog Lietuva Švedi
joje garsėja “ne tik kaip antise
mitų, bet ir nusikaltėlių ekspor
to šalis” , rašo BNS/LGTIC. Su 
neigiamu Lietuvos įvaizdžiu jie 
susidūrę pasienyje, kur buvo il
gai ir įtariai klausinėjami.

Stokholme beveik kiekvie
name pokalbyje Lietuvos dele
gacijos dalyviai turėjo aiškintis 
dėl antisemitizmo apraiškų Lie
tuvoje, pranešė seimo Žmogaus 
teisių komiteto pirmininkas Ge
diminas Dalinkevičius. Švedų 
susidomėjimą paskatinęs foru
mo išvakarėse televizijoje rody
tas pokalbis su seimo nariu Vy
tautu Šustausku. Jo išsakyti an
tisemitiniai pareiškimai susilau
kė griežtų pasisakymų net iš 
Švedijos premjero Goran Pers- 
sono.

Nėra radiacijos padidėjimo
BNS/LGTIC žiniomis, ap

linkos ministerija pranešė vasa
rio 2 d., jog Lietuvoje nėra pa
stebėta radiacijos padidėjimo. 
Ministerijos pranešimas pa
skelbtas, reaguojant į žiniasklai- 
dos informaciją apie Ukrainos 
ir Gudijos pasienyje esą paste
bėtą radioaktyvų debesį, judėju- 
sį link Baltijos kraštų. “Lietuvos 
rytas” paskelbęs sausio 24 d., 
jog Gudijos pasieniečiai tai nu
statę iš sraigtasparnio prie Gu
dijos ir Ukrainos sienos.

Aplinkos ministerijos Jung
tinio tyrimo centro specialistai 
jokio radioaktyvumo padidėji
mo nerado, taip pat Gudijos ir 
Rusijos stebėjimo stotys jokių 
pokyčių neužregistravo. Auto
matinis matavimas veikia Lietu
voje 19 stočių, kuriose yra mo
dernūs prietaisai, dešimt kartų 
jautresni negu Gudijoje, pasak 
aplinkos ministerijos Radioak
tyvių medžiagų skyriaus virši
ninko Stasio Motiejūno.

Teisėsaugos institucijų sutartis
Vasario 2 d. devynių opera

tyvinę veiklą vykdančių teisė
saugos institucijų ir valstybės 
įstaigų vadovai pasirašė sutartį 
dėl bendradarbiavimo, funkcijų 
atribojimo ir darbo koordinavi
mo. Signatarais buvo Generali
nės prokuratūros, Specialiųjų 
tyrimų tarnybos, Valstybės sau
gumo departamento, Mokesčių 
policijos departamento, Valsty
bės sienų apsaugos tarnybos, 
Muitinės departamento vadovai.

Dokumente numatoma tvar
ka ir formos, kuriomis instituci
jos planuoja, organizuoja ir vyk
do bendrus veiksmus, keičiasi 
dokumentais, derina veiksmus 
įslaptintos informacijos apsau
gos klausimais, praneša BNS/ 
LGTIC. Tikimasi, kad visapusis 
veiklos derinimas padės geriau 
koordinuoti operatyvinės me
džiagos rinkimą, išaiškinti ypač 
pavojingus valstybei ir visuome
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nei nusikaltimus, geriau užtik
rins liudytojų ir nukentėjusiųjų 
apsaugą nuo nusikalstamų gru
pių poveikio.

Sutartis su Gruzija
Vasario 7-8 d.d. Lietuvoje 

lankėsi Gruzijos gynybos minis- 
teris generolas leitenantas Da
vidas Tevzadzė, praneša BNS/ 
LGTIC. Jis susitiko su krašto 
apsaugos ministerių Linu Lin
kevičiumi, kariuomenės vadu 
brigados generolu Jonu Kron- 
kaičiu, Seimo saugumo ir gyny
bos komiteto pirmininku Alvy
du Sadecku, užsienio reikalų 
ministerių Antanu Valioniu. 
Aplankė Regioninį oro erdvės 
stebėjimo ir kontrolės centrą 
Karmėlavoje, Ruklos mokomąjį 
pulką ir puskarininkių mokyklą 
Kaune. Vizito metu pasirašyta 
Lietuvos krašto apsaugos ir 
Gruzijos gynybos ministerijų 
bendradarbiavimo sutartis, ku
rioje įrašyta, kad Gruzija remia 
Lietuvos siekį tapti ŠAS (NA
TO) nare. Gruzija nėra laikoma 
kandidate, tačiau dalyvauja ŠAS 
Taikos partnerystės programoje.

Lankėsi Rusijos verslininkai
Lietuvos seime vasario 7 d. 

vyko Lietuvos ir Rusijos versli
ninkų diskusija, kurioje buvo 
kalbama apie bendradarbiavi
mo galimybes energetikos srity
je, tranzito, geležinkelių ir uosto 
paslaugų tarifų, muitinių darbo, 
importo bei eksporto proble
mas, taip pat turizmo skatinimą 
ir vizų režimo supaprastinimą. 
Iš Rusijos dalyvavo Rusijos pra
monininkų ir verslininkų sąjun
gos prezidento Arkadijaus Vols
kio vadovaujama verslininkų 
delegacija, aukšti Rusijos ener
getikos ministerijos, Rusijos 
valstybės Dūmos bei Karaliau
čiaus srities administracijos pa
reigūnai.

Jų vizito metu pasirašyta 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Gu
dijos ir Rusijos energetikos 
bendrovių sutartis dėl lygiagre
taus energetikos sistemų darbo. 
Verslininkų bei valdžios atstovų 
susitikime buvo pabrėžta prag
matizmo ekonominiuose ir poli
tiniuose santykiuose svarba. Su
sitikime nedalyvavo seimo pir
mininkas Artūras Paulauskas, o 
vietoje Lietuvos ūkio ir susisie
kimo ministerių buvo vicemi- 
nisteriai.

Pasitarimo dalyviai priėmė 
rekomendacijas, siūlomas abie
jų kraštų vyriausybėms ir sei
mams. Jose raginama vengti 
sprendimų, pagrįstų siaurais po
litiniais interesais, skubiau pa
tvirtinti tarptautines sutartis, 
spartinti tarpvyriausybinės ko
misijos darbą sprendžiant tran
zito ir muitinių darbo proble
mas, suvienodinti krovinių ga
benimo geležinkeliais tarifus, 
imtis priemonių, skatinančių 
elektros energijos eksportą ir 
importą bei energetikos sekto
riaus pertvarkymą, suprastinti 
vizų režimą. rsj
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Atstatyta legendinėKryžiųšventovė

Tūkstančiai laukia 
atlygio už tremtį

ANTANINA 
URMANAVIČIENĖ

Prie Dusios ežero Kryžių 
šventovę konsekravo Vilkaviš
kio vyskupas Juozas Žemaitis.

Jis papasakojo šventovės at
siradimo istoriją ir savo tris di
delius norus, kurie jau ir pildosi. 
O tie didieji darbai, tai atstatyti 
Vilkaviškio katedrą, atkurti 
Kryžių koplyčią ir matyti Vilka
viškio kunigų seminariją.

Tūkstančiai žmonių klausėsi 
nesenstančios, 300 m. amžiaus, 
neblėstančios Kryžių stebuklin
gos istorijos.

Tai įvyko pietinėje Dusios 
pusėje. 1701-1702 metai Lietu
vos istorijoj įrašyti - su švedais 
karo pradžia. Lietuvos kariuo
menė, vadovaujama vado M. 
Višnoveckio, apsistojo prie Du
sios. Lietuvos kariai turėjo su
laikyti švedų brovimąsi į pietus, 
Gardino pusėn. Lietuvos ka
riuomenės vadas buvęs labai pa
maldus, mylėjęs Dievo Motiną, 
liepęs nupiešti Marijos paveiks
lą, o jį gavęs su juo nesiskyrė ir 
žygio metu.

Tai buvo 1702 m. vasarą. 
Sekminės prie Dusios ežero... 
Kareiviai stovykloje dalyvavo 
Mišiose. Po savaitės toje vieto
je, buvo pastatyti trys kryžiai 
Švenčiausios Trejybės garbei. 
Ant vieno kryžiaus pakabino tą 
patį Marijos paveikslą. Šventųjų 
apaštalų Petro ir Povilo dieną 
vyko šv. Mišios, kuriose dalyva
vo kariai. Mišių pabaigoje ka
rius pasiekė žinia apie švedų 
artėjimą. Kariai išvyko į žygį. 
Skubėdami į mūšį pamiršo nu
imti nuo kryžiaus paveikslą. Va
do nusiųstas žmogus atnešti pa
veikslą pasakęs, kad prie Dusios 
jau švedai. Švedams išvykus, pa
veikslą suradę piemenys, parne
šę žmonėms. Vienas ūkininkas 
jį parsinešęs paslėpė.

Atsitiko taip, kad po kurio 
laiko šiomis vietomis ėjo senas, 
ligotas ir apakęs Višnoveckio 
karys. Jis sužinojęs, kad atėjęs 
netoli tos vietos, kur vadas lie
pęs pastatyti tris kryžius. Karei
vis maldavo nuvesti jį į tą vietą, 
o atsidūręs sušuko: “Kas man 
darosi, aš regiu ir jaučiuosi svei
kas. Pažistu, čia ta pati vieta, tik 
paveikslo nėra”. Parpuolęs ant 
kelių, padėkojęs Marijai, surado 
ūkininką, saugojusį paveikslą, 
atnešė ir vėl pakabino ant kry
žiaus. Plačiai pasklido žinia. 
Žmonės pastatė toje vietoje 
koplyčią, kuri buvo gausiai lan

koma, žmonės sulaukę malonių. 
Taip ir atsirado Kryžių švento
vės pavadinimas. Tos senos 
koplyčios nebeliko, atkurta tik 
jos pamūrė.

Kiekvienais metais per Sek
mines užplūsta šventuosius kry
žius didžiulė žmonių banga. 
Atvilnijusi nurimsta, atgimsta, 
ramybę nešdamasi grįžta namo.

Vysk. Juozas Žemaitis nuo
širdžiai padėkojo visiems, prisi- 
dėjusiems prie Kryžių šventovės 
atkūrimo. Apie 10 metų truko 
statyba, kuriai vadovavo Mete
lių parapijos klebonas kun. Vy
tautas Prajara. Už jo didelius 
nuopelnus ir triūsą statant kop
lyčią, suteiktas Vilkaviškio vys
kupijos kapitulos garbės kanau
ninko titulas.

Šios šventovės konsekravi
mo proga dėkojo vyskupas pre
latui L. Tulabai, kuriam Romo
je pavyko įsteigti koplyčiai at
statyti fondą, a.a. kun. J. Buikui, 
Alytaus apskrities viršininkui 
Ignui Aleškevičiui, kurio inicia
tyva, koplyčiai atstatyti buvo 
skirta 40,000 litų, o jam tarpi
ninkaujant iš Lietuvos vyriausy
bės gauta 30,000 litų. Padėkojo 
koplyčios architektams - Juozui 
Žakauskui, Dainiui Gailiui, iš 
Metelių statybos inžinieriui Lai
miui Naruševičiui.

Garsiai ir plačiai ne tik po 
Dusios kraštą skambės atvežto 
iš Metelių varpo, gražiai pava
dinto “Juozapu” garsai, kvies
dami visą Lietuvą į Trijų kryžių 
garsią, legendinę šventovę.

Atstatytoje Kryžių šventovėje prie Dusios ežero Nuotr. A. Urmanavičienės

The J.B. Marlatt Funeral Homes
(1985) Limited

J.B. Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 
teikia aukštos kokybės paslaugas 

erdviose patalpose.
Mes jaučiamės naudingi galėdami ir toliau teikti 

paslaugas Hamiltono lietuvių, bendruomenei.

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303

195 King Street West 
Dundas 627-7452

Andrew W. Swan 
Direktorius

Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos suvažiavimo dalyviai, atšventę 60 metų veiklos sukaktį Vilniuje (pavardės, 
deja, nenurodytos) Nuotr. O. Torčilovos

Susitiko ryžtingieji laisvės kovotojai
Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos 60 metų veiklos jubiliejus

DANGUOLĖ ŽEMAITIENĖ
Lietuvos laisvės kovotojų 

sąjunga įsteigta 1940 m. gruo
džio 26 d. Dauguma šios po
grindinės organizacijos steigėjų 
buvo patriotiškai nusiteikę lie
tuvių inteligentijos jaunesnieji 
atstovai. Sovietams užėmus Lie
tuvą, reikėjo burtis į kovą laisvei 
atgauti.

Taip kovota
1941 m. LLKS kartu su Lie

tuvių aktyvistų frontu (LAF) or
ganizavo 1941 m. birželio sukili
mą ir jame aktyviai kovojo. Vo
kiečių okupacijos metais (1942 
m. balandžio mėn.) Kaune buvo 
sudaryta LLKS vyriausioji vado
vybė. Ji rūpinosi sudaryti visą 
Lietuvą apimantį LLKS tinklą. 
1943 m. viduryje LLKS vienijo 
apie 3000 aktyvių ir prisiekusių 
laisvės kovotojų, kuriuos rėmė 
daugybė aktyvistų miestuose, 
miesteliuose ir kaimuose. Lietu
vių antinacinė rezistencija netu
rėjo rėmėjų Vakaruos, o priešų 
- apsčiai. LLKS nariai savo 
veiklą buvo nukreipę į priešus: 
bolševizmą, fašizmą ir Armiją 
krajovą

LLKS labai daug nuveikė 
platindama pogrindinę spaudą, 
per ją informuodama Lietuvos 
gyventojus. Laikraštis “Laisvės 
kovotojas” buvo spausdinamas 
Kaune du kartus per mėnesį. 
Taip pat buvo leidžiama “Ap
žvalga”, “Laisvasis žodis” ir kt.

1944 m. LLKS įsirengė 
slaptą “Laisvosios Lietuvos” ra

dijo stotį. Tai buvo vienintelis 
rezistencinis radijo siųstuvas vo
kiečių okupuotoje Rytų Euro
pos zonoje. Per jį Lietuvos po
grindžio veikla tapo plačiai ži
noma pasaulyje.

LLKS gamino fiktyvius do
kumentus, atleidžiančius jau
nuolius nuo mobilizacijos į vo
kiečių kariuomenę ir nuo išveži
mo darbams į Vokietiją. Rėmė 
Gestapo suimtųjų šeimas, rūpi
nosi žydų gelbėjimu. 1944 m. 
Gestapas suėmė daugelį LLKS 
vadovų,’likvidavo spaustuvę.

Sovietams grįžtant, nemažai 
LLKS narių stojo į partizanų 
gretas. Pvz. yra žinoma, kad jau 
1944 m. Kazlų Rūdos miškuose 
Jurgis Valtys ir Pranas Čeponis 
suorganizavo LLKS partizanų 
būrius. Daug jų žuvo kovose ir 
sovietiniuose lageriuose.

Sovietiniuose politkalinių 
lageriuose, lietuviai aktyvistai 
stengėsi susiburti, todėl LLKS 
buvo atkurta įvairiose įkalinimo 
vietose. Kovojant prieš nužmo
ginantį lagerinį režimą bei ver
giją, buvo stengiamasi į pasi
priešinimą įjungti ir kitų tauty
bių kalinius.

Sibiro lageriuose
1951 m. Leningrado kalinių 

persiuntimo punkte lietuviai po
litiniai kaliniai sudarė kovos 
grupę - LLKS. Nuspręsta orga
nizuotai tęsti kovą su pavergė
jais, palaikyti lietuvių kalinių 
patriotizmą, teikti visokeriopą 
paramą vieni kitiems, kolekty
viai gintis nuo kriminalinių gru
puočių smurto. Ypač aktyviai 
kovos grupės veikė Vorkutos 
konclageriuose. Buvo leidžia
mas LLKS leidinys “Varpas”.

1953 m. politinių kalinių su
kilimai Norilsko ir Vorkutos, 
1954 m. Džeskazgano ir Vorku
tos lageriuose buvo vadovauja
mi LLKS narių. Ypač aktyviai 
LLKS dalyvavo 1955 m. Vorku
tos politinių kalinių visuotinia
me streike - sukilime. Mordovi
jos lageriuose LLKS pradėjo 
aktyviai reikštis nuo 1957 m. 
Vėliau 1957-1965 m. pastangos 
atkurti LLKS Lietuvoje buvo 
susijusios su Vytauto Vaineikio 
vardu. Tačiau penkių grupių na

riai (40 asmenų) buvo suimti.
Lietuvoje

LLKS nariai aktyviai daly
vavo laisvės atgavimo ir įtvirtini
mo darbuose: saugojo parla
mentą, gynėjams gamino duji
nius balonėlius, nuo KGB agen
tų ir omonininkų slėpė savano
rių aprangą, medikamentus ir kt.

LLKS naujai atgimė nepri
klausomybę atgavusioje Tėvy
nėje. Ją atsteigė iš kalinimų grį
žę: V. Vaineikis, E. Burokas, J. 
Burokas, V. Girskis ir kiti. 1996. 
1.12 Lietuvos teisingumo minis- 
teris įregistravo LLKS ir jos lei
dinį - laikraštį “Varpas”.

Išsami LLKS istorija yra 
knygose: Algirdo Vokietaičio 
1983 m. JAV išleistoje “Laisvės 
besiekiant”, Edvardo Buroko 
1998 m. - “Pūtėme prieš vėją”, 
Juozo Grušio 2000 m. - “Lauk
ti nebuvo kada”.

Jubiliejiniame suvažiavime
Š.m. sausio 20 d. Vilniuje 

įvyko LLSK narių suvažiavimas 
ir sąjungos 60-mečio minėjimas. 
Į jubiliejaus iškilmes susirinko 
per 200 atstovų iš visos Lietu

vos. Minėjimas vyko Vilniuje, 
krašto apsaugos tarnybos štabo 
būstinės aktų salėje.

Grojant orkestrui įnešama 
LLKS vėliava. Monsinjoras A. 
Svarinskas kviečia suvažiavimą 
pradėti malda. Iškilmingai gie
damas Lietuvos himnas. LLKS 
pirmininkas Jonas Burokas pa
kviečia fašistų bei sovietų nužu
dytus ir mirusius LLKS narius 
pagerbti tylos minute.

Jonas Burokas pranešime 
išsamiai nušvietė LLKS veiklą 
fašistinės ir sovietinės okupaci
jų laikotarpiais, jos indėlį Tėvy
nės nepriklausomybės atgavime. 
Pranešėjas kalbėjo ne tik apie 
LLKS veiklą, bet ir kvietė jung
tis visoms patriotinėms organi
zacijoms į darnią bendriją. Mū
sų dar nemažai. Gyva Lietuvos 
istorija ir idealai, už kuriuos ko
vojame gindami gimtinės laisvę, 
turi pasiekti mūsų jaunimo pro
tus ir širdis. Reikia kalbėti jau
nimui apie praeitį, nes be praei
ties, nebus ir ateities.

Suvažiavime kalbėję mon
sinjoras A. Svarinskas, akade
mikas Z. Zinkevičius, Lietuvos 
Laisvės kovos sąjūdžio pirm. J. 
Čeponis, buvęs KA viceministe- 
ris E. Simonaitis, Norilsko Vy
čių bendrijos tarybos pirm. B. 
Zlatkus ir kiti pabrėžė jaunimo, 
ypač moksleivių patriotinio ug
dymo svarbą, tautinės dvasios 
atgaivinimą. Kalbėtojai daug 
priekaištų išsakė teisėsaugai, te
levizijai, tebeveikiantiems no
menklatūrininkams.

Suvažiavime dalyvavęs Kraš
to apsaugos viceministeris Jo
nas Gečas nurodė, kad būdami 
tarp Rytų ir Vakarų turime įsto
ti į NATO. Antanas Terleckas 
pasiūlė nugriauti visas soviet
mečio pabaisas ir Grūto parke 
ir mieste esančias Žaliojo tilto 
“puošmenas” ir kt. Suvažiavime 
buvo priimti nauji nariai. LLKS 
pirmininku vėl išrinktas Jonas

(Nukelta į 3-čią psl.)

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

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP 

Patarnauju visose pensijų srityse 
Net Worth Financial Planning Inc.

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus) 
416 588-2808

REDA ULINSKAITĖ

Masiniai trėmimai ir repre
sijos, vykdytos XX a. viduryje, 
jau tapo istorija. Tačiau yra 
tūkstančiai žmonių, kurie tebe
ieško savo praeities. Tiksliau - 
įrodymų, kad jie - buvę tremti
niai. Faktai, liudijantys apie 
tremtį, yra būtini norint gauti 
valstybinę tremtinio pensiją. 
Toks praeities ieškojimas nere
tai pasibaigia nusivylimu.

Pagyvenęs šiaulietis, nepa
norėjęs skelbti savo vardo ir pa
vardės, prieš pusę metų kreipėsi 
į respublikinius archyvus, norė
damas gauti patvirtinančią in
formaciją, jog 1945 m. buvo iš
tremtas. Šiam žmogui pavyko 
pabėgti iš lagerio. Po metų pa
norėjęs rasti šį faktą liudijančių 
dokumentų, šiaulietis sužinojo, 
kad tremtinių sąrašuose jo nėra. 
Tad tremtinio pensija nebus 
mokama, nebent pavyktų rasti 
porą liudininkų.

Vieną dieną prie parduotu
vės jis išvydo kažkur matytą 
žmogų. Tai - Šiaulietis Jonas 
Račas, tą pačią dieną buvęs iš
tremtas ir pabėgęs iš lagerio. 
Dabar ir Jonas Račas ieško savo 
praeities. Praėjo tik keletas mė
nesių, kai Jonas išsiuntė savo 
prašymą didžiausiems Lietuvos 
archyvams. Žinodamas savo li
kimo draugo istoriją, septynis 
kartus sėdėjęs kalėjime, patyręs 
represijas iš vokiečių ir sovietų, 
šiaulietis su nekantrumu ir bai
me laukia atsakymo iš Vilniaus 
bei ieško liudininkų.

Vijolių kaime gyvenantis 
buvęs berniukų gimnazijos 
moksleivis Jonas Račas 1942 
metais buvo išvežtas į Vokietiją 
darbams. Aštuoniolikmetis ne
sidomėjo jokia politika, labiau
siai jam rūpėjo mokslai. Nepati
kėjo ir akimirka, kai į namus įsi
veržė uniformuoti vokiečių ka
reiviai jį ilgam atskyrė nuo šei
mos. Iš Šiaulių kalėjimo būrys 
jaunų vyrų išvežti į Mozūrijos 
sritį.

Gimnazistas pusę metų dir
bo Grundenzio kaime pas vo
kiečių ūkininką, kol trys samdi
niai (jų vardų neatsimena) nu
sprendė bėgti į Lietuvą. Dieno
mis miegoję, o naktimis pėsčio
mis keliavę atsidūrė netoli Ryt
prūsių, bėgliai nusprendė išsi
skirti ir namus pasiekti atskirai. 
Vienas, gyvenęs Kaune, namus 
pasiekė. Kitus Suvalkuose paga
vo raitoji vokiečių policija. Porą 
savaičių kalinti Suvalkų pože
miuose, sužinojo, kad juos keti
na sušaudyti. Likimas abiem 
gailestingas - Jonas pateko į Su
valkų lagerį. Kartu su didžiuliu 
būriu belaisvių lietuvis valydavo 
morkas ir kopūstus. Jonas, vos 
sulaikydamas ašaras, teigia pri
simenąs ne menką dviejų šimtų 
gramų duonos davinį, bet žiau
rų vokiečių elgesį su žmonėmis. 
Vėliau dirbo pas vokiečius ke
pykloje.

Aprimus politiniams vė
jams, 1945 m. Jonas pasiekė 
Lietuvos žemę. Tais pačiais me

AtA
KAZIUI POŠKAIČIUI

mirus Lietuvoje, jo brolį VALIŲ ir visą giminę nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

M. Vaitkienė
A. Vitkienė

MIRTIES PRANEŠIMAS
Pranešame giminėms, artimiesiems ir pažįstamiems, kad 
į amžinybę iškeliavo mūsų mylima mama, uošvė ir senelė

AtA
DANUTĖ STANIULYTĖ-BRUŽIENĖ

mirusi staiga 2001 m. sausio 28 d. ir palaidota Notre 
Dame kapinėse Otavoje šalia savo vyro a.a. Stasio Bružo. 
Liūdesyje liko sūnus Algis, dukterys - Irena ir Judy bei jų 
šeimos.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Viktorui Skilandžiū- 
nui už visas religines apeigas ir palydėjimą į kapus. Taip 
pat nuoširdžiai dėkojame visiems pareiškusiems užuojau
tą, už maldas ir aukas, bei asmeniškai dalyvavusiems ve
lionės laidotuvėse.

Liūdintys vaikai - Algis, Irena ir Judy

tais buvusį vokiečių belaisvį iš
vežė kiti krašto okupantai. Visa 
likusi istorija labai panaši į ne
seniai papasakota. Ilgos klajo
nės, lageriai, badas ir viltis su
grįžti namo. Šį kartą Jonas žino
jo, už ką pateko į tremtin pa
smerktų žmonių sąrašus. Kaž
kas jo tėvą Leoną Račą apskun
dė, jog šis, būdamas medžiotoju 
ir turėdamas ginklą apšaudė ru
sų tankus. Beje, visi Račų šei
mos vyrai išsklaidyti po skirtin
gus kraštus. Tėvas ištremtas į 
Vorkutos lagerį, brolis Antanas 
- į Rusijos platybes (ten ir liko 
gyventi). Kitas brolis Petras iš 
Pravieniškių kalėjimo išvežtas į 
Prancūziją, Rūro kasyklas, vė
liau partizanavo Belgijoje. Jo, 
išvažiavusio gyventi į Australiją, 
broliai nebematė. Kiti šeimos 
nariai buvo sugrįžę į Lietuvą.

Jonas save vadina patyrusiu 
turistu, keliavusiu dviem skirtin
gomis kryptimis, bet labai ilgais 
maršrutais. Iš Šiaulių geležinke
lio stoties į Rusijos platybes Ve
lykų rytą ištremta daug žinomų 
miesto žmonių. Į vagoną, kuria
me važiavo Jonas, buvo atvesti 
grafas Zubovas, paminklus da
ręs Važys, autotransporto di
rektorius - Jasinskas, ilgametis 
spaustuvės darbuotojas Ezers- 
kis, gerai miestiečiams pažįsta
mas Lietuvos latvis Rozenber
gas. Visi šie išvardinti žmonės 
atsidūrė Dubrovkų lageryje ant 
Nevos kranto. Ten jie tvarkė su
sprogdintą elektrinę. Ši tremties 
istorija turi labai ilgą tęsinį, bet 
grįžkime į dabartinę Lietuvą. 
Prasidėjus atgimimui, Jonas Ra
čas nesiskelbė buvęs ištremtas. 
Jis nemėgsta skųstis, bet kartu 
ištremtas kaimynas vis ragino 
ieškoti liudininkų.

