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Tarp gėrybių ir vilčių
Kai praeitų metų rugsėjo 11 dieną teroristai su
griovė du didžiausius Pasaulio prekybos centro bokštus
Niujorke, smogė Vašingtone į Pentagoną - pirmasis tos
netikėtos tragedijos atoliepis buvo amerikiečių patriotiz
mas, staiga pasireiškęs vienybe ir solidarumu.

IGI tos tragedijos amerikietis galbūt daugelio aky
se buvo kitoks. Žiaurioji diena vertė ne vieną savo
nuomonę keisti. Kilo klausimas, iš kur tas ameri
kiečių patriotizmas, kai šiaip jau apie amerikiečius buvo
įprasta kalbėti kaip apie savanaudžius pragmatikus, ryš
kius materialistus, susiskaldžiusius verslo ir karjerų gru
pelėmis. Kas tokią visuomenę gali jungti, kas vienyti išti
kus nelaimei? Ir peršasi atsakymas, ar tik pagrindiniu
jungikliu nebus ta medžiaginė gerovė, dėl kurios verta
vienytis ir kovoti? Galimas dalykas, kad pasigilinę suras
tume ir kitų motyvų, dėl kurių reiškiamas solidarumas.
Bet vis dėlto aukšto lygio gyvenimo gerovė, kuri kaip iš
kovota, išauginta būtinybė turi būti be jokios abejonės
saugojama ir ginama. Šitoks tylus, niekur viešai ir forma
liai neskelbiamas, savaime suprantamas nuosprendis su
Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavime (iš k.): Girius Antanaitis (Australia), Vytas Lemkė (Vokietija),
daro rimtą pagrindą visiems kovoti už vieną ir vienam už
Vilma Vilimavičiūtė (Urugvąjus), Danielius Deveikis (Argentina), Saulius Simonavičius (Kanada), Federico
visus. Ir iš tikrųjų tai nėra nieko amerikietiško ar išskirti
Mahne-Zavickas (Argentina), Marcio Grody (Brazilija)
Nuotr. S. Simonavičiaus
nai specialaus. Juk daug kraujo pralieta, daug gėrybių su
naikinta žmonijai tarpusavy bekovojant dėl geresnio me
džiaginio gyvenimo. Įvairiais šūkiais bei naujomis idėjo
mis pridengti grobuoniški tikslai amžių amžiais ryškiau
siais bruožais marginosi didžiųjų valstybių istorijose. Im
periniam kolonializmui pasibaigus, atsirado kitų naujų
formų mažiesiems pavergti, iš jų sau naudos neštis, jokiu
būdu nestabdant aistros kitus valdyti. Užtat išnaudojami
mažesnieji, kovodami dėl savo laisvės, pirmiausia ir tikisi
geresnio gyvenimo.

L

v VELGIANT į netolimą praeitį, atrodo, kad ne kiZtaip atsitiko ir mūsų tautos Atgimimo metais braš
kant ir griūvant Sovietų Sąjungai, kurios sudėtyje
Lietuva penkis dešimtmečius jautėsi esanti komunistinio
bei rusiškojo režimo baudžiauninke. Šiandien turbūt ne
daug klysta tie, kurie teigia, kad išsilaisvinimas daugumai
reiškė visapusiško gyvenimo pagerėjimą. Žmonės to lau
kė ir natūralu, kad tikėjosi. Laisvės vizija tautą jungė vienybėn, rikiavo Baltijos kelyje, subūrė žūtbūtinei kovai
1991 m. sausio 13 d. Ir po to kažkas kitoniško įvyko. Tada
kažkieno buvo tiksliai pastebėta ir paskelbta - štai kali
niai išlaužė kalėjimo vartus, pasipylė šiapus vergijos sie
nų, tapo tikrai laisvi, bet nebežinojo, ką toliau daryti. Vie
ni laisvę vadino stebuklu, kiti įtemptos ir ilgos kovos pa
sekme. Kaip ten bebūtų buvę, visi iškilmingai pasidžiaugė
atgauta nepriklausomybe. Bet ne be pagrindo ir susirū
pinta, kas bus toliau, kokia bus toji nepriklausomybė,
kaip ir kas ją įtvirtins ir pritaikys laukiamai ir išsvajotai
gerovei kelti. Sovietinio auklėjimo žmogus, pripratęs į
valdžią žiūrėti kaip į visų poreikių tenkintoją, gana greitai
pamatė, kad naujai išrinktoji valdžia nieko nedalina, o tik
skatina visuomenę verstis kaip kas išmano, nes to reika
laujanti demokratinė sistema. Šitoje vietoje ir sudužo vi
sos geresnio gyvenimo viltys, dar vis nevykusiais pažadais
lipdomos priešrinkiminiais laikotarpiais. Ir taip tęsiasi ir
tęsiasi. Dar liko viena lyg ir realesnė viltis - tai Europos
sąjunga. Gal po jos sparnu jau bus geriau? Ak, tos viltys
ir viltys... Amžinas kažko laukimas - kas ką duos? Dairo
masi į Vakarus, plūstama į ten, nieko geresnio savame
krašte nebesulaukus. O vis dėlto geresnio gyvenimo be
laukiant vertėtų prisiminti, kad pvz. Amerikoje reikėjo vi
siems sunkiai dirbti ir visaip kovoti daugiau kaip 200 me
tų, kad susikurtų tai, kuo šiandien jos visuomenė naudo
jasi. Aiškiai nūdien matoma, kad kas pačių sukurta ir per
kartų kartas užgyventa, pavirto milžiniška vertybe, dėl ku
rios išlaikymo nesunku vienytis, aukotis ir kovoti. Baisu
net pagalvoti, kad kas nors naiviai tikėjosi Lietuvą per
naktį paversti Amerika. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI

Stratfordo 50-sis festivalis
Stratforde (Ontario) balan
džio 24 dieną prasidės jubilieji
nis 50-sis vadinamojo Stratford
Festival of Canada teatrų sezo
nas. Šiame miestelyje, viename
iš trijų Stratfordų (kiti yra JAV
ir D. Britanijoje, bet visi trys yra
prie to paties vardo - Avon
upių), jubiliejaus proga buvo
atidarytas ketvirtas, pats ma
žiausias iš visų, Studio teatras.
Kiekviename iš pirmųjų trijų
kasmet būna statomas bent vie
nas Šekspyro veikalas, todėl ir
festivalis populiariai žinomas
kaip Šekspyro festivalis. 2002
metų sezone bus 6 Šekspyro
veikalai ir 12 kitų kūrėjų (iš jų 7
naujame teatre) veikalai. Taip
pat, jubiliejinių metų proga, bus
kanadiečių rašytojų paskaitų se
rija (Timothy Findley, Joyce
Carol Oates, Jonathan Miller,
Michael Ondaatje ir Rohinton
Mistry), muzikiniai renginiai ir
dramos kursai. Daugiau infor
macijos galima rasti interneto
svetainėje http:Hwww.stratfordfestival.ca arba festivalio knygelėje,
kurią galima gauti skambinant
telefonu 519-273-1600.

Festivalio teatre, pačiame di
džiausiame ir gražiausiame, sezo
ną pradės Šekspyro Romeo and
Juliet (balandžio 24 - lapkričio 2).
Toliau bus A. J. Lerner (žodžiai)
ir F. Loewe (muzika) muzikinis
veikalas My Fair Lady (gegužės
4 - lapkričio 10), Šekspyro All’s
Well That Ends Well (gegužės 9
- rugpjūčio 31) su William Hutt,
ir Šekspyro King Lear (rugpjūčio
20 - lapkričio 3) su Christopher
Plummer.
Avon teatre, atnaujintame ju
biliejaus proga, bus Beverly
Cross (pritaikytas scenai baro
nienės Orczy romanas) The
Scarlet Pimpernel (gegužės 16 lapkričio 2), Bertold Brecht
(žodžiai) ir Kurt Weill (muzika)
muzikinis veikalas The Three
penny Opera (gegužės 18 - lap
kričio 2) ir Šekspyro Richard
III: Reign of Terror (birželio 18
- lapkričio 3).
Tom Patterson teatre statomi
Šekspyro Henry VI: Revenge in
France (gegužės 17 - rugsėjo 28)
ir Henry VI: Revolt in England
(gegužės 18 - rugsėjo 28); akto(Nukelta į 6-tą psl.)

Kun. EDIS PUTRIMAS kalba per vertėją ispanokalbiams Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavime
Argentinoje
Nuotr. S. Simonavičiaus

Įspūdingas jaunimo suvažiavimas
Penktas Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas Argentinoje 2002 m.
sausio 6-13 dienomis. Jį lėšomis rėmė S. Amerikos lietuvių fondas
ir Bendruomenės
SAULIUS SIMONAVIČIUS

Niekada negalėjau įsivaiz
duoti miesto tokio dydžio kaip
Buenos Aires. Iš lėktuvo nebu
vo įmanoma matyti jo ribas. Ja
me gyvena 18 milijonų žmonių.
Kai ten atsiradau, apsistojau
pas savo draugą Federico
Mahne-Zavickas (šio suvažiavi
mo pagrindinis organizatorius).
Aš ir Fede pirmą kartą susitiko
me per Pasaulio jaunimo dienas
Italijoje 2000 m. vasarą. Po to
jis lankėsi Kanadoje dukart
(paskutinį kartą vadovaujant
“Kretingos” stovykloje praėju
sią vasarą).
Registracija
Pirmą dieną suvažiavimo vi
si dalyviai susitiko Lietuvių
Centre Buenos Aires mieste.
Vyko registracija. Kitiem viskas
greitai sekėsi, o man ne taip
greitai, nes aš beveik visai nesu
pratau ispanų kalbos. Taip pat
buvo dalinami Pasaulio lietuvių
jaunimo sąjungos valdybos spe
cialiai paruošti suvažiavimui
marškinėliai.
Iš viso užsiregistravo 27.
Kiekvienas kontinentas, kur yra
lietuvių, buvo atstovaujamas. Iš
Lietuvos buvo atvykusi Nijolė
Pilipavičienė, Vytas Lemkė iš
Vokietijos, iš Australijos Girius
Antanaitis, iš Kanados Saulius
Simonavičius ir kun. Edis Putri
mas. Iš Pietų Amerikos buvo ne
tik argentiniečių, bet ir braziliečių ir urugvajiečių.
Lietuvių Centras
Po registracijos aš apvaikštinėjau Centrą. Viduje yra didelė
salė su scena, baras, kitos ma
žesnės salės, kambariai. Yra
sporto aikštelė, kurioje galima
žaisti krepšinį, tinklinį, futbolą.
Taip pat yra ir gardelė {outdoor
grill), baseinas. Lauke irgi yra
baras, daug stalų su lietsargiais
apsaugai nuo stiprios saulės.
Žolė gražiai žaliuoja apie ba
seiną.
Šis centras yra tokiame su
žlugusiame rajone, kad visą lai

ką sargas sėdi prie durų ir pri
žiūri visų automobilius. Visas
Centras apsuptas 12 pėdų aukš
čio mūrine siena. Man buvo pa
sakyta niekad viešai nerodyti pi
niginės, nes vagys mano, kad tie
su piniginėm turi daug pinigų.
Po apvaikštinėjimo jau visus
kvietė prie stalų pietums. Na ir
pradėjo nešti mėsą. Ji buvo la
bai skani, kitaip paruošta negu
Š. Amerikoje. Skaniai pavalgė
me, bet aš negalėjau pabaigti
savo porcijos. Be to, buvo ir kitų
patiekalų.
Kalbos problema

Po tų skanių pietų Nijolė iš
Lietuvos pravedė susipažinimo
žaidimus {icebreakers). Smagiai
tai praėjo ir jau pradėjome kaip
grupė ne tik bendrauti, bet ir
susidraugauti. Labai kliudė kal
ba. Daug kas labai silpnai, ar
visai nekalba, lietuviškai. P.
Amerikoje yra daug mišrių šei
mų, kur namuose kalba ispaniš
kai arba portugališkai, nėra lie
tuviškos mokyklos. Tie, kurie
truputį supranta lietuviškai, iš
moko iš savo lietuvių kilmės se
nelių. Vieninteliai, kurie galėjo
sklandžiai susikalbėti lietuviš
kai, buvo tie kurie lankė Vasa
rio 16-tos gimnaziją Vokietijoje.
Labai nustebau pamatęs kaip
svarbi yra Vasario 16-tos gimna
zija Pietų amerikiečiams. .
Mūsų vertėjai per šį suva
žiavimą buvo Federico iš Ar
gentinos ir Roberto iš Urugva
jaus, abu buvę Vasario 16 gim
nazijos mokiniai. Jie puikiai kal
bėjo lietuviškai.
Prie vandenyno