- Kam čia viską prisiminti. 
Tai - praeitis. Tačiau šie pinigai 
būtų vaistams. Lietuvos politi
nių kalinių ir tremtinių sąjungos 
Šiaulių skyriaus pirmininkas 
Česlovas Dirkė, rodydamas di
džiulę krūvą bylų tikino, kad su 
tokiomis problemomis susiduria 
kiekvieną dieną. Masiniai trė
mimai palietė daugiau nei mili
joną valstybės gyventojų. Iš pen
kių Lietuvos respublikos gyven
tojų tik vienas nepatyrė represi
jų. Nėra tikslių duomenų, kiek 
Lietuvoje yra žmonių, pabėgu
sių nuo tremties ir negalinčių 
gauti tremtinio teisių. Neturin
tys duomenų, patvirtinančių 
tremtį, negali gauti tremtinio 
teisių bei 138 litų valstybinės 
pensijos. Turintys įrodymų vai
kai gali gauti kompensacijas už 
mirusių tėvų išbūtą laiką lage
riuose ar kalėjimuose. Vienas 
mėnuo įkainotas juokinga suma 
- dvidešimčia litų. Ši menkai 
kompensuojama suma yra vos 
ne gyvybiškai reikalinga pensi
nio amžiaus žmonėms. Neradus 
tremtį liudijančių dokumentų 
lieka viltis rasti liudininkų, išgy
venusių šį dvidešimtojo amžiaus 
košmarą.

L
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Lietuvos - Lenkijos karinė sutartis

A. VAIČIŪNAS
<

Mes kaip paukščiai į Lietuvą 
grįžtam,

Mums Aukščiausias nurodo takus. 
Bočių žemė vaikus atpažįsta, 
Lietuvaičių čia namas jaukus.

(Lietuvių Namų vidurinės 
mokyklos himno žodžiai)

Netikslu būtų sakyti, kad 
pirmųjų metų mokinukai, kaip 
paukščiai į Lietuvą grįžta. Jie 
grįžta į savo protėvių šalį, kurios 
jie niekada nebuvo matę. Jie 
grįžta į šalį, kurioje jie gal ir pir
mą kartą išgirsta savo protėvių 
kalbą. Bet jie grįžta, nes jų pro
tėvius ir tėvus nuo tėvynės ka
mieno, iš gimtosios žemės išplė
šė, naudojosi jų prakaitu ir dar
bo vaisiais.

Ne geresnio duonos kąsnio 
ieškojo jų tėvai. Jų pasuose bu
vo įrašai, draudžiantys grįžti į 
gimtąją žemę. Beviltiškoje pa
dėtyje ir išblokšti į nesvetingą 
kraštą žmonės griebėsi kad ir 
mažiausio vilties šiaudo gyventi, 
kūrė šeimas, augino vaikus ir 
vaikaičius. Ne visi sukūrė lietu
viškas šeimas, ne visi pajėgė iš
laikyti gyvą lietuvių kalbą savo 
šeimose, tačiau, kad ir tolimoje 
tremtyje, liko gyva meilė savo 
tėvynei Lietuvai.

Teko dalyvauti Lietuvių Na
mų vidurinės mokyklos mokslo 
metų?.pradžios iškilmėse. Ma
čiau pirmojo skyriaus mokinu
kus abiturientų rankomis įneša
mus į pirmąsias kėdes salėje. 
Kas virė jo širdelėje ir kaip galė
jo jaustis 7-8 metų vaikutis, ku
ris jau prieš savaitę paliko savo 
tėvus tolimuose rytuose, nemo
kėdamas kalbos, gal niekada 
nematęs jokios mokyklos, sveti
moje aplinkoje turi įsilieti į nau
ją gyvenimą. Mama jam nepa
seks pasakaitės, tėtis nepaglos
tys galvelės, neapkamšys antklo
dėle, o senelius jau seniai pri
glaudė amžino įšalo žemė. Sun
ku įsivaizduoti, su kokiu pasiil
gimu gyvena jo mama ar tėtis už 
4-5000 km į rytus, artimoje Gu
dijoje ar Karaliaučiaus srityje? 
Kuo pavirs tėvų svajonė ar vai
kučio baimė po 11-12 metų?
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Susitiko...
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

Burokas. Suvažiavimas pritarė 
trims pasiūlytoms rezoliucijoms: 
dėl stojimo į ES ir NATO, dėl 
žalos atlyginimo už sukurtas 
vertybes Sibiro gulaguose ir de
rybose su Rusija turėti LLKS 
atstovą, dėl patriotinio darbo ir 
dvasinių vertybių išsaugojimo.

Meninė dalis
Turininga buvo minėjimo 

meninė programa. Skambėjo 
solisto Vinco Kuprio atliekamos 
patriotinės dainos. Pirmą kartą 
atliktas Laisvės kovotojų him
nas, kuriam pagal Juozo Grušio 
žodžius muziką sukūrė kompo
zitorius Valentinas Bagdonas.

Aktorė Virginija Kochans- 
kytė deklamavo Sigito Gedos 
poeziją, skaitė ištraukas iš Juo
zo Grušio knygos “Laukti nebu
vo kada”. Gaila, kad nespėta at
spausdinti naują Juozo Grušio 
knygą “Lietuvos laisvės kovoto
jų sąjunga 1940-2000”. Ją pade
da išleisti Australijos bei JAV 
lietuviai, Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo 
centras, Aukų rėmimo ir atmi
nimo įamžinimo fondas, ir Lie
tuvos politinių kalinių ir tremti
nių sąjunga. Knyga bus dovano
jama Lietuvos mokykloms.

Šiame jubiliejiniame suva
žiavime susitiko jau LLKS na
riai ir jaunesni jų bendramin
čiai, pasiryžę kartu su kitomis 
patriotinėmis organizacijomis 
dirbti šviesesnei tėvynės ateičiai.

Mokiniai gyvena bendrabu
tyje, po 2-3 viename kukliai 
įrengtame kambaryje. Yra 200 
vietų valgykla, sporto salė, bib
lioteka, fizikos, kompiuterių ir 
kiti specialios paskirties kamba
riai. Veikia dailės, sporto, dai
nos, tautinių šokių ir vaidybos 
būreliai. Pirmuosius metus lan
kantiems šią mokyklą ir nemo
kantiems lietuvių kalbos, spe
cialios pagalbos dėka, metų gale 
jie būna tiek pažengę, kad jau 
sunku iš pokalbio atskirti juos 
nuo vietinių lietuviukių.

Kokia sunki našta yra mo
kytojams, dirbantiems su tais 
mokiniais, kurie jau yra praradę 
tėtį ar mamą, arba savo šeimose 
nematė darnos, kurie nepatyrė 
tėvų meilės ir yra paveikti gana 
šiurkščios įtakos jau ankstyvame 
vaikystės amžiuje. Jų elgesys, 
kultūrinis ir moralinis brendi
mas yra skirtingas nuo to, kuris 
yra įprastas bet kurioje kitoje 
mokykloje Lietuvoje. Jiems rei
kia specialios rankos, šiltos šir
dies ir švelnių žodžių, kurie 
ateina iš mokytojų, auklėtojų, 
bendrabučio vadovių ir jų nuo
širdaus darbo.

Ar taip labai laukiami ir už
jaučiami yra šie mokinukai Lie
tuvoje. Jų neatlydi į Lietuvą tė
vai, nesutinka jų giminės, o kla
sėse nelaukia jų pažįstamieji ir 
draugai. Yra atvejų, kad net ir 
jų pavardės nelietuviškos. Jos 
labai užkliūva daugeliui mūsų 
tautiečių. Juk ir Kanadoje tiems 
“negrynapavardžiams” bend
ruomeninėje veikloje nėra leng
vas kelias. O vis dėlto jų tarpe 
turime daug kilnių asmenybių, 
įsijungusių į kultūrinę, visuome
ninę ir humanitarinę veiklą, o 
savo pavyzdžiu rodo, kad mišri 
šeima gali pritapti prie lietuviš
kos bendruomenės. Kanados 
plotuose išsimėtę lietuviai gal 
geriau supranta tų mišrių šeimų 
vaikučius ir vaikaičius, kurie 
trokšta likti lietuviais.

Mokykla didžiuojasi, kad 
dauguma mokyklą baigusiųjų 
abiturientų įstoja į aukštąsias 
mokyklas ir neatsitiktinai pasi
taiko, kada iš 12 abiturientų, 12 
įstoja į pedagoginį institutą, 
technologinį universitetą, poli
cijos ir karo akademijas. Visa 
tai pasiekiama tiktai atsidavusių 
tos mokyklos vadovų-auklėtojų

Šiauliuose žmonės pardavinėja knygas turguje, kad galėtų gauti litų 
pragyvenimui

Vilniuje
dėka, Lietuvos vyriausybės pa
galba ir užsienio lietuvių para
ma. Mokyklos rėmėjų tarpe yra 
nemaža pavardžių, tačiau iš 24 
išvardintų šaltinių, pirmose eilė
se yra kanadiečiai ir Kanados 
lietuvių fondas.

Dar 1991 m. lankydamasis 
Lietuvoje buvau supažindintas 
su Lietuvių Namų vidurinės mo
kyklos vedėju, aplankiau mokyklą 
ir palikau mažą dovanėlę, kurią 
buvo man įteikusi dabartinė tos 
mokyklos globėja Elena Stepai- 
tienė, ilgalaikė KLB darbuotoja 
ir valdybos talkininkė. Jos dėka 
šis ryšys išaugo į didžiulę para
mą daiktais ir jos renkamomis 
aukomis.

Man teko užsukti Toronte 
pas p.p. Stepaičius, kur buvo 
ruošiami siuntimui vaikiški dra
bužėliai, knygutės, pieštukai, 
popierius, knygos, paklodės ir 
kiti dalykai ir kraunami į vie
nuolika dėžių, pro kurias buvo 
sunku praeiti. Tai vyksta ne vie
ną kartą per metus, ir tai per iš
tisus 10 metų. Kiek laiko ir pa
stangų padėta rinkti aukoms, jas 
tinkamai paruošti persiuntimui, 
padėkoti aukotojams, raginti 
juos ir toliau prisidėti prie šio 
kilnaus projekto. Gaila, kad dėl 
pašlijusios sveikatos p. Stepai- 
tienė nuo siuntinių rinkimo ir 
siuntimo turėjo atsisakyti, ta
čiau ir toliau priima ir persiun
čia pinigines aukas.

Pereitų metų vasarą, nie
kam nepranešęs, lydimas savo 
giminaitės vilnietės, buvau dar 
prieš mokslo metų pradžią už
sukęs į mokyklą. Ne aš, bet vil
nietė stebėjosi, kad sienas dažo 
mokytojai, kad jie savanoriškai 
atlieka ruošos darbus, kurie 
normaliai atliekami santechnikų 
ar kitų darbininkų. Gaila, kad 
randasi žmonių Lietuvoje, kurie 
norėtų prijungti ne savo, bet už
sieniečių pagalbą prie mokyklos 
biudžeto pajamų. Spaudoje gi 
skaičiau, kad mokyklos direkto
rius buvo apkaltintas ir grasina
mas kalėjimu, kad nukreipė du
jas iš virtuvės į bendrabučio šil
dymo sistemą. Ir klausiu save, 
kodėl Lietuvoje yra žmonių su 
taip užkietėjusia širdimi, ku
riems gaila šios mokyklos tei
kiamos šilumos, kaip paukš
čiams į Lietuvą grįžtantiems 
tremtinių vaikams.

KAZYS BARONAS

Vasario 7 d. Vokietijos ži- 
niasklaida didelėm antraštėm 
pranešė pasirašytą Lietuvos- 
Lenkijos karinio bendradarbia
vimo sutartį. Lietuvos min. 
pirm. R. Paksas ir Lenkijos 
premjeras Jurgis Buzek šią su
tartį pasirašė Vilniuje. Joje nu
matomas taip pat glaudus bend
radarbiavimas Europos s-gos 
taikos apimtyje.

Kuo ši karinė sutartis skiria
si nuo kitų panašių sutarčių? 
Svarbiausia, kad ji liečia ŠAS 
narę ir valstybę, kuri deda visas 
pastangas įsijungti į šią transat
lantinę sąjungą. Žiniasklaida 
pažymėjo, kad Rusija yra prie
šinga ŠAS plėtrai į Rytų Euro
pą. Bet Miuncheno saugumo 
konferencijoje politikai aiškiai 
pasakė, kad Rusija neturi veto 
teisės.

Keistu sutapimu, tik po ke
lių sutarties pasirašymo valan
dų, Lenkijos užs. reik. min. Vla
das Bartoševski skrido į Maskvą 
ir Varšuvos oro uoste pažymėjo, 
kad iki šiol įtempti Varšuvos- 
Maskvos santykiai gerokai at
slūgo.

Didelis klaustukas: ar ši Vil
niaus-Varšuvos karinė bendra
darbiavimo sutartis buvo pa
ruošta taip pat su Kremliaus su
tikimu, panaudojus Lietuvai ir 
Lenkijai ekonominį spaudimą? 
Pirmiausia, įjungus Lietuvą ir 
Lenkiją į Europos sąjungą, Ru
sijos gyventojai turės prašyti 
įvažiavimo vizų. Antra - Kara
liaučiaus apygardos ateitis. Juk 
ji bus užrišta kaip katė maiše. 
Taigi “nolens volens” ji turės 
ieškoti pagalbos Lietuvoje ir 
Lenkijoje. Trečia t- ekonominis 
reikalas. Rusija turi prašyti Len
kijos leidimo, norėdama praves
ti dujų vamzdžius į Vakarų Eu
ropą.

Vokietijos žiniasklaida at
kreipė taip pat dėmesį, kad ši 
karinė sutartis pasirašyta su 
ŠAS sutikimu, nes sausio mėn. 
Lenkijoje lankėsi ŠAS vadas 
gen. J. Ralston. Tad greičiau su 
juo ir buvo aptartas šios sutar
ties turinys. Prie to prisidėjo pa
stovūs Lietuvos-Lenkijos santy
kiai. Dabar esą ne Vokietija 
Baltijos valstybių advokatė, bet 
Lenkija. Gaila, bet šią sutartį 
Lietuva labai brangiai apmokė
jo. Be trijų lenkų seimūnų, švie
timo viceministeriu paskirtas 
Jonas Dzilbo, o Vilniaus apsk. 
viršininko pavaduotoju Zbig
niew Balcevič. Lenkiškumas 
Vilniaus krašte klestės, dar dau
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“Gerų darbų sužydėjimas Lietuvoje”
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Tokia tema kalbėjo kun. 
dr. Arvydas Petras Žygas š.m. 
sausio 17-tą Vyresniųjų lietuvių 
centre, “Seklyčioje” Čikagoje.

Kalbėtojas sakė, kad yra 
žmonių, kurie pasiduoda nevil
čiai. Gal iš meilės Lietuvai, nes 
norima tokios Lietuvos, kuri bu
vo iki 1940 m. Norėjome, kad 
viskas greitai atsinaujintų ta pa
čia dvasia. Bet Lietuva yra pasi
keitusi, kitokia. Kitaip ir negali 
būti. Pasaulis yra pasikeitęs. Pa
saulėžiūra yra pasikeitus. Bet 
tai nėra blogas dalykas. Juk tu
rime savo principus - išsaugoti 
tautinį identitetą ir skleisti dva
sinį atsigavimą.

Kalbėtojas sakė, kad apie 
kiekvieną miestą galėtų kalbėti 
pozityviai. Visur yra gerų darbų 
sužydėjimo Lietuvoje. Galima 
būtų ilgai kalbėti apie tai, kas 
gero padaryta Lietuvoje per 
tuos 12 metų kultūriniame, dva
siniame, moraliniame, ekono
miniame, politiniame gyvenime. 
Tiesa, yra politiniai procesai, 
kurie skirtingi nuo JAV. Vyksta 
nuolatinė kova tarp kairiųjų ir 
dešiniųjų.

Lietuvoje ekonomiškai yra 
labai sunku - mažos algos, ma
žos pensijos. Iš tų algų galima 
minimaliai pragyventi, bet gal
voti apie taupumą, keliavimą, 
buto įsigijimą daugumai žmonių 
neįmanoma. Didžiulė dalis Lie-

psAMocnw- Knygų rišykla
“SAMOGITIA” 

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

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

giau bus pastatyta lenkiškų mo
kyklų, o lietuviškas švietimas at
siras podukros vietoje. O gal tai 
A. Paulausko lenkės žmonos 
Jolantos pageidavimai?..

Miuncheno dienraštis be 
sutarties pranešimo, taip pat 
priminė Baltijos valstybių ir 
Lenkijos didelį rūpestį dėl Če
čėnijos, kai Vakarų pasaulis už
merkė akis, nekreipia dėmesio į 
vykdomus žmogaus teisių pažei
dimus Kaukaze, o Europos Są
jungos taryba atšaukė net visas 
poveikio priemones. Be to, Vil
nius, Ryga, Talinas ir Varšuva 
nustebusios buvo Vokietijos 
koncl. G. Schroederio “rogių” 
draugyste su V. Putinu, kuris 
yra karo šalininkas Čečėnijoje.

Vokiečių kapinės
Pirmojo ir antrojo pasauli

nio karo vokiečių karių kapavie
tėmis Lietuvoje rūpinasi Karių 
s-ga, gaunanti nedidelę piniginę 
paramą iš valstybės iždo. Tačiau 
daugumą pajamų sudaro aukos. 
Paskutiniame s-gos žiniaraštyje 
pranešama, kad pereitais metais 
pagrindinai buvo sutvarkyti ka
pai Vilniuje (Vingio, Antakal
nio), Šiaulių kapinėse bei pa
šventintos Kauno kapinės. Šie
met, rugpjūčio 18 d. numatoma 
Vilniaus kapinėse perlaidoti iš 
kt. Lietuvos vietovių žuvusius 
karius. Ta proga Karių s-ga or
ganizuoja ekskursiją į Lietuvą.

Pavojingoji liga
Visą Vokietiją sukrėtė pa

vojinga gyvulių liga, kurią vokie
čiai sutrumpintai vadina BSE. 
Lietuvoje ši liga atžymima GSE 
raidėm, t.y. spongiforminė en- 
cefalopatija. Jau pereitais me
tais ji buvo pasireiškusi D. Bri
tanijoje, Prancūzijoje, pereitų 
metų gale stipriai palietė Vo
kietiją, ypač Šlezvigo-Holšteino, 
Tiuringijos, Bavarijos kraštus. 
Suvalgius sergančios karvės ar 
jaučio mėsą, pas žmogų atsiran
da svaigulys, vėmimas, žmogus 
netenka sąmonės ir miršta. 
Vyksta didelės ūkininkų de
monstracijos, nes sveikatos mi
nisterija numato sudeginti 
400,000 gyvulių. Vokietijos gy
ventojai sumažino 25% skerdie
nos vartojimą, skerdyklose atlei
džiami darbininkai. Dalis gy
ventojų grįžo prie kiaulienos, 
paukštienos, žuvų. Tačiau ir čia 
atsirado baimė, nes pasirodė, 
kad ir kiaulės taip pat gauna 
įmonėse jau GSE paliestų ir iš 
paskerstų karvių pagamintą 
ėdalą. Be to, pienas ir toliau 
vartojamas vaikų ir suaugusių.

tuvos žmonių būtų prie skurdo 
ribos, palyginus su Vakarų pa
saulio lygiu. Dar užtruks daug 
laiko, kad Lietuva galės atsistoti 
ant kojų.

Daugelis žmonių yra nuliū
dę, pesimistai. Ir jei mes pade
dam žmogui suprasti dvasines 
vertybes, kurios pinigais nenu
perkamos, galime tuo būdu pa
dėti žmogui dvasiškai prisikelti.

Jei galėtume skirti tiek dė
mesio dvasiniam atgimimui, 
kaip ir kitiems dalykams, tai bū
tų svarbiausia. Turėtume dvasi
nes vertybes matyti kaip esmi
nes. Lietuvoje ypač reikia puo
selėti mintį, kad žmogus nebūtų 
niurzliu. Reikia puoselėti viltį. 
Kai matome tik bloga, save kan
kiname.

Reikia prisiminti, kiek gero 
yra Lietuvoje, kiek daug pada
ryta! Kokia graži Lietuva, ko
kios tvarkingos gyvenvietės, 
kiek šventovių, kur vyksta švent- 
kelionės.

Nors Lietuvoje yra proble
mų ir sunkumų, bet ten yra ir 
daug gėrio bei grožio, kurio ne
matome. Žiniasklaida puoselėja 
pesimistinę nuotaiką. Tai slegia 
žmogaus dvasią. Lietuvoje vie
nas didžiausių uždavinių - puo
selėti optimizmą, gerų darbų su
žydėjimą. Turime budėti, kad 
nebūtume pesimistai. Priekabių 
galima visada rasti. Todėl žmo
nės, kurie nuolat ieško prieka
bių, yra nelaimingi. Bet vien 
juos kaltindami, nieko gero ne
padarysime.

Jeigu yra negerai, klauski
me save, ką gero galime mes 
padaryti. Ir (parafrazuojant 
prez. Kenedžio mintį) neklaus
kime, ko Lietuva nepadarė, kas 
yra joje bloga, bet klauskime, ką 
galime padaryti geriau.
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Šv. Kazimierui paminklo atidengimas Merkinėje Nuotr. A. Vitkausko

Šventasis Kazimieras Merkinėje
ANTANINA 

URMANAVIČIENĖ

Kiekviena tauta turi savo 
šventuosius kaip krikščioniško 
gyvenimo pavyzdžius ir globė
jus. Tarp lietuvių šiuo atžvilgiu 
ypatingą vietą užima šventasis 
Kazimieras. Taip rašė a.a. kun. 
Pranas Gavėnas 1979 m., gyven
damas Brazilijoje, San Paule. 
Lietuvos šventąjį nutaręs prista
tyti vietos gyventojams portuga
lų kalba, jis išleido 40 puslapių 
brošiūrėlę “Kas tas šv. Kazimie
ras?” Knygelėje: “Popiežius Ur
bonas VIII 1636 m. jį paskelbė 
Lietuvos globėju, o Pijus XII 
1948 m. jam pavedė ypatingu 
būdu globoti lietuvių jaunimą, 
tiek tėvynėje, tiek išeivijoje”.

San Paule buvo išėję “Šv. 
Kazimieras” du knygelės leidi
mai lietuvių kalba. 1984 m. (šv. 
Kazimiero jubiliejiniais, jis mirė 
1484 m. kovo 4 d.) San Paulo 
saleziečių leidykla išleido..“Sao 
Casimiro”. Šį leidinį du brazilų 
profesoriai išvertė į esperanto 
kalbą, pavadinę “Šankia Kazi- 
miro”. 1995 m. tokiu pavadini
mu knygelė buvo išleista Alytu
je. Knygelė pasiekė ir popiežių. 
Kun. P. Gavėnui buvo pranešta: 
“Jūsų knygutė ‘Sankta Kazimi- 
ro’ pasiekė Joną Paulių II, ir ji 
buvo tinkamai įvertinta”. 1996 
m. 81-ajame Tarptautiniame es
perantininkų kongrese Prahoje 
ir 1997 m. 50-ajame Tarptauti
nės esperantininkų katalikų są
jungos kongrese Romoje Rimi- 
nyje kunigo P. Gavėno pristaty
ta knygelė buvo labai populiari. 
“Ypač ją graibstė lenkai”. Kun. 
P.G. labai apgailestaudamas ra
šė: “O pas mus? Nors yra Lietu
vos ir Ypatingasis lietuvių jauni
mo Globėjas, šv. Kazimieras 
mūsų dar per mažai pažįstamas. 
Nė tinkamesnio jo paveiksliuko 
negali rasti...”

Man atrodo, kad 2000-ųjų 
lapkričio 5-ąją amžinybėn išėjęs 
kunigas matė Merkinę ir džiau
gėsi jo geroji širdis, kad jo dide
lis troškimas išsipildė, jo idėjos 
tapo kūnu - šv. Kazimieras iš 
tikrųjų atėjo mokyklon, kurioje 
jo labai labai reikia (Merkinės 
internatinėje mokykloje!).

Lietuvos Šventojo, karalai
čio Kazimiero skulptūrą sukūrė 
partizanas Antanas Ambrulevi- 
čius. Ne tik merkiniečiams pri
mins, kad šv. Kazimieras prieš 
mirtį matė mūsų garsiąją istori
nę Merkinę.

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

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

Skulptorius ANTANAS AMBRU- 
LEVIČIUS su savo kuriniu - šv.
Kazimiero skulptūra Merkinėje

Nuotr. A. Urmanavičienės

Merkinės šv. Kazimieras 
saugos jauną žmogų ir ne tik 
jauną. Šavo šventumu, pasiau
kojimu, didele meile Dievo Mo
tinai kiekvieną dieną primins, 
kad materialinės gėrybės yra la
bai trapios ir menkavertės. Savo 
pavyzdžiu kiekvienam kalbės 
apie tikrąjį žmogaus pašaukimą.

Merkinės šventovėn susirin
ko daugybė žmonių. Tai buvo 
įsimintinas sekmadienis. Kun. 
Stanislovas Šileika labai įdo
miai, įtaigiai pasakojo apie vie
nintelio kanonizuoto Lietuvos 
šventojo Kazimiero gyvenimą, 
jo begalinę meilę Dievo Moti
nai, jo didelį rūpestį paprastu 
žmogumi, netekusiu vilties.

Po šv. Mišių žmonių minia, 
patraukė internatinės mokyklos 
link. Labai malonu, kad šios 
mokyklos gyventojai su didele 
meile bei džiaugsmu į savo gy
venimą įsileido Šventąjį. Žiūrė
dami ir mąstydami jį kiekvieną 
dieną galės pasidalinti su juo sa
vo slapčiausiomis mintimis.

Prasidėjo šv. Kazimiero pa
minklo atidengimas. Juostelę 
perkirpo Alytaus apskr. virši
ninko pavaduotojas, paminklą 
pašventino kun. Stanislovas Ši
leika. Daug gražių žodžių pasa
kyta, daug giesmių giedota 
šventojo Kazimiero garbei.

Šv. Kazimieras Merkinėje. 
Istorinėje Merkinės žemėje, 
mylėtoje ir gintoje nuo okupan
to, Lietuvos partizanų krauju 
aplaistytoje.



4 psi. • Tėviškės žiburiai • 2001.11.20 • Nr. 8 (2659)

@> LAISVOJE TEVfflEJE
SUSIRŪPINO KEMPINLIGĖ
Vasario 2 d. žemės ūkio mi- 

nisteriui Kęstučiui Kristinaičiui 
pavesta ištirti kokiu r ’ 
imamasi Lietuvon ._. . ,u- 
lių ligos, spenguormines encefa- 
lopatijos - kempinligės galimo 
paplitimo. Lietuvoje dar nėra nu
statyta nė vieno šios ligos atvejo. 
Į Lietuvą yra įvežta 2300 telyčių iš 
Vokietijos, apie 30,000 tonų mė
sos ir kaulų miltų iš Vokietijos, 
Danijos ir Olandijos, kuriose li
gos atvejų buvo nustatyta. Lie
tuvoje šiuo metu yra sustiprintas 
importuotų galvijų klinikinis ste
bėjimas ir laboratoriniai tyrimai. 
Uždrausta naudoti importuotus ir 
Lietuvoje pagamintus mėsos mil
tus, kraujo miltus, mėsos ir kaulų 
miltus, bei pašarus kurių sudėtyje 
yra šių žaliavų. Suvalgę sergančio 
galvijo mėsos, kempinligė gali už
krėsti ir žmones. Mėsos, kaitini
mas nesunaikina ligos sukėlėjo. 
Žmoguje liga pasireiškia nerviniu 
pagrindu po 4-6 metų nuo už
krėsto produkto suvalgymo, ligo
nis neišvengiamai miršta po 3-6 
mėnesių. Kaip praneša BNS/- 
LGTIC, iš 15 Europos sąjungos 
valstybių, kempinligė registruota 
13-oje, nenustatyta tik Švedijoje 
ir Suomijoje.