Pirmoji suvažiavimo diena
vyko sekmadienį Buenos Aires
mieste. Vėliau jis vyko Mar del
Plaloje (miestas, apytikriai 6 va
landos nuo Buenos Aires), prie
Atlanto vandenyno. Manėme,
kad autobusas mus paims 1 v.r.
iš Lietuvių Centro, kad važiuo
sime per naktį, ir atsirasime
Mar del Platoje pirmadienio ry
tą. Bet įvyko kitaip. Autobusas

nepasirodė nei 1 v.r. nei 2, nei 3
v.r., o tik 8.30 v.r. Nemiegoję vi
są naktį mes saldžiai snaudėme
autobuse Mar del Platos link.
Kai atsiradome viešbutyje,
visi įsikraustėme į savo kamba
rius ir susitikome pietums. Po
pietų per laisvalaikį vaikštinė
jom po miestą.
Suvažiavimui viešbutis leido
naudotis dideliu kambariu tre
čiame aukšte. Po laisvalaikio
ten susitikome ir sustatėme su
važiavimo taisykles. Jau visi ži
nojom, kad Pietų amerikiečiai
vėluoja visur, tai pirma taisyklė
buvo punktualumas. Po to ne
buvo jokių problemų, nes labai
aiškiai buvo pasakyta visiem,
kad negalėsime išpildyti progra
mos, jeigu vėluosime. Nors dau
gelis jų nekalba lietuviškai, bet
jiems lietuvybė buvo labai svar
bi. Jie patys nenorėjo laiką gai
šinti vėluodami, norėjo kuo
daugiau bendrauti su kitais lie
tuviais.
Programą vykdant
Po taisyklių sustatymo aš
pradėjau po truputį juos mokyti
lietuviškų dainų ir tautinių šo
kių. Atrodė, kad jiems patiko,
nes kai kurie per sekančius
laisvalaikius priėjo prie manęs
ir prašė vėl šokti tautinius šo
kius.
Mar del Platoje yra ir ilgas
paplūdimis, kazino, barai, dis
kotekos... Miestas ir Pietų ame
rikiečiai atbunda naktį, tai kai
ėjome gulti tą vakarą buvo sun
ku užmigti.
Kita mano pareiga buvo vi
sus prikelti rytais. Man pačiam
sunku atsikelti rytais, tai suta
rėm, kad mane kun. Edis pri
kels ir tada aš eisiu nuo kam
bario į kambarį visų žadinti. Tai
buvo sunkus darbas, nes iš
tikrųjų visiem yra sunku atsikel
ti anksti rytą per atostogas (tai
buvo Pietų amerikiečių vasaros
atostogos).
Užduotis tą rytą buvo tokia:
turėjome grupėmis sustatyti
(Nukelta į 2-rą psl,)

Lankėsi gynybos ministeris
Lietuvoje sausio 21-22 d.d.
lankėsi Slovakijos gynybos mi
nisteris Josefas Slankas, kurio
vizito metu pasirašyta dvišalė
sutartis dėl bendradarbiavimo
gynybos srityje, rašo LGTIC.
Joje numatoma plėtoti ryšius
gynybos ir saugumo, taikos pa
laikymo, paieškos ir gelbėjimo
bei humanitarinės veiklos, gink
luotųjų pajėgų organizavimo
srityse, aplinkosaugos, karinių
įrenginių užterštumo bei kitais
klausimais.
Svečias susitiko su užsienio
reikalų viceministeriu Giedriu
mi Čekuoliu, seimo pirmininko
pavaduotoju Artūru Skardžiu
mi, Saugumo ir gynybos komite
to pirmininku Alvydu Sadecku,
kitais seimo nariais. Jis taip pat
lankėsi Lietuvos karo akademi
joje, susitiko su akademijos va
dovybe, Strateginių studijų centro
vadovais.

URM įvertinimas
Lietuvos užsienio reikalų mi
nisteris Antanas Valionis ypač
sėkmingu vadina prezidento Val
do Adamkaus vizitą JAV-se ir jo
pasimatymą
su
prezidentu
George Bush Baltuosiuose rū
muose. V. Adamkui buvo pa
reikšta padėka už pirmaujančias
pastangas ŠAS integracijos pro
cese, pabrėžta, jog Lietuva yra
tarp pagrindinių būsimos plėt
ros dalyvių.
Baltųjų rūmų suteiktas vie
šumas Lietuvos prezidento vizi
tui “aiškiai liudija apie JAV ad
ministracijos pritarimą ir para
mą Lietuvos pažangai”, pažy
mėjo A. Valionis. Jis taip pat
pabrėžė, kad keičiantis ir ŠAS, ir
Rusijai, kaip pripažinta prezi
dentų pokalbyje, reiškia, kad
ŠAS plėtra “Rusijai nepakenks,
bet priešingai - pagerins santy
kius tarp Rusijos ir busimųjų
NATO narių... ne tik neapsun
kins bendradarbiavimo su Rusi
ja, bet ir padės jį išplėtoti.”
Šiuo metu narystės siekia
ne tik Lietuva, bet ir Albanija,
Bulgarija, Estija, Latvija, Ru
munija, Slovakija, Slovėnija ir
Makedonija.
Lankėsi Maskvoje
Lietuvos užsienio reikalų
ministeris Antanas Valionis su
delegacija sausio 15-16 d.d. lan
kėsi Maskvoje darbo vizitu, rašo
LGTIC. Susitikime su Rusijos
transporto ministeriu buvo kal
bama apie Rusijos transporto
koridorių
Lietuvos-Karaliaučiaus kryptimi. Aptarta galimy
bė, kad Rusija ties dujotiekį iš
Suomijos į Vokietiją. Ji kirstų
maždaug 200 km Lietuvos teri
torijos, o kaip tranzitinė valsty
bė, Lietuva uždirbtų apie 40
mln. eurų per metus. Taip pat
kalbėta apie geležinkelio tarifų
suderinimą ir bendradarbiavi
mo energetikos srityje, Lietuvos
vežėjų problemas.
A. Valionis, kuris yra ir Eu
ropos tarybos ministeriu komi
teto pirmininkas, teigė, kad tarp

neįgyvendintų Rusijos įsiparei
gojimų yra Europos žmogaus
teisių sutarties taikymas, tei
sinės bazės stiprinimas. Pokal
biuose buvo apžvelgtas Čečėni
jos politinis, humanitarinis ir
saugumo stiprinimas, o ir spau
dos laisvės, sienos sutarties pa
tvirtinimo ir ambasadų pastatų
grąžinimo klausimai.
Lietuva pirmininkauja
Šį pusmetį Lietuva pirminkauja Baltijos parlamentarų
grupuotei, prezidiumo pirmi
ninkė - Giedrė Purvaneckienė.
Darbo plane numatyta skirti
didesnį dėmesį bendradarbiavi
mui su Šiaurės valstybėmis ir
bendram Baltijos kraštų ruošimuisi narystei Europos sąjungo
je, rašo LGTIC. Puoselėjama
mintis arčiau bendradarbiauti ir
net susijungti su Šiaurės taryba,
kurią sudaro Šiaurės Europos
kraštų parlamentarai.

Sutartis dėl perdavimo
Lietuvos seimas sausio 22 d.
patvirtino pernai Vilniuje pasi
rašytą Lietuvos ir JAV vyriausy
bių sutartį dėl perdavimo, api
brėžiančio nusikaltusių asmenų
išdavimą, praneša LGTIC. Su
tartis įpareigoja susitariančias
šalis numatytais atvejais išduoti
viena kitai asmenis, esančius jų
teritorijoje, kad jiems tėvynėje
būtų taikoma baudžiamoji atsa
komybė arba įvykdytas teismo
nuosprendis už veiksmus, kurios
pagal abiejų šalių įstatymus yra
nusikaltimai, už kuriuos numa
tytas laisvės atėmimas daugiau
kaip vieneriems metams arba
daugiau.
Pritarta žemės pardavimui
LGTIC žiniomis, sausio 15
d. Lietuvos seimas po pirmojo
svarstymo pritarė Konstitucijos
47 straipsnio pakeitimo projek
tui, kuriuo siekiama suteikti tei
sę Lietuvos juridiniams asme
nims, savivaldybėms ir užsienie
čiams nuosavybėn įsigyti žemės
ūkio paskirties žemę. Už jį bal
savo 89 seimo nariai.
Dėl pataisą lydinčių doku
mentų seimas neapsisprendė ir
paskelbė jų svarstymo pertrauką.
Jie panaikintų iki šiol buvusį
draudimą užsienio subjektams
įsigyti dirbamos žemės ir numato
jos pirkimo tvarką bei sąlygas.
KASP 11 metų
Krašto apsaugos savanorių
pajėgos sausio 17 d. minėjo 11ąsias metines, rašo LGTIC.
Nuo 1991 m. sausio 17-sios vei
kiančiose savanorių pajėgose
dabar yra apie 10,000 karių sa
vanorių ir 2,000 karininkų bei
liktinių. Pajėgas sudaro 10 rink
tinių ir 1 aviacijos batalionas.
Kasmet sausio 17 d. į Vilnių su
važiuoja visų savanorių rinkti
nių atstovai ir dalyvauja iškil
mingoje vėliavų rikiuotėje Ne
priklausomybės aikštėje. Šių
metų šventiniuose renginiuose
dalyvavo Lietuvos krašto apsau
gos vadovybė ir kaimyninių kraš
tų tolygių organizacijų vadai. RSJ

Šiame numeryje
Tarp gėrybių ir vilčių
Kas pačių sukurta ir užgyventa, pavirto milžiniška vertybe
Įspūdingas jaunimo suvažiavimas
Labai nustebau pamatęs, kaip svarbi yra Vasario 16-tos gimnazija
Lietuvos prezidentas Amerikoje ir Meksikoje
Prisijungė ir 11 Lietuvos verslininkų delegacija
Politinės rungtynės Vokietijoje
Pro lėktuvo langą nepasižiūrėjo į Baltijos valstybes
Slapti žygiai sovietinėje Lietuvoje
Jis patarė man sakyti, kad tai lenkų šventė
“Kaip aušrai auštant...”
Čia stovėjo lietuvybės atgimimo vygė, iš kurios sušvito Aušra
“Dabar ir visados”
Knygoje matome net žvėris baidantį gyvenimą
Druskininkai
Retai kur berasi giliai miškuose paskendusį miestą kurortą
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(Atkelta iš 1-rno psl.)
reklamą apie dabartinę Lietuvą,
pritraukti turistus. Reklamos
buvo juokingai ir kūrybingai su
statytos, maišant lietuvių ir ispa
nų kalbas. Vieni buvo keistai
apsirengę, kiti ant popieriaus
piešė įvairius vaizdus. Buvo
įdomu pamatyti, kaip skirtingos
grupės įsivaizdavo dabartinę
Lietuvą.
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Lietuvos prezidentas
Amerikoje ir Meksikoje
Ilgokas Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus vizitas
Čikagoje, Vašingtone ir Meksikoje
EDUARDAS ŠULAITIS

Eilinį kartą užsukęs į savo
buvusius namus - Čikagą, Lie
tuvos
prezidentas
Valdas
Adamkus šį kartą pasitenkino
daugiau privataus pobūdžio
veikla. Po istorinio susitikimo
su JAV prezidentu George W.
Bush Baltuosiuose rūmuose
sausio 17 d. V. Adamkus jau se
kančios dienos vakarą atsirado
Čikagoje, kurioje ar jos apylin
kėse yra gyvenęs beveik pusšim
tį metų.
Lietuvos vadovas, čia viešė
jo su savo žmona Alma ir kai
kuriais delegacijos Vašingtone
nariais, išbuvo iki sausio 22 d.
Pagerbė senatorių R. Durbin
apsistojęs pas savo gerus jaunys
tės draugus Biručius. V. Adam
kus savo viešnagės metu Čika
goje turėjo tik vieną viešą susiti
kimą sausio 21 d. Union League
klube.
Šioje vietoje surengtoje va
karienėje, kurioje dalyvavo 16
kviestinių svečių, daugiausia lie
tuvių organizacijų vadų, taip pat
buvo ir lietuvių kilmės JAV se
natorius Richard Durbin, kurio
neseniai mirusi motina Ona
Kutkaitė buvo gimusi Jurbarke.
Nors prez. V. Adamkus visą
laiką yra buvęs respublikonų
partijos narys (kaip šios partijos
atstovas yra kandidatavęs į Či
kagos Sanitarinio distrikto pati
kėtinio poziciją, bet nebuvo iš
rinktas), šį kartą pagerbė 57 m.
amžiaus R. Durbiną, kuris yra
demokratas, kandidatuojantis
antram terminui į JAV senatą.
Šioje iškilmingoje vakarienėje
dalyvavo ir R. Durbin’o aponentas - respublikonų partijos
atstovas Anatolijus Milūnas, ku
ris yra Amerikos lietuvių res
publikonų lygos pirmininkas.
Šiame susitikime pagrindi
niai asmenys iš lietuvių buvo
JAV LB tarybos pirm. Regina
Narušienė ir ALTos pirm. Sau
lius Kuprys, kurie abu yra advo
katai ir daug dirba, kad Lietuva
būtų priimta į NATO. Prez. V.
Adamkaus išskirtinis dėmesys
senatoriui R. Durbin’ui buvo
parodytas ne vien dėl šio lietuJ