PAVOJUS MIŠKAMS
Lietuvos aplinkosaugininkai 

ir politikai yra susirūpinę, kad 
Lietuvos miškams gresia pražūtis 
dėl pušynuose išplitusio kenkėjo, 
pušinio pelėdgalvio. Pernai pava
sario sausra sudarė palankias są
lygas šiam drugiui pasklisti. Nu
kentėjo daugiau kaip 37,000 hek
tarų jaunų spygliuočių miškų. 
Specialistų apskaičiavimais, ši 
ekologinė nelaimė gali padaryti 
daugiau žalos negu 1994-1995 
metais, kai buvo sunaikinta dau
gybė eglynų. Vyriausybės prašo
ma paskirti 3 mln. litų ir valstybi
niams ir privatiems miškams gel
bėti. Pažeisti miškai turi būti iš
purkšti atitinkamais chemikalais.

DAUGIAU DARBO TEISMUOSE
Teismų departamentas pra

neša, jog palyginti su 1995 m., 
1999-isiais teisėjų darbo krūvis 
buvo 40% didesnis, baudžiamųjų 
bylų skaičius išaugo 18%, civilinių 
bylų - 80.43%. Apylinkių teismai 
pernai išnagrinėjo per 16,000 
baudžiamųjų bylų ir daugiau kaip 
116,000 civilinių bylų. Palyginti su 
kitomis teismo įstaigomis, apylin
kių teismų teisėjų uždarbis yra 
mažiausias, ir jis dar labiau ma
žės, rašo BNS/LGTIC. Lietuvos 
teismai yra labai menkai aprūpin
ti kompiuteriais - dešimčiai teis
mo darbuotojų tenka tik pusantro

DFZM&K FOUR SEASONS
IW/TlHk REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

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

FIRST PLACE 
PHARMACY

kompiuterio. Lietuvos teisėjų bei 
Tarptautinė teisėjų organizeijos 
yra pareiškusios susrūpinimą, kad 
socialnių ir kitų garantijų teisė
jams mažinimas yra ydingas ir ga
li būti pavojingas teismų nešališ
kumui ir nepriklausomumui, o 
tuo pačiu ir objektyviam bylų na
grinėjimui.

NEDARBAS LIETUVOJE
Lietuvos darbo biržos duo

menimis, nedarbas Lietuvoje sau
sio mėnesį išaugo 0.5 punkto ir 
pasiekė naują rekordą - 13.1%. 
Tai didžiausias krašte kada nors 
buvęs nedarbo lygis. Praėjusių 
metų sausio mėnesį nedarbas sie
kė 10.8%. Vasario 1 d. buvo 235,- 
100 bedarbių, 55% šio skaičiaus - 
vyrai, 45% - moterys. Didžiausias 
nedarbas buvo Druskininkuose, 
Akmenėje ir Pasvalyje (29.2%, 
24.4% ir 23.7%), mažiausias 
Anykščiuose, Kėdainiuose ir Tra
kuose. Vilniuje nedarbas siekė 
9%, Kaune - 9.1%, Klaipėdoje - 
9.9%, Šiauliuose - 16.4%, Pane
vėžyje -17%.

GRIPO EPIDEMIJA
BNS/LGTIC žiniomis, Šiau

lių mieste bei Šilalės ir Ignalinos 
rajone sergamumas gripu bei per
šalimo ligomis peržengė epidemi
jos slenkstį ir artimiausiomis die
nomis ten ketinama gripo epide
miją. Epidemija skelbiama, kai 
10,000 gyventojų tenka 100 susir
gimų gripu. Šiauliuose serga 
105.2 gyventojų iš 10,000, Ignali
noje - 103.2, Panevėžyje - 95.4, 
Vilniuje - 34.1, Kaune - 35, Klai
pėdoje - 34.8. Pernai gripo epi
demija Lietuvoje kilo sausio pa
baigoje, atslūgo vasario viduryje.

AVARIJA LENKIJOJE
Vasario 3 d. kelyje nuo Poz

nanės miesto link Vokietijos sie
nos važiavęs Lietuvos keleivinis 
mikroautobusas išvažiavo į kairią
ją kelio pusę ir susidūrė su prie
šais važiavusiu sunkvežimiu. Per 
avariją vietoje žuvo Varėnos rajo
no Puodžių kaimo gyventoja, li
goninėje - ukmergiškė ir kaunie
tis. Dar du lietuviai sužaloti, au
tobuso vairuotojo būklė sunki. 
Lenkijos policijos pareigūnai ma
no, kad vairuotojas užmigo prie 
vairo, rašo BNS/LGTIC.

UŽDRAUSTA PREKIAUTI 
SMEGENIMIS

Vilniaus miesto savivaldybė 
vasario 8 d. uždraudė maisto pre
kių parduotuvėse, turgavietėse, 
viešojo maitinimo įstaigose, mo
kyklų, vaikų darželių bei kitų 
įmonių valgyklose prekiausti ir 
naudoti žmonių maistui galvijų, 
avių ir ožkų galvos smegenis. Iš 
38 Lietuvos rajonų, kuriuose au
ginami galvijai, padidintos rizikos 
grupei priskirti 28 rajonai. Euro
pos sąjunga pačią Lietuvą priski
ria padidėjusios rizikos grupei, 
nors kol kas kempinligės atvejų 
Lietuvoje nėra užregistruota. Ta
čiau Lietuva yra toje pačioje gru
pėje su Vokietija, Italija ir Pran
cūzija, vertinama kaip valstybė, 
kurioje šios ligos išplitimas yra ti
kėtinas arba patvirtintas. Kaip 
praneša BNS/LGTIC, į Lietuvą 
yra įvežta apie 2300 telyčių iš Vo
kietijos, kurioje neseniai buvo nu
statyta smegenų kempinligė. Be 
to, į Lietuvą pateko apie 30,000 
tonų mėsos ir kaulų miltų iš Vo
kietijos, Danijos ir Olandijos, kur 
taip pat registruota ši pavojinga 
gyvulių liga. RSJ

Garsioji Trakų pilis, lankoma turistų ir žiemos metu Nuotr. R.Puterio

Kaimo ir miesto žiurkės
Padriki įspūdžiai iš Lietuvos

ANTANAS MUSTEIKIS

Per pastarąjį atsikūrusios 
Lietuvos dešimtmetį jau spėjau 
keletą semestrų pabendrauti su 
studentais Kauno Vytauto Di
džiojo ir Šiaulių universitetuose, 
o pernai vasarą grįžau į savo 
šaknis: apsistojau savo giminai
čio Kiemionių pirkioje.

Vietovė primena mano arti
mą gimtinę Laučiūniškėse (Sa
lako valsčiuje). Ir čia prie namo 
sienos yra lėkštas akmuo, toks 
pat, koks tėviškėje man tarnavo 
kaip girnos, ant kurių aš “mal
davau” vaikiškas svajas.

Truputį anksčiau man teko 
nakvoti vienoje iš Molėtų kai
miškų pirkelių, kurios globojo Į 
Laisvę fondo studijų savaitės 
dalyvius. Diskusijų metu, dulki
nant dabartinės Lietuvos var
gus, ir aš prikišau savo trigrašį. 
Gyniau išeivijos įnašą į Lietuvos 
gelbėjimo žygius, kurie kartais 
yra purvinami. Papasakojau, 
kaip dėstydamas jaunimo bran
dos laikotarpį įmaišiau pavyz
džius iš prieškarinės Lietuvos. 
Iškeldavau, tarp kitko, ne tik 
rūtų vainikėlio, bet ir Eglės, žal
čių karalienės, simboliką. Kartą 
po to viena sujaudinta studentė 
atsistojo auditorijoje ir viešai pri
sipažino, kad ji, jei nebūtų ame
rikietė, norėtų būti lietuvaitė.

Ir dabar nežinau, ar mūsų 
sostinės universiteto rektorius 
tokį mano poveikį vadintų ma
žąja, ar didžiąja (“magna”) 
“prostitucija”. Bet man tai buvo 
atgaiva bei atpildas už pastan
gas aiškinant komunizmo siau

bą ir netiesiogiai keliant Lietu
vos bylą svetimoje aplinkoje.

Kelionė po Lietuvą buvo 
pamarginta mano giminaičių 
vairuotojų išmintimi, kuri visus 
šunis korė ant savo valdžios. Ir 
kai aš, pamatęs vienišą juod
margę plačioje pakelės ganyklo
je, pajuokavau, jog ir ten, matyt, 
pono Vytauto Landsbergio kal
tė, nes jis bus išgainiojęs visą 
bandą, mano bendrakeleiviai 
priėmė tai už tikrą pinigą.

Niekad nepamiršiu vienos 
Kiemionių naktelės, kai po 
karšios pirties, atsitrenkęs pa
kaušį į jos žemą durų staktą, su 
svaigstančia galva stebėjau tele
vizijos “Kruvinąją bangą”. Ju
tau, kad esu saugus, nes pirke
lės langai buvo apkaustyti nau
jais metaliniais virbalais, kad 
joks tos “bangos” drąsuolis ne
galėtų įsiveržti. Ir vis dėlto už
migti buvo keblu, nes tikrovė 
maišėsi su košmaru. Vidurnaktį 
pajutau, kad kažkas sistemingai 
veržiasi pro grotas ir... ims at
kartoti matytos “bangos” siaubi
mą. Tik tada netikėtai prasivėrė 
mano kambario durys, sužibo 
giminaičio žiebtuvėlis ir paaiš
kėjo, kad įkyri žiurkė, prasi- 
graužusi pro senus grindų ply
šius, trankėsi ir nesileido pagau
nama.

Ar ne panašiai dar ir šian
dieną nepripažįstantys atgailos 
buvę sovietiniai nomenklatūri
ninkai nesileidžia būti praskai
drinami bei pagaunami?

Neužmirštami Kiemionys! 
Ilgesingos Laučiūniškės! 
Gyvuojanti Lietuva!

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

a Nemokamas vaisių pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Būdingas vaizdas senosiose Klaipėdos miesto kapinėse: iškasti kapai, 
nuversti paminklai, išdaužyti įrašai apie palaidotuosius

Nuotr. M. Purvino, 2000 m.

| Hamilton, Ont |
A. a. ANTANINOS MIKŠIE

NĖS atminimui KL fondui aukojo 
$20 - A. K. Žilvyčiai.

A. a. ANTANO VINERSKIO 
atminimui, reikšdami užuojautą 
mirusiojo šeimai, KL fondui aukojo 
po $20 - A. K. Žilvyčiai ir G. J. 
Krištolaičiai.

A. a. STASIO KAČINSKO at
minimui, reikšdami užuojautą mi
rusiojo šeimai, KL fondui aukojo: 
$25 - St. Dalius; po $20 - A. P. Ar- 
monai, Z. Čečkauskas, A. Čerškie- 
nė, D.L. Gutauskai, G. J. Krištolai
čiai, J. Stankus, A. K. Žilvyčiai, D. 
J. Skaisčiai, J. J. Stanaičiai, V. Su- 
batnikaitė; $10 - A. Didžbalienė. 
KL fondas nuoširdžiai visiems dė
koja už aukas. J.K.

A. a. STASIO KAČINSKO at
minimui “Vaiko tėviškės namams” 
aukojo: $20 - R. Choromanskytė, 
J. A. Gedriai, A. Žvirblienė.

“VAIKŲ DIENOS CENTRUI” 
aukojo: a.a. Antano Vinerskio atmi
nimui $50 - E.P. Catford; $25 - J. 
Z. Rickai; $20 - Ad. Gedminienė,
L. Stukienė, Audrė Sakalaitė, Z. P. 
Sakalai; $10 - Br. Skvereckienė; 
a. a. Stasio Kačinsko atminimui $20 
- P. Styra, J. Z. Rickai, E. Liau- 
kienė; $10 - Br. Skvereckienė; a.a. 
A. Mikšienės atminimui $20 - Eug. 
Stabingienė; a.a. Vlado Stabingio 
vienerių metų mirties atminimui 
žmona Eug. Stabingienė aukojo 
$50.

Nuoširdžiai dėkoja -
VDC komitetas

A.a. ANTANUI VINERSKIUI 
mirus, užjausdmai žmoną Genę, 
sūnus - Romą ir Viktorą, žmonos 
seserį Eleną ir jų šeimas, Tėvynės 
sąjungai aukojo: $100 - E. J. Bub
niai; $30 - M. L. Paškai; $20 - A. J. 
Gedriai, S. A. Jankauskai; $10 - R. 
Fronczak. L.P.

“PAGALBAI LIETUVOS VAI
KAMS” a.a. Antano Vinerskio atmi
nimui, užjaučiant žmoną Genę, sū
nus - Romą ir Viktorą su šeimo
mis, aukojo: $100 - E. J. Bubniai; 
$25 - D. J. Jankai; $20 - M. J. Gim
žauskai, E. K. Gudinskai, E. P. Lu- 
kavičiai, T. J. Povilauskai; $10 - O. 
Adomauskienė, F. M. Gudinskai, 
A. Volungienė; a.a. Stasio Kačinsko 
atminimui, užjaučiant seserį Emili
ją Kybartienę ir visus artimuosius, 
aukojo: $40 - D. M. Jonikai; $20 - 
J. Asmenavičius, O. Dramantienė,
M. J. Gimžauskai, J. Jurgutis, E. 
M. Klevas, M. V. Leparskai, S. J. 
Miškiniai; $10 - G. Agurkienė, D. 
Garkūnienė, F. M. Gudinskai, A. 
Mačiulaitienė, A. Volungienė.

Už aukas nuoširdžiai dėkoja -
PLV komitetas

LIETUVIŲ KATALIKIŲ MO
TERŲ skyriaus v-ba į posėdį Ama
lijos Gedrienės namuose susirinko 
vasario 8 d. Nors oras buvo labai 
nepalankus kelionėms, susirinko vi
sos v-bos narės. Maldą sukalbėjo 
namų šeimininkė, prašydama aukš
čiausiąjį pagalbos sprendžiant 
mums rūpimus klausimus. Praneši
mą padarė skyr. pirm. M. Vaitonie- 
nė ir perskaitė centro valdybos laiš
ką, kurio kai kurias mintis aptarė
me. Svarbiausias ateities darbas - 
tai vasario 27 d. tradicinio Užgavė
nių blynų baliaus suruošimas. Pasi
skirstėme darbais, prašysime sky
riaus narių pagalbos, nes darbų tik
rai daug. Tikimės sulaukti gausiai 
svečių, ypač jaunų šeimų su vaiku- 

. čiais. Šio renginio pradžia - 6 v.v.
Be mielinių blynų ir kitų mėgs

tamų lietuviškų patiekalų, svečiai 
galės atsigaivinti įvairiais gėrimais. 
Saldumynų mėgėjų lauks pyragai ir 
kava. Savo laimę kiekvienas galės 
išbandyti loterijoje. Kitas atsakin
gas darbas' - tai visuotinis narių su
sirinkimas, kurį numatome kovo 25 
d. parapijos salėj. D.G.

BPL Import/Export Į

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Jaunimo centro (JC) Čikagoje 
43-sis metinis renginys - pasisvečia
vimas įvyko 2000 m. gruodžio 3 d. 
Jis pradėtas Mišiomis, kurias atna
šavo kun. J. Vaišnys, SJ, prel. I. 
Urbonas, kun. A. Baniulis, SJ, ir 
kun. J. Kelpšas. Per pamaldas gie
dojo solistė N. Pemkaitė, akompa
nuojant muz. M. Motiekaičiui. Po 
pamaldų buvo oficialioji ir meninė 
programa. Jai vadovavo JC direkto
rė M. Šatienė. Pastaroji savo įvadi
niame žodyje dėkojo renginio daly
viams ir visiems prisidėjusiems jį 
suruošti. Pirmasis kalbėjo Lietuvos 
gen. konsulas Čikagoje G. Apuo
kas, iškeldamas vienuolių jėzuitų 
nuopelnus išeivijos lietuviams. Jau
nimo centras ugdė tautiškumą bei 
Lietuvos meilę jaunime bei visuo
menėje. Netiesiogiai jis prisidėjo 
prie Lietuvos išlaisvinimo. Linkėjo 
atkreipti dėmesį į naujuosius atei
vius iš Lietuvos. JAV lietuvių ben
druomenės vardu kalbėjo B. Jasai
tienė, Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė, primindama, kad šie 
namai lietuvybės išlaikymui atliko 
didelį vaidmenį. Čia vyko tautinių 
šokių, chorų, vaidinimų repeticijos, 
jaunimo sueigos, organizacijų susi
rinkimai, taip pat įvairaus pobūdžio 
kultūriniai bei visuomeniniai rengi
niai. ALTO pirm. S. Kuprys džiau
gėsi jaunimo veikla ir kvietė visus 
jungtis bendram tautiniam darbui. 
Kun. A. Baniulis, SJ, atvykęs iš Lie
tuvos vadovauti adventiniam susi
kaupimui, perdavė Lietuvos jėzuitų 
provincijolo A. Saulaičio sveikini
mus, kartu prašydamas Dievo pa
laimos darbuotojams dėl lietuvybės 
išlaikymo.

Padėką sveikinusiems pareiš
kė JC direktorė M. Šatienė, taip 
pat su dėkingumu paminėdama 
Jaunimo centro moterų vienetą, iš 
kurio valdyba susilaukia visokerio
pos pagalbčs, ir išvardindama eilę 
asmenų, talkinančių Jaunimo cent
rui. Ta proga gauta ir aukų. Lietu
vių fondo vardu $50,000 čekį įteikė 
jo atstovas K. Ječius; taip pat auko
jo Lietuvių tautiniai namai, dr. 
Leono Kriaučeliūno fondas, pavie
niai asmenys, iš viso $60,000. Už 
aukas padėkojo JC tarybos pirm. 
V. Momkus. Po oficialiosios dalies 
vyko meninė programa. Ją atliko 
sol. N. Pemkaitė, padainuodama 
lietuvių liaudies dainų ir arijų iš 
operos, akompanuojant muz. - M. 
Motiekaičiui. Po to buvo vaišės ir 
loterija.

Australija
Australijos lietuvių katalikų 

federacijos, leidžiančios laikraštį 
“Tėviškės aidai”, posėdis įvyko
2000 m. gruodžio 18 d. Melburne. 
Jame buvo svarstomi “Tėviškės 
aidų” leidimo reikalai. Nutarta juos 
ir toliau leisti, nepaisant įvairių 
sunkumų, tik nuo Naujų metų pra
džios du kartus per mėnesį. Palik
tas toks pat formatas ir ta pati $45 
metinė prenumerata. Tokiu būdu 
nuo Naujųjų metų pradžios laikraš
tis tampa dvisavaitiniu leidiniu. Pa
sikeitė ir laikraščio redakcija. Pasi
traukus redaktoriams E. Šidlauskui 
ir V. Čižauskui, nauja redaktore 
pakviesta L. Geštautienė. Buvusi 
Sibiro tremtinė, 1996 m. atvyko į 
Australiją, apsigyveno Melburne, 
įsijungė į Lietuvių bendruomeninę 
veiklą, tapdama ir “Tėviškės aidų” 
bendradarbe. (“Tėviškės aidai”
2001 m. 1 nr.).

Lenkija
Praėjusių metų pabaigoje 

Punske vyko Lenkijos lietuvių etni
nės kultūros draugijos (LLEKD), 
įsisteigusios prieš dvejus metus, an
trasis suvažiavimas. Jame dalyvavo 
folkloro ansambliai, liaudies meis
trai, tradicinės kultūros puoselėto
jai, Lietuvos liaudies kultūros ir 
Vilniaus etninės veiklos centro at
stovai, Vilkaviškio folkloro an
samblis “Sūduviai”, skulptoriai, 
medžio drožėjai. Taip pat dalyvavo 
Punsko valsčiaus vadovybės, Suval
kų regioninės kultūros namų atsto
vai ir kt. Draugijos pirm. A. Vaice
kauskienė savo pranešime pažymė
jo, kad per tuos dvejus metus buvo 
stengtasi atlikti kuo daugiau suma
nytų darbų. Šiuo metu draugija 
globoja tris folkloro ansamblius: 
“Gimtinė”, “Alma”, “Šalcinėlis”, 
buria liaudies meistrus, sudaro są
lygas vienetams ir pavieniams as
menims dalyvauti įvairiuose folklo
ro renginiuose Lenkijoje ir Lietu
voje. Surengiamos Joninės prie Sei
vų ežero. Įvairūs ansambliai galėjo 
dalyvauti folkloro festivalyje “Tek 
saulužė ant maručių” Nidoje. 
Draugija užsiima ir leidyba. Išleis
tos dvi garsajuostės, viena kompak
tinė plokštelė, parengiami folkloro 
skyriai “Aušros” leidiniams. Rūpi
namasi ir savišvietos reikalais. Pra
eitų metų gegužės mėn. Lietuvos 
liaudies kultūros centro, Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentas 
prie Lietuvos valdžios bei Lenkijos 
lietuvių etninės kultūros draugijos 
pastangomis Vilniuje vyko semina
ras, skirtas užsienio lietuvių folklo
ro ansamblių vadovams. Suvažiavi
me priimtas nutarimas įsteigti Etni
nės kultūros centrą, kaip savaran
kišką draugijos vienetą, ir pavesta 
draugijos valdybai pradėti ir ūkinę 
veiklą. Išrinkta valdyba: pirm. A. 
Vaicekauskienė, vicepirm. V. Bat- 
vinskas, sekr. P. Vitkauskas, nariai 
- N. Sidarienė, A. Šuščėvičius.

Britanija
Škotijos lietuviai, kaip rašoma 

“Europos lietuvio” 2001 m., 1 nr. 
minėjo juos aptarnaujančio kun. J. 
McAndrew 40 m. kunigystės sukak
tį. Jis, įšventintas kunigu, daug metų 
darbavosi kaip misijonierius Afri
koje ir 20 metų rūpinasi lietuvių 
sielovada. 2000 m. gruodžio 2 d. 
Glasgovo Blessed John Scot šven
tovėje sukaktuvininkas atnašavo 
Mišias. Po pamaldų parapijos salė
je prie gražiai papuoštų stalų pasi
vaišinta, pasveikintas sukaktuvinin
kas, sugiedota “Ilgiausių metų”. 
Gruodžio 21 d. Mišios buvo auko
jamos Holy Family Mossed švento
vėje. Po jų vaišės vyko Lietuvių 
klubo patalpose. Vėl sukaktuvinin
kas buvo pasveikintas, Lietuvių klu
bo ir Šv. Kazimiero draugijos vardu 
įteikta dovanų. Lietuviai džiaugiasi 
kun. J. McAndrew veikla ir linki, 
kad jis jiems ilgai vadovautų.

Tame pačiame “Europos lietu
vio” numeryje rašoma ir apie lietu-, 
vių klubo veiklą Glasgove. Klubo 
valdyba surengė pensininkų vakarą, 
kuriame pavakarieniauta, pasišok
ta, palošta “bingo”. Klubas paskyrė 
£500 Lietuvių kolegijai Romoje, 
£500 svarų pasiuntė seselei karme- 
litei Mary Joseph į Paštuvą Lietu
voje prižiūrinčiai vaikų ligoninę, 
£50 taipgi skyrė vaikų ligoninei 
Kinross vietovėje. Sės. Mary Jo
seph gimė Bellshill vietovėje Škoti
joje. Mama ir močiutė išmokė 
mergaitę kalbėti lietuviškai. Kar- 
meličių vienuolynas Škotijoje pa
siuntė sės. Mary Joseph į Lietuvą 
įsteigti karmeličių vienuolyną Paš- 
tuvoje, Lietuvoje. J. Andr.

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

UnpĄT TT X” LIETUVIŲ KREDITO
A zAJ-'AVrV KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

Tel. 905 544-7125

IvUKYS
BALTIC EXPEDITING

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦ 
Prieš atvažiuodami ar norėdami daugiau 

informacijos nrašom skambinti
Genei Kairienei (905) 643-3334

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

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

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

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS

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

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

kasd. pal. čekių sąsk. iki......... 2.50%
santaupas................................... 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk..........2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.......................4.00%
180 dienų indėlius.................... 4.00%
1 m. term, indėlius.................. 4.25%
2 m. term, indėlius.................. 4.50%
3 m. term, indėlius.................. 4.60%
4 m. term, indėlius.................. 4.75%
5 m. term, indėlius.................. 5.00%
RRSP ir RRIF
(Variable).................................... 2.50%
1 m. ind............................ .-...........4,50%
2 m. ind.........................................4.60%
3 m. ind.........................................4.75%
4 m. ind.........................................4.85%
5 m. ind.........................................5.00%

Asmenines nuo.............7.80%
nekiln. turto 1 m............ 7.15%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

į Sudbury Ontario

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

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


Vatikano radijas, turintis ir lietuvių skyrių, mini 70 metų sukaktį. Iš 
kairės: mons. Pacelli (busimasis Pijus XII), radijo išradėjas Marconi ir 
popiežius Pijus XI Vatikano radijo atidarymo iškilmėje 1931 m. 
vasario 12 d.

Laiškas redaktoriams

Atsisveikinant su šeimos tėvu, savanoriu, lakunu
A. a. aviacijos pulkininkas Česlovas Januškevičius 1901-2001

Velionis gimė 1901 m. spa
lio 15 d. Šiaulių apskrityje, Lin
kuvos valsčiuje Ruponiuose. Jo 
tėvai ten turėjo gana didelį ūkį. 
Česlovas išaugo su. trimis bro
liais ir viena seserimi. Pragyve
no juos visus.

Sulaukęs septynerių ar aš- 
tuonerių metų amžiaus buvo 
nuvežtas į mokyklą Linkuvoj. 
Pasakojo, kad mokykloje buvo 
mokoma rusų kalba ir vaikams 
buvo draudžiama kalbėti lietu
viškai, net pertraukų metu. Už 
kalbėjimą lietuviškai ne kartą 
buvo mokytojų baustas. Todėl 
jo tėvai jį iš mokyklos atsiėmė ir 
samdė mokytoją mokyti na
muose.

Prasidėjus Pirmajam pasau
liniam karui, kartu su savo ma
ma, broliais ir seserimi pasitrau
kė nuo vokiečių fronto į Petra
pilį pas dėdę. Ten lankė viduri
nę mokyklą. Gerai išmoko rusų 
kalbą. Grižęs į tėviškę, savo tė
vo paskatintas ir, kaip pats pa
sakojo, labai užpykęs ant gaujos 
bolševikų, kurie iš tėvo atėmė 
geriausius arklius, prisijungė 
prie netoliese organizuojamo 
būrio vyrų apsaugai nuo siau
čiančių plėšikavimų. Netrukus 
tas vyrų būrys tapo atgyjančios 
Lietuvos kariuomenės dalimi.

Lietuvos kariuomenės tar
nybos lape įrašyta, kad Česlovas 
Januškevičius 1919 m. liepos 31 
d. įstojo į Karo mokyklą savano
riu ir buvo paskirtas į kuopą 
mokiniu. Jam buvo 17 metų. 
Karo mokyklą baigė tų pačių 
metų gruodžio 16 d. antroje ka
ro mokyklos laidoje (kartu su 
buvusiais torontiškiais a.a. Jonu 
Matulioniu ir a.a. Feliksu Sen
kum). Pakeltas į pėstininkų lei
tenanto laipsnį buvo paskirtas į 
Joniškėlio batalioną. 1920 m. 
dalyvavo nepriklausomybės ko
vose prieš lenkus Vilniaus kraš
te. Už pasižymėjimą mūšiuose 
apdovanotas Vyčio kryžiumi.