Knygų rišykla
“SAMOGITIA”
meniškai įriša
knygas bei žurnalus

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

viškos kilmės - norėta jam atsi
dėkoti už jo pastangas priimant
JAV senate specialų įstatymą,
kuriuo V. Adamkui yra išsaugo
jamas JAV socialinis draudimas
bei uždirbtos pensijos. Visa tai
jis buvo praradęs atsisakydamas
JAV pilietybės po to, kai buvo
išrinktas Lietuvos prezidentu.
Meksikos link

Antradienio rytą prez. V.
Adamkus vėl išskrido į Vašing
toną. Čia jis skaitė paskaitą
gamtos apsaugos tema Ameri
kos mokslo pažangos draugijos
nariams.
Prieš skrisdamas į Vašingto
ną, V. Adamkus aplankė Chica
go Tribune dienraščio redakciją,
kur kalbėjosi su šio leidinio ko
lektyvo nariais. Jis neaplenkė ir
vienintelio išeivijos lietuvių
dienraščio Draugo.
Iš Vašingtono Lietuvos va
dovas pajudėjo į Mexico city,
kur jo laukė pirmasis bet kada
įvykęs oficialus Lietuvos prezi
dento vizitas toje šalyje. Čia
ketvirtadienį jis turėjo susitiki
mą su Meksikos prezidentu
Vincente Fox. Dalyvavo ir V.
Adamkaus patarėjai - buvęs čikagietis Raimundas Mieželis ir
Albinas Januška. Jo oficialiais
palydovais buvo Lietuvos užsie
nio reikalų min. Antanas Valio
nis ir Lietuvos ekonominės plėt
ros agentūros vadovas Vytas
Gruodis. Taip pat prisijungė ir
11 Lietuvos verslininkų delega
cija, kuri turėjo studijuoti gali
mybes Lietuvos produktams patektį į Meksikos rinką. Sausio
22 d. rytą į Meksiką su savo
nuotraukomis iškeliavo ir foto
menininkas Algimantas Kezys,
nes šio vizito metu buvo sureng
ta ir fotografijų paroda (su Lie
tuvos vaizdais).
Atostogos Meksikoje

Pasibaigus oficialiam vizi
tui, prez. V. Adamkus pasiliko
savo tradicinėms atostogoms
Meksikoje, kurias jis praleis
kartu su savo draugais jau 14-tą
kartą žiemos metu.
Atostogos čia tęsis iki vasa
rio 9 d. Tada Lietuvos vadovas
dar kartą grįš į Čikagą ir čia iš
bus iki vasario 12 d. Po 28 dienų
kelionės jis turėtų grįžti Vilniun
vasario 13-ją, jeigu neįvyks Lie
tuvoje kokių nors krizių, dėl ku
rių praeityje jis turėjo nutraukti
savo vizitus užsienyje. Nors šį
kartą kokių nors netikėtumų
nenumatoma, tačiau staigmenų
šių dienų pasaulyje gali įvykti.

MIRTIES PRANEŠIMAS
AtA
inžinierius JUOZAS STANKUS,
79 m. amžiaus, mirė 2002 m. sausio 26 d. Gyveno West
Haven, CT., anksčiau Toronte, ON. Gimė Lietuvoje,
Radviliškyje.
Nuliūdime liko žmona Vlada, Kanadoje sūnus
Vygandas su žmona Rasa ir du vaikaičiai - Vytautas ir
Gediminas, sesuo Jane ir jos šeima Lietuvoje.
Velionies pageidavimu, kūnas bus sudegintas ir
pelenai palaidoti Sv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje, ON., vasario 2, šeštadienį, West Haven’o laidotuvių
namuose įvyko atsisveikinimo apeigos.
Giliame skausme likusi - ŠEIMA

Vatikano radįjo rūmai, iš kurių sklinda programos daugybe kalbų, jų tarpe ir lietuvių programa, kuriai
vadovauja kun. V. Veilentas

Politinės rungtynės Vokietijoje
KAZYS BARONAS

Vokietijos parlamento - Bun
destago rinkimai įvyks š.m. rug
sėjo mėn. 22 d. Daugiausia bal
sų laimėjusi partija bei jos pir
mininkas visuomet išrenkamas
valstybės kancleriu. Jis sudaro
vyriausybę ir vadovauja ketvertą
metų valstybės gyvenimui. Šias
pareigas eina socialdemokratas
G. Schroder, sudaręs koalicinę
vyriausybę su “žaliųjų” atsto
vais, atidavęs jiems užs. reikalų,
gamtosaugos ir vartotojų apsau
gos ministerijas. Opoziciją su
daro krikščionys demokratai, li
beralai ir ekskomunistai - PDS
partijų nariai.
Už šešių mėn. vyks rinki
mai, tačiau “kautynės” jau pra
sidėjo, kadangi iki sausio mėn.
nežinomas buvo krikščionių de
mokratų - CDU ir jos Bavarijos
CSU (socialinė krikščionių są
junga) atstovas. Pradžioje stip
riai tikėta, kad po CDU partijos
atstovų posėdžio Magdeburge į
Vokietijos konclerio vietą pir
mą kartą bus išrinkta moteris,
dipl. chemikė, Rytų Vokietijos
ev. kunigo duktė A. Merkei.
Daug vilčių neteikta komunisti
nėje pusėje užaugusiai Vokieti
jos CDU partijos pirmininkei,
nes apklausa parodė, kad už ją
pasisakytų tik 27% Vokietijos gy
ventojų (buvęs kancl. H. Kohl ją
vadino “Madchen” - mergaitė).
Antrą sausio mėn. savaitę
radijo žiniose kaip kokia bomba
sprogo, susitarimas su CSU pir
mininku bei Bavarijos krašto vy
riausybės pirm. E. Stoiberiu,
atiduodančiu pusryčių metu
Miunchene kanclerio kandida-

turą bavarui. Jau po kelių dienų
spaudos skaitytojų tarpe atlikta
apklausa parodė, kad už E.
Stoiberį balsuotų 48% gyvento
jų bei opozicinės CDU, CSU ir
liberalų FDP partijos pralenktų
parlamente socialdemokratų “ža
liųjų” ir ekskomunistų partijų
daugumą.

Keletą kartų rašiau apie
teisininką G. Schroderį, kuris
“patraukęs” stipraus vokiško
alaus,
apkabinęs
rankomis
kanclerio būstinės geležinę tvo
rą skandavo: “Aš noriu jon įeiti,
noriu ten dirbti”. Prieš ketvertą
metų jam tai pavyko, nes H.
Kohl, didelis M. Gorbačiovo
draugas, skrisdamas į Maskvą,
pro lėktuvo langą nepasižiūrė
davo į Baltijos valstybes. Jis
priešrinkiminėje propagandoje
“jojo” ant vieno arkliuko, pri
mindamas jo nuopelną - abiejų
Vokietijų sujungimą. Tai jau
buvo praeitis, jaunajai kartai
“nei šilta nei šalta”. Sujungimas
Vakarų Vokietijai kainavo ir
dabar kainuoja bilijonus mar
kių, nes dar ir dabar iš dirban
čiųjų atskaitomas gan aukštas
solidarumo nuošimtis, nematant
pabaigos. Televizijoje rodant
Rytų Vokietijos miestus, kaikurie rajonai man primena Vil
niaus Užupį; sovehozai apleisti,
kaip ir Lietuvoje. Anksčiau visa
Rytų Vokietijos gamyba buvo
skiriama Sov. Sąjungai. Šiandie
ninė Rusija neturi pinigų, be to,
ją spaudžia dar 70 bilijonų skola
Vakarų Vokietijai.
Tuo pasinaudojo ketvirtą
kartą susituokęs ir priesaikoje
nepasakęs “taip padėk man

Liaudies balsas radijo bangomis
Populiaraus Vilniaus žurnalisto Benedikto Rupeikos
programa “Kaip žmonės Lietuvoje gyvena ”
VIKTORAS ALEKNA

Jau trisdešimt metų Lietu
vos radijuje dirba žurnalistas
Benediktas Rupeika. Jis ypač iš
garsėjo Lietuvos atgimimo pra
džioje, pradėjęs per radiją dės
tyti savo pastebėjimus laisvai ir
tuo būdu iš sosto išvertęs net
vieną dar sovietinių laikų ministerį. Žmonėms jis taip patiko,
kad jį išrinko net į Lietuvos
Aukščiausiąją tarybą, kuri pasi
rašė Kovo vienuoliktosios Ne
priklausomybės aktą. Ir 1992 m.
jį išrinko į Lietuvos seimą. O
štai dar kartą jo jau neišrinko, ir
jis grįžo į radiją. Ką jis dabar
veikia? O gi važinėja po Lietuvą
ir kalbina sutiktus kelyje žmo
nes, paskui tuos pokalbius per
duoda per radiją. Visa Lietuva
kasdien net du kartus girdi, kaip
Benas Rupeika kalbasi su žmo
nėmis laidoje Kaip žmonės Lie
tuvoje gyvena.
Būtų gal ir įdomu, tik visa
bėda, kad B. Rupeika kaip tyčia
sutinka vis tokius žmones, kurie
viskuo skundžiasi. Tokiems
žmonėms net ir saulė Lietuvoje
šviečia blogai, o kai palyja, tai
tada Rupeikos pašnekovui tikra
pasaulio pabaiga. Štai ir sausio
14 d. rytą girdėjau jo pokalbį su
35 metų vyru, kuris Utenos ra
jone dviračiu, rodos, iš parduo
tuvės važiavo namo. Rupeika
pirmiausia ir klausia, ar tas vy
ras matęs pasislėpusius polici
ninkus. Ką jie jam sakę? O pas
kui klausinėjo, kaip jis žiemos
metu važinėja dviračiu. Juk
šiemet tiek daug sniego. Žmo
gus nesiskundžia, kad būtų sun
ku dviračiu važinėti. Tada B.
Rupeika dar klausia, ar tas vy
ras atsimenąs anksčiau kada

nors buvus tokią baisią žiemą.
Vyras neprisimenąs, tik senesni
žmonės pasakoję, kad ir kadaise
buvę tokių gilių, šaltų žiemų.
O iš tikrųjų abiejų vyrų: ir
B. Rupeikos, ir to aukštaičio at
mintis siekia tik vakarykščią
dieną. Aš gerai prisimenu gilią
1995/1996 m. žiemą. Kai prisni
go gruodžio mėnesį, tai iki kovo
pabaigos bridau per vėpūtinius
iš savo sodybos į plentą. Rytą,
būdavo, nubrendu pusę kilo
metro, o po kelių valandų grįžęs
nerandu nė ženklo, kur mano
brista. O štai 1997 m. Kūčių va
karą užėjo tokia pūga, kad pir
mąją Kalėdų dieną (rytą) vos
galėjome praverti duris. O iki
plento nubristi jau buvo neįma
noma. Taigi visai neseniai ir
Lietuvoje siautė pūgos, ir buvo
gilių žiemų. Tik, žinoma, jų ir
šaltų, ir gilių būna ne kasmet.
Seni žmonės prisimena, kad
1939/40 m. žiemą sovietų ka
riuomenė negalėjo įveikti Suo
mių Manerheimo linijos. Sakė,
kad dėl žiemos. Dar baisesnis
priešas vokiečiams buvo 1941
m. gruodis, kada pusnys ir di
delis šaltis juos sustabdė prie
Maskvos. Tada ir Lietuvoje abi
žiemos buvo ir labai šaltos, ir
gilios, ir ilgos.
Lietuviai turi seną mįslę:
“Vasarą - molis, žiemą - brolis”.
Tai krosnis. Ji žiemą visada virsta
broliu, kai vasarą pasirūpini
pakankamai kuro... Matyt, ir tas
B. Rupeikos pokalbininkas nuo
pat vaikystės žiemą kasmet
draugaudavo su tuo žiemos
broliu, jei jis neprisimena, kad ir
jo amžiuje būta pakankamai šaltų
ir gilių žiemų. Ir jos Lietuvoje
kartojasi kas keletą metų.