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, velionis liko kariuome
nėje, tačiau domėjosi skraidymu 
ir nuo 1923 m. perėjo į besiku
riančią karo aviaciją. 1923-21 m. 
laikotarpyje baigė aviacijos kari
ninkų kursus ir tarnavo pirmo
joje naikintuvų eskadrilėje. 
Kaip aprašyta Lietuvos karinės 
aviacijos istorinių nuotraukų al
bume, buvo ypatingai gabus la
kūnas, todėl 1927 m. buvo pa
skirtas instruktorium mokomo- 
jon eskadrilėn; nuo 1932 m. - 
mokomosios eskadrilės vadu. 
Buvo išmokęs anglų kalbą. 1934 
m. Didžiojoje Britanijoje baigė 
skraidymo ir aklojo pilotavimo 
instruktorių kursą. 1935 m. bū
damas mokomosios grupės va-

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais 

du, pertvarkė lakūnų mokymo 
sistemą.

Be einamųjų pareigų 1937- 
38 m. laikotarpyje jam buvo pa
tikėtas užsienyje perkamų lėk
tuvų išbandymas ir jų atskraidi- 
nimas į Lietuvą. 1939 m. parašė 
ir išleido skraidybos vadovėlį. 
Tais pačiais metais aviacijos 
pulkininko laipsniu išėjo į at
sargą.

Pasitraukęs iš aktyvios tar
nybos susitarė valdyti ir sutvar
kyti savo uošvio dr. Jono Ston
kaus ūkį Laukžemėje prie Dar
bėnų. Deja, jo ūkininkavimo lai
kotarpis buvo labai trumpas, ir 
visa šeima naujos sovietinės val
džios pareigūnų buvo iš to ūkio 
išvaryta. Nuo 1941 m. pavasario 
iki karo su Vokietija pradžios 
slapstėsi, nors, kaip vėliau pa
aiškėjo iš rastų sąrašų vokie
čiams užėmus Lietuvą, su šeima 
turėjo būti ištremtas tik antroje 
trėmimų bangoje.

Vokiečių okupacijos laiko
tarpyje gyveno Laukžemėje. 
1944 m. Lietuvos Vietinės rink
tinės vado generolo Plechavi
čiaus buvo paskirtas Kretingos 
komendantu. Kai savanoriams, 
įstojusiems į VR Kretingoje pri
trūko maisto, jis iš savo ūkio pa
rūpino ir jautį ir miltų duonai. 
Kai paaiškėjo, kad VR buvo lik
viduojama, paleido visus savo 
žinioje Kretingoje buvusius sa
vanorius, sudegino jų sąrašus ir 
kurį laiką slapstėsi nuo Gesta
po. Per visą vokiečių okupacijos 
laikotarpį gyvendami Laukže
mėje, Česlovas su žmona Ona 
priglaudė ir išsaugojo žydų kil
mės moterį.

Iš Lietuvos su įvairiais nuo
tykiais pasitraukė 1944 m. spa
lio mėnesį. Pasibaigus karui, 
pradžioje gyveno Wiesbadeno ir 
vėliau Kassel-Mattenbergo DP 
stovyklose. Į Kanadą atvyko 
1949 m. žemės ūkio darbams. 
Neradus darbo su pakankamu 
atlyginimu šeimai išlaikyti, Ka
nados imigracijos tarnybos buvo 
atleistas nuo įsipareigojimo 
dirbti žemės ūkyje su leidimu 
susirasti bet kokį kitą darbą. 
Apsigyveno Montrealyje. Pra
džioje dirbo įvairius darbus, vė
liau iki pensijos dirbo sandėli
ninku “Aviation Electric” įmo
nėje.

Turėjo palinkimą į meną 
bei muziką. Laisvalaikiu ir vė
liau išėjęs į pensiją nutapė ne
mažai aliejaus ir akvarelės pa
veikslų. Labai mėgo mozaikos 
kūrybą - sukūrė įvairių temų 
paveikslų, stilizuotų vyčių, Lie
tuvos miestų herbų. Jo mozai
kose ne visi vyčiai buvo atkreipti 
į kairę kaip įprasta, ar kaip jis 
sakydavo - į vakarus; yra sukū
ręs vyčių, atkreiptų prieš priešą 
rytuose.

Nenuostabu, kad savo be
veik vieno šimtmečio gyvenime 
buvo liudininkas ar įvykių daly
vis, apie kuriuos mes, vėliau at
siradę, skaitom istorijos vadovė
liuose. Iš vaikystės prisiminė 
kaip raitų kazokų būrys ratu bu
vo apsupęs jų ūkio sodybą. Ka
zokai ieškojo, bet nerado ten 
paslėpto asmens, kuris apylin-

Kai tik pasitaiko proga, vi
suomet skaitau Jūsų leidžiamą 
laikraštį “TŽ” - labai įdomų, 
aukštos kultūros ir žaviuosi Jūsų 
pasišventėlišku darbu lietuvybės 
ir Lietuvos labui. Tad gaila, kad 
praėjusių metų rugpjūčio 15 d. 
numerio 7 p. Vytauto Dyvo 
straipsnyje “Komunistų partija 
ir aukštosios mokyklos” prasly
do nieko nepagrįstas teiginys, 
kad, girdi, A. Liekio 1996 m. iš
leistoje knygoje “LKP agonijos 
kronika”, priešingai negu recen
zuojamoje apie Kauno politech
nikos instituto partinę organiza
ciją, nesiremiama dokumentais, 
o tik teiginiais “girdėjau”, “kaž
kas sakė” ir pan.

Mano knygoje nėra nė žo
džio apie aukštųjų mokyklų par
tines organizacijas. Tais metais 
buvo išleisti du “LKP agonijos 
kronikos” tomai (trečiasis, skir
tas nepriklausomos Lietuvos 
“kruvinosiom dienom”, dėl lėšų 
trūkumo dar neišspausdintas).

Tad apie kurį tomą kalba 
Dyvas? Primenu, pirmasis to
mas buvo skirtas Lietuvos parti
nės organizacijos (taip vadinta 
visa LKP, kurią sudarė apie

Aviacijos pulkininkas 
ČESLOVAS JANUŠKEVIČIUS 

(1901-2001)
kės vaikus mokė skaityti bei ra
šyti ir gal buvo įsivėlęs į 1905 m. 
pasipriešinimą prieš caro val
džią. Rusijos revoliuciją 1917 
metais išgyveno Petrapilyje, ma
tė Leniną.

Keletą sykių jam pasisekė 
išvengti mirtino pavojaus. Ne
priklausomybės kovose prieš 
lenkus buvo pamuštas netoliese 
sprogusio artilerijos sviedinio. 
Po avarijos 1928 m. buvo išgel
bėtas iš degančio lėktuvo; naktį 
vežimui parvirtus - iš po arklių 
kojų. Labai mėgo aukštąjį pilo
tažą (figūrinį skraidymą) ir 
sklandymą. Dalyvavo motociklų 
rungtynėse.

Polinkio visuomeniniam gy
venimui neturėjo, tačiau daug 
metų rėmė Lietuvos laisvinimo 
darbus. Buvo aukštaitis, bet 
ypatingai daug dėmesio skyrė 
Mažajai Lietuvai. Daug skaitė, 
buvo labai gerai susipažinęs su 
Lietuvos istorija. Niekuomet 
nepriklausė jokiai politinei par
tijai ar grupuotei.

Visą gyvenimą buvo labai 
atsidavęs savo žmonai Onai, su 
kuria išgyveno 69 metus. Jo atsi
davimas savo šeimai gal geriau
siai išreikštas pasisakymu 1944 
m. Bėgant iš Lietuvos, staiga 
priartėjus rusų frontui prie Pa- 
langos-Klaipėdos plento, reikė
jo traukti per laukus Girulių ir 
jūros link. Temstant netikėtai 
buvo' privažiuotas geležinkelis, 
ant kurio, kiek akis matė, į abi 
puses, stovėjo prekiniai vago
nai. Tarpo tarp vagonų, pro ku
rį būtų buvę įmanoma perva
žiuoti į kitą pusę, nesimatė. Tuo 
metu keli kartu keliavę asmenys 
įtaigojo, kad rusų rankose jam 
gresia sušaudymas ir kad jis tu
rėtų palikti šeimą ir vienas 
traukti į Vakarus. Jo atsakymas: 
“Savo šeimos aš niekada nepa
liksiu”. Tuo principu jis pavyz
dingai vadovavosi visą savo gy
venimą.

Česlovas Januškevičius mirė 
2001 m. sausio 19 d. Montrealy
je, kur jo palaikai buvo sudegin
ti. Iš ten buvo atvežti į Torontą 
ir palaidoti sausio 29 d. Šv. Jono 
lietuvių kapinėse Mississaugoje, 
po gedulinių Mišių . Prisikėli
mo parapijos šventovėje. Liūde
syje liko žmona Ona, dukra 
Gražina, sūnūs Tadas ir Česlo
vas, vaikaičiai Tomas, Gailė ir 
Romas. Č.K.J.

int skaitytą 
2000 pirminių organizacijų, iš 
kurių viena ir buvo recenzuoja
moje knygoje aprašoma KPI 
partinė organizacija), atskyri
mui nuo SSKP ir pavertimo jos 
jei ne kovotoja dėl Nepriklauso
mos Lietuvos, tai nors ir ne jos 
priešu (reorganizavimo į social
demokratinio tipo partiją), o 
taip pat to priežasčių nušvieti
mui, antrasis - LKP nusikaltimų 
Nepriklausomai Lietuvai ir lie
tuvių tautai aprašymui. Nei pir
mame, nei antrame tome nebu
vo nagrinėta nė viena taip va
dinta pirminė partinė organiza
cija.

Jau ir dėl to, kad knygos 
išleidimo metu daugelio aprašo
mų įvykių ir procesų dalyvių bu
vo gyvi, o neretas vėl aukšton 
kėdėn atsisėdęs, dėl kiekvieno 
netikslaus teiginio galėjau būti 
teisiamas, tai ir mano nurodyto
siose knygose nėra nė vieno tei
ginio, nepagrįsto dokumentais. 
Bet kadangi popieriai ir dega, ir 
neretai dingdavo dar archyvų 
prieangiuose, todėl kai kurių jų 
ir neskubėjome jiems perduoti, 
nemažai jų tebesaugoma asme
niniuose archyvuose, yra proku
ratūroje.

Be to, kadangi man pačiam 
teko dalyvauti prie pačios SSKP
“iškastravimo” idėjos gimdymo 
dar okupacijos metais, o Atgi
mimo metais kurį laiką būti tos 
idėjos tarp sąjūdinės inteligenti
jos įgyvendintojų koordinato
riumi, todėl, manau, turėjau tei
sę ir knygoje kai kuriais klau
simais ir savo nuomonę išsakyti.

Beje, pačiu didžiausiu nusi
kaltimu SSRS visais laikais buvo 
jau net kėsinimasis į SSKP “ne
kaltybę”, tuo tarpu jau mūsų 
pirminiuose LKP pertvarkymo 
dokumentuose “komunistiško” 
bebuvo likę tik partijos pavadi
nime - buvo visiškai paneigtos 
ir atsisakyta marksizmo-leniniz
mo dogmų, pirmiausia akcenta
vus, kad savarankiškos, nuo 
SSKP atsiskyrusios LKP tikslas 
- atkurti Nepriklausomą Lietu
vos valstybę. Tad ir nenuostabu, 
kad buvome tarp juodinamų net 
išsikovojus Nepriklausomybę 
(beje, dar rašant “LKP agoni
jos” pirmąjį tomą, prokomunis
tiniame laikraštyje vienas buvęs 
LKP CK darbuotojas paskelbė, 
kad tuo savo darbu noriu “sufal
sifikuoti istoriją”, nors, rodos, 
apie rašomą knygą ir nesigyriau; 
buvo mėginta sudaryti ir bau
džiamąją bylą už “nesantaikos 
tarp tautų kurstymą” ir pan.).

Lietuvos partinės organiza
cijos atskyrimas nuo SSKP ir 
pertvarkymas į savarankišką, so
cialdemokratinio tipo partiją, 
buvo didžiulis smūgis visai 
SSRS, pagreitinęs jos griuvimą; 
Be to, tai sudarė galimybę pasi
rinkti “su kuo toliau eiti” ir dau
geliui buvusių LKP narių: tar
nauti okupantams ar eiti drauge 
su tauta, įsijungti į Nepriklauso
mos Lietuvos atkūrėjų gretas?

Tik maža dalis lietuvių liko 
ištikimi SSKP - M. Burokevi
čiaus vadovaujamame jos pada
linyje, o apie 200,000 buvusių 
LKP narių ir daugiau kaip 
600,000 “partijos pamainos” - 
komjaunuolių pasirinko Nepri
klausomos Lietuvos idealą (ar 
jau bent viešai prieš jį nestojo).

Ir vargiai šiandieną būtume 
nepriklausomi, jeigu visi tie 
LKP ir VLKJS nariai - vos ne 
trečdalis Lietuvos gyventojų, 
būtų likę “ištikimais marksisti- 
nei-lenininei partijai”, tikrais 
okupantų partijos nariais. Beje, 
ir tarp sausio 13-ąją Vilniuje 
prie televizijos bokšto žuvusiųjų 
ir 605 sužeistųjų, buvę komjau
nuoliai ir LKP nariai sudarė 
apie 70%. (Ir nė vieno žinomes-

nio disidento, patriotinių partijų 
vadovų, pagaliau nesiteikė at
vykti nė vienas ir Atkuriamojo 
seimo narys. Bent man ir kole
goms ten tokių neteko matyti ir 
vėliau surasti). Tai parodo, kaip 
klysta tie, kurie norėtų matyti 
buvus Lietuvoje tik patriotus ir 
okupantų tarnus, suskirstyti vi
sus į “savus” ar “priešus” tik pa
gal buvusią partinę priklauso
mybę.

Įdomu, kad sakinius apie 
mane iš Dyvo straipsnio per
spausdino ir čikagiškis “Techni
kos žodžio” žurnalas. Beje, dyvu 
dyvų ir kitoje mielųjų tautiečių 
spaudoje dar pasitaiko. Taip už
pernai “Akiračių” mėnraštis ap
skelbė (aut. Vyt. Gedrimas), 
kad aš sovietinės okupacijos 
metais vos ne admirolas buvęs - 
dirbęs “sovietinio laivyno kom- 
sorgu” ar dar kuo ten, nors ne
teko girdėti, kad iš viso būtų 
buvęs toks etatas. O aš buvau 
išplaukęs po antrojo kurso tik 
su žvejybos laivu jūreiviu, kad 
kiek užsidirbčiau tolimesnėm 
studijoms. Bet, įdomiausia, kad 
nors “Akiračių” rengimo spau
dai metu kaip tik Čikagoje, Li
tuanistikos centre, rinkau doku
mentus monografijai apie 1941 
m. Birželio sukilimą ir Lietuvos 
laikinosios vyriausybės darbą ir
akiratiečiai, jeigu nebūtų vado
vavęsi tik savais nukaršusiais 
partiniais interesais ir negražiu 
noru apipilti purvu, galėjo bent 
paskambinti, pasiteirauti, kad 
paskui neklaidintų savo skaity
tojų. Tačiau, pasirodo, ne tik 
Lietuvoje, bet ir pas Jus, Ameri
koje, bent kaip susidariau nuo
monę iš “Akiračių”, irgu būna, 
kad pasirenkami kai kurie ir 
bolševikinio susidorojimo meto
dai - bolševikai, neturėdami ki
tų argumentų, dažnai pasmerk
davo žmogų paskelbdami, esą 
jis “buržuazinis necionalistas”, 
buvęs ar esamas “buržujų tar
nas” ar pan. - pagal išankstines 
nuostatas, klasikiniu principu 
suskirsčius žmones į savus ir 
priešus. Į bet kokius tokio pa
smerktojo argumentus bolševi
kai nebekreipdavo dėmesio, o ir 
jo pavardė negalėdavo būti mi
nima spaudoje; būdavo, kad 
žmogaus sutrynimu! panaudo
davo ir užsienio spaudą - ten 
dirbantys agentai paskelbdavo 
kokį falsifikuotą straipsnį, o 
paskui jau kaip rimtą perspaus
dindavo savo “partiniuose orga
nuose” - laikraščiuose.

Na, bet nesupraskite, jog vi
sa tai rašau, norėdamas išlieti 
savo nepasitenkinimą dėl pa
reikštos Jūsų laikraštyje pasta
bos, ar apkalbų, bet, patikėkite, 
niekada į jas nekreipdavau di
desnio dėmesio, nes visur yra 
piktanorių žmonių, kurie visada 
suranda ir su kuo, ir už ką nu
plakti, kad pagaliau tuo pasitei
sintų ir sau dėl kūrybinės impo
tencijos ar pan. Rašau, nes labai 
norėčiau, kad ir toliau nepri
klausomoje Lietuvoje išeivijos 
spauda būtų moraliniu pavyz
džiu; labai norėčiau sužinoti 
adresą Jūsų korespondento Vy
tauto Dyvo (minėtojo Vyt. Ged
rimo dar negavau), nes norė
čiau jo atsiprašyti už tas įtarias 
mintis, kurias man sukėlė bu
vusiame KGB archyve rasti 
duomenys apie labai veiklų jų 
agentą (ne kartą apdovanoto už 
“lietuvių buržuazinių naciona
listų demaskavimą Lietuvoje ir 
užsienyje”) tokia pat pavarde ar 
slapyvarde (kartais ir minėtojo 
Vyt. Gedrimo) - labai norėčiau 
jam nusiųsti ir savo išleistas 
knygeles, kad ateityje galėtų jas 
recenzuoti jau perskaitęs.

Nuoširdžiai Jus gerbiąs ir 
“Tėviškės žiburiams” dar giles
nių vagų lietuvybės baruose lin
kįs - Dr. Algimantas Liekis
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Vilniaus televizijos bokštas, kurį 1991 m. sausio 13 d. gynė lietuviai 
nuo besiveržiančių sovietinių tankų Nuotr. G. Kurpio

Gydomoji muzika
DR. VYTAUTAS MEŠKA

Viena tinkamiausių priemo
nių gyvenimo džiaugsmui bei 
sveikatai palaikyti, o kartais net 
ir susigrąžinti, yra muzika. Šia
me labai sudėtingame procese 
reikšmingos tokios muzikos 
funkcijos:

1. Tvarkomoji funkcija yra 
pagrįsta autogenine treniruote, 
kuri padeda reguliuoti jausmų, 
emocijų būseną. Individas (kaip 
sveikas, taip ir sergantysis bei 
negalią turintis asmuo) sukaupia 
dėmesį ne tiek į savo kūną, bet, 
muzikos pagalba, ir į dvasią.

2. Skatinamoji. Šiai muzi
kos funkcijai išryškinti parenka
mi ryškesnio ritmo ir greitesnio 
tempo melodingi kūriniai, kurie 
sukelia norą judėti. Žinant rau
menų - vidaus organų sistemos 
reguliacinę reikšmę (normina 
vidaus organų veiklą, sukelia 
galvos smegenų didžiųjų pusru
tulių žievėje apsauginio sujaudi
nimo židinį, pagerina fiziologi
nę, psichologinę ir socialinę 
adaptaciją), darosi aišku, kodėl 
tokie muzikos kūriniai padeda 
įveikti slogią nuotaiką, grąžina 
gyvenimo džiaugsmą, pasitikėji
mą savo jėgomis, įgalina atsi
kratyti įvairių psichopatologinių 
kompleksų, tarp jų ir nepilna
vertiškumo.

3. Aktyvinamoji. Veržlus 
muzikos charakteris uždega pa
cientus, žadina jų dvasines jė
gas, emocijas, stiprina valią. Šio 
pobūdžio muzikos kūriniai 
rekomenduojami atsiradus apa
tijai, uždarumui, susiaurėjus in
teresų ratui, silpstant mąstymui 
bei intelektui.

4. Raminamoji. Klausantis 
lėtos lyrinės melodijos, kiek 
nostalgiškos muzikos, atsipalai
duojama, sumažėja irzlumas, 
nemotyvuoto nepasitenkinimo 
jausmas, kartais ir nerimas, 
grįžta gera, džiugi nuotaika.

XVII - XIX amžių medici
nos praktikoje muzika naudo
jama jau gana plačiai. XX a. 
penktame dešimtmetyje gydy
mu muzika ypač susidomėta 
Švedijoje ir JAV. 1971 m. įsteig
tas Šveicarų muzikos terapijos 
koordinavimo centras. Šiandien 
muzikos terapija yra plačiai 
naudojama Didžiosios Britani
jos, JAV, Australijos, Japonijos 
psichoneurologijos, psichosoma- 
tikos ir vidaus ligų klinikose.

Nuo 1980 m. gydomasis 
muzikos poveikis pradėtas tirti 
ir Kurortologijos mokslinio tyri
mo laboratorijoje. 1983 m. 
Druskininkuose mūsų “Litera
tūros ir meno” savaitraščio ini
ciatyva surengtame apskrito sta
lo pasitarime šią problemą nuo
dugniai svarstė muzikologas 
prof. dr. V. Landsbergis, meno
tyros daktarė A. Jurgutytė, filo
sofas prof. dr. K. Stoškus, psi
chologas doc. dr. J. Lapė ir šių 
eilučių autorius.

Remiantis atliktų darbų re
zultatais, muzikos terapiją imta 
plačiai taikyti Lietuvos kurortų 
sanatorijose, gydant kūno ligas, 
neuroreguliacinius sutrikimus, 
reabilituojant neįgaliuosius. Iš
samius tyrimus šiuo klausimu 

vykdė A. Jurgutytė, paruošusi 
daktarės disertaciją “Gydomasis 
muzikos poveikis: istorija, tai
kymas, perspektyva” (Vilnius, 
1990). Štomatologijoje veiks
mingai muziką taiko Druskinin
kų kurorto gydytoja G. Janic- 
kienė. Šie darbai buvo teigiamai 
įvertinti ir tarptautiniuose kon
gresuose, o svarbiausia - davė 
apčiuopamų, naudingų rezulta
tų, harmonizuojant pacientų ir 
neįgaliųjų somatinę, emocinę 
bei intelektinę sferą.

“Tikroji” gydančioji muzika 
yra gana sudėtinga, ir ją aprėpti 
nelengva. Tačiau visais atvejais 
svarbiausia laikytis psichiatro ir 
neurologo prof. dr. V. Bechte- 
revo metodo: pirmiausia pa
cientui teikiami tokie muzikos 
kūriniai, kurie turėtų atitikti pa
ciento psichologinę, ypač emo
cinę ir jausmų, būseną, jo nuo
taiką. Vėliau muzikos pobūdis 
nuosekliai keičiamas, stengian
tis sukurti jausmų būseną.

Nepriklausomai nuo V. 
Bechterevo japonų rašytojas 
Kobo Abė taip pat tvirtina šį 
teiginį. Savo knygoje “Svetimas 
veidas” jis rašo: “Kai man ne
siseka darbas, pasirenku muzi
ką, labiausiai atitinkančią ne
darbingą nuotaiką. Jei man rei
kią kurį laiką paliauti mąsčius - 
ugningas džiazas; jei aš noriu vi
sas įsitempti - mąslingas Barto
kas; jei trokštu patirti vidinę 
laisvę - L. van Beethovenas; jei 
turiu dėl ko nors susikaupti - 
skriejantis spirale Mocartas; na, 
o Bachas - pirmiausia, kai rei
kalinga dvasios ramybė”.

Kurortologijos mokslinio 
tyrimo laboratorija yra paruo
šusi sudėtingos įvairių kompozi
torių muzikos receptus, skirtus 
įvairioms dvasios ir psichosoma
tinėms ligoms gydyti. Gydymui 
gerai tinka lietuvių lopšinės, 
netgi raudos, melodingi popmu
zikos kūriniai, chorinės dainos, 
ištraukos iš populiarių operų. 
Ilgamečio Vokietijos lietuvių 
katalikų misijos sielovados va
dovo, žinomo “Caritas” veikėjo, 
šiandien gyvenančio ir aktyviai 
dirbančio Kaune prelato K. 
Senkaus įsitikinimu, muzikos 
terapijai tinka ir sakralinė mu
zika, ypač klausantis jos šven
tovėje, kur visada gera akustika.

Daug iniciatyvos, bendra
darbiaudama su norvegų spe
cialistais, šioje srityje rodo ir 
atlieka nemažą darbą Lietuvos 
ugdomosios muzikos terapijos 
sąjungos pirmininkė V. Aleksie
nė. 1994 m. įsteigtos Lietuvos 
alternatyvaus muzikinio ugdy
mo centro “Credo” muzikos 
mokyklos klasės neįgaliems vai
kams, o nematantiesiems - mu
zikos mokykla “Lyra”.

Visada prisimenu žymaus 
kardiochirurgo akademiko pro
fesoriaus A. Marcinkevičiaus 
žodžius: “Gyvenime - ir svei
kam, ir sergančiam - reikia dau
giau muzikos”. Tačiau teisinga 
ir tai, kad ypač mūsų dienomis 
daug kam stinga tokios mu
zikos, kurią sukelia žvaigždėtas 
dangus, plaukiantys debesys, 
medžių lapų ir lietaus lašų 
šnabždesys.
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Klaipėdos kraštas. Paskutinis medinis krikštas - tokių būta daug 
krašto kapinėse Nuotr. M. Purvino, 2000.VI
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Mažosios Lietuvos enciklopedija II
DR. ANTANAS BALAŠAITIS

Mažosios Lietuvos kančios
Straipsniuose Architektūra ir 

Architektūros paveldas lietuvi
ninkas doc. dr. Martynas ir Ma
rija Purvinai taip apibūdino bu
vusį Mažosios Lietuvos krašto
vaizdį: “Tvarkingos nemažos 
kaimų sodybos su dažnai mūri
niais, čerpėmis dengtais pasta
tais, puošniais kapitališkais na
mais tankiai apstatyti miesteliai 
formavo V. Europai būdingą 
krašto vaizdą”... “Savitą M. 
Lietuvos a. raidą ir patį jos gy
vavimą galutinai nutraukė 1945 
sovietinė okupaciją”. Prasidėję 
pertvarkymai pakeitė miestų se
namiesčius: Klaipėdoje dešinįjį 
Danės krantą. “Dėl ideologinių 
nuostatų kurtas visiškai naujas 
Karaliaučiaus centras - išgriau
tos visos praeities liekanos, sta
tyti sovietinės a. pastatai, at
spindintys totalitarinio režimo 
ideologiją”. >

Apie paveldą rašoma: “Oro 
antskrydžiai ir mūšiai palietė tik 
dalį krašto gyvenviečių (Klaipė
da, Karaliaučius). Dauguma se-

Didysis lietuvis Vladas Pūtvis I
Kaip ir dr. Vincas Kudirka, jaunystėje nesidomėjo Lietuva, bet paaugęs tapo plataus 

masto patriotu, darbavosi lietuvių tautos gerovei, tapo Lietuvos šaulių sąjungos 
steigėju, stiprinusiu tautos atgimimą ir valstybės gynybą

nųjų pastatų 1945 dar stovėjo. 
Ištuštėjęs kraštas ir išlikusios 
gyventojų sodybos buvo plėšia
mos..., mediniai pastatai buvo 
ardomi malkoms... Labiausiai 
nukentėjo okupaciniam režimui 
“kenksmingi” objektai: bažny
čios, paminklai ir kapinių įran
ga. Buvo nugriauta Klaipėdos, 
Priekulės, Paleičių ir kt. bažny
čios, dauguma šventovių Kara
liaučiaus krašte”. Praėjus ke
liems metams po karo buvo su
sprogdinta mažai tenukentėjusi 
Tolminkiemio bažnyčia.