Dieve”, G. Schroder, metė eko
nominę “pirštinę” H. Khol’iui ir
dvikovą laimėjo.
Tačiau ir G. Schroderiui ne
pavyko įveikti ekonominės kri
zės, bedarbių skaičius augo.
Spėjama, kad vasario mėn. be
darbių skaičius pakils virš 4
milijonų. Manding, Vokietijos
eksportas yra glaudžiai surištas
su JAV, kurios taip pat išgyvena
stiprų ekonominį nuosmukį.
Tad greičiausiai ir E. Stoiber
savo priešrinkiminiame vajuje
stipriai pabrėš bedarbystę, kartu
primindamas gerai tvarkomą
Bavariją, kurioje užregistruota
tik 5% bedarbių, kai visoje Vo
kietijoje siekia 10%.
Kas yra E. Stoiber, kaip jis
pasiekė tokį aukštą postą? Gi
mė Bavarijos kaime, motina iš
Rheino krašto, tėvas iš Pfalz’o,
perkeltas darbui į Bavariją, Hit
lerio simpatikas, nukentėjęs po
karo, apkaltintas nacių aukso
pasisavinimu. Pradžios mokyklą
lankė savo kaime, gimnaziją
Rosenheime, važinėdamas trau
kiniu. Teko kartoti septintą kla
sę (kaltė - lotynų kalba), nepri
klausė prie gabiausių mokinių.
Teisę studijavo Miuncheno unte, vasaros metu praktiką at
likdavo banke. Čia ir susipažino
su būsima žmona, augina dvi
dukras ir sūnų (visi studentai).
Baigęs studijas įsijungė į
Bavarijos CSU partiją, parody
damas didelius organizacinius
gabumus. Išrenkamas į Bavari
jos krašto parlamentą ir ne
trukus min. pirm. J. F. Strausso
buvo pakviestas užimti vyr. sek
retoriaus pareigas. Partijos pir
mininkui mirus, min. pirm, iš
renkamas Strebel, tačiau greitai
priverstas dėl tam tikrų “tam
sių” ryšių pasitraukti. Ir taip ka
talikas E. Stoiber ir Vokietijos
futbolo meisterio “FC Bayern”
narys, ir futbolo sirgalius labai
tvarkingai veda Bavariją į gero
vę. Neapleidžia Mišių, nerūko,
nevartoja alkoholio, tik lūpom
paliečia alaus bokalą (alus - Ba
varijos gėrimas!) arba kartais
išgeria bealkoholinio alaus.
FDP liberalų partijos pirm,
adv. G. Westerwelle pasakė: “E.
Stoiber nėra vidurio demokra
tas, bet konservatyviųjų demo
kratas”. Jis taip pat teisingai
pareiškė: dabartinis kancleris
G. Schroder su žaliaisiais ir eks
komunistų - PDS partijos na
riais pasuko į kairę, tuo tarpu E.
Stoiber paėmė dešinę kelio
pusę. FDP pirm, nuomone, jo
partija atsirado viduryje, tad į
savo pusę patrauks visą Vokieti
jos vidurinę klasę.

po to pradėjome planuoti talen
tų vakarą, kuris vyko to antra
dienio vakarą. Talentų vakarui
vadovavo Girius iš Australijos ir
Nicolas iš Argentinos. Buvo dai
nų, eilėraščių, vaidinimų ir net
meno pamokėlė (kaip gėles pa
daryti iš servetėlių). Taip gerai
mum pavyko, kad net ir kiti
žmonės, kurie buvo tame vieš
butyje apsistoję (nelietuviai),
norėjo žiūrėti.
Sekančią dieną, trečiadienį,
pagal programą reikėjo visus
pamokyti Lietuvos istorijos. Bū
tų per sausa klausyti prokalbių.
Tai susiskirstėme grupėmis, ir
kiekviena grupė turėjo paruošti
du vaidinimus. Vienas vaidini
mas buvo apie Lietuvos išlikimą
(pvz. Žalgirio mūšis), o antras
turėjo būti apie kultūrinį Lietu
vos paveldą (pvz. knygnešiai).
Keturios grupės paruošė aštuo
nis vaidinimus. Per tuos vaidini
mus visi dalinomės ir pramoko
me truputį Lietuvos istorijos.
Tai buvo labai paveikus būdas
parodyti istoriją. Net ir tie, ku
rie nedalyvavo vaidinimuose,
galėjo žiūrėti ir suprasti. Tą pa
čią dieną mes paruošėm ir pro
gramą Sausio 13 Mišiom (prisi
minimui žuvusių).
Per pietus buvo vėl kitoks
valgis. Gražiai apdėliotas kiau
šiniais ir daržovėmis gulėjo kar
vės liežuvis. Vėl skaniai valgėm
neįprastą valgį.
Ketvirtadienį nuėjome į
šventovę, kuri buvo Mar del
Platoje netoli mūsų viešbučio.
Ten kun. Edis vedė susikaupi
mą ir maldas. Po to per laisva
laikį apvaikštinėjome Mar del
Plata paskutinį kartą ir nuėjom
valgyti “buffet”. Visko buvo, ir
visko valgėme. Po to grįžome į
viešbutį, pasiėmėm savo lagami
nus ir keliavome atgal į Buenos
Aires. Netikėtai, o gal per klai
dą, autobusas atvyko laiku.
Pramogų diena

Sekančią dieną, penktadienį
autobusas mus nuvežė į poilsio
vietą už Buenos Aires, kur mes
galėjome atsipalaiduoti. Ten
buvo kelios pastogės, kur mes
valgėme, diskutavome ir pro
gramą vykdėme. Ten buvo ba
seinas ir didelė pieva su vartais
(goals'), kur mes žaidėme futbo
lą. Smagiai praleidome visą die
ną bendraudami.
Čia aš bandžiau trečią, deja,
paskutinį įdomų valgį šioje ke
lionėje. Aš domiuosi anatomija,
ir kai buvo padalintas tas patie
kalas, aš žinojau kas buvo, bet
nenorėjau prisipažinti, kol pats
pabandžiau. Kaip guma... Pa
galiau buvo įmanoma nuryti.
Tada nuėjau pas kitus pasitei
rauti kas tai buvo. Mano pirmos
mintys buvo patvirtintos. Galiu
girtis draugams, kad valgiau ne
tik kraują su kremzlėm, karvės
liežuvį, bet ir jaučio žarnas!
Kaip skanu!
Rimti svarstymai
Šeštadienį vyko rimtos dis

kusijos visą popietę Lietuvių
Centre, Buenos Aires. Prisidėjo
prie mūsų diskusijų ir Lietuvos

Lietuvos ambasadorius Argenti
nai Valteris Baliukonis su Sau
liumi Simonavičiumi (kairėje) P.
Amerikos lietuvių jaunimo suva
žiavime

ambasadorius Argentinai Valte
ris Baliukonis. Kalbėjome apie
Lietuvių chartą (kas mus pada
ro lietuviais). Visi atstovai kal
bėjo apie savo lietuvių bendruo
menes. Man buvo labai įdomu
išgirsti apie visų veiklą. Toronte
mes visi žinome, kad yra stipri
veikla. Pasidalinau su dalyviais
savo paruošta vaizdajuoste, ku
rioje parodžiau Toronto lietu
vių veiklos centrus (Lietuvių
Namus, Prisikėlimo parapiją,
Anapilį, kapines ir t.t.). Iš jų
veidų buvo matyti, kad jie visu
tuo stebėjosi.
Iš Giriaus išgirdome, kad
beveik taip ir yra Melburne, tik
skaičius nėra toks didelis kaip
Toronte. Liūdna man buvo iš
girsti Pietų amerikiečių praneši
mus. Mačiau, kad lietuvių ben
druomenės nėra stiprios nei
Argentinoje, nei Brazilijoje, nei
Urugvajuje. Pagrindinė proble
ma - parapijos neveikia taip,
kaip anksčiau. Mes gerai su
prantame, kad parapijos jungia
mus visus, bet jiem trūksta lie
tuviškai kalbančių kunigų. Para
pijos uždarytos arba Mišios au
kojamos ispaniškai. (Melburne
atsirado 22 metų amžiaus kuni
gas iš Lietuvos. Girius visiem
aiškino, kad jis labai energingas
ir tinka ne tik jauniems, bet ir
seniems. Labai traukia žmones
prie parapijos ir veiklos).
Kita kliūtis Pietų Amerikoje
yra ta, kad lietuvių skaičius vis
mažėja. Gyvena plačiai išsisklai
dę. Jiem sunku dažnai susitikti.
Tas problemas ir dar kitas mes
svarstėme kelias valandas, bet
nebuvo nuobodu, nes buvo įdo
mu (liūdna, bet vistiek įdomu).
Mes, jaunimas, Kanadoje turė
tume labiau vertinti mūsų paly
ginti stipresnę veiklą.
Šokiai ir laužas
Vėliau valgėme kartu dide
lę vakarienę, bet šį kartą atsisa
kiau kraujo su kremzlėm. Gal
kitą kartą, kai grįšiu į Argenti
ną! Po vakarienės paruošėm sa
lę pasirodymui. Urugvajiečių
šokių grupė “Ąžuolynas” atliko
programą. Kitokius šokius šoko,
negu kitur esu matęs, bet jie
gražiai lygiavo, tai manau, kad
Ritai Karasiejienei būtų patikę.
Šokėjai smarkiai prakaitavo to
kiame Buenos Aires karštyje
(35°C). Kai kurie juokėsi iš jų,
bet aš juos užjaučiau, nes su
“Gintaru” šokau tokiame karš
tyje Meksikoje praėjusią vasarą.
Po pasirodymo turėjome
laužą. Ten dainavome dainas,
kurių išmokiau Mar del Platoje.
Laužas pasibaigė ir bendravome
kelias valandas po to. Deja, tai
buvo paskutinė mano naktis Ar
gentinoje, nes sekančią dieną jau
turėjau grįžti namo į mokslus.
Lietuviškos pamaldos

P. Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo talentų vakaras: saksofonas
- Federico Mahne-Zavickas (Argentina), akordeonas - Vytas Lemkė
(Vokietija), gitara - Saulius Simonavičius (Kanada)
Nuotr. S. Simonavičiaus

Sekmadienį turėjome už
baigimo Mišias kitame Lietuvių
Centre. Jas aukojo kun. Edis.
Per jas giedojome lietuviškas
giesmes, kurių išmokiau Mar
del Platoje.
Gražiai viskas praėjo. Buvo
me paruošę trumpą programėlę
Sausio 13 atminimui. Baigėme
Mišias giesme Marija, Marija. Ji
sugraudino vyresniuosius tautie
čius. Matėsi, kaip ašaros rinkosi
akyse. Spėju, kad jie retai gieda
tą giesmę. Turbūt jie irgi pa
stebėjo, kad nedažnai lietuvių
jaunimas susirenka Mišioms
Pietų Amerikoje. Liūdna jiems,
kad lietuvybė ten smarkiai silp
nėja. Man pačiam buvo liūdna
tai matyti, bet gal jų ašaros buvo
iš džiaugsmo, matant, kad lietu
vybė vis tiek gyvuoja, kad mums
ir jiems lietuvybė labai svarbi.
Gal jie pastebėjo kad mes, kaip
Lietuvos vaikai, stengiamės ją
išlaikyti.
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Tautos patriarcho dr. JONO BASAVIČIAUS 75-rių metų
mirties sukaktį pasitinkant
KAZYS BLAŽEVIČIUS

Žymiam Lietuvos kariui pulk. JONUI VARIAKOJUI pastatytas
paminklas Panevėžyje 2001 metais. Jis gyveno 1892-1963 m., dalyvavo
Lietuvos nepriklausomybės kovose, kurį laiką buvo krašto apsaugos
ministeriu
Nuotr. J. Ivaškevičiaus

Neseniai minėjome tautos
patriarcho dr. Jono Basanavi
čiaus 150-tąsias gimimo meti
nes, o š.m. vasario 16 d. sueina
75 metai nuo jo mirties. Neleng
vas buvo jo gyvenimas (1851.
XI.23 - 1927.11.16). Gimė jis
pusgyvis ir vos išliko gyvas.
1887 m. rugpjūčio 7 d. bul
garas Aleksandras ZeliomskisManoilovas dviem revolverio
šūviais sužeidė Basanavičių viena kulka sutriuškino alkūnės
kaulą, kitą kulką išsinešiojo visą
gyvenimą. Pasikėsinimas buvo
politinis, įtarus Basanavičių
esant rusofilu.
Gydydamas ligonius Bulga
rijoje, dr. J.B. 1888 m. užsikrėtė
šiltine ir labai sunkiai sirgo - 20
parų išgulėjo be žado. 1892 m.
Varnoje jį ištiko sunkus širdies
priepuolis - nuo mirties išgelbė
jo skubiai parūpinta “tinctura
strophanti”. Su ja J.B. nesiskyrė
visą gyvenimą. Jau gyvendamas
Vilniuje, jis du kartus apsinuo
dijo smalkėmis. Tai labai apsun
kino jo likusį gyvenimą.
Savo autobiografijoje Basa
navičius rašo: “Šitie nelaimingi

Slapti žygiai sovietinėje Lietuvoje
Visuomenės veikėjo advokato Rapolo Skipičio pabėgimas per Lenkiją
j Vokietiją ir slapti ryšiai su Berlynu
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

ir lauko žvalgybos agentūroje
užverbuoti.

Lenkijos pusėje

Aušros Vartuose

R. Skipitis nuėjo miegoti, o
aš nuskubėjau namo pas tėvus,
norėdamas paprašyti juos, kad
globotų mano palydovą. Aš bi
jojau ten lankytis. Man buvo
pranešta, kad nori mane sugauti
ir suimti už tai, kad padėjau
žydams pabėgti į Lietuvą nuo
vokiečių. Mano brolis nuvežė R.
Skipitį į Punsko miestelį pas ku
nigą kleboną Žievį. Iš ten susi
siekė su Berlyne esančiais V.
Sidzikausku ir K. Škirpa. Jie su
tvarkė visus dokumentus ir įtei
sino R. Skipičio pabėgimą nuo
komunistų.
Už pabėgimo organizavimą
aš jokios naudos nenorėjau,
nors galėjau gauti. R. Skipitis
padovanojo man auksinį žiedą.
Man, atsisakius užmokesčio, pa
liko apie 300 litų, kuriuos turėjo
su savimi: Jis man įdavė savo
buto raktus ir prašė nuvežti juos
į Kauną dukrai Daugėlienei. Aš
viską padariau. Dukra man
padėkojo, kad padėjau pabėgti
jos tėveliui.
Aš dar išgelbėjau Norkaitį
nuo suėmimo ir mirties, padė
jau jam pabėgti į vokiečių oku
puotą Lenkiją. Norkaitis buvo
Lietuvos vyriausybės delegacijos
narys, kuriai vadovavo Užsienio
reikalų ministeris J. Urbšys, pa
sirašant ultimatinę sutartį su
Maskva.

1940 m. lapkričio 11 d., 14
vai., Aušros Vartų koplyčioje
prie Švč. Marijos paveikslo vys
kupas M. Reinys atnašavo šven
tas Mišias. Jam sakant pamoks
lą, į koplyčią įsiveržė apie šim
tas kareivių, ginkluotų durtu
vais, ir pradėjo vaikyti žmones.
Vyskupas patarė žmonėms
skirstytis, nes sulauks didelių
nemalonumų. Kaip buvo iš
anksto sutarta, aš stumdžiausi ir
priešinausi raudonojo teroro
banditams. Tuo metu prie ma
nęs priėjo mano užtarėjas ir pa
sakė, kad aš esu suimamas. Jis
parodė kareiviams dokumentus
ir mane nusivedė. Mane norėjo
gelbėti A. Verbyla, Zavistauskas, bet aš jiems pasakiau, kad
viskas gerai. Jie suprato ir pa
sišalino.

JULIUS KADIŠIUS

Susitikimai ir kiti žygiai

Vėliau aš ne kartą buvau
susitikęs su R. Skipičiu ir K.
Škirpa, kurį pažinojau nuo 1938
m.
Ne kartą buvau susitikęs su
K. Škirpa Varšuvoje 1938 m.
Aptarinėjome lietuvių bėgimą iš
Lenkijos į Lietuvą. Bėgo nuo
mobilizacijos Lenkijai ruošian
tis karui su Vokietija. Man ne
kartą teko būti Berlyne, Kara
liaučiuje, Punske Lietuvos lais
vinimo reikalais.
Įsteigus aktyvistų frontą,
mano vadas buvo Vladas Nasevičius. Iš jo gaudavau nurody
mus ir žinias, kurias veždavau į
Berlyną K. Škirpai ir Vytautui.
Iš Berlyno parveždavau įsaky
mus bei nurodymus. Vilniuje
dar buvo žmonių, kurie dirbo
Vilniaus NKVD. Man buvo
duotas nurodymas susitikti su
vienu iš jų. Be to, man buvo pa
tarta pasitarti su V. Nasevičiumi, nes jis žino apie tai.
Berlyne man buvo pasakyta
kur rasti naują pažįstamą. Sugrįžęs į Vilnių, perdaviau žinias
iš Berlyno. Vėliau radau jį adre
su Jogailos gatvėje nr. 6, trečia
me aukšte. Tai sužinojau iš sar
go. Bute mane labai maloniai
sutiko. Pasakiau savo slaptažo
dį. Jis labai apsidžiaugė. Jis pa
tarė ką man daryti, kad ateityje
galėčiau su juo susitikti ir, be to,
kaip jį vadinti. Tai buvo Ausman. Buvo nutarta mane suimti

Saugumo rūmuose

Mane nuvedė į Gedimino
gatvėje esančius rūmus, kur bu
vo NKVD būstinė. Eidami su
juo tarėmės kaip kalbėti. Jis
patarė man sakyti, kad tai lenkų
šventė, kad aš su lietuviais nie
ko bendro neturiu. Esu lenkas,
pabėgęs nuo vokiečių iš Len
kijos.
NKVD rūmuose jų komisa
ras Gurevičius sakė: “Labai ge
rai, kad esat lenkas. Padėsi
mums, nes lietuviai yra ne visi
geri. Pranešinėsi mums, kas
mus domina. Turėsi bendradar
biauti su šiuo žmogumi, susitar
kite kaip ir kur susitikti”. Ir taip
buvo užmegzti ryšiai su Ausmanu.
Su slaptais dokumentais
Aš gaudavau labai daug ži
nių apie NKVD veiklą, apie jų

įtariamus žmones. Gaudavau ži
nių apie karines bazes, ginklų
sandėlius, žemėlapius. Visa tai
perduodavau mūsų žmonėms.
Kaune - Vincui Šakadelskiui
gyv. Aušros 25 (dabar Kaliforni
joje). 1992 m. buvo atvykęs į
Vilnių. Kybartuose žinias per
duodavau ponui Ūsui, kuris bu
vo mūsų ryšininkas, o iš ten į
Berlyną Škirpai, Valiuliui, Si
dzikauskui ir kitiems.
Man buvo leista lankytis pas
savo senelius, kurie gyveno prie
pat sienos. Tai man buvo gera
proga atlikti svarbius uždavi
nius, susijusius su Lietuvos iš
laisvinimo komitetu. Jo veikla
aprėpė Vilnių, Kauną, Berlyną,
Karaliaučių, Punską, Suvalkus
ir kitas vietoves Lietuvoje.
Gal po kokių penkių mano
kelionių aš buvau įspėtas slaps
tytis. Komunistų agentai prane
šė saugumiečiams Vilniuje, kad
aš lankausi Vokietijoje. 1941 m.
kovo mėn. susitikau su savo
bičiuliu, kuris patarė man viešai
nevaikščioti, slapstytis. Po kokio
mėnesio ir jis išėjo iš darbo, nes
buvo įtariamas šnipinėjimu lie
tuvių ir vokiečių naudai.

Slaptavietės Kaune
Kurį laiką slapsčiausi pas
Talat-Kelpšą Zakreto gatvėje,
pas Žmuidzinavičių Didžiojoje
gatvėje, kun. Liegų Giedraičių
gatvėje, pas Šikšnį Kęstučio
(Aušros) gatvėje Kaune Vinco
draugą.
Turėjome daug dokumentų
blankų, įvairių antspaudų. Do
kumentus laikėme Raseinių
gatvėje esančiame štabe. Laikė
me pas Zavistauską. Jeigu rei
kėdavo kokio nors dokumento,
tai pasidarydavome patys. Vė
liau mūsų štabas buvo Siera
kausko gatvėje pas St. Tumonį.
Pas jį daug kartų susitikome su
J. Noreika, Kanapecku, Bizoku.
Aptardavome tolimesnius rei
kalus.
Aš dažnai keisdavau savo
išvaizdą. Dėvėdavau įvairiais
drabužiais: darbininko, sargo,
geležinkeliečio uniformą, nešio
davau tamsius akinius, skrybėlę,
eidavau šlubuodamas ir 1.1. To
kiu būdu išvengiau suėmimo.
Man labai padėdavo Reginutė Talat-Kelpšaitė, kuri kai
kuriuos slaptus dokumentus
slėpdavo ir nunešdavo ten, kur
aš paprašydavau. Tuo metu ji
buvo gimnazistė, 14 metų mer
gaitė, kuri ne kartą išgelbėjo
mane nuo suėmimo. Ji taip pat
eidavo perspėti kitų įtariamųjų.
Su Ausmanu susitikdavome
sutartose vietose. Rožių alėjoje
pas Nasevičių Vladą. Tame pa
čiame bute nelegaliai gyveno
pik. Dabulevičius. Aukštaičių
gatvėje tuo metu dirbo dr. Vin
cas Kauza. Jis labai daug išgel
bėjo mūsų žmonių, slėpdavo
kapitoną Rimą. V. Kauza gyve
no Mickevičiaus gatvėje, ten ne
kartą lankėsi J. Noreika bei kiti.
Aš parveždavau pinigų iš štabo
Berlyne. Taip buvo šelpiami as
menys. Visa tai R. Skipičio dė
ka, su kuriuo palaikiau ryšius iki
pat jo mirties. Visa tai ėjo per
Lenkiją. Man būnant Vorkutos
lageryje, tas labai padėjo. Grį
žęs 1946 m. iš Vorkutos į Len
kiją pas tėvus, gaudavau iš R.
Skipičio siuntinius.

priepuoliai neliko be įtekmės į
tolimesnį mano likimą ir sveika
tą: po ligos liko man - negalėji
mas laisvai kalbėti ir omenies,
kuri pirmiau buvo labai stipri,
silpnumas, lengvas naujausių
nuotykių užsimiršimas ir balso
užkimimas”.
Prie viso to okupacijos me
tais lenkų administracijos nesi
baigiantys persekiojimai, vieni
šumas, sunkios buitinės sąlygos
ir niekad nesibaigiantis darbas
alinte alino ir taip labai jau ri
botas fizines galias. Bet silpna
me ir negalių kamuojamame
kūne buvo milžino dvasia.
Gydytojas ir rašytojas

Mokslas Marijampolės gim
nazijoje J.B. sekėsi labai gerai.
1873 m. jis sidabro medaliu bai
gė gimnaziją ir po sunkių dery
bų su tėvu išvyko į Maskvą stu
dijuoti medicinos. 1879 m. gavo
gydytojo diplomą ir išvyko dirb
ti į Bulgariją, nes dirbti Lietuvo
je nebuvo leista. 1880 m. jis ta
po Lompalankos ligoninės di
rektoriumi ir departamento gy
dytoju.
Pradėjęs dirbti J.B. ėmė ra
šinėti į Prūsuose einančius lietu
viškus laikraščius - Lietuvišką
ceitungą ir Naują keleivį. Apie J.
B. kaip pradedantį lietuvybės
veikėją visuomenė sužinojo iš
Lietuviškoje ceitungoje 1882 m.
12 nr. išspausdinto straipsnio,
kuriame jis energingai palaikė
Jurgio Zauerveino sumanymą
įsteigti prūsų lietuvininkams
“mokslo
draugystę”.
Savo
straipsnį jis baigė vėliau pagar
sėjusiu
Trūskiniės
broliai.
Straipsnio mintys daugeliui ano
meto lietuvių veikėjų padarė di
delį įspūdį. J.B. tapo žinomas,
pripažintas, prasidėjo jo tautinė
veikla.
Veikla Prahoje

respondentu, o daugelis Euro
pos mokslo draugijų - savo nariu.
Pagaliau Vilniuje

Visą laiką J.B. traukė gim
toji Lietuva, tačiau carinė admi
nistracija neleido jam grįžti į tė
vynę. Tik kai Rusija pralaimėjo
karą Japonijai ir prasidėjo revo
liucinis bruzdėjimas, caras pa
darė daug nuolaidų pavergtoms
tautoms. 1905 m. gegužės 30 d.
J.B. atsisveikino su Varna ir iš
vyko į Lietuvą.
Atvykęs į Vilnių J.B. susipa
žino su Lietuvos patriotais ir įsi
jungė į tautinę veiklą. Tuoj pat
pradėjo įgyvendinti savo Lietu
vių mokslo draugijos steigimo
įdėją, įsijungė į Didžiojo Vil
niaus seimo organizavimą, tapo
pripažintu tautinio darbo vadu.
Daugiausia jėgų ir lėšų jis
skyrė savo didžiausiai svajonei
Mokslo draugijai. Jai paaukojo
visą gyvenimą kauptus archyvus,
surinktas archeologines iškase
nas, turtingą senų monetų ko
lekciją,
biblioteką.
Mokslo
draugija tapo lietuvių kultūrinio
sąjūdžio centru. J.B. svajojo pa
statyti Tautos namus, tačiau
prasidėjęs Pirmasis pasaulinis
karas sutrukdė.