Sovietiniai kariai sakė K. 
Donelaičio vietas po karo tyri
nėjusiam D. Štembokui norėję 
pažiūrėti, kaip būna karo metu 
(orig. kak na vojne byvajet). Vė
liau Lietuvos lėšomis ji atstatyta 
ir 1979 m. įrengtas K. Done
laičio memorialinis muziejus. 
Straipsnis baigiamas priekaištu 
paminklosaugos vadovams už 
abejingumą, jų manymu, “sveti
mam” architektūros paveldui.

Negalima ramiai skaityti 
Vytauto Šilo, Martyno Purvino, 
Algirdo Matulevičiaus straips
nių etninis valymas, etnocidas, 
genocidas, germanizacija. Iš jų 
patiriame šio krašto gyventojų 
lietuvininkų vargus, kančias ir 
tragišką likimą. Mažosios Lietu
vos vokietinimas prasidėjo nuo 
kryžiuočių užkariavimo, kai 
1310 m. Ordino magistro įsaky
mu buvo liepta išmokti vokiečių

spalio 9 d. prie Verdainės ėmė 
traiškyti besitraukiančių civilių 
gyventojų vilkstines ir žudyti 
žmones. Spalio 21 d. trumpam 
užėmę Nemerkiemio bažnytkai
mį prie Gumbinės, paliko šiur
pų vaizdą. Atbloškę atgal sovie
tinius dalinius, grįžę vokiečių 
kariai čia rado sušaudytus 50 
prancūzų karo belaisvių ir iš
prievartautas bei nužudytas 72 
moteris. Masinės žudynės prasi
dėjo 1945 m. sausio 13 d. Rau
donajai armijai visu frontu įsi
veržus į Rytprūsius.

Atsksirais straipsniais pami
nėti ir etnocido bei genocido 
įkvėpėjai ir įsakytojai. Tai Prūsi
jos karalius Friedrichas Wilhel- 
mas III, Vokietijos kancleris O. 
von Bismarckas. Ypač pasižy
mėjo karo korespondentas Uja 
Erenburgas, tarnavęs gen. I. 
Černiachovskio vadovaujamo II 
Gudijos fronto štabe. Štai jo 
1945 m. sausio mėn. atsišauki
mo kareiviams kreipiniai: “Žu
dykite, žudykite, juk nėra tokio 
tarp jūsų, kuriam būtų nekaltų 
vokiečių. Kalti visi - ir gyvieji, ir 
negyvi. Sekite draugo Stalino 
direktyva - prievartaukite vo
kietes ir tokiu būdu palaužkite 
jų rasinį išdidumą”. Tam pritarė 
ir pats fronto vadas generolas, 
viename įsakyme kariams rašęs: 
“Iš fašistų krašto turi likti dy
kuma”.
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Buvę Vilniaus lietuvių visuomenės veikėjai (iš kairės) P. Vileišis, A. 
Smetona, I). Malinauskas, P. Matulionis 1921 m. Kaune

Iš užmaršties prikeltas veikėjas
150-osios Petro Vileišio gimimo metinės Vilniuje ir kitur

KAZYS BLAŽEVIČIUS

2000.II.4 d. Kaune pirmą 
kartą įvyko išeivijos ir Lietuvos 
šaulių sąjungos atstovų suvažia
vimas. Jame buvo prisimintas ir 
gražiai pagerbtas Šaulių sąjun
gos įsteigėjas ir ilgametis jo va
das Vladas Pūtvis-Putvinskis. Jis 
buvo tokia tauri ir šviesi pirmo
jo tautinio Lietuvos atgimimo 
asmenybė, kad ją verta prisi
minti ne tik retų suvažiavimų 
proga.

1990-1992 m. atrastuose 
Putvinskių šeimos archyvuose, 
paskutiniam svečių knygos įra
še, padarytame 1944.VII.9 Sofi
jos Pūtvytės-Mantautienės ran
ka, sakoma: “Prieš išvykdami 
vėl pavedame Graužikų žeme
lės apsaugai nors likučius archy
vų (...). Kai vėl atgis Nepriklau
soma, brangus broli lietuvi, ku
ris surasi šiuos suslėptus doku
mentus, panaudok juos, kad iš
populiarėtų tautoje Vlado Pūt- 
vio idėjos”.

O populiarinti V. Putvins
kio idėjas būtina, ypač mūsų lai
kais, kad bolševizmo bacilų su
žalota tauta taip sunkiai keliasi 
naujam gyvenimui.

V. Putvinskis, kaip ir V. Ku
dirka, visu savo gyvenimu paro
dė, kaip reikia dirbti ir aukotis 
tautos ir valstybės labui. Jo gar
bei Vytauto Didžiojo karo mu
ziejaus sodelyje Kaune pastaty
tas biustas, o pavardė įrašyta 
knygnešių sienelėje.

Giminės šaknys
Istoriniai šaltiniai mini, kad 

Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Vytenio laikais Karšuvos žemė
je, prie Jūrės upės intako Ak
menos, buvo Pūtvės (Pūtvinin- 
kų) pilis. Netoli piliakalnio yra 
kadaise buvusio dvaro liekanos 
- Pūtvės sodyba. Čia nuo seno 
gyventa Pūtvių giminės pradi
ninkų. Prieš porą šimtų metų 
vienas iš Pūtvių - Petras iš čia 
persikėlė į Šilo Pavėžupio dvarą 
Šaukėnų vlsč., Šiaulių apskr.

V. Putvinskio protėviai bu
vo Pūtviai. Lietuvos dvarininkų 
polonizacijos laikais pavardė 
buvo sulenkinta į Putvinskius, o 
laikui bėgant patys Pūtviai už
miršo ir gimtąją lietuvių kalbą. 
Rimantas Pūtvis, V. Putvinskio 
vaikaitis, sako, kad jo senelis sa
ve laikė Pūtvių, tačiau dėl įvai
rių priežasčių pavardės sulietu
vinti nesiskubino. Jo vaikai 1938 
m. susigrąžino protėvių pavardę.

V. Putvinskio tėvas Rapolas 
buvo 1863 m. sukilimo organi
zatorius, savo lėšomis sukilė
liams pirko amuniciją, Kelmėje 
organizavo sukilėlių apmokymą. 
Už tai visam gyvenimui buvo iš
tremtas į Sibirą. Tačiau po de- 
vynerių metų pavyko ištrūkti iš 
tremties ir apsigyventi Rygoje. 
Čia Rapolas susipažino su gar-

EMILIJA PUTVINSKIENĖ- 
PUTVIENĖ

VLADAS PUTVINSKIS-PUTVIS

saus sukilėlių vado Tado Kosciuš
kos giminaite grafaite Idalija 
Broel-Plater, kurią netrukus vedė.

Vlado mamos šeima ir gi
minės taip pat dalyvavo 1863 m. 
sukilime, o brolis - ir žuvo. Ji 
mirė, kai Vladui tebuvo šešioli
ka. Palaidota Mintaujoje.

Šeimos archyvai
Atgimimo metais visuome

nė sužinojo apie paslėptąjį 
Putvinskių šeimos archyvą. Pra-

džią tam padarė V. Putvinskio 
vaikaitis Vaidievutis Andrius 
Mantautas, atsiuntęs dalies pa
slėptų archyvų vietos brėžinį.

1989 m. Graužikų dvare bu
vo pradėtos archyvų paieškos, 
tačiau jos baigėsi nesėkmingai - 
vietinis gyventojas neleido raus
ti savo daržo, kuriame pagal 
planą 1944 m. buvo paslėpta da
lis archyvų.

Netrukus daržo šeimininkas 
pastebėjo, kad jo daržas išraus
tas. Kad paslėptasis archyvas at
rastas, paaiškėjo, kai vienas per
pardavinėtojas kreipėsi į “Auš
ros” muziejų, norėdamas suži
noti raštų vertę. Po didelių Lie
tuvos Vidaus reikalų ministeri
jos darbuotojų pastangų pavyko 
atrasti pavogtąsias vertybes. Iš 
rastos svečių knygos įrašų paaiš
kėjo, kada ir kur paslėpti kiti 
šeimos archyvai. Jie rasti peda
gogų Idalijos ir Antano Šilgalių, 
gyvenančių Graužikuose, darži
nėje.

Pusę amžiaus žemėje išbuvę 
archyvai mažai nukentėjo. Šian
dien aišku, kad pirmoji dalis ar
chyvų buvo užkasta 1940.VII. 19 
- pirmą kartą Lietuvą okupuo
jant bolševikams, - o antroji - 
baigiantis karui ir antrą kartą 
artėjant bolševikams - 1944.VII. 13.

Vieno bidono viršuje rastas 
raštelis: “Čia paslėpti nuo su
naikinimo V. Putvinskio-Pūtvio 
rankraščiai ir kiti tik jo atmini
mą liečią dalykai. Radusį prašo
me neliesti arba perduoti atitin
kamam muziejui. 1940.VII.19”. 
Archyvai pateko į labai patiki
mas ir rūpestingas “Aušros” 
muziejaus darbuotojų rankas.

Archyvuose rasta 3030 vie
netų: rankraščių, laiškų, doku
mentų, ikonografijos, memoria
linių daiktų, apdovanojimų ir kt. 
Tarp vertingiausių dokumentų 
rasti du stori sąsiuviniai - Emili
jos Putvinskienės atsiminimai 
apie su Vladu pragyventus 40 
metų. Atsiminimų rašymo data 
nenurodyta: manoma, kad jie 
pradėti rašyti po Vlado mirties.

Šeima
V. Putvinskis gimė 1873.X.10 

Rygoje. Mokėsi Šiaulių ir Min
taujos gimnazijose. 1893 m. ru
denį pradėjo studijuoti agrono
miją Halės (Vokietija) universi
tete. Tėvui susirgus, po dviejų 
semestrų studijas nutraukė ir 
pradėjo šeimininkauti tėvų dva
ruose. 1897 m. vedė Emiliją 
Gruzdytę iš Suvartuvos dvarelio 
(Kelmės raj.) ir apsigyveno Šilo 
Pavėžupyje. Prasidėjus Pirma
jam pasauliniam karui, buvo su
imtas ir visam karo laikui iš
tremtas Rusijon į Voznesenską 
Nižnij Novgorodo gubernijoje. 
Iš tremties į namus grįžo 
1918.VII.2.

Emilijos tėvai - Petronėlė 
Beresnevičiūtė ir Vitoldas Gruz
dys - užaugino 9 vaikus. Emilija 
mokėsi namuose, daug dirbo tė
vų ūkyje. Putvinskiai užaugino 4 
vaikus.

Emilija visą gyvenimą buvo 
aktyvi Vlado pagalbininkė, pui
kiai išmoko lietuvių kalbą. Jos 
“Prisiminimai” parašyti gražia, 
vaizdinga kalba. Buvo aktyvi 
šaulė, 1933 m. išrinkta šaulių 
moterų garbės pirmininke, vė
liau paskirta garbės vade.

Grįžęs į Lietuvą, V. Put
vinskis kurį laiką dirbo Tiekimo 
ir maitinimo ministerijos Bend
rųjų reikalų departamento di
rektoriumi. Nuo 1918.VIII.20 
pradėjo vadovauti šaulių sąjun
gai, tapo jos ideologu. Vladui 
gyvenant Kaune, Emilija rūpi
nosi ūkiu ir nuo 1924 m. gyveno 
Graužikuose su sūnaus Vytauto 
šeima.

Po 12 metų nuo Vlado mir
ties, okupantų tarnai Emilijos 
nepamiršo. 1941 m. birželį Emi
lija su abiejų sūnų šeimomis - 
12 asmenų - iškeliavo į tremtį. 
Antroji, trečioji ir ketvirtoji Put- 
vinskių-Pūtvių karta iškeliavo 
Sibiran... Sūnus Vytautas pa
puolė į Rešiotus ir ten netrukus 
žuvo. Jo šeima kartu su Emilija 
pateko į Komiją, Ust Lochčimą 
(Kortkeroso raj.). Sūnus Stasys, 
buvęs žemės ūkio ministeris, 
apie metus kalėjo Šiaulių kalėji-

kalbą.
Vėliau - XVIII a. kraštas 

buvo kolonizuojamas. 1820 m. 
Prūsijos karalius Friedrichas 
Wilhelmas III pareiškė: “Dvi- 
kalbystė apsunkina valstybės 
valdymą, todėl lietuvininkus rei
kia suvokietinti”.

Pagaliau 1872-1876 m. lie
tuvių kalba buvo pašalinta iš 
viešojo gyvenimo. Etnocidas 
ypač sustiprėjo po 1933 m.: 
ėmus valdyti naciams buvo už
darytos visos lietuvių organiza
cijos. 1938 m. daugiau kaip pusė 
Mažosios Lietuvos vietovardžių 
buvo pakeisti vokiškais, o po 
SSRS kariuomenės įsiveržimo 
1945 m. jau po metų visi vieto
vardžiai pakeisti rusiškais. Neli
ko net K. Donelaičio parapijos 
Tolminkiemio - atsirado Čistyje 
Prudy.

Genocidas - sąmoningas 
krašto gyventojų fizinis naikini
mas Mažojoje Lietuvoje prasi
dėjo XIII a. ėmus skelbti bal
tams Kryžiaus žygius bei karus. 
Vokiečių istorikas L. von Ranke 
1930 m. rašė, kad “dėl genocido 
prūsų ir mažlietuvių kraštas ne
teko apie 4/5 vietinių gyventojų 
(maždaug 400,000 iš 500,000). 
Daugiausia dėl kryžiuočių vyk
dyto genocido žuvo prūsų tauta, 
tačiau mažlietuviai išliko”. Bet 
lietuvių tauta buvo suskaldyta į 
dvi dalis.

Lietuvininkus naikino ir 
1914 m. beveik iki Karaliau
čiaus įsiveržusi carinės Rusijos 
kariuomenė, ypač kazokai. Dau
giau kaip 13,000 buvo ištremti į 
Pavolgį ir Sibirą, dalis jų žuvo 
dėl šalčio ir bado. 1939 m. anek
savus Klaipėdos kraštą, nacių 
buvo areštuota ir nužudyta per 
100 vadovaujančiųjų lietuvinin
kų veikėjų.

Galutinė Mažosios Lietuvos 
tragedija vyko baigiantis Antra
jam pasauliniam karui, kai Rau
donosios armijos tankai įsiveržė 
į Klaipėdos kraštą ir 1944 m.

Mažoji Lietuva po karo
Jos pietinė dalis pagal 1945 

m. liepos mėn. vykusios Potsda
mo konferencijos rezoliuciją 
atiduota Lenkijai, Klaipėdos 
kraštas priskirtas Lietuvai, o 
Karaliaučiaus kraštas pavestas 
laikinai administruoti Sovietų 
Sąjungai (“iki galutinio teritori
nių klausimų išsprendimo tai
kos kongrese”). Sovietinio ge
nocido skyrelyje rašoma: “Iki 
Karaliaučiaus karinės operaci
jos krašte buvo apie 430,000 
civilių gyventojų, o 1945.IX.1 
čia užregistruota apie 139,000 
Vokietijos piliečių, 1946.V.l jų 
liko tik apie 129,000. 1947 pra
sidėjo šio krašto gyventojų eva
kuacija į Vokietijos sov. zoną. 
Iki 1949 beveik visi jie buvo 
išvežti. Karaliaučiaus krašte dėl 
genocido žuvo iki 330,000 žmo
nių. Iš jų apie 40% buvo lietu
viai arba lietuvių bei prūsų 
kilmės”.

Ši sausa statistika - SSRS 
kariuomenės keršto “fašistams” 
rezultatas: bombardavo ir skan
dino besitraukiančius Aistmarių 
ledu, žudė, marino badu kon
centracijos stovyklose. Iki 1949 
m. į šį kraštą priplūdo iki 
300,000 sovietinių kolonistų. 
Genocidas buvo pasmerktas 
1948.XII.9 ir 1968.XI.26 Jungti
nių tautų konvencijose. Deja, 
“kol kas M. Lietuvoje vykdytas 
genocidas pasaulyje plačiau ne
aptariamas kaip didžiosioms 
valstybėms neparankus istorijos 
faktas”.

Po Stalino mirties arčiau 
Lietuvos esančiuose Karaliau
čiaus krašto rajonuose prisi
glaudė iš Sibiro tremties ir lage
rių paleisti politiniai kaliniai, 
netekę teisės apsigyventi Lietu
voje. Perestroikos metais čia 
pradėjo kurtis lietuvių draugi
jos. Nuo 1989 m. katalikų sielo
vada rūpinasi kunigas Anupras

(Nukelta į 7-tą psl.)

Mažosios Lietuvos enciklopedijos rengėjai. Iš kairės: dr. Vaclovas Bag
donavičius, prof. dr. Vilius Pėteraitis, Vytautas Gocentas 1988 m.

Nuotr. V. Kaltenio
“Aušros” muziejaus darbuo

tojai, remdamiesi tais rankraš
čiais, 1995 m. išleido Emilijos 
Putvinskienės “atsiminimų” kny
gelę (Šiaulių “Aušros” muziejus, 
1000 egz., 136 p.). “Aušros” mu
ziejus 1998 m. išleido Vlado Put
vinskio-Pūtvio laiškų katalogą (32 
psl.). Yra išlikę 357 V. Putvinskio 
rašyti laiškai. Kataloge laiškai 
suskirstyti pagal adresatus, 
laikantis chronologinio principo. 
Laiškai rašyti 1892-1929 m.

me, o iš ten pateko į Gorkio ka
lėjimą, kur ir žuvo.

1942 m. Emilija pateko į ka
lėjimą, kuriame ir nutrūko lie
tuvės patriotės gyvenimas - ne
žinoma nei jos mirties data, nei 
vieta.

Onutei Pūtvytei-Tercijonie- 
nei ir Sofijai Pūtvytei-Mantau- 
tienei pavyko pasiekti laisvąjį 
Vakarų pasaulį. Iš tremties į 
Tėvynę tesugrįžo šeši jaunesni 
Pūtvių šeimos nariai.

A+A
JONUI POŠKUI 

mirus,
jo dukrai IRENAI bei visai šeimai reiškiame 
nuoširdžią užuojautą -

Prisikėlimo parapijos sporto klubas “Aušra”

GENOVAITĖ GUSTAITĖ

“Dirbkime, ponuliai” - šie 
žodžiai - ir kvietimas, ir ragini
mas - tokie būdingi Petro Vilei
šio gyvenimui bei veiklai atsi
spindėjo ir jo 150-ųjų gimimo 
metinių minėjime, kuris įvyko 
Valstybiniame dramos teatre 
Vilniuje 2001 m. sausio 25 d. Jį 
organizavo šiam tikslui sudaryta 
valstybinė komisija, kultūros 
ministerija.

Pagrindiniai pranešėjai bu
vo profesoriai - Jonas Aničas, 
Egidijus Aleksandravičius, rašy
tojas Mykolas Karčiauskas; am
žininkų atsiminimus perskaitė 
aktoriai - Rimantas Bagdzevi- 
čius, Mindaugas Capas ir Algi
mantas Zigmantavičius.

Meninę dalį atliko M. K. 
Čiurlionio kvartetas, choras 
“Aidija”, M. K. Čiurlionio menų 
gimnazijos choro kamerinė gru
pė, solistai - Vladas Bagdonas 
(bosas), Virgilius Noreika (te
noras). Labai profesionaliai, su 
dideliu išmanymu taip pat meile 
minėjimą organizavo režisieriai 
- Valdas Gedgaudas, Alvydas 
Slepikas, scenografas Jonas Ar- 
čikauskas.

Scenoje per visą aukštį plotį 
lietuviško raidyno nuo A iki Z 
abėcėlė, vėliau ją pakeičia Petro 
Vileišio portretas. (Kaip suma
niai, išraiškingai perteikta di
džiojo kovotojo prieš spaudos 
draudimą esmė!). Skamba vaiko 
balsas, įrašas, apie spaudos at
gavimo reikšmę: “Kad mokėtu- 
mėm ta spauda ant gero pasi
naudoti”. Po to perskaitomas 
prezidento Valdo Adamkaus 
sveikinimas. (Jis pats atostogavo).

Prof. J. Aničas glaustai, 
profesionaliai perteikė Petro 
Vileišio veiklą, jos esmę. Jis - 
tautinės savimonės ugdytojas, 
švietimo, spaudos, kultūros kė
lėjas, kartu ekonominės Lietu
vos ūkio sampratos kūrėjas. 
Spaudos atgavime jo vaidmuo 
labai didelis, išskirtinis. Tam 
pravertė pažintys su aukščiausia 
carine administracija, su kuria 
bendravo būdamas žymus gele
žinkelių ir tiltų inžinierius.

Prasimušti tarp šimto Rusi
jos inžinierių - čia gimusių, tur
tingų, gabių - padėjo nepapras
ta energija, darbštumas, kultū
ringumas; mokėjo, be gimtosios 
lietuvių, rusų, prancūzų, vokie
čių, taip pat senąsias lotynų, 
graikų kalbas. Ir, be abejo, sąži
ningumas, labai pabrėžtas Lie
tuvos ūkio sampratoje.

Į Vilnių P. Vileišis atsikėlė 
1898 m., turėdamas didžiulę pa
tirtį, nemenką kapitalą (apie 
milijoną rublių), troškimą Vil
nių paversti lietuvybės židiniu, 
kuriame skambėtų ne tik sveti
mos kalbos, bet ir lietuvių kal
ba. 1904 m. gruodžio 9 d. jo rū
pesčiu, lėšomis, išėjo pirmas lie
tuviškas dienraštis “Vilniaus ži
nios”. Tuo pačiu vardu buvo pa
vadintas ir atidarytas lietuvių 
knygynas; dar anksčiau ėmė 
veikti metalo dirbinių gamykla. 
Per tautinių reikalų, lietuvybės 
ugdymą po dešimties metų ne
teko viso atsivežto kapitalo. 
1908 m. vėl išvažiavo į Rusiją 
statyti tiltų, užsidirbti. Šį sykį 
uždirbtos sumos (1,447,413 auk
so rublių; 7.23 mil. litų) neatga
vo iš Rusijos iždo - jį apiplėšė 
spalio revoliucija.

1921 m. P. Vileišis ligotas, 
apiplėštas sugrįžo į Lietuvą, jau 
nepriklausomą, kur buvo pa
skirtas susisiekimo ministeriu. 
Bet ministerijoje neišdirbo nė 
pusės metų, atsistatydino skau
džiai užgautas, nes buvo, anot 
rašytojo K. Puidos, per didelis, 
per šviesus. Jis negalėjo pritarti 
naujajai pokarinio iškrikimo eti
kai. Su naujos pokarinio pobū-

PETRAS VILEIŠIS

džio etikos karjeristais, su žmo
nėmis, kuriems asmens klausi
mai bei ambicijos buvo svar
biausi visokių pastangų akstinai, 
jis negalėjo nei sutapti, nei su
gyventi. Pasitraukė nusivylęs 
žmonėmis, kurių rankose buvo 
valstybės valdymas, jos likimas. 
Mirė 1926 m. Palangoje, kur 
bendravo su kitu idealistu - J. 
Šliūpu.

Rašytojas M. Karčiauskas 
skaitė savo kūrybos eiles iš ciklo 
“Praversmėliai”. Pats pasvališ- 
kis pasidžiaugė, kad pagal įsiga
lėjusią mokyklos tradiciją po 
brandos egzaminų klasė nusifo
tografavo prie P. Vileišio pa
minklo (skulpt. V. Grybo) su 
įrašu - “Didžiajam Lietuvos kė
lėjui”. Pabaigoje pridūrė “Dieve, 
duok daugiau tokių žmonių”.

Prof. E. Aleksandravičiaus 
tema - “Mecenatystės tradicija 
amžių sandūroje ir Petras Vilei
šis”. Labai įdomaus pranešimo 
pabaigoje nuskambėjo mintis: 
šiandien politikoje nė šešėlio to 
idealisto, kurio jubiliejų mini
me. (Salė plojo ilgai, ilgai).

Meninėje dalyje skambėjo 
P. Vileišio gyvento laikotarpio 
kūriniai: M. K. Čiurlionio, S. 
Šimkaus, Č. Sasnausko, J. Nau
jalio.

Minėjimas vyko sausio 25, 
ketvirtadienį, P. Vileišio gimi
mo dieną, o sekmadienį, sausio 
28, senojoje lietuvių Šv. Mikalo
jaus šventovėje - pamaldos jo 
garbei; Mišias aukojo mons. K. 
Vasiliauskas. Pagrindinė pa
mokslo mintis buvo himno žo
džiai: “Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia”.

P. Vileišio gimimo metinės 
paminėtos ne tik iškilmingame, 
prasmingame minėjime, ne tik 
aukotomis Mišiomis Šv. Mika
lojaus šventovėje, dėl kurios ati
davimo lietuviams tiek pastangų 
dėjo ir P. Vileišis, bet ir gimto
joje Pasvalio žemėje. Nenutylė
jo sukakties radijas, televizija.

Šia proga iškyla Jono Šliūpo 
pareiškimas po P. Vileišio mir
ties 1926 m.: “Petro Vileišio 
nuopelnai Lietuvai yra milžiniš
ki ir neklysiu pasakydamas, kad 
jis yra Lietuvos atgimimo tėvas. 
Ar mes, gyvieji Lietuvos žmo
nės, išmanome ir mokame ver
tinti kuo Petras Vileišis yra bu
vęs lietuvių tautai? Kas žino?!”

Iš tikrųjų, kas žino? Pasižiū
rėkime į dabar 1999 ir 2000 m. 
sudarytus sąrašus: “Lietuvai la
biausiai nusipelniusių žmonių 
šimtuką”. Kurioje vietoje įrašy
tas Petras Vileišis? Tik 68! O 
kitas sąrašas: “Šimtas įtakin
giausių Lietuvos žmonių nuo 
1900 iki 2000 m.”. Čia P. Vilei
šis įrašytas kiek artėliau - 44- 
uoju. Kur jam besivaržyti su 
politikais, žinoma, šiuolaiki
niais, sportininkais, ypač krepši
ninkais, partiniais veikėjais, ki
tais, šiaip garbingais žmonėmis. 
Tad, ar išmanome, ar mokame 
vertinti?



Filmas “Trylika dienų”
Amerikos ir sovietų sankirtis Kubos srityje

ALGIRDAS GUSTAITIS

Sovietų Rusija buvo nera
mi, grėsminga, piktybinė valsty
bė. Po Antrojo pasaulinio karo 
sąjungininkų dėka, o ypač Ame
rikos, sovietai buvo paskelbti 
karo laimėtojais. Jie dairėsi 
toliau, galvojo apie Pietų Ame
rikos kraštus. Jiems patogiausia 
atrodė Kuba su komunistiškai 
galvojančiu diktatorium Fidel 
Kastro. Jis norėjo sovietams 
įtikti už cukraus nendres. 
Sovietams matėsi galimybė 
abiem kojom atsistoti Kuboje, o 
iš ten jau netoli JAV.

Chruščiovas įstengė nugalė
ti Molotovą, Malenkovą, Kaga- 
novičių bei kitus priešininkus ir 
1958 m. pradėjo vadovauti So
vietų Rusijai. Siekė įsitvirtinti 
Kuboje ir savo įtakon paimti F. 
Castro. Sovietai, vaidindami 
žvejus ir kitokius nekaltai plau
kiojančius laivus, į Kubą atgabe
no didelių atominių bombų. 
Laimei, amerikiečių žvalgybi
niai lėktuvai nufotografavo įtar
tinas vietoves Kuboje. JAV bu
vo irgi nukreipusi savo atomi
nius ginklus Kubos ir Sovietų 
Sąjungos link.

Ką daryti JAV? Tartis su 
rusais, derėtis ar duoti ultimatu
mą? O jei rusai nenorėtų derė
tis, kas tada? Pastebėjo toliau 
jūroje didelį sovietų laivą su ka
žin kokiais kroviniais ir plau
kiantį sovietų povandeninį laivą. 
Kaip elgtis, ką daryti?

Maždaug šioje vietoje pra
dedamas filmas - parinkti pata
rėjai tariasi, galvoja ką patarti 
JAV valstybių prezidentui Ken
nedy, gimusiam 1917 m. Išklau
sęs patarėjų (svarbiausias Kevin 
Costner) paskelbė sovietams ul
timatumą: iš Kubos išgabenti vi
sas atomines bombas. Sovietai 
paklausė, išgabeno. Tuo metu 
išvengta atominio karo. JAV 
prezidentą J. F. Kennedy kažin 
kas nužudė Texas valstijoj 
1963.XI.22. Žudikas neišaiškin
tas, įtariamasis buvo nušautas.

Iš pokalbio su pagrindiniu 
aktorium Kevin Costner
- Kaip pakliuvote į tokį sudė

tingą filmą, kuriame ne veiks
mas, bet pasikalbėjimai, nuomo
nės, geri pasiūlymai vyrauja. Ar iš 
jūsų trijukės turėjo išsiskirti vy
raujantis pagal rankraštį, ar galė
jote savaip aiškinti nenukrypstant 
nuo esmės?

- Kartais sprendimus pada
rydavau per greitai, kaip man 
atrodė, sekundėlę pagalvojęs 
grįždavau rankraštyje nurody- 
ton pozicijon, galvodavau, kaip 
būtų geriau, jei kalbėtų J. F. 
Kennedy. Kalbėdamas prisimi
niau, kai staiga sužinojau nau
jieną, kad Sovietų Rusija į Kubą 
atvežė didelių atominių bombų- 
raketų, žinojau ką viena panaši 
bomba padarė nukritusi Antro
jo pasaulinio karo metu Japoni
joje. Dingtelėjo - o jei Sovietai 
mūsų link paleistų keletą ar 
daugiau didelių raketų su ato
mu, kas įvyktų? Žinojome, jos 
Kuboje jau parengtos iššauti, ir 
JAV-se daug panašių raketų 
nutaikyta į Kubą. Būtų pasauli
nis atominis karas, o po to gal 
nebūtų nei vieno čia esančių. 
(■••)

- Kiek metų tada turėjote ir 
ką prisimenate apie įvykį?

Budintis lokys prie įėjimo į 
“Lokio” restoraną Vilniuje

Nuotr. G. Kurpio

- Buvau 6 ar 7 metų, gyve
nau pietinėje Kalifornijoje. Ju
tau, kad kažkas negerai, mano 
tėvai elgėsi labai keistai, vaikš
čiojo aplinkui, norėjau žinoti 
kas blogo tėvui ir motinai, gal 
močiutė mirė. Mokykloje moky
tojai keistai elgėsi, mokiniams 
leido kieme žaisti, vaikai džiau
gėsi, kad nėra pamokų. Net kai
mynai buvo kitokie, mes buvom 
išsikasę slėptuvę.

Dabar galvoju, JAV prezi
dentas buvo galingiausias pa
saulyje, jis turėjo galvoti už pa
saulį. Per I ir II pasaulinius ka
rus žuvo daug amerikiečių, 
Viętnamo kare žuvo 56,000 mū
sų karių ir net dabar nežinome 
kodėl. Manau, jei tada Kennedy 
nebūtų veikęs, kaip iš filmo ži
nome, pasaulyje būtų 200 mili
jonų ar daugiau negyvų žmonių, 
daugybė sergančių. Vaidindami 
filme galvojome ir, kaip žinote, 
nusprendėme Rusijai duoti ulti
matumą. Mums buvo lengva fil
me vaizduoti herojus, galvoti 
apie gražias merginas, sporto 
žvaigždes. Kariuomenė rikiuo
tėje žygiuoja pro mus, žinote, 
greta tvirtos kariuomenės drą
siau jautiesi.

Bandžiau būti ne kas esu, 
bet kokiu reikia būti ruošiant 
kalbamą filmą. Po to vykome į 
VVashington’ą. Ten Kennedy 
patarėjai kalba tokiu airišku ak
centu, kartais sunku suprasti 
greitai tariamus žodžius. Baig
mėje viskas sutarta kaip norėjo 
Kennedy.

Manau jūs žinote, kad lai
mėjęs “Oskarą” ar “Golden 
Globe” jaučiasi kaip kitoje pla
netoje. Aš nesu romantikas, ka
dangi tikiu filmų pramone, jų 
galybe ir galimybėmis. Tikiu, su
kūrėme gerą filmą, geriausią 
kokį galėjome. Norėčiau matyti 
daugiau filmų kaip “Thirteen 
Days” (Trylika dienų), tai lyg 
pasauliui prabilta.

Grėsmė iš Kubos
Amerikiečių kariniai lėktu

vai skrenda Kuboje pažeme virš 
sovietų raketų, apšaudomi, kliu
domi, bet įstengia grįžti į JAV. 
Praneša matę šūviui išdėstytas 
raketas.

Ultimatumas pasiųstas. Ame
rikiečių karo laivas Atlanto van
denyne sustabdo sovietų laivą, 
kuris plaukia prisikrovęs dau
giau atominių raketų. Ameri
kiečiai reikalauja sustoti, nori 
patikrinti ką veža. Sovietai ne
sustoja, nesileidžia tikrinami. 
Ekrane žiūrovams įtempimas. 
Kas dabar bus? O jeigu sovietai 
ne tik nepaklausys, bet ir iš Ku
bos pradės lėkdinti baisius įtai
sus New Yorko link ir kitur?

Sovietų laivas gauna įsaky
mą iš Maskovs grįžti atgal, 
įtampa atslūgsta. Sveikinamasi, 
džiūgaujama laimėjus nepradė
tą baisų karą. Filmas įdomus 
stebėti, naudingas ir istoriniu 
amerikiečių požiūriu. Būtų įdo
mu pamatyti ta pačia tema so
vietų filmą.

Mažosios Lietuvos enciklopedija
(Atkelta iš 6-to psl.) 

Gauronskas. Jo rūpesčiu ir Lie
tuvos valstybės lėšomis pastaty
ta šventovė Tilžėje, įsikūrė Švč. 
Šeimynos parapija Karaliaučiu
je, sekmadieninės lietuvių mo
kyklos. Praktikuojančių katalikų 
Karaliaučiaus krašte yra apie 
10,000.

Enciklopedijos rengėjai
Enciklopedija rengiama iš 

lietuvininkų Montrcalyje su
kaupto archyvo ir talkininkų su
rinktų ir patikrintų duomenų. 
Kaip rašo pratarmėje MLE vy
riausiasis organizatorius ir tvar
kytojas prof. V. Pėteraitis, “Šis 
milžiniškas, sudėtingas, sunkus 
ir kruopštus darbas rengiamas 
daugelio specialistų ne priešo
kiais, bet atsidėjus, kvalifikuotai 
ir kruopščiai. Straipsnius su 
meile ir pasišventimu Mažajai 
Lietuvai redaguoja prityrę re
daktoriai”. MLE vyriausiasis re
daktorius prof. Zigmas Zinkevi
čius, jo pavaduotojas doc. dr. 
Martynas Purvinas, pavaduoto
jas leidybai Vytautas Kaltenis, 
ats. sekretorius lietuvininkas 
Vytautas Gocentas, redaktorė 
koordinatorė Nijolė Dzindzi- 
liauskienė.

I tome pateikta apie 3,000 
straipsnių ir 2,000 iliustracijų

Po koncerto Toronto Lietuvių Namuose sausio 21 d. Iš kairės: pianistė LEOKADIJA PAULAUSKAITĖ- 
KANOVIČIENĖ, dirig. SAULIUS SONDECKIS, smuikininkė AUDRONĖ ŠARPYTĖ ir programos vedėja 
IRENA ROSS Nuotr. R. Jonaitienės

Muzikai tėvai, muzikai ir vaikai
Su žymiuoju Lietuvos dirigentu Sauliumi Sondeckiu Kanadoje lankėsi ir jo žmona muzikos 
profesorė Silvija Sondeckienė. Ta proga ji sutiko atsakyti į Irenos Ross pateiktus klausimus

- Iš kur esate kilusi Lietuvoje?

- Gimiau 1942 m. Kaune. 
Mama - lietuvių kalbos mokytoja 
gimnazijoje, tėvas - Nepriklau
somos Lietuvos karininkas. Po 
karo tėvas buvo išvežtas į Vor
kutą (dirbo anglies kasyklose).

- Kaip ir kada pasireiškė Jū
sų norai muzikos srityje?

- Muzikinius gabumus pa
stebėjo jau vaikystėje, manau, 
kad į tai atkreipė dėmesį vaikų 
darželio auklėtojos.

- Kuriose muzikos mokyklo- 
se/akademijose mokėtės?

- Baigiau M. K. Čiurlionio 
menų gimnaziją 1960 m. violon
čelės specialybe (tuo laiku vadi
nosi Dešimtmetė muzikos mo
kykla) Vilniuje. Po to dvejus 
metus mokiausi Lietuvos valst. 
konservatorijoje (dabar - Muzi
kos akademija). 1962 m. įstojau 
į Maskvos P. Čaikovskio kon
servatoriją M. Rostropovičiaus 
klasę. Pas jį mokiausi 4 metus ir 
1966 m. baigiau. 1970-72 m. 
mokiausi šios konservatorijos 
aspirantūroje. Privačiai mokytis 
neteko. To meto sistemoje tai 
nebuvo įprasta, be to, privatus 
mokslas negalėjo duoti diplo
mo. Mano mama ir artimieji ne
būtų galėję apmokėti privačių 
pamokų, visas mokslas buvo 
valdiškas.

- Kurie mokytojai paliko 
Jums didžiausią įspūdį?

- Labai didelį įspūdį paliko 
prof. P. Berkavičius Lietuvoje. 
Jis buvo baigęs violončelės 
mokslus Leipcige (pas žymų 
violončelistą J. Klengelį), be to, 
dar buvo baigęs medicinos 
mokslus ir tai buvo nepaprastai 
svarbu išaiškinant grojimo fizio
loginius principus. Tai buvo la
bai didelis muzikas.

Į prof. M. Rostropovičiaus 
klasę pakliūdavo visos šalies ge
riausi. Man teko didelė laimė

(daugelis jų labai senų ir retų). 
Mažosios Lietuvos veikėjams ir 
istoriniams asmenims skirta per 
800 straipsnių, beveik 500 kai
mams ir miestams, 130 istorijos 
įvykiams, 160 draugijoms, para
pijoms ir tikybai, apie 100 
papročiams.

Straipsnius rašė net 200 au
torių, daugelis be jokio atlygio. 
Daugiausia parašė prof. dr. V. 
Pėteraitis, doc. dr. M. Purvinas, 
dr. A. Matulevičius, dr. A. 
Rainys, V. Gocentas, V. Raude- 
liūnas, doc. dr. A. Juška, doc. 
dr. V. Šimėnas.

MLE rengimui sudarant 
vardyną, telkiant autorius, ilius
tracijas daug prisidėjo lietuvi
ninkai: dailininkė E. Labutytė, 
inžinierius A. Žemaitaitis, Jur
gis Reizgys (iš Australijos), M. 
Tydecks (iš Vokietijos), taip pat 
etnologai habil. daktarai N. 
Laurinkienė, V. Milius, A. Vyš
niauskaitė, muzikologė doc. dr. 
D. Petrauskaitė, geologas prof. 
A. Gaigalas, med. dr. L. Poviliū
nas, muziejininkas J. Žukas.

“Mažosios Lietuvos encik
lopedijos” I tomas išleistas 
MLF, Lietuvos vyriausybės, 
Tautos fondo ir aukotojų lėšo
mis. Palinkėkime šiam entuzias
tų būriui ištesėti užsimotą di
džiulį darbą. 

mokytis pas jį 4 metus ir gauti 
visam gyvenimui žinias ir jo mo
kinės vardą. Tai, be abejo, viena 
didžiausių mūsų laikų meninių 
asmenybių. Jo pamokos atver
davo ne tik konkrečius įvairių 
kūrinių atlikimo principus, bet 
ir gaires visam gyvenimui. Tai 
liečia grojimo metodiką ir muzi
kinio suvokimo principus.

- Jūs - violončeliste. Kodėl 
pasirinkote šį instrumentą?

- Man buvo 7 metai kai ma
ma atvedė mane į muzikos mo
kyklą. Aišku, aš dar nelabai su
vokiau, kas ta violončelė. Bet 
mama labai mėgo muziką (ji 
buvo meniškos prigimties žmo
gus, gerai piešė, bet neturėjo 
sąlygų ugdyti šiuos gabumus). 
Ypatingai mama mėgo violon
čelę, tai ir atidavė mane į tą 
specialybę. Atrodo, neapsiriko. 
Aš niekad nesigailėjau dėl to 
pasirinkimo.

- Kiek metų priklausėte Lie
tuvos kameriniam orkestrui?

- Lietuvos1 kameriniam or
kestre pradėjau groti 1980 m. 
nuo jo įsisteigimo. 1962-66 m. 
besimokydama Maskvoj groda
vau tik epizodiškai, kai būdavau 
Vilniuje. O baigusi nuo 1966 m. 
grojau iki 1995 m. 30 metų bu
vau violončelių grupės koncert
meisterė. Šiuo metu visi keturi 
orkestro violončelistai - mano 
auklėtiniai, buvę studentai.

- Ar koncertui turi įtakos 
publikos lygis?

- Mano vyras yra labai reik
lus orkestro vadovas. Jis visada 
reikalaudavo groti su visu atsi
davimu, nepaisant, ar tai Lietu
vos kaimas, ar Vak. Europos sa
lės. Manau, kad geras grojimas 
pagauna vienodai visus žmones. 
Aišku, gal labiau išprusę klausy
tojai sugeba labiau įvertinti atli
kimo subtilybes. Vakar D. Šos- 
takovičiaus muzika pagavo vi
sus, nors tikrai daugeliui ji buvo 
iki šiol mažai pažįstama. Muzi
ka - tai menas, kuris kalba tie
siai į žmogaus širdį ir negali jo 
palikti abejingu.

- Jūsų abu sūnūs taip pat 
muzikai. Kaip jie buvo auklėti 
vaikystėje, kad taip pat pasirinko 
muziką?

- Vytautas Sondeckis (gimė 
1972 m.) - violončelistas, groja 
Šiaurės Vokietijos radijuje 
(Norddeutsche Rundfunk) or
kestre. Yra violončelių grupės 
koncertmeisterio pavaduotojas. 
Muzikos pradėjo mokytis 5 me
tų. Norėjom suteikti muzikinį 
išsilavinimą ir mokėm iš karto 
rimtai pas gerus pedagogus. Ga-

A t siųs ta pa m i n ė t i
Stasys Gvildys, GENEROLO 

P. PLECHAVIČIAUS KARIAI SA
VANORIAI. Straipsnių rinkinys. Iš
leido ir spausdino SPAB “Aušra” 
(Vytauto pr. 23, Kaunas 3000). 
Knygoje autoriaus straipsniai per
iodinėje spaudoje 1990-2000 me
tais. Tiražas - 500 egz. Kaunas, 
2000 m., 216 psl.

LITUANUS, vol.46:4(2000), tri- 
mėnesinis žurnalas menui ir moks
lui anglų kalba, 80 psl. ir viršeliai. 
Redagavo Violeta Kelertienė. Ad
resas: Lituanus, Arvydas Tamulis, 
4545 West 63rd St., Chicago, IL 
60629-5489. Metinė prenumerata 
$10 (JAV).

Muzikos profesorė SILVIJA SON
DECKIENĖ Nuotr. L Ross

bumai muzikai pasireiškė labai 
anksti. Apie tolimesnį pasirinki
mą gyvenimo kelio tada dar ne- 
galvojom, bet kai paauglystėje 
leidome rinktis tolimesnę profe
siją, tai patys (ir vyresnysis Pau
lius) liko muzikos kelyje.

Paulius Sondeckis (gimė 
1968 m.) - smuikininkas, groja 
Salzburgo (Austrija) Mocar- 
teumo simfoniniam orkestre, 
pirmų smuikų koncertmeisterio 
pavaduotojas.

Abu sūnūs yra laimėję tarp
tautinius konkursus. Daug kon
certuoja Europoje. Yra buvę su 
orkestrais JAV, . Japonijoje ir 
kitur. V. Sondeckis yra įgrojęs 
CD firmoje NAXOS, styginia
me kvartete “String G”, groja 
džiazo muziką ir dalyvauja įvai
riuose džiazo festivaliuose Mont- 
reaux (Šveicarijoje) ir kitur.

- Kaip Jūs šiuo metu reiškia- 
tės savo srityje?

- Šiuo metu esu Lietuvos 
muzikos akademijos violončelės 
specialybės profesorė. Esu išlei
dusi apie 40 absolventų, kurie 
groja visuose Lietuvos orkes
truose, G. Kremerio orkestre 
“Kremerata Baltica”, dėstau 
Lietuvos muz. akademijoje bei 
įvairiose muzikos mokyklose. 
Lietuvos kamerinio orkestro 
violončelistai visi yra mano bu
vę studentai.

- Kaip susipažinote su gar
siuoju Mstislav Rostropovičium?

- Pas M. Rostropovičių pra
dėjau mokytis Maskvoje 1962 
m. Vėliau jis dažnai atvažiuoda
vo į Vilnių, koncertuodavo su 
Lietuvos kam. orkestru. Dažnai 
lankydavosi pas mus namuose. 
Atgavus Lietuvai nepriklauso
mybę, galėjau su juo koncertuo
ti Europoje (į Vakarus jis emi
gravo 1974 m.). Sovietų valdžia 
draudė su juo bendrauti, bet 
slaptai susitikdavome.

Klausimus pateikė
Irena Ross

METRAŠTIS, Lietuvių katali
kų mokslo akademija. Redakcinė 
komisija: prof. Vacys Milius (pirmi
ninkas), Algimantas Katilius, dr. 
Antanė Kučinskaitė, dr. Elena Ne- 
niškytė, dr. Saulius Girnius. Išleido 
Katalikų akademija (A. Jakšto 9, 
Vilnius). Vilnius, 2000 m., 552 psl. 
Redaktorės - J. Kardclytė, L. Sida- 
rienė.

HEIMATGRUSS. Jahrbuch der 
Deutschen aus Litauen fūr 2001. 
Redaktor - Alfred Franzkeit, 
P.LR. (Hindenburgstrasse 25, Su
lingen 27232, Germany). Heraus- 
geber - Landsmannschaft der 
Deutschen am Litauen.

m KILIME JE VEIKLOJE
Lietuvos ambasada Vašing

tone drauge su Amerikos lietuvių 
meno draugija š.m. sausio 14 d. 
ambasados patalpose surengė po
ezijos ir dailės vakarą, skirtą pa
gerbti Sausio 13-tosios didvyrių 
atminimą ir kartu paminėti M. K. 
Čiurlionio 125-tąsias gimimo me
tines. Į ambasadą gausiai susirin
kusiems lietuviams, Lietuvos 
draugams bei diplomatams kal
bėjo ambasadorius Stasys Saka
lauskas primindamas lietuvių ko
vas už laisvę. Žuvusių kovotojų 
atminimas buvo pagerbtas tylos 
minute. Renginio metu veikė 
Amerikoje gyvenančių lietuvių 
menininkų darbų paroda, skirta 
Čiurlionio sukakčiai. Aktorė A. 
Budrienė atliko interpretaciją pa
gal M. K. Čiurlionio ir jo žmonos 
Sofijos Kymantaitės laiškus, pa
vadintus “Laiškai Sofijai”.

Lietuvių katalikų mokslo 
akademija (LKMA), praeitiems 
metams baigiantis, išsiuntinėjo 
savo Bendraraštį, nr. 23 (62), ku
riame glaustai pateikiama kas 
treji metai rengiamo LKMA su
važiavimo programa. Suvažiavi
mą Šventaisiais metais sėkmingai 
suorganizavo Klaipėdos skyrius 
2000 m. birželio 28 - liepos 1 d.d. 
Renginys pradėtas Mišiomis Ma
rijos Taikos Karalienės šventovė
je. Pažymėtinos skaitytos paskai
tos: vysk. dr. Jono Borutos, SJ, 
“Evangelizacija Lietuvoje - pra
eities ir šių dienų problemos”, 
prof. St. Vaitekūno - “Mokslas 
vakarų Lietuvoje”, amb. dr. V. 
Dambravos - “Atverkime vartus 
teisingumui” ir kt. Trims LKMA 
mokslininkams - etnolęgei prof. 
Angelei Vyšniauskaitei, biochc- 
mikei prof. Sofijai Kanopkaitei ir 
istorikui dr. Kęstučiui Girniui - 
suteiktas LKMA akademiko 
mokslinis vardas. 2000-aisiais me
tais LKMA išleido 6 knygas. Šie
met jau numatyta išleisti keturias.

Lietuvos dailininkų sąjunga 
paskelbė tris geriausius 2000 me
tų menininkus, kuriems premijos 
įteiktos š.m. sausio 26 d. Jas gavo 
Algirdas Bosas už skulptūrą “Il
gesio paukštis”, pastatytą prie 
Klaipėdos universiteto, Algirdas 
Petrulis - už parodų ciklą įvai
riuose Lietuvos miestuose ir Ri
mantas Sakalauskas už Taberna
kulį ir Dievo žodžio stalą Kryžių 
kalno koplyčioje. (BNS)

Lietuvos teatro sąjungos lei
dykla “Scena” du kartus per me
tus leidžia žurnalą “Teatras”. 
Naujausio to žurnalo numerio su
tiktuvės įvyko š.m. sausio 17 d. 
Vilniaus Aktorių namuose. Slapy
vardžiu Gariga Jančas pasirašan
tis žurnalo redaktorius suėjime 
kalbėdamas pažymėjo, kad nau
jausias numeris yra skiriamas at
sisveikinimui su pomodernizmu. 
Tuo klausimu parašyta keletas 
straipsnių. Kaip ELTA pažymi, 
žurnale nemažai vietos skiriama 
rež. Eimuntui Nekrošiui. Spaus
dinamos recenzijos, požiūriai 
įvairiais teatrinio meno klausi
mais. Sutiktuvėse pasidžiaugta, 
kad žurnalo lygis ir profesionalu
mas vis didėja, deja, parama ma
žėjanti - pernai Spaudos, radijo ir 
televizijos fondas žurnalui skyrė 
35,000 litų, šiemet - tik 26,000.

Žymusis Lietuvos estrados dainininkas VYTAUTAS KERNAGIS
Nuotr. V. Kapočiaus

Lietuvoje nufilmuoto filmo 
“Attila” premjera įvyko š.m. sau
sio 18 d. “Universal Studios” kino 
teatre, Holivude. Premjeroje da
lyvavo JAV dienraščių bei pasau
linės spaudos atstovai. Lietuvai 
atstovavo Lietuvos kino studijos 
direktorius Robertas Urbonas, iš
klausęs gerų atsiliepimų apie Lie
tuvą pradedant aktoriais ir bai
giant filmo režisieriumi Diek 
Lowry. Filmo sukūrimas kainavo 
daugiau kaip keturiolika milijonų 
dolerių. Jame dalyvavo apie 
10,000 statistų ir 4,000 arklių. Fil
muojant “Attilą” buvo sukurta 
didžiausia Lietuvos kino istorijoje 
vientisa erdvinė dekoracija “Api- 
jos kelias”, patekusi į Lietuvos re
kordų knygą. Romos kareivius 
vaidino Lietuvos kariai. Hunų ka
ralių Atilą vaidinusį jauną škotų 
aktorių Gerardą Butlerį, žinovų 
nuomone, netrukus filmų pasau
lis vesiąs karjeros laiptais. (BNS)

“Vilniaus smuiko dienos”, 
skirtos Vilniuje gimusio smuiki
ninko Jaschos Heifetz 100-to- 
sioms gimimo metinėms, prasidė
jo š.m. sausio 31 d. Iškilminga 
pradžia vyko Vilniaus miesto Ro
tušėje ir atminimo lentos atiden
gimu Vilniaus gatvėje ant 25 nu
meriu pažymėto namo, kuriame 
anuomet veikė muzikos mokykla, 
lankyta J. Heifetzo. Pastarojo vai
kystę ir paauglystę vaizduoja Vil
niaus Gaono valstybiniame žydų 
muziejuje surengta paroda. Mi
nėjimo proga vasario 13-17 d.d. 
vyko tarptautinis smuikininkų 
konkursas, kuriame dalyvavo 28 
varžovai ir dešimties šalių, tarp jų 
- Japonijos ir Taivano. Vasario 2 
d. su Lietuvos kameriniu orkestru 
drauge koncertavo vienas talen
tingiausių J. Heifetzo mokinių 
prancūzų smuikininkas prof. 
Pierre Amoyalis. Spaudos konfe
rencijoje Lietuvos kamerinio or
kestro vadovas Saulius Sondeckis 
apgailestavo, kad dėl valdininkų 
nerangumo J. Heifetzo minėjimas 
netapo pasaulinio masto įvykiu.

Apie vienintelį Vokietįjoje 
Baltuos institutą “Alfried-Krupp- 
Kolleg” Greifswalde rašo “Das 
Ostpreussenblatt” š.m. sausio 13 
d. laidoje. Straipsnio autorius 
Martin Schmidt gana išsamiai ap
žvelgia šios mokslo įstaigos atsi
radimą, veiklą ir kryptį. Didysis 
užmojis - tyrinėti prie Baltijos jū
ros įsikūrusių tautų gyvenimus, 
žvelgiant ir iš istorinės perspekty
vos. Vadinamasis “Ostseeraum” 
nesiriboja vien tik Baltijos valsty
bėmis, bet siekia St. Petersburgą 
ir Helsinkį šiaurėje, Štetiną ir Ka
raliaučių pietuose. Iškeliamas vo
kiečių kultūros įnašas šitame regio
ne. (Informaciją atsiuntė Le Kro).