Tautos patriarchas dr. JONAS BASANAVIČIUS

Nelaimingoji lietuvaitė
Čikagoje nužudyta lietuvaitė palaidota Lietuvoje

Nepriklausomybės aktas

Dr. J.B. pirmininkavo isto
rinei Vilniaus konferencijai,
1917 m. rugsėjo 18-22 d.d. pri
ėmusiai labai svarbius nutari
mus Lietuvos nepriklausomybei
atkurti. 1918 m. vasario 16 d. 12
vai. 10 min. Lietuvos tarybos
posėdyje Tautos patriarchas
perskaitė Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo aktą ir pirmasis
jį pasirašė. 1924 m. J.B. lankėsi
Kaune, ilsėjosi Palangoje, gydė
si Karo ligoninėje, su bendra
minčiais nusifotografavo prie jo
garbei Karo muziejaus sodelyje
pastatyto biusto.

1882 m. J.B. Bulgariją iškei
Baigmei artėjant
tė į Prahą. “Apsigyvenimas Pra
Savo autobiografiją J.B.
hoje mano gyvenime turi didebaigia
taip: “Nuolatinės kratos
liausią reikšmę, kuri ne tik man
pačiam yra svarbi, bet iš dalies 1 lietuvių redakcijose, įstaigose ir
butuose (...), kiti įvairios rūšies
visai Lietuvai! Čia neperdėjus
lietuvių ir jųjų kalbos persekio
galima būtų sakyti, stovėjo lie
jimai Vilniuje (...) suteikia be
tuvybės atgimimo vygė, iš kurios
sušvito Aušra. (...) Laikraščiui
galo daug neramumo dėliai sa
programinę ‘prakalbą’, rodos,
vo paties likimo. Todėl nebėra
sausio 28 d. rašiau, nes ją Mik
ko stebėtis, kad ir mano nervų
šiui prie laiško pridėjęs, kitą, 29
liga, kaip ir kiti organizme pato
d. išsiunčiau”, - rašo savo bio
logijos procesai ūmai blogyn
grafijoje. Šioje prakalboje J.B.
eina (...)”.
suformulavo ne tik savo, bet ir
Laidotuvės
atgimstančios tautos troškimus:
“Kaip aušrai auštant nyksta ant
1927 m. vasario 16 d. visoje
žemės nakties tamsybė, o kad
Lietuvoje vyko devintųjų nepri
taip jau prašvistų ir Lietuvos
klausomybės metų iškilmingi
dvasia!”
minėjimai. Tą dieną 18 vai. 50
min. lietuvių poliklinikoje Vil
Žmonos mirtis
niuje mirė Tautos patriarchas
Gyvendamas Prahoje J.B.
dr.
Jonas Basanavičius. Laido
vedė Gabrielę Eleonorą Mohtuvės
vyko vasario 21 d. Geduli
liūtę - Čekijos vokietaitę. 1885
nes
pamaldas
Katedroje atliko
m. jis vėl darbuojasi Lompalanpats arkivyskupas R. Jalbžykoje. Žmona sirgo džiova ir
kovskis, nepasižymėjęs meile
1889 m. vasario 16 d. (!) mirė.
lietuviams. Prie kapo duobės
Žmonos mirtis J.B. buvo di
Rasų kapinėse kalbėjo daugelio
džiulė nelaimė. Svetimame kraš
tautybių ir visuomeninių organi
te jis liko vienišas ir ligotas. Už
zacijų
atstovai, kurie pabrėžė
sidarė savyje, atsiskyrė nuo
ypatingą
velionies vaidmenį tau
draugų, pasidarė keistokas, kas
tos
atgimime.
dien lankė žmonos kapą, pasi
“Jis lyg legendinis lietuviškų
nėrė į darbus.
piliakalnių
karžygis amžius bus
1892 m. rudenį J.B. persikė
tautos
atminime
ir kartų kar
lė dirbti į Varną kunigaikščio
toms
lietuvių
bus
kilniųjų
tauti
Ferdinando dvare. Jo nuopelnai
nių
dorybių
pavyzdžiu.
Iš
jo
dar
Varnai dideli. Ir po šimto metų
bų lietuvis pasisems stiprybės ir
jo vardas Varnoje žinomas ir
užsikrės kilnaus idealizmo idė
gerbiamas.
jomis
”. (Lietuvos atgimimo pa
Varnoje J.B. parašė svar
triarcho
dr. Jono Basanavičiaus
biausius savo veikalus. Už moks
gyvenimo ir vaizdų albumas su
lo darbus Bulgarijos Mokslų
biografija, 1937).
akademija išrinko jį nariu ko-

Tremtinių vaikaičių mokyklos “Lietuvių namai” mokiniai Vilniuje gieda Kalėdų giesmes

Ntr. V. Cinausko

EDVARDAS ŠULAITIS

2001 m. gruodžio 16 d. toli
mame Čikagos priemiestyje Libertyville nužudyta 22 m. am
žiaus studentė iš Panevėžio Ind
rė Garbauskaitė buvo palaidota
savo gimtinėje.
Susisiekus su Lietuvos ge
neralinio konsulato pareigūnu
Ramūnu Astrausku paaiškėjo,
kad jos palaikai su karstu Lietu
von iškeliavo gruodžio 21 d. ir
ją pasiekė gruodžio 24-ją, tik
vieną dieną prieš Kalėdų šven
tes. R. Astrausko teigimu, kūno
persiuntimu rūpinosi Petkaus
laidojimo biuras, o ši paslauga
kainavusi apie 5,000 dol. (apie
20,000 litų). Jis paminėjo, jog
žuvusiųjų ar mirusiųjų mūsų
tautiečių palaikų pervežimas į
tėvynę yra dažnas reiškinys, ir
konsulatas visada naudojasi Pet
kaus įstaiga, nes jos kainos ir pa
tarnavimas yra greitas ir geras.
Pasiteiravus, kas apmokės
palyginti nemažą sumą už kars
to pervežimą (pelenų persiunti
mas būtų žymiai pigesnis), kon
sulato pareigūnas negalėjo duo
ti tikslaus atsakymo. “Turbūt
tuo pasirūpins nužudytojos tė
vai,” - sakė R. Astrauskas.
Taip pat jokių naujienų lie
tuvės studentės byloje Lietuvos
gen. konsulatas šiuo metu ne
turi. Atrodo, jog bylos nagrinė
jimas bus pradėtas gerokai vė
liau. Nužudymu įtariamas Ro
lando Vargas, 32 m. amžiaus,
niekur nedirbantis vyras, dar vis
yra suimtas, kaltinamas pirmojo
laipsnio žmogžudyste.
Pradžioje jam buvo numaty
tas 5 milijonų dolerių užstatas,
bet vėliau ir už tokią sumą tei
sėjas atsisakė kaltinamąjį paleis
ti. Sakoma, kad šis vyras, kuris
oficialiai yra vadinamas bedar
biu, gyveno prabangiame Čika
gos rajone, kur jam butą išnomojo motinos draugas. Teisėjas
apkaltintąjam žudikui paskyrė
visuomeninį gynėją, nes jis, kaip
teigiama, neturįs lėšų pasisam
dyti advokatą. Yra žinoma, kad
kiek ankščiau R. Vargas yra dir
bęs bendrovėje kaip apsaugos
darbuotojas.
Nužudymo aplinkybės

Pavyko sužinoti daugiau
apie patį nužudymą, įvykusį sek
madienio popietę (gruodžio 16
d.) Libertyville miestelyje, kuris
buvo laikomas vienu iš saugiau
sių Čikagos priemiesčių. Čia
paskutinė žmogžudystė buvo
užregistruota tik 1997-siais, ka
da kūdikį pagimdžiusi moteris jį
išmetė į šiukšlių dėžę, kurioje
šis užduso.
Kaip policija teigia, l.ctuvaitė buvo pradžioje surišta, išprie
vartauta ir pasmaugta. Tada
kaltinamasis lavoną nunešęs ir
pasodinęs į vonią, kur paleido
vandenį, kad šis apsemtų tik
veidą. Tokiu būdu R. Vargas
norėjęs kitus suklaidinti, tikėda
mas, kad kūną radusieji pagal
vos, kad Indrė mirė dėl nelai
mingo atsitikimo.
Tačiau Lake apskrities sun
kių nusikaltimų tyrimų skyriaus
viršininkas L. Tesman tokia nu

sikaltėlio versija nepatikėjo, ne
žiūrint, kad grįžęs į savo namus
jis į Garbauskaitės butą dar ke
lis kartus paskambino ir paliko
porą žinučių telefono atsakikly
je, lyg nenujausdamas, kad šios
merginos jau nėra gyvųjų tarpe.
Nusikaltėlio išaiškinimui pa
dėjo ir taksio vairuotojas, kuris
jį atvežė nuo traukinio stotelės
iki lietuvaitės, kuri anksčiau yra
buvusi jo draugė, buto, o vėliau
po nužudymo vėl pavežėjo iki
traukinio. Tik negalėdamas išsi
sukti, priremtas prie sienos, R.
Vargas prisipažino nužudęs bu
vusią panevėžietę, nors pradžio
je tai neigė ir tvirtino, kad to
sekmadienio lemtingą popietę
praleido kine.
Amerikoje - pusantrų metų
Iš Panevėžio kilusi L Gar
bauskaitė į Ameriką atvyko
prieš pusantrų metų. Patikimi
šaltiniai teigia, kad ji čia pateko
su viza, leidžiančia dirbti aukle.
Neseniai ji buvo įstojusi į Lake
apskrities kolegiją, kur besimo

kydama gavo studentės vizą. Ji
šioje kolegijoje studijavo verslo
administravimą. Prieš atvykdama į Dėdės Šamo žemę, nelai
mingoji mokėsi Vilniaus univer
siteto Ekonomikos fakultete.
Žinia apie L Garbauskaitės
nužudymą tuoj pat pasklido po
Ameriką ir Lietuvą. Apie tai ra
šė Čikagos ir Lietuvos spauda.
Čikagos policija tuoj pat pain
formavo Lietuvos gen. konsula
tą Čikagoje, o šis savo keliu Lietuvos užsienio reikalų minis
teriją, kuri šią liūdną žinią per
davė nužudytosios artimiesiems
į Panevėžį.
Nors tragišką mūsų jaunos
tautietės likimą jau buvome
tumpai minėję TZ 2002 m. 1
nr., tačiau dar norėjosi kiek pla
čiau apie tai prabilti. Šis liūdnas
įvykis, ypatingai skaudus nelai
mingosios tėvams bei artimie
siems, tegul būna ne vien tik
įspėjimas, bet ir pamokymas ki
toms ar kitiems. Neapgalvota
draugystė su kitų tautybių ar
kultūrų žmonėmis dažnai prive
da prie tragiškų rezultatų. Kaip
žinoma, panaši situacija gerokai
anksčiau pasitaikė Niujorko, o
dabar - Čikagos apylinkėse.
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APTARĖ PREKYBĄ ŽMONĖMIS

Lietuvos policijos ir Švedijos
parlamento Riksdago atstovai
sausio 21 d. Vilniuje aptarė gali
mybę abiejų valstybių teisėsaugi
ninkams bendradarbiauti tiriant
nusikaltimus, susijusius su preky
ba žmonėmis, rašo LGTIC. Lie
tuvoje dabar yra iškeltos ir tiria
ma 16 baudžiamųjų bylų dėl pre
kybos žmonėmis. Švedijos par
lamento teisės reikalų komisijos
nariams kilo daug klausimų apie
organizuotą nusikalstamumą Lie
tuvoje, apie tarptautinį nusikal
tėlių bendradarbiavimą, išskirti
nius Lietuvos organizuoto nusi
kalstamumo bruožus. Pranešama,
kad Lietuvos piliečiai Švedijoje
padaro šimtus nusikaltimų. Daž
niausiai jie būna sulaikyti įtarus
smulkiomis vagystėmis iš namų,
vasarnamių, automobilių. Lietu
viai taip pat yra įkliuvę už netei
sėtą narkotikinių medžiagų laiky
mą ir gabenimą, automobilių va
gystes, cigarečių kontrabandą.
DALYVAUS PRATYBOSE

Lietuvos kariai dalyvaus Len
kijoje pavasarį rengiamose tarp
tautinėse ŠAS karinėse pratybos
Strong Resolve skelbia LGTIC.
Mokymuose kovo 1-15 d.d. daly
vaus apie 70 Lietuvos karių, kartu
su kitias ŠAS valstybių ir “Taikos
partnerystės” programos dalyvių
atstovais mokysis derinti veiks
mus ir kartu veikti taikos palai
kymo operacijose. Lenkijoje vyk
siančiuose mokymuose dalyvaus
30 karių iš Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikščio Vytenio motorizuoto
pėstininkų bataliono. 15 karių iš
BALTBAT, 3 karo policininkai.
Vadavietėse dirbs penki karinin
kai iš Lietuvos karo akademijos,
Lietuvos kariuomenės arsenalo ir
transportavimo tarnybos. Taip pat
dalyvaus karinių oro pajėgų sraig
tasparniai “an-26” ir “Mi-8” su
įgulomis ir kita karinė technika.
PASITARIMAS VARŠUVOJE

Kaip praneša LGTIC, sausio
17-18 d.d. Varšuvoje vyko Lenki
jos Rytų studijų centro ir Vilniaus
universiteto Tarptautinių santy
kių ir politikos mokslų instituto
atstovų pasitarimas, skirtas santy
kiams su Rusija ir Gudija. Buvo
nagrinėta Gudijos politinė ir eko
nominė būklė, Rusijos Karaliau
čiaus srities ateitis, Lietuvos ir
Lenkijos įsijungimas į Europos
sąjungą, Lietuvos siekiai tapti
ŠAS(NATO) nare. Sutapo nuo
monės, kad nei Lietuva, nei Len
kija neturi galimybių paveikti įvy
kius Gudijoje. Rusijos vaidmeniui
tarptautinėje arenoje didėjant,
neatmesta galimybė, jog bendra
darbiaujant su Rusija bus galima
įvykdyti bendrus projektus. Nors
Rusija pradeda susitaikyti su nau
jomis išsiplėtusios Europos sąvo
komis, prezidentas V. Putinas
lankydamasis Lenkijoje ragino

JA Valstybės
Lietuvių

imtis veiksmų sprendžiant Rusijai
iškilsiančias problemas, ypač Ka
raliaučiaus srities atskyrimą, Lie
tuvai ir Lenkijai tapus ES na
rėmis.
NAUJA VIZŲ RŪŠIS

Lietuvos vyriausybė, įgyven
dindama Europos sąjungos (ES)
teisės reikalavimus, sausio 23 d.
sprendimu įvedė naują - oro
tranzitinių vizų rūšį, skelbia LG
TIC. Tokios vizos ES valstybėse
naudojamos kaip vienas kovos su
nelegalia migracija būdų. Jos iš
duodamos trečiųjų “nesaugių”
valstybių piliečiams, kurie lėktu
vais tranzitu vyksta per jų terito
riją. Siūlyta už tokias vizas rinkti
konsulinį 20 litų (5 JAV dol.) mo
kestį. Retai būna reikalinga oro
tranzitinių vizų, tačiau norima
prisitaikyti prie Europos normų ir
teisinio pagrindo. Dar dvi naujos
vizų kategorijos yra grupinė pa
prastoji ir grupinė tranzitinė viza.
Vizas galima gauti teritorinių
policijos įstaigų migracijos sky
riuose, poskyriuose bei grupėse.
Išskirtinais atvejais vizos galės
būti išduodamos ir Valstybinės
sienos apsaugos tarnybos pasie
nio kontrolės punktuose.
KOVOS SU TERORIZMU

Danijos gynybos ministerija
pateikė Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai siūlymą siųsti savo karius į
tarptautinę antiteroristinę veiklą
“Enduring Freedom” Kirgizijoje.
Užduotims vadovauja JAV, daly
vauja 18 pasaulio valstybių. Kirgi
zija leido veikti savo teritorijoje
JAV karinių oro pajėgų dali
niams, kurie dalyvaus antiteroristiniuose veiksmuose Afganis
tane. Veikla gali užtrukti nuo va
sario iki liepos. Australija, Italija,
Kanada, Prancūzija ir Pietų Ko
rėja taip pat prašė tokių leidimų.
PASITARIMAS DĖL SIENŲ

Vilniuje sausio 22-23 d.d. vy
ko IV-oji Lietuvos ir Lenkijos vy
riausiųjų sienos įgaliotinių susiti
kimas - VSAT vado Algimanto
Songailos ir Lenkijos Sienos ap
saugos tarnybos vyriausiojo ko
mendanto Jozefo Klimowicziaus.
Aptarti veiklos rezultatai po per
nai Lenkijoje vykusios IlI-sios
konferencijos, įvertinta abiejų
valstybių bendros sienos apsau
gos būklė. Aptartas bendras veik
los planas, apsvarstyti pasienyje
veikiančių kontrolės punktų veik
los tobulinimo klausimai ir gali
mybės užtikrinti spartesnes vykstančiųjų per sieną tikrinimo pro
cedūras. Lietuvos siena su Len
kija laikoma kaip būsima vidinė
Europos sąjungos siena.
RSJ
• Kam svarbi lietuviška veikla,
tam svarbi ir lietuviška spauda
FOUR seasons
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Member Broker, 67 First Street
Collingwood, Ontario L9Y 1A2
Parduodant, perkant
ar lik dėl informacijos
apie namus, vasarnamius, ūkius, žemes MHnJįjį
Wasagos, Stayncrio ir goSl.
Collingwoodo apylinkėsc kreipkitės į'
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Angelę Šalvaitytę, B.A.,

Prisidedant prie įvairių reikšmingų iškilmių 2001.XI.30, švenčiant Argentinos lietuvių centro 75-rių metų
jubiliejų, Dr. Jono Basanavičiaus vardo rūmuose Buenos Aires mieste, įvyko pirmoji Lietuvos pašto ženklų
paroda. Nuotraukoje (iš kairės) - parodos organizatorius ir vedėjas Stasys Majauskas ir A. L. centro
pirmininkas Julius Mičiūdas

Gydytojas ir kunigas išrinktieji
Dr. J. Adomavičius ir kun. J. Kelpšas - “metų žmonės”
EDVARDAS ŠULAITIS

Dr. Jonas Adomavičius ir
kun. Jaunius Kelpšas Čikagoje
neseniai pradėto leisti savaitraš
čio - Amerikos lietuvio skaityto
jų apklausos duomenimis, buvo
paskelbti “metų žmonėmis”. Šio
savaitraščio leidėjas buvo nu
matęs rinkti vieną 2001-jų “me
tų žmogų”, išskirtinai pasižymė
jusį savo lietuviška veikla tautie
čių tarpe. Tačiau balsams pasi
dalinus lygiai, šis vardas atiteko
dviems asmenims.
Be to, daugiau ar mažiau
balsų gavo ir kiti pasiūlyti kan
didatai: fotomenininkas Algi
mantas Kezys, žurnalistas, vi
suomenės veikėjas Edvardas
Šulaitis, Draugo vyr. red. Danu
tė Bindokienė, visuomeninin
kas, Lietuvos garbės konsulas
Stanley Balzekas, Lietuvių Fon
do įsteigėjas dr. Antanas Raz
ma, šalpos organizacijos “Sau
lutė” pirm. Indrė Tijūnelienė.
Dr. J. Adomavičius, Čika
gos lietuviams pažįstamas jau
daugiau kaip 50 metų, gruodžio
viduryje atšventęs savo 90-sias
gimimo metines, vis dar aktyviai
reiškiasi tautiečių tarpe. ALVUDO įsteigėjas teberašo svei
katos patarimus lietuvių spau
dai, juos pats perduoda lietuviš
kose radijo valandėlėse. Nese
niai Lietuvoje pasirodė jau šeš
toji knyga - Kvieslys sveikaton
(taip vadinosi ir ankstesnieji to
mai), kuriuose sudėti spaudoje

paskelbti jo sveikatos patarimai.
Jeigu dr. J. Adomavičius
Dėdės Šamo žemėje yra išgyve
nęs ir dirbęs daugiau kaip pus
šimtį metų, tai kun. J. Kelpšas
čia dar naujokas - vasarą sueis
tik dveji metai, o kunigystės
šventimus yra priėmęs prieš 7 su
puse metų.
Kun. J. Kelpšas yra buvęs
Alytaus kalėjimo kapelionu,
klebonavęs Ūdrijos miestelyje,
netoli Alytaus. Jis ypatingai mo
ka dirbti su jaunimu, jį stengiasi
pritraukti ir į dabartinę savo pa
rapiją. Kun. Kelpšas rengia Bib
lijos studijas jauniesiems, krep
šinio treniruotes (jis ir pats žai
džia). Anksčiau jis sekmadienių
vakarais aukodavo šv. Mišias
Pal. Jurgio Matulaičio misijos
koplyčioje, Lemonte, o po jų jaunuosius lankytojus turėdavo
diskusijoms prie arbatos. Be to,
kun. Kelpšas pavaduodavo ir
kun. dr. Kęstutį Trimaką Šv.
Antano parapijoje Ciceroje, lai
kydamas čia pamaldas sekma
dieniais, kai kun. Trimakas ru
dens mėnesiais išvykdavo dės
tyti Lietuvon.
Apie šių “metų žmonių”
darbus bei pasiekimus reikėtų
daug rašyti, norint, kad jų veikla
būtų kiek plačiau atskleista.
Dar tik reikia pasakyti, kad šie
abu vyrai yra ir Amerikos lietu
vio savaitraščio nuolatiniai ben
dradarbiai: vienas rašo sveika
tos, kitas - religiniais klausi
mais.

Amerikietis Grūto parke
“Chicago Tribune” apie Grūto parką Lietuvoje
Sausio 15 d. Chicago Tribu
ne - didžiojo Čikagos dienračio
numeryje, kur buvo rašoma apie
lietuvį nacių talkininką, buvo iš
spausdintas kitokio pobūdžio
Lietuvą liečiantis - teigiamas
rašinys, užimantis pusę laikraš
čio puslapio.
Straipsnio autorius - to dien
raščio užsienio korespondentas
Colin McMahon, pats viešėjęs
Lietuvoje ir atsiuntęs pranešimą
tiesiai iš Grūto. Prie straipsnio
pridėta ir AP agentūros foto
grafo Mindaugo Kulbio daryta
nuotrauka, kuri vaizduoja 3 so
vietinių vadų statulas, o ant Sta
lino pečių matoma jo galvą ap
žergęs žmogus.

Daug čia pasakojama apie
šių statulų parko savininką
Viliumą Malinauską, neseniai
Bostone gavusį Ig Nobel Prize.
Užsimenama ir šio parko staty
mą liečiantį kontroversiją, kuri
mažesniu mastu tęsiasi iki šių
dienų.
Šiaip šis amerikiečių žurna
listo rašinys yra gana objektyvus
ir palankus Lietuvai bei lietu
viams. Apskritai imant Grūto
parkas su savo komunistinių lai
kų figūromis šiuo metu yra vie
nas iš nedaugelio objektų Lie
tuvoje, kuris traukia ne vien tik
užsienio turistų, bet ir pasaulio
spaudos dėmesį.
Edvardas Šulaitis

pirkimo ir pardavimo atstovę.

Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel.
Namų tel.