Inž. Petro Vileišio 150-tųjų 
gimimo metinių bei Vasario 16- 
tosios proga Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto rektoratas 
nutarė skirti vardines stipendijas 
dviem labai gerai besimokan
tiems to universiteto studentams. 
Kaip ELTA rašo, 1997 metais 
įsteigtoje P. Vileišio auditorijoje 
Vasario 16-tosios išvakarėse buvo 
atidaryta inžinerinių ir humanita
rinių darbų nuotraukų paroda, 
vyko doc. A. Nako ir prof. V. 
Pruskaus knygos apie Petrą Vi
leišį sutiktuvės. Snk.
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PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St., Toronto, Ontario M6II 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

^SI’OlilAS 
2001-jų metų ŠALFASS-gos 

varžybinis kalendorius
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. Iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. Iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
V.r, Iki 3-30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v.__

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
IMA UŽ:MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind.................... 3.55%
180-364 d. term.ind................... 3.55%
1 metų term. Indėlius............... 3.65%
2 metų term, indėlius...............3.85%
3 metų term, indėlius...............4.05%
4 metų term, indėlius...............4.25%
5 metų term, indėlius............... 4.60%
1 metų GlC-mėn.palūk..............3.40%
1 metų GIG-met. palūk............ 3.90%
2 metų GlC-met. palūk............ 4.10%
3 metų GlC-met. palūk............ 4.30%
4 metų GlC-met. palūk............ 4.90%
5 metų GlC-met. palūk............ 4.95%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable".............................3.80%
RRSP lrRRIF-1 m.term.lnd.... 4.40% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd....4.60% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd....4.80% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.lnd.... 5.40% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.lnd.... 5.45% 
Taupomąją sąskaitą iki..........2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki....... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.............. . 2.50%

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

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

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

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

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

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

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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto

t
* MLS skelbimas

♦ Komisas 3'A%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W.
ir Weston Road)

Pateikiame 2001 m. ŠALFASS- 
gos varžybų kalendorių pagal visuo
tinio ŠALFASS-gos suvažiavimo, 
įvykusio 2000 m. lapkričio 18 d. To
ronte, nutarimus bei vėlesnius pa
pildymus. Dalis varžybų dar tebėra 
planavimo būklėje ir jų datos bei 
vietos dar nenustatytos. Visų varžy
bų išsamios datalės, bus praneša
mos klubams ir skelbiamos spaudo
je. Šis kalendorius apima tik meti
nes ŠALFASS-gos ir Baltiečių 
sporto federacijos pirmenybes bei 
kitas platesnės apimties varžybas. 
Šių metų varžybos vyks 50 metų su
kaktuvių ženkle, nuo pirmųjų Š. 
Amerikos lietuvių sporto žaidynių, 
įvykusių 1951 metais Toronte.

2001 m. VII-sios Pasaulio lietu
vių kalnų slidinėjimo varžybos ir 
2001 m. SALFASS-gos pirmenybės 
įvyks 2001 m. kovo 24-30 d.d. 
Mammoth Mountain, Kalifornijo
je. Vykdo Kalifornijos LSK “Ban
ga”. Informacija: Algirdas Šėkas, 
20291 Deervale Lane, Huntington 
Beach, CA 92646, tel. 714-968- 
8124; faksas 805-527-4675; E-paš
tas ltskisummit2001@aol.com. Žiū
rėkite Web site: www.lithuaniaweb. 
com/skisummit/

2001 m. vyrų senjorų (1966 m. 
gimimo ir vyresnių) ir veteranų 
(1961 m. gim. ir vyresnių) krepši
nio pirmenybes vykdo Hamiltono 
LSK “Kovas”, 2001 m. kovo 31 ir 
balandžio 1 d.d. Hamiltone, Ont. 
Informacija: Arvydas Šeštokas, 
1411 Winterbourne Dr., Oakville, 
Ont. L6J 7B5, tel. 905-829-2289 na
mų, 905-829-2183 darbo; faksas 
905-829-5641; E-paštas sestokas@ 
aol.com

2001 m. ŠA lietuvių jaunučių 
krepšinio pirmenybės įvyks 2001 m. 
balandžio 28 ir 29 d.d. Čikagoje, 
IL. Vykdo Čikagos ASK “Lituani- 
ca”. Varžybos vyks šiose berniukų 
ir mergaičių klasėse: B (1985-86 m. 
gimimo), C (1987-88 m.), D (1989- 
90 m.), E (1991-92 m.) ir F “mole

kulių” (1993 m. ir jaunesnių). 
Informacija dr. Donatas Siliūnas, 
5116 Illinois Ave., Lisle, IL 60532, 
tel. 630-852-3204; faksas 630-852- 
4026; E-paštas dsiliunas@aol.com 
Web site: www.lituanica.org

2001 m. ŠA lietuvių stendinio 
(Trap) šaudymo sporto pirmeny
bės įvyks 2001 m. gegužės 12 d. Ha
miltono LMZK “Giedraitis” šau
dykloje. Vykdo ŠALFASS-gos šau
dymo sporto komitetas. Informaci
ja: Kazys Deksnys, 1257 Royal Dr., 
Burlington, Ont. L7P 2G2, tel. 905- 
332-6006; faksas 905-547-5556; E- 
paštas kdeksnys@sprint.ca

Tradicinės Klyvlando LSK 
“Žaibo” lengvosios atletikos varžy
bos ir 2001 m. Vid. vakarų sporto 
apygardos pirmenybės, vykdomos 
USATF Lake Erie Assoc. 2001 m. 
pirmenybių rėmuose, numatomos 
birželio antroje pusėje Klyvlande. 
Kviečiami visi lietuvių ir kitų baltie
čių lengvaatlečiai. Infomacija: Al
girdas Bielskus, 3000 Hadden Rd., 
Euclid, OH 44117-2122, tel. 216- 
486-0889; faksas 216-481-6064.

Sl-sios sukaktuvinės Š. Ameri
kos lietuvių sporto žaidynės įvyks 
2001 m. liepos 4-7 d.d. Toronte, 
Ont. Rengia Toronto PPSK “Auš
ra”. Programoje - 2001 m. ŠAL
FASS-gos pirmenybės šių sporto 
šakų; a) vyrų A ir B, moterų, jaunių 
A ir mergaičių A krepšinio; b) vyrų 
ir moterų tinklinio, c) lauko teniso; 
d) stalo teniso; e) kėgliavimo ir f) 
šachmatų. Papildomai dar bus vyk
doma nepirmenybių, parodomos 
varžybos: jaunių berniukų B krepši
nio, golfo ir šaudymo sporto. Lie
pos 7 d. vyks iškilmingas ŠAL
FASS-gos 50 metų sukakties minė
jimas. Informacija: Rimas Miečius, 
54 Burrows Ave., Etobicoke, Ont. 
M9B 4W7, tel. 416-234-0878; fak
sas 416-234-8506; E-paštas rim- 
merl@sympatico.ca

(Nukelta į 9-tą psl.)

KANADOS ĮVYKIAI

LEDAS HEFHtGEHATIOV 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

1111111111111111111111
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Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti. 
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

NAMO ĮVERTINIMAS 
PER AUKŠTAS?

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

SKAMBINTI

TEODORUI
STANULIUI

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
min.; Dianne Cunningham, 61 
m., auklėjimo (Training'), kole
gijų ir universitetų bei moterų 
reikalų min.; Tim Hudak, 33 m., 
turizmo, kultūros ir pramogų 
(Recreation) min.; John Snobe- 
len, 47 m., gamtos turtų min.; 
Brian Coburn, 56 m., žemės 
ūkio ir maisto min. Cam Jack- 
son, 49 m., paskirtas pilietybės 
bei pensininkų (Seniors) min., 
tuojau buvo užpultas kaip neti
kęs toms pareigoms, nes nepa
lankiai buvo atsiliepęs apie kai 
kurias “pastebimas mažumas”.

Johnnie Johnson, britų nai
kintuvų lakūnas, mirė sulaukęs 
85 metų Buxton, D. Britanijoje. 
Antrojo pasaulinio karo metu 
jis dalyvavo per 700 kovos skry
džių ir numušė 38 priešo lėktu
vus - daugiausia iš visų karališ
kosios aviacijos lakūnų. 1944 
metais, Normandijos invazijos 
pradžioje jis perėmė vadovauti 
kanadiečių Spitfire naikintuvų 
daliniui (144" Spitfire Wing) ir 
pasiliko su juo iki karo pabai-

Skautų veikla
• Toronto skautininkių-ų drau

govė renka laimikius Kaziuko mu
gės loterijai. Laimikius galima pri
statyti s. Elzei Simonavičienei, 439 
Runnymede Rd., Toronto, tel. 416- 
769-3270 arba Jūratei Batūrienei, 1 
Burkston PL, Toronto, tel. 416-239- 
8986. Skautiškas ačiū visiems. J.B.

• Šv. Kazimiero skautų-čių 
globėjo šventė ir Kaziuko mugė 
rengiama kovo 4, sekmadienį, To
ronto skautijos ir tėvų komiteto 
pirmą kartą Lietuvos kankinių 
šventovėje ir Anapilio salėje. Mu
gės atidarymas 9.10 v.r., o pamal
dose dalyvausime 9.30 v.r. punktua
liai. Po Mišių visi draugovių pavil
jonai su gėrybėmis bus atidaryti, o 
tėvų komiteto skaniai paruoštais 
lietuviškais valgiais pavaišinti. To
ronto skautija maloniai kviečia visą 
Toronto ir apylinkių lietuvišką vi
suomenę kartu švęsti ir tuo pačiu 
paremi skautišką veiklą. F.M.

gos. “Aš tarp kanadiečių jau
čiausi kaip namie - jie puikūs 
vyrai, visada pasiruošę veikti, 
geriausi bendražygiai”. J. John
son parašė kelias knygas apie 
oro kautynes ir dažnai atvykda
vo j Kanadą (Įąlyvaut; savo da
linio veteranų lakūnų susitiki
muose.

Kongolietė atskridusi į Ka
nadą aplankyti savo giminių 
staiga vos išlipusi iš lėktuvo 
sunkiai susirgo ir buvo paguldy
ta Hamiltono (Ontario) ligoni
nėje į užkrečiamųjų ligų skyrių, 
nes buvo manoma, kad ji serga 
pavojinga ir mirtina Ebola liga, 
kuri paplitusi Demokratinėje 
Kongo respublikoje ir Ugando
je. Šia liga užsikrėtusių daugu
ma netrukus miršta. Ligonės 
kraujo pavyzdžiai buvo tuojau 
nusiųsti į Vinipego medicinos 
tyrimų laboratoriją, kuri po ke
lių dienų pranešė, kad tai nėra 
Ebola, bet dar iki šiol nenusta
tė, kokia tai galėtų būti liga. Šis 
įvykis iškėlė nemažai klausimų 
federacinėms sveikatos ir imi
gracijos ministerijoms, ar yra 
efektingų būdų apsisaugoti ir 
apsaugoti kartu keliaujančius 
bei po kelionės bendraujančius 
nuo galimų užkrėtimų pavojin
gomis ligomis. Paaiškėjo, kad 
apie 100 milijonų turistų, versli
ninkų ir svečių kasmet įvažiuoja 
į Kanadą ir visų jų patikrinti ne
įmanoma - jokia pasaulio vals
tybė to daryti neįstengia. Imi
gruojantieji į Kanadą yra tikri
nami jų šalyse, bet tik dėl plau
čių džiovos ir venerinių ligų; 
planuojama ateityje pridėti dar 
ir AIDS bei Hepatitis B tikrini
mą, tačiau tai dar nėra tobula 
sisteminė apžiūra. Patys kana
diečiai, keliaudami po įvairius 
pasaulio kraštus, kartais parsi
veža įvairių retų ar užkrečiamų 
ligų. Tokiems atvejams Kanada 
turi įvairių retų, užkrečiamų, 
tropinių ligų specialistų ir pa
saulinio lygio medicinos tyrimų 
laboratoriją Vinipege. G.K.

SMITH MONUMENT CO. LTD.

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

(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

“Aušros” žinios
- “Aušros” sporto klubas dė

koja Prisikėlimo parapijai už jos 
paramą sporto klubui. “Aušra” yra 
vienintelis lietuvių sporto klubas, 
esantis prie parapijos. Su parapijos 
persikėlimu ir “Aušra” keliasi kar
tu. Molecules tęsia treniruotes 20 
th. St. Gym (2 blokai į vakarus nuo 
Kipling), nuo vasario 20 d., 6.30 v.v. 
Trenerių Punkrio ir Gatavecko 
JRAB berniukų komandos tre
niruosis Fr. Redmond mokykloje 
(Valermo ir Brownsline) - 8.30 v.v.

- ŠALF’o turnyrai vyks Čika
goje balandžio 28-29’ d.d. Prašome 
tėvelių grąžinti treniariams užpildy
tas registracijos formas. Komandas 
fotografuos Daina Puterienė nuo 
vasario 13 d. James Culnan mokyk
loje.

- “Aušros” sporto klubas nuo
širdžiai dėkoja ilgamečiai rėmėjui 
E. Šlekiui už $100 auką.

- Sveikiname mergaičių C ko
mandą (trenerės M. Stončius ir C. 
Levišauskas), kuri laimėjo prieš 
“Guleph Oaks” 34:1.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Pagaliau po ne

sėkmių serijos Suprolygos rungty
nėse Vilniaus “Lietuvos ryto” krep
šininkai 87:78 įveikė vieną iš stip
riausių Europos komandų - Athens 
“Panathinaikos” ir iškovojo teisę 
dalyvauti atkrintamosiose varžy
bose.

LEDO ŠOKIAI: Tokyo (Japo
nija) vykusiose “Grand Prix” varžy
bose Lietuvos leod šokėjų pora 
Margarita Drobiazko ir Povilas Va
nagas pakartojo 2000 metų rezulta
tą - pelnė bronzos medalį ir 20 
tūkstančių JAV dolerių premiją.

LENGVOJI ATLETIKA: Tra
dicinėse šuolių į aukštį varžybose 
Arnstadt (Vokietija) 31 metų vil
nietė N. Žilinskienė įveikė 187 cm 
aukštį ir užėmė septintąją vietą. 
Pirmąją vietą laimėjo ukrainietė V. 
Palamar - 196 cm.

MEDALIAI: Didžiojo Lietu
vos kunigaikščio Gedimino 2-ojo 
laipsnio ordinu apdovanoti olim
piečiai - šaulė D. Gudzinevičiūtė ir 
disko metikas V. Alekna. 3-ojo 
laipsnio ordinus pelnė vyrų krepši
nio olimpiniai bronzos medalio lai
mėtojai: D. Adomaitis, A. Giedrai
tis, Š. Jasikevičius, K. Marčiulionis, 
T. Masiulis, D. Maskoliūnas, D. 
Songaila, R. Šiškauskas, M. Ti- 
minskas, E. Žukauskas; irkluotojos, 
bronzos medalininkės - K. Poplavs- 
kaja ir B. Šakickienė ir Sidney par- 
olimpinių žaidynių antrosios vietos 
laimėtojas R. Urbonas. 4-ojo laips
nio ordinu apdovanota dviratinin
kė, praėjusių metų prizininkė R. 
Polikevičiūtė, 5-ojo laipsnio - 2000 
metų Europos baidarių ir canoe 
irklavimo čempionas A. Duonėla. 
DLK Gedimino, ordino 1-ojo laips
nio medaliai įteikti Sidney žaidynių 
graikų ir romėnų imtynininkui M. 
Ežerskiui ir boksininkui I. Stapovi- 
čiui. Lietuvos Prezidento taurės pa
skirtos olimpinių žaidynių bronzos 
medalių laimėtojams krepšinin
kams G. Einikiui ir S. Štombergui, 
taip pat olimpietei dviratininkei D. 
Žiliūtei ir penkiakovininkui Z. 
Zadneprovskiui. Apailėtina.kad ne
buvo apdovanotas praėjusių metų 
akrobatinio skraidymo pasaulio 
čempionas J. Kairys. V.P.

Neteisybė čiuožimo 
pirmenybėse

Toronto dienraščio “The Glo
be and Mail” sporto skyriuje š.m. 
vasario 6 d. buvo išspausdintas išsa
mus straipsnis apie neteisingumus 
čiuožimo pirmenybėse. Beverley 
Smith rašo, kad 8 kartus laimėję 
medalius pirmenybėse Kanados 
įžymieji čiuožėjai Shae-Lynn Bour
ne ir Victor Kraatz gali nepatekti į 
pirmąsias vietas ateinantį mėnesį 
vyksiančiose varžybose Vankuvery
je. Jie Japonijos olimpiadoje 1998 
m. pareiškė protestą dėl teisėjų el
gesio ir tuo pastaruosius aiškiai nu
teikė prieš save, nepateko į pirmą
sias vietas, nors buvo daug žadan
tys, keletą sykių laimėję bronzo 
medalius. Įvairių čiuožimo srities 
žinovų nepasitenkinimą kelia ryš- 
kėjančios teisėjų pastangos stumti 
savo tautybės čiuožėjus į aukštes
nes vietas. Europos pirmenybėse 
minima rusų teisėja Alia Shekhovt- 
seva, Rusijos čiuožimo federacijos 
pirmininko žmona, kuri išstūmė 
Rusijos čiuožėjus į antrąją vietą, o 
lietuvius Margaritą Drobiazko ir 
Povilą Vanagą paliko šeštoje, nors 
australai juos vertino aukščiausiai 
originalaus šokio programoje. Bra
tislavoje, kaip autorius praneša, 
Italijos, Rusijos ir Izraelio teisėjai 
tiek agitavo už savuosius, kad net 
buvo sudrausti, nors jie nepakluso 
perspėjimams. Lietuvai atstovau
janti pora straipsnyje yra minima 
kaip geriausiai atlikusi laisvąjį šokį 
tose varžybose, ir ne vieno žinovo 
nuomone buvo nuskriausta. M. 
Drobiazko ir P. Vanago pasiseki
mas Kanados porai gali padėti at
spėti savo vietą pirmenybėse, nes 
lietuviai kanadiečius pralenkė jau 
tris kartus. Inf.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 120 milijonų dolerių

MOKAME
3.55% už 30-89 d. term, indėlius 
3.55% už 90-179 d. term, indėlius 
3.55% už 180-364 d. term, indėlius 
3.65% už 1 m. term. Indėlius 
3.85% už 2 m. term. Indėlius 
4.05% už 3 m. term, indėlius 
4.25% už 4 m. term. Indėlius 
4.60% už 5 m. term. Indėlius 
3.40% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.90% už 1 m. GIC invest. 
4.10% už 2 m. GIC invest. 
4.30% už 3 m. GIC invest. 
4.90% už 4 m. GIC invest. 
4.85% už 5 m. GIC invest. 
3.55% už RRSP & RRIF ind.
4.40% už RRSP & RRIF 1 m. term. ind. 
4.60% už RRSP & RRIF 2 m. term. ind. 
4.80% už RRSP & RRIF 3 m. term. Ind. 
5.40% už RRSP & RRIF 4 m. term. ind. 
5.35% už RRSP & RRIF 5 m. term. Ind.
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
4.15% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.50% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym.
(var.rate)

IMAME
už asmenines paskolas

nuo.............................8.25%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu

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

- su keičiamu
nuošimčiu...

.6.95%

.7.05%

.7.20%

.7.40%

.7.50%

.6.75%

DUODAME
• asmenines paskolas 

iki $250,000
• mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line pt Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

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

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

Cirrus{MasterCard

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

PATYRĘS 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS 
netoli naujos 
PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS

Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais 

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

ANTANAS 
GENYS

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ (‘parking")

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

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

ONTARIO LAND SURVEYOR

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

Į Uetuvą: Išskrendant Iki 30 balandžio - nuo
Kalifornija, Grd.Canyon, Las Vegas-17 kovo, 11 dienų 
Graikija ir Turkija - 28 kovo, 11 dienų
Italija (Roma, Venecija,Capri Ir t.t.) - 22 balandžio, 11 dienų - $2490.00

ALGIS (< 133 Roncesvalles Avė.

MEDELIS ii TORONTO, Ont. M6R 2L2
L*1TR77I SyrenaĮ Tel. 416 531-4800

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

$890.00
-$1990.00
-$2390.00

Uurdas, Fatima, Portugalija - 28 balandžio, 13 dienų - $2375.00 
Roma, Liurdas, Paryžius - 20 gegužės, 12 dienų - $2690.00 

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

Bilietus pristatau X-PRESS paštu.

ALGIS ir STEFA MEDELIAI @ MEDELIS CONSULTING 
45 Forest Heights Street, WHITBY, Ont. L1R 1T7 Tel. 1-905-666-9086 

Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius.

mailto:ltskisummit2001@aol.com
http://www.lithuaniaweb
aol.com
mailto:dsiliunas@aol.com
http://www.lituanica.org
mailto:kdeksnys@sprint.ca
mailto:rim-merl@sympatico.ca
http://www.parama.net
mailto:parama@total.net
mailto:tom.senkus@sympatico.ca
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PARAMA SIBIRO 
TREMTINIAMS

Tremtinių grįžimo fondo vai- ’ 
dyba nuoširdžiai dėkoja Kanados 
lietuvių katalikių moterų draugijai 
ir ją remiantiems mūsų tautiečiams 
Kanadoje už nuolatinį dėmesį ir 
paramą grįžtantiems į tėvynę Sibiro 
kaliniams, tremtiniams ir jų pali
kuonims.

2000 metų gruodžio mėnesį 
pasiekusi Fondą KLKM draugijos 
$10,000.00 Kan. auka, tai dar kartą 
tremtiniams ištiesta ranka, be ku
rios grįžtančių į Lietuvą kelias būtų 
daug ilgesnis, sunkesnis, o kartais ir 
neįveikiamas.

Vytautas Cinauskas, , 
TGF valdybos pirmininkas

GELBĖKIME “LIETUVOS AIDĄ”
1917 m. lietuvių tauta Vilniuje 

pradėjo leisti valstybės laikrašį 
“Lietuvos aidas”. Nuo 1990 m., at
gavus Nepriklausomybę, laikraštis 
leidžiamas Vilniuje (Maironio g. 1, 
tel. ir fakso nr. 312416). Pastaruoju 
metu, dienraščiui vadovaujant Al
girdui Pilveliui, laikraštis spausdino 
lietuviams reikšmingus, aktualius 
straipsnius, kurie nepatiko dabarti
nei vyriausybei. Tam tikros valsty
binės įstaigos pradėjo daryti redak
cijoje kratas, uždarė laikraščio są
skaitas bankuose, atrodo, nori 
dienraštį sunaikinti arba pajungti 
savo valiai.

Leidėjas Algirdas Pilvelis užta
rimo ieškos Vatikane pas popiežių. 
Būtų reikšminga, jei Lietuvoje ir 
užsienyje gyvenantys lietuviai pa
remtų ir pratęstų “Lietuvos aido” 
gyvavimą, užsiprenumeruodami laik
raštį nors vieneriems metams. Be 
to, kviečiu Pasaulio lietuvių bend
ruomenę imtis iniciatyvos ir kuo 
greičiau atidaryti sąskaitą viename 
iš JAV bankų “Lietuvos aidui” 
remti. Algirdas Gustaitis,

Los Angeles, Kalifornija

PRISIKĖLIMO ŠVENTOVEI 
REIKIA TALKOS

Nepriklausomoje Lietuvoje 1934 
m. Kaune pradėta statyti Prisikė
limo šventovė. Sovietų Rusijai 1940 
m. okupavus Lietuvą darbai nu
traukti. Sovietai tenai įtaisė radijo 
dirbtuvę. Atstatymo darbai pradėti 
atgavus Lietuvai nepriklausomybę. 
Visuomenė neįstengė surinkti lėšų 
atstatymui ir užbaigimui. Prisikėli
mo šventovės komiteto narys dr. 
Vytautas Nezgada ir šventovės at
statymo komiteto vardu kun. Vik
toras Baisokas į mane kreipėsi raštu, 
prašydami talkinti kreipiantis į spau
dą. Pageidavimą mielai vykdau.

Paminklinės Prisikėlimo šven
tovės atstatymo tarybos vykdomojo 
komiteto adresas: Aukštaičių g. 6, 
LT-3005 Kaunas, Lietuva, (tel. 20 
08 83). Komiteto pirmininkas - 
kun. Viktoras Brusokas. Prisikėli

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

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

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

mo šventovės paramos fondas: a/s 
litais 704620; a/s valiuta 87086269, 
kodas 26010766, AB “Vilniaus ban
ko” Kauno filialas (Laisvės ai. 
82/17, LT-3000 Kaunas). Lithua
nian Savings Bank SWJFT: TAUP 
LT 2X, a/s 953006091, kodas 
60104, 2000 Vilnius. Aukas galima 
siųsti per “Katalikų religinę šalpą” ' 
- Lithuanian Catholic Religious 
Aid (361 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207, USA).

Būtų kilnu, jei lietuviškos or
ganizacijos, pavieniai asmenys tal
kintų Prisikėlimo šventovės atstaty
mui. Aukotojai įrašomi į geradarių 
sąrašus.

Algirdas Gustaitis, 
Los Angeles, Kalifornija

ŠOKĖJŲ SUKAKTIS
Vilniaus universiteto ansamb

lio 60 m. sukaktuvinis koncertas 
įvyko 2000 m. spalio 14 d. Prieš 5 
metus šis ansamblis rengėsi švęsti 
50 metų jubiliejų, bet dar gyvi tebe
santys šokėjai užprotestavo, kad 
yra jau 55 m., nuo ansamblio pra
džios, nes jie priklausė jau 1940 m. 
įsteigoje Vilniaus universiteto t.š. 
grupei ir universiteto chorui. Nors 
repeticijos vyko atskirai, bet daugu
mas koncertų buvo abiejų vienetų 
kartu. Pasibaigus karui 1945 m. ir 
pradėjus organizuoti Vilniaus uni
versiteto ansamblį iš naujo jau 
Liaudies ansamblio pavyzdžiu, dau
gumas tų buvusių šokėjų ir choristų 
įsijungė į naujai organizuojamo an
samblio eiles. Tad jie pradėjo kovo
ti už tai, kad ansamblio pradžia yra 
1940 m. Ta kova tęsėsi apie 5 m., 
bet pagaliau universiteto rektorius 
nusileido ir sutiko leisti švęsti 60 m. 
sukaktį.

Vilniaus universiteto ansamb
lio vadovas V. Aleksandravičius į šį 
sukaktuvinį koncertą pakvietė ir 
mane. Aš į Vilnių nevykau, bet pa
siunčiau jiems sveikinimą.

Aš esu labai patenkinta, kad 
koncertą pradėjo “Blezdingėle”, 
nes tikrai tas pats pirmasis šokis t.š. 
grupės buvo sušoktas, o dabar jau 
norima jį išbraukti iš t.š. repertuaro 
kaip nuobodų, neatitinkantį šių lai
kų, o aš galvoju, kad tai yra klasiki
nis šokis, mums daug ką pasakan
tis, daug kuo atmintinas... Pasige
dau “Blezdingėlės” bei “Malūno” ir 
vienuoliktoje t.š. šventėje, praėjusią 
vasarą įvykusioje Mississaugoje. 
Mano galvosena, žengiant į naują 
šimtmetį, reikėjo kaip tik pas mus 
išeivijoje populiarius t.š. į repertua
rą įtraukti, nes ne viskas kas dabar 
vyksta Lietuvoje yra tikrai lietuviš
ka ir mūsų tautai charakteringa. 
Daug svetimos įtakos nebus galima 
taip greitai atsikratyti, ir ar bus pa
sišventusių žmonių, norinčių plauk
ti prieš srovę..., kuri labai stipriai 
įaugusi į dabartinių vadovų gretas.

G. Breichmanienė,
Hamilton, Ont.

Toronto Maironio mokyklos darželinukai, pradėję naujus mokslo metus su mokytoja J. Dzemioniene

2001-jų metų ŠALFASS-gos...
(Atkelta iš 8-to psl.)

2001 m. ŠA baltiečių lauko teni
so pirmenybes rengia latviai 2001 
m. rugpjūčio 18-19 ar 25-26 d.d. 
Columbus, Ohio. Tiksli data bus 
pranešta vėliau. Lietuvius infor
muoja Eugenijus Krikščiūnas, 
ŠALFASS-gos lauko teniso vado
vas, 105 Anndale Dr., North York, 
Ont. M2N 2X3, tel. 416-225-4385; 
E-paštas dianejk@interlog.com

Toronto LSK “Jungties” 16-sis 
“3-Pitch” softbolo turnyras, kuris 
laikomas kartu ir 2001 m. ŠAL
FASS-gos pirmenybėmis, įvyks 
2001 m. rugpjūčio 25-26 d.d. Wasa- 
ga Beach, Ont., Kanadoje. Tai yra 
“Co-Ed” (mišrių komandų) tipo 
turnyras. Informacija: Rimas Kulia- 
vas, 297 Kennedy Ave., Toronto, 
Ont. M6P 3C4, Canada, tel. 416- 
766-2996; faksas 416-766-5537; E- 
paštas kuliavas@compuserve.com

2001 m. ŠA lietuvių individuali
nes ir komandines golfo pirmeny
bes vykdo Čikagos lietuvių golfo 
klubas 2001 m. rugsėjo 1 ir 2 d.d. 
Vieta bus pranešta vėliau. Informa
ciją: Jonas Valaitis, 1236 Camelot 
Lane, Lemont, IL 60439, tel. 630- 
243-1432; E-paštas valaitisji@aol. 
com

2001 m. ŠA baltiečių ir lietuvių 
lengvosios atletikos pirmenybės 
numatomos š.m. rugpjūčio ar rug
sėjo mėn. Klyvlande, Ohio. Vykdo 
Klyvlando LSK “Žaibas”. Tiksli da
ta bus pranešta po kovo 31 d. Var
žybos vyks vyrų, moterų ir visose 
jaunimo klasėse. Informacija: Al
girdas Bielskus, 3000 Hadden Rd., 
Euclid, OH 44117-2122, tel. 216- 
486-0889; faksas 216-481-6064.

2001 m. ŠA baltiečių šaudymo 
sporto pirmenybes vykdo latviai 
2001 m. rugsėjo mėn., Kanadoje šia 
tvarka: rugsėjo 8 d. - stendinio 
(Trap) šaudymo; rugsėjo 15 d. - 
smulkaus (.22) kalibro šautuvų; 
rugsėjo 22 d. - pistoletų. Smulkaus 
kalibro šautuvų ir pistoletų lietuvių 
2001 m. pirmenybės bus išvestos iš 
baltiečių varžybų pasekmių. Infor
macija: Kazys Deksnys, 1257 Royal 
Dr., Burlington, Ont. Canada, tel. 

Toronto Maironio mokyklos mokytojos aptaria Kalėdų eglutės programą

905-332-6006; faksas 905-547-5556; 
E-paštas kdeksnys@sprint.ca

2001 m. ŠA baltiečių plaukimo 
pirmenybės numatomos 2001 m. 
spalio 27 d. Etobicoke Olympium, 
Etobicoke, Ont., Kanadoje. Vykdo 
Baltiečių sporto federacijos plauki
mo sekcija. Informacija: Modris 
Lorbergs, 73 North Heights Rd., 
Etobicoke, Ont. M9B 2T7, Canada, 
tel. 416-626-7262; faksas 416-395- 
3346; E-paštas Modris_Lorbergs@ 
ntel.tdsb.on.ca Lietuviams papil
domas: Algirdas Bielskus. Lietuvių 
2001 pirmenybės bus išvestos iš bąl- 
tiečių varžybų pasekmių.

2001 m. ŠA lietuvių rankos len
kimo pirmenybių data ir vieta bus 
pranešta vėliau. Informacija: Sau
lius Rakauskas, ŠALFASS-gos ran
kos lenkimo sporto vadovas, 4750 
South Rockwell Ave., Chicago, IL 
60632, tel. 773-247-2452; faksas 
773-434-9363.

Daugiau informacijos apie ŠAL- 
FASS rasite Web site: www.sal- 
fass.com Visų varžybų reikalais ga
lima kreiptis į ŠALFASS-gos cent
ro valdybos gen. sekr. Algirdą 
Bielskų, 3000 Hadden Rd., Euclid, 
OH 44117-2122, USA tel. 216-486- 
0889; faksas 216-481-6064. Kalen
doriaus papildymai ir pakeitimai 
bus nuolatos skelbiami.

ŠALFASS-gos centro valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems, 

mano sunkios ligos metu, už
prašiusiems Mišias, guodusiems 
žodžiu, raštu. Dėkoju Wasagos 
lietuvių moterų būrelio narėms, 
skaidrinusiom mano aplinką gė
lėmis, maitinusiom skanumy
nais, paruošusiom tradicinius 
Kūčių valgius A. Masionienei, o 
ypač M. Vaitkienei, kurios rū
pestis nesibaigiantis.

Jūs visi labai geri ir neuž
mirštami. Dėkinga -

T. Sekonienė

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

West Realty Inc.

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

Toronto
Vasario 16-tąją Toronto- 

Mississaugos ir apylinkių lietu
viai šventė vasario 18, sekma
dienį, lietuvių šventovėse ir pa
grindiniu minėjimu Anapilio di
džiojoje salėje Mississaugoje. 
Minėjimas pradėtas vėliavų įne
šimu, Kanados ir Lietuvos him
nais. Invokaciją sukalbėjo kun. 
Algimantas Žilinskas. Pagrindi
nę kalbą pasakė dr. Romanas 
Sedlickas, Lietuvos seimo narys, 
apibūdindamas Lietuvos ūkio 
sunkumus, motyvuodamas ko
dėl taip yra, neabejodamas 
krašto ekonominiu atsigavimu, 
prilygstančiu Vakarų Europai, 
pabrėždamas realia galimybę 
Lietuvai ne tik įstoti į Europos 
sąjungą bet ir į ŠAS (NATO) 
organizaciją.

Šių metų kultūrininko-vi- 
suomenininko premija įteikta 
Ramūnei Sakalaitei-Jonaitienei 
ir Vincui Piečaičiui. Meninės 
programos dalyje Toronto, Mis- 
sissaugos ir Hamiltono vaikų, 
jaunimo ir suaugusių chorų jun
ginys atliko įdomią ir jautrią 
laisvės kovotojų bei liaudies 
dainų pynę “Prikelkime daina”, 
diriguojamas muz. Dalios Vis- 
kontienės ir akompanuojamas 
muz. Jono Govėdo, susilaukęs 
nuoširdaus publikos įvertinimo. 
Įspūdingai skambėjo jungtinio 
choro sugiedota “Lietuva bran
gi”. Programai vadovavo Birutė 
Litvinienė. Po programos Paro
dų salėje vyko garbės svečių pri
ėmimas. šventės minėjimą su
rengė KLB Toronto apylinkės 
valdyba, vadovaujama Danutės 
Garbaliauskienės. Aprašymas ki
tame “TŽ” numeryje. JA.

A. a. Romo Simanavičiaus 
atminimui pagerbti aukojo Pri
sikėlimo parapijos persikėlimui: 
$100 - M. Tarvydienė; $60 - K. 
R. Biretos; $50 - P. Dalinda, R. 
Stravinskas, E. Geidutis; $40 - 
D. B. Stončius; $30 - B. G. Čiži
kai; $25 - O. L. Radzevičiai, 
Jagėlienė; $20 - A. Lemežys, E. 
H. Stepaičiai, P. G. Stauskai, I. 
Vibrienė, Ramona Girdauskai- 
tė, Rūta Girdauskaitė, L. L. 
Baumgardai, A. Valienė, B. Č. 
Joniai, A. Grigonis, L. H. Su- 
kauskai, B. Čepaitienė, I. L. Ba- 
ziliauskai, D. Baziliauskienė, J. 
B. Tamulioniai, J. O. Gustai- 
niai, V. L. Štuikiai, R. A. Sima
navičiai, A. R. Tumpos; $10 - 
D. Keršienė, B. Kazlauskaitė, T. 
Zaleskis, V. Siminkevičienė; $5 
- L. Mačionienė.

Aukas surinko B. Matulai
tienė ir M. Povilaitienė.

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

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

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.Sc.,llb.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. IV.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

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

(nemokamas)INTERNATIONAL

❖ siuntinių pristatymas į adresato namus
❖ maisto siuntiniai

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

kelionių patarnavimai
Mes siunčiame siuntinius į

BALTIJOS VALSTYBES, RUSIJA, UKRAINA
BEI KITAS EUROPOS VALSTYBES

Darbo vai. nuo pirmadienio iki šeštadienio 9 V. f. — 6 V.V.

MARGUTIS
PYSANKA - V.I.M. Ine.

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

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

Reguliarus maršrutai siuntiniams laivu

Saugant Jūsų sveikatą
Barbara Beattie dirba su savo šunim sekliu Rookie ir kolegomis Kanados maisto 
patikrinimo agentūroje (Canadian Food Inspection Agency / Agence canadienne 
d'inspection des aliments). Jie padeda sulaikyti uždraustus produktus, galinčius 
pakenkti mūsų augalams ir gyvūnams bei užkrėsti maisto atsargas. Tai tik viena iš 
daugelio paslaugų, kuriomis siekiama apsaugoti visų kanadiečių sveikatą.

Tam, kad sužinoti apie šimtus kitų, Kanados vyriausybės 
teikiamų paslaugų (anglų arba prancūzų kalbomis):
• apsilankykite artimiausiame Kanados paslaugų centre

(Service Canada Access Centre / Centre d'accės Service Canada)
• apsilankykite www.canada.gc.ca
• skambinkite 1 800 O-Canada (1 800 622-6232),

TTY/TDD: 1 800 465-7735 Canada

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

f Tel: (416) 233-4601 SS
*Galioja kai kurie apribojimai.

mailto:dianejk@interlog.com
mailto:kuliavas@compuserve.com
mailto:kdeksnys@sprint.ca
http://www.sal-fass.com
http://www.canada.gc.ca
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Anapilio žinios

- Vasario 18, sekmadienį, Lie
tuvos kankinių šventovėje iškilmin
gai buvo atšvęsta Lietuvos nepri
klausomybės šventė. 11 v.r. Mišiose 
dalyvavo Generalinis Lietuvos kon
sulas H. Lapas, mjr. D. Eitmana- 
vičius, o su vėliavomis - Toronto 
VI. Pūtvio šaulių kuopa ir KLK 
moterų draugijos skyrius.

- Vasario 19, pirmadienį, pa
laidotas a.a. Albinas Plioplys, 85 m. 
amžiaus.

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

- Tikinčiosios Lietuvos diena 
Lietuvos kankinių šventovėje bus 
minima kovo 4, sekmadienį. Tą 
dieną bus renkama antroji rinkliava 
Tikinčiajai Lietuvai.

- Lietuvos kankinių šventovė
je, prie šoninių laiptų į parapijos 
salę, įrengta klausimų ir sumanymų 
dėžutė. Prašome parapijiečius ja 
pasinaudoti. Visi klausimai ir su
manymai bus svarstomi atitinka
muose parapijos tarybos sekcijų 
posėdžiuose.

- Anapilio knygyne jau yra 
gautas “Laisvės kovų archyvo” nr. 
28.

- Praeitais metais per Velykas 
piktadariai padegė medinę Pakal
nių šventovę ir ji sudegė iki pat pa
matų. Parapijiečiai susibūrė statyti 
naują ir per Kalėdas jau vyko pa
maldos, nors šventovė dar be grin
dų, be langų ir be durų. Vysk. Juo
zas Preikšas kreipiasi į mūsų para
piją paramos. Mielai priimsime vi
sų aukas tos šventovės statybos už
baigimui.

- Reikia paramos kun. A. Lip- 
niūno jaunimo kultūros centrui, ku
ris rūpinasi Panevėžio vyskupijos 
jaunimo katalikiškąja veikla, ruošia 
evangelizacijos dienas, Šv. Rašto 
kursus, organizuoja maldos grupes, 
Kryžiaus kelius, naktines Švenčiau
siojo adoracijas, tautinių bei religi
nių datų minėjimus, platina religinę 
spaudą ir rengia jaunimui vasaros 
stovyklas.

- Mišios vasario 25, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už Boženą Novackiėnę; 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 3 v.p.p. už Pet
rą Pakalką; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje vasario 24, šeštadienį, 3 
v.p.p. už Apoloniją ir Bronių Urbas.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį sekmadienį 9.30 v. ryto pa

maldos, po kurių bus visuotinis me
tinis susirinkimas Lietuvių Namų 
patalpose. Visų parapijiečių dalyva
vimas būtinas. Po susirinkimo - ku
gelio pietūs.

- Vasario 27 d., 7 v.v. tradicinis 
“Šiupinys” Lietuvių Namų patalpo
se. Visi kviečiami atsilankyti.

Lietuvių Namų žinios
- Šių metų vasario 18 d. LN 

svetainėje pietavo 235 svečiai. Pra
nešimą padarė ir su svečiais supa
žindino A. Kynas. Svečių knygoje 
pasirašė - D. Jankienė iš Detroito, 
JAV.

- Sekantis LN valdybos posė
dis įvyks š.m. vasario 28 d., 7 v.v.

- Š.m. kovo 4 d., 1 v.p.p. įvyks 
LN vyrų būrelio metinis susirinki
mas. Nariai bus pavaišinti pietumis, 
kviečiame dalyvauti.

- Š.m. kovo 10, šeštadienį, LN 
Gedimino menėje vyrų būrelis ren
gia metinį pobūvį su karšta vakarie
ne bei vynu. Maistą gamins V. Birš
tonas, bus įdomi programa, stalai 
rezervuoti. Dėl bilietų teirautis pas 
T. Stanulį tel. 416 231-4937 arba 
LN sekmadienio popietėse.

- Toronto LN švietimo fondas 
“Labdara” skiria stipendijas jauni
mui. Dėl smulkesnės informacijos 
prašome kreiptis 1573 Bloor St. W., 
Toronto LN raštinėje arba skam
binti tel. 416 532-3311.

- Velykų pietūs Lietuvių Na
muose įvyks balandžio 22 d.

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

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

jo: V. Kumpikevičius - $50 ($100). 
Slaugos namų komitetas dėkoja vi
siems aukotojams už nuoširdų dos
numą ir paramą Slaugos namams. 
Slaugos namams aukos priimamos 
Toronto ir Hamiltono kredito ko
operatyvuose arba siųsti tiesiog 
Labdaros fondas Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
ON, M6P 1A6. Slaugos namų elek
troninis paštas: http://members.pla- 
neteer.com/~litn/

Anapilio autobusiuko laipte
liams aukojo: $50 - V. Plečkaitis, 
J. Bernatavičienė, F. M. Ti- 
mukai, B. Vilkienė, L. Rudaitis.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Kovo 3-4 d.d. - baldų bei 

įrangos išpardavimas didžiojoje sa
lėje, prašome pakviesti draugus ir 
pažįstamus; kovo 11 d. - paskutinės 
Mišios senose parapijos patalpose. 
Iki naujos parapijos atidarymo Mi
šios sekmadieniais bus aukojamos 
Lietuvių Namuose. Šiokiadieniais 
Mišios bus aukojamos “Vilniaus” 
rūmuose. Mišių tvarka bus paskelb
ta vėliau.

- Talkininkai, galintys padėti 
iškraustyti parapiją ir tuo būdu su
mažinti išlaidas, kviečiami regis
truotis pas Janę Vingelienę tel. 416 
233-8108.

- Statybos vajaus komitetas 
rengia naujos parapijos planų pri
statymą tiems, kurie dar neturėjo 
progos su jais susipažinti. Prista
tymas įvyks vasario 25, sekmadienį, 
po 10.15 v.r. Mišių Parodų salėje.

- Sutvirtinimo sakramentui be
sirengiančių pamokos vyksta sek
madieniais - angliškai kalbančių 
grupė - po 9.15 v.r. Mišių; lietuviš
kai kalbančių grupė po 10.15 v.r. 
Mišių. Užsiėmimai vyksta posėdžių 
kambaryje. Sutvirtinimo sakramen
tą suteiks vysk. P. Baltakis, OFM, 
per šių metų Sekmines, birželio 3 d.

- Užjaučiame Angelę Dobilie- 
nę, Lietuvoje mirus jos broliui 
Juozui Jasinevičiui.

- Parapijos persikėlimo/staty- 
bos vajaus komitetas praneša, kad 
statybai jau surinkta $512,361, dar 
reikia $807,638. Visiems aukoju
siems nuoširdi padėka.

- Pakvitavimai už aukas para
pijai galima atsiimti .vasario 25 d. 
parapijos salėje po Mišių. Neatsiė- 
musiems bus išsiuntinėjami paštu.

- Mišios sekmadienį, vasario 
25: 8.15 v.r. už a.a. Kunigundą ir 
Antaną Dobilus; 9.15 v.r. už a.a. 
Elizabeth ir William Conląn; 10.15 
v.r. už a.a. Vladą Sondą, už a.a. 
Katariną ir Petrą Staškevičius, už 
a.a. Albiną ir Joną Kazlauskus; 
11.30 v.r. už parapijiečius.

Sveikina ambasada
Mieli “Tėviškės žiburių” re

daktoriai, leidėjai ir bendradar
biai, brangūs skaitytojai, tautie
čiai,

Lietuvos Respublikos Am
basada Kanadoje nuoširdžiai 
sveikina Jus visus svarbiausios 
naujųjų laikų Lietuvos istorijoje 
valstybinės šventės - Vasario 
16-osios, Nepriklausomybės die
nos proga. Linkime gražių ir 
prasmingų darbų mūsų Tėvynės 
Lietuvos labui.

Rimantas Šidlauskas,
Nepaprastasis ir įgaliotasis 

ambasadorius
Tikinčiosios Lietuvos diena 

lietuvių katalikų šventovėse 
šiais metais bus minima sekma
dienį, kovo 4. Per pamaldas bus 
renkamos aukos Lietuvos kata
likų religinei veiklai bei vargs
tančiųjų šalpai. Kanados lietu
vių katalikų centras maloniai 
kviečia tikinčiuosius savo dos
niomis aukomis paremti šiuos 
kilnius tikslus.

“Kretingos” stovyklos pir-. 
mų metų vadovai (CIT), kurie 
norėtų vadovauti vaikams šių 
metų “Kretingos stovykloje” 
(liepos 8-21 d.d. - lietuviškai 
kalbantiems, liepos 23 d. - rug
pjūčio 4 d. - angliškai kalban
tiems), turi įteikti prašymus iki 
vasario 28 d. Patyrę vadovai turi 
įteikti prašymus raštu liki kovo 
30 d. Pirmas vadovų posėdis 
įvyks po šv. Velykų, balandžio 
mėn. Prašymus siųsti: fax: 416 
766-5537, E-mail: kunedis@- 
ican.net; arba Linai - 297 
Kennedy Ave., Toronto, ON, 
M6P 3C4.

KLKM Anapilio parapijos 
skyrius gavo laišką iš Lietuvos, 
kuriame rašo: “Mes, buvusieji 
politiniai kaliniai ir tremtiniai, 
netekę sveikatos Rusijos kon
centraciniuose lageriuose, da
bar apleistuose kaimuose skurs- 
tantieji, prašome mums padėti 
rūbais bei avalyne”. Tam tikslui 
jau yra gauta piniginių aukų. Jei 
kas galėtų prisidėti drabužiais 
bei avalyne, mielai draugijos na
rės priims sekmadieniais para
pijos salėje.

LIETUVIŲ SLAUGOS NAMŲ AUKOS (subsidija) 
1988 m. - 2000 m. gruodžio 31 d.

Asmeninės ir organizacijų aukos $1,343,322 
Labdaros fondo bingo 167,809
Ontario valdžios subsidija (grant) 2,280,000 
Gautos palūkanos 434,643

Iš viso: $4,225,774
Slaugos namų vajaus komiteto pirmininkas - Teodoras Stanulis

VASARIS YRA RRSP INDĖLIŲ MĖNUO
LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

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

investicijas
O neima mokesčių už patarnavimus

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

nemokant valdžiai jokių mokesčių

Jei trūksta santaupų, PARAMA mielai perves paskolą labai gerom sąlygom!
PASKUTINĖ INDĖLIŲ DIENA 2000 METAMS - KOVO 1

Skyriai: 1573 Bloor St. W., Toronto Tel.: 416 532-1149
2975 Bloor St. W., Etobicoke Tel.: 416 207-9239

Maironio mokyklos žinios
- Vasario 24 d. bus daromos 

visų mokinių nuotraukos metraš
čiui. Busimieji abiturientai (8 sk. ir 
OAC moksleiviai) berniukai turėtų 
dėvėti baltus marškinius ir kakla
raištį.

- Kovo 3 d. kviečiame busimų
jų abiturientų (8 sk. ir OAC) moks
leivių tėvus į svarbų posėdį mokyk
loje, 9 v.r., mokslo užbaigimo iškil
mių reikalais.

- Kovo 10-17 d.d. nebus pamo
kų (Toronto Catholic School Board 
mokslo pertrauka).

- Sėkmingai kanklininkės (7-8 
sk.) grojo Delhi mieste Vasario lė
tosios šventėje.

- Mokiniai (nuo darželio iki 8 
sk.) įdomiai ir smagiai praleido va
sario 17 d. “Žengiam per Lietuvą” 
PUS renginyje Prisikėlimo parapi
jos patalpose. Ten buvo įvairių žai- 
.dimų, rankdarbių parodų, kompiu
teris, kur buvo galima susipažinti su 
CDRom, atvežtu iš Hamiltono, ir 
Rasos Mažeikaitės suvežtais kai 
kuriais muziejaus rūdiniais.

- Galima įsigyti mokykloj lie
tuvišką dainų garsajuostę “Tu ir 
aš”. Živilė

Visus naujai atvykusius ateivius iš Lietuvos 
maloniai kviečiame į

s s f R_f rzžlc f
2001 m. vasario 25 d., 3 v.p.p.

Toronto Lietuvių Namuose, Gedimino menėje, III a.

Naujakurių informacinis centras

Kanados lietuvių bendruo
menės krašto valdyba dėkoja 
Hamiltono “Talkos” kredito ko
operatyvui už $3,500 auką.

A. a. pulk. Česlovui Januš
kevičiui mirus, užjausdama 
žmoną Oną ir sūnų Česlovą Jo
nį su šeima Filomena Kantau- 
tienė-Masiokienė “Tėviškės ži
buriams” aukojo $50.

A. a. Stasiui Kačinskui mi
rus, užjausdami seserį Emiliją 
Kybartienę ir šeimą O. ir J. Pet- 
rūnai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $30.

A. a. Stasio Kačinsko atmi
nimui “Dvasinės pagalbos jau
nimui centrui” Klaipėdoje V. I. 
Liškauskai aukojo $20.

Vaikų savaitraščiui “Kregž
dutė” aukojo: $100 - Delhi Sv. 
Kazimiero šventovės choras 
(a.a. Benedikto Stonkaus atmi
nimui).

Atitaisymas. “TŽ” š.m. 7 nr. 
po nuotrauka - Senamiesčio vaikų 
dienos centras Kaune - išspausdin
ta Olgos Karlienės pavardė, o turė
jo būti - Olga Kazilienė.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių Namai” Vilniuje 
aukojo: $100 - E. A. Žolpiai; 
$50 - A. A. Vaičiūnai, E. H. 
Stepaičiai.

J. Lapavičius-Lapp iš Stay- 
ner, Ontario, atsiuntė $200 au
ką skurstantiems vaikams Lietu
voje sušelpti. Dosniam aukoto
jui nuoširdžiai dėkoja -

KLK moterų dr-jos centro valdyba

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

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

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

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

Lietuviškas Užgavėnių balius 
yra rengiamas 2001 m. vasario 24, 
šeštadienį, 6 vai. vakare Aušros 
Vartų parapijos, salėje. Neseniai į 
Kanadą atvažiavę lietuvaičiai žada 
žavią programą, kurioje bus paaiš
kinta, ką reiškia Užgavėnės, pasiro
dys Lašininis su Kanapiniu, bus vai
kų bičių avilys, žaidimai bei varžy
bos, ir šokiai. Pagaliau bus skandi
nama Žiemos Boba. Vaišės - bly
nai, tradicinis Užgavėnių maistas, 
dainos ir loterija. Įėjimas - laisva 
auka. Dideli ir maži, seni ir jauni 
mielai kviečiami į šį balių atsilanky
ti. Renginį globoja Montreajio 
šauliai.

Montrealio - Lasalle katalikų gimnazijos orkestre dalyvauja ir vienas 
lietuvis - Paulius Mickus (klarnetistas, antras iš dešinės)

Nuotr. A. J. Mickaus

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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

AUKOKIME LIETUVAI per

TAUTOS FONDĄ KANADOJE 
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę.

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:
Tautos fondas Kanadoje, 

1573 Bloor St.W., Toronto, ON M6P 1A6

KLB žinios
- Š.m. vasario 16 d. kun. Edis 

Putrimas dalyvavo Wasagoje Vasa
rio 16-tosios minėjime ir skaitė ta 
proga paskaitą. Po to jo kelias veda 
į Romą, kur dalyvaus kardinolo 
Audriaus Bačkio pagerbime ir pa
sveikins jį KLB vardu. Iš Romos 
skris į Brazilijos lietuvių jaunimo 
stovyklą ir, grįždamas į Torontą, 
sustos Argentinoje, kur Kovo 11- 
tosios minėjime bus pagrindiniu 
kalbėtoju.

- Vasario 17 d. Rūta Žilins
kienė dalyvavo Delhi Vasario 16- 
tosios minėjime ir skaitė paskaitą.

- Kovo 17 ir 18 d. Algirdas Vai
čiūnas Edmontone ir Kalgary daly
vaus Kovo 11-tosios minėjimuose ir 
tars pagrindinį žodį. Kartu su juo 
keliauja Nijolė Benoticnė ir 6 ange- 
laitės, kurios atliks programą.

- KLB tarybos suvažiavimas 
įvyks spalio 27 d. Toronte. Jo metu 
bus renkama nauja valdyba. Silvija 
Piečaitienė ruošia suvažiavimo dar
botvarkę. Baigiami ruošti nuo mo
kesčių atleidimo pakvitavimai ir ar
timiausiu laiku bus išsiųsti aukoto
jams. Inf.

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

stra Travel_______
& Services Inc

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

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

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

A. a. Ona Norkeliūnienė-Ta- 
mulytė (Anna Norkis), 79 m. am
žiaus, mirė 2001 m. vasario 8 d. Po 
gedulinių pamaldų Šv. Kazimiero 
šventovėje vasario 12 d. palaidota 
Notre Dame dės Neiges kapinėse. 
Liūdi dvi dukros su šeimomis ir gi
minės bei bičiuliai Kanadoje ir Lie
tuvoje.

A. a. Stasys Vaičikauskas, 79 
m. amžiaus mirė 2001 vasario 11 d. 
Iš Aušros Vartų Šventovės vasario 
14 d. palaidotas Delson (Enfant Je
sus) kapinėse. Liko žmona, dukra 
su vyru ir kiti giminės bei artimie
ji. B.S.

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

ATLIEKŲ 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.

[Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

LORNE PARK MUZIKOS
MOKYKLA

įsikūrusi 1996 m. Mississaugoje

PRIIMA NAUJUS STUDENTUS Į

Pianino • Dainavimo
• Gitaros • Teorijos • 

Vaikučių 3-6 m. amžiaus 
muzikos klases

Dėl platesnės informacijos 
prašome skambinti

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

(N) 905-848-9628 .

http://members.pla-neteer.com/%7Elitn/
ican.net