"Dievas teikia mums meilę,
kad mylėtume tą, kurį
Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
Home
Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury

Ontario s

705-445-8500
705-429-6428

.Elektroninis paštas: angie@angiesalvaitis.com
Tinklavietė: www.homesgeorgianbay.com
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Petras Brasas
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ROBERTAS NEKRAŠAS,
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PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
X ANCASTER, 352 WILSON ST. E.
X HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST.
X HAMILTON, 255 MAIN ST. W.

TEL 648-9176
TEL 388-3541
TEL 523-7944

KLB Delhi, ON, apylinkės valdyba metiniame (2001) susirinkime: (iš k.):
Juozas Vitas, susirinkimui pirmininkavusi Birutė Vytienė, Agutė Ratavičienė, Birutė Lukošienė, apyl. pirm. Teresė Pargauskienė, Anelė Klemkienė
ir viešnia iš Toronto, KLB krašto valdybos vicepirmininkė Silvija Piečaitienė

r

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI j LIETUVĄ
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

dukterų

draugija

2001 m. lapkričio 11, sekmadienį,
Los Angeles lietuvių telkinyje šven
tė Derliaus šventę. Po pamaldų Šv.
Kazimiero parapijos salėje vyko
vaišės. Prieš jas draugijos pirm. L.
Vilimienė apžvelgė šios organizaci
jos metinę veiklą. Didžiausias drau
gijos narių rūpestis - šalpa Lietuvos
žmonėmis, ypač nepasiturinčiomis
daugiavaikėms šeimoms. Yra ren
kamos piniginės aukos, drabužiai ir
visa tai siunčiama į Lietuvą. Taipgi
pirmininkė priminė jautrius padė
kos laiškus, gaunamus iš Lietuvos
šeimų. Ji taip pat padėkojo visiems,
kurie vienaip ar kitaip įsijungia į
šalpos darbą. Prieš vaišes maldą
sukalbėjo kun. S. Anužis. Šeiminin
kė G. Plukienė paruošė valgius, o
organizacijos narės aptarnavo sta
lus. Meninę programą atliko solistė
l. Viskontaitė (Toronto, Kanada),
padainuodama Br. Budrio Išauš pa
vasaris, A. Kačanausko Tyliai, tyliai,
Puccini ir Mozarto arijas, akompa
nuojant R. Budginui. Pastarasis ir
atskirai paskambino pianinu. Abu
jauni menininkai susilaukė ilgų
projimų. Po koncerto vyko gausių
laimikių loterija, su humoru vado
vaujama LA vyrų kvarteto daini
ninko Br. Seliuko. Taipgi dosnio
mis aukomis buvo papildytas drau
gijos iždas.

Brazilija

KUN. JAUNIUS KELPŠAS po pa
maldų Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo šventovėje Čikagos
Brighton Parko lietuvių telkinyje
Nuotr. Ed. Šulaičio

A. a. Jonas Baltaduonis, 88 m.
amžiaus, mirė 2001 m. spalio 22 d.
Vila Zelina vietovėje. Velionis gi
mė 1913 m. gegužės 24 d. Kabušiškiuose, Kauno apskr. Brazilijon su
tėvais ir seserimi atvyko 1926 m. ir
apsistojo Rio de Janeiro mieste.
Vėliau apsigyveno Vila Zelinoje ir
darbavosi popieriaus įmonėje. 1938
m. jį su Apolonija Velekevičiūte
sutuokė kun. P. Ragažinskas. Išau
gino sūnų Valdemarą ir dukterį
Dorą. Baltaduoniai uoliai dalyvavo
lietuvių religinėje ir kultūrinėje
veikloje. J. Baltaduonis buvo Šv.
Juozapo bendruomenės ir Vyrų
brolijos narys. Velionis palaidotas
V. Alpina kapinėse. Jo liūdi žmona
Apolonija, sūnus Valdemaras ir
duktė Dora su šeima.

Britanija

Dr. JONAS ADOMAVIČIUS, Či
kagos gydytojas, visuomenininkas
ir mecenatas, neseniai atšventęs
savo 90-jį gimtadienį, plačiai dar
buojasi mūsų tautiečių tarpe. Čia
jis matomas patarnaujant Draugo
gegužinės lankytojams. 2002-jų
metų pradžioje Amerikos lietuvio
surengtos apklausos metu dr. J.
Adomavičius ir kun. J. Kelpšas
išrinkti “Metų žmonėmis”
Nuotr. Ed. Šulaičio

Calgary, Alta.
A.a. PRANAS GLUOKSNYS

mirė Kalgario ligoninėje nuo šir
dies smūgio 2002 m. sausio 14 d.
Palaidotas Šv. Marijos kapinėse ša
lia anksčiau mirusios žmonos. Ve
lionis gimė 1917 m. vasario 10 d.
Marijampolės raj., Varnučių kai
me. Lietuvoje paliko du brolius. P.
Gluoksnys buvo ilgametis KLB
Kalgario apylinkės veikėjas, Tautos
fondo atstovas, darbštus įvairiose
visuomeninės veiklos srityse. Su ve
lioniu atsisveikinti susirinko nema
žas skaičius žmonių, kurie pasiges
jo gerųjų darbų.
K. Dubauskas

Hamilton, Ont.
ONA LINČIAUSKIENĖ, grįž
dama Naujųjų metų dieną iš lietu
viškų pamaldų buvo automobilio
parblokšta, vilkta dar keletą metrų,
sunkiai sužalota. Buvo nuvežta į
General ligoninę, ypatingos priežiū
ros skyrių. Tokią žinią pranešė Ha
miltono policijos pareigūnas Bob
Hezsics, radęs O. Linčiauskienės
bute telefono numerį sesers, gyve
nančios Čikagos priemiestyje. Ši
liūdna žinia buvo pranešta kitai se
seriai ir broliui, netoliese gyvenan
tiems.
Netrukus paskambino Irena
Liškauskienė, kuri gyvena Hamil
tone, toje pačioje gatvėje. Ji nuvež
davo sužeistąją retkarčiais į lietuvių
pamaldas ir šiaip reikalui esant pa
gelbėdavo. Ji pareiškė, kad atva
žiavę brolis ir sesuo su vyru sesers
bute apsistoti negalėję, nes nelei
džia Kanados įstatymai. O vėliau
dar pridūrė, kad Ona Linčiauskienė į'i testamentą neįrašė, kad lei
džia jos bute laikinai apsigyventi.
Atvykusieji apsistojo viešbutyje.
Septynias dienas sesuo buvo lanko
ma ligoninėje. Jai sulaužyti šonkau
liai, perdurta dalis plaučių, sulau
žyta ranka ir nuo vienos šlaunies
nudrėksti raumenys. Gyvybė buvo
palaikoma įvairių aparatų pagalba.
Grįžę į Ameriką, brolis ir sesuo
palaiko ryšius su ligonine. Pasirodė
pagerėjimo ženklai. Atpažįsta žmo
nes. Hamiltoniečiai, pažinoję Oną
Linčiauskienę, teaplanko ją. V.L.

Londone, “Crystal Palace”
sporto centre 2001 m. gruodžio 6 d.
Kauno krepšinio komanda “Žalgi
ris” žaidė 7-tąsias Eurolygos krep
šinio rungtynes su Londono ko
manda “London Towers”, pastarą
ją įveikdama 81:58 rezultatu. Šios
rungtynės ypač buvo svarbios An
glijos lietuviams. Atrodė, visi Lon
dono lietuviai suvažiavo į rungty
nes. Buvo ir iš kitų vietovių. “Žal
girio” vyr. treneris Algirdas Brazys
lietuvių laikraštyje Londono žinios
pastebi, kad žinąs, jog daug lietuvių
gyvena Londone, bet nesitikėjęs to
kio gausaus jų atsilankymo rung
tynėse. Ne visi galėjo į rungtynes
patekti, nes pritrūko bilietų. Sako
ma, kad 85% visų dalyvių buvo lie
tuviai, atėję į rungtynes su tautinė
mis vėliavomis. Toks antplūdis, pa
sak anglų informacijos, būna, kai
Londono komanda žaidžia su grai
kais ar ispanais. Apskritai, vietiniai
anglai buvo nustebinti, kad tiek
daug lietuvių gyvena Londone ir
dar taip aktyviai remia savo žaidė
jus. “Žalgirio” vyr. treneris A. Bra
zys primena, kad komandos būklė
nesanti pati geriausia, ji nauja, ne
seniai sudaryta, o pastaruoju metu
netekta ir kelių žaidėjų. Ši pergalė
Londone esanti itin svarbi. Nema
žiau svarbi ji buvo ir Londono lie

tuviams, kurie, palaikydami žalgi
riečius, galėjo išreikšti savo tauti
nius jausmus.

Australija
Kanberos lietuviai 2001 m.
lapkričio 25 d. Lietuvių būstinėje
paminėjo Lietuvos kariuomenės įs
teigimo 83-sias metines. Minėjimą
įvadinių žodžių pradėjo “Ramovės”
pirm. L. Budzinauskas, priminda
mas lietuvių tautos laisvės kovas,
kuriose žuvo kariai, šauliai, parti
zanai, savąroniai. Tylos minute bu
vo prisimintas neseniai miręs ramovėnas Z. Sipavičius ir visi žuvusieji
už Lietuvos laisvę. Paskaitą skaitė
V. Martišius, daugiausia sustoda
mas prie dabartinės Lietuvos ka
riuomenės, kuri stipriai artėjanti
prie ŠAS (NATO) valstybių stan
dartų ir dalyvaujanti tarptautinėse
misijose. Šiuo metu yra 7,400 sau
sumos karių, 10,700 apsaugos sava
norių, 850 lakūnų ir 570 jūreivių.
Pusė karininkų baigė karinius
mokslus Vakaruose. Didelių nuo
pelnų kariuomenei turi dabartinis
jos vadas gen. mjr. J. Kronkaitis,
pertvarkęs Lietuvos kariuomenę
vakarietišku pavyzdžiu. Per pasta
ruosius trejus metus Lietuvos ka
riuomenė daug ginklų ir įrangos
gavusi iš ŠAS (NATO) valstybių.
Po paskaitos buvo rodoma vaizda
juostė iš Lietuvos apie kariuome
nės veiksmus įvairiose aplinkybėse.
Minėjimas baigtas Tautos himnu.
Po to vyko pasivaišinimas (“Mūsų
pastogė” 2001 m. 49 nr.).

Lenkija
Punsko

mokyklų

patalpose

spalio 14 d. įvyko Mokytojo diena.
Iškilmėms vadovavo direktoriai: J.
Bobinienė ir J. Bliūdžius. Pirmiau
sia buvo perskaityti Lietuvos ir
Lenkijos švietimo ministerijų svei
kinimai bei linkėjimai. Punsko Ko
vo 11-tosios licėjaus direktorė J.
Bobinienė ta proga įteikė diplomus
bei apdovanojo piniginėmis premi
jomis tris mokytojas: G. Bliūdžiuvienę, B. Vaičiulienę ir M. Vaičiu
lienę. Punsko pagrindinės mokyk
los ir gimnazijos direktorius J.
Bliūdžius apdovanojo 8-nias moky
tojas: A. Berneckienę, B. Čėplienę,
E. Degutienę, B. Grigutienę, M.
Misiulienę, J. Račiuvienę, B. Tumelienę ir V. Valenskaitę. Buvo
įteiktos dovanos mokyklų tarnauto
joms bei tarnautojui: O. Balytienei,
E. Baranauskienei, J. Čėplienei, J.
Leonavičiui ir Onutei Vitak. Šia
proga visus mokyklos darbuotojus
pasveikino valsčiaus viršaitis R.
Vitkauskas, taipgi mokytojai A.
Vaicekauskienei įteikė apdovano
jimą už lietuvių kultūros puoselėji
mą. Tėvų komitetas taip pat svei
kino mokytojus ir direktorei J.
Bobinienei įteikė gėlių. Mokinių at
stovai padėkojo mokytojams už mo
kymą bei auklėjimą. Mokiniai taipogi
atliko meninę programą: šoko, dai
navo, deklamavo eilėraščius, grojo.
Po programos visi nusifotografavo
prie paminklo “Punsko mokyklai
400” ir susirinko į bendrabutį pasi
vaišinti kava bei skanėstais.
(Aušra 2001 m. 20 nr.)
J. Andr.

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

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje,
įsikūręs nuosavuose namuose unr Ą T
LIETUVIŲ KREDITO
A /X L/IV/v
KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6
Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 v.
ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., penktadieniais rftjo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 v.
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 43 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

PASKOLAS

kasd. pal. čekių sąsk. iki....... 0.75%
santaupas.............. ............... 1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk....... 0.75%

Asmenines nuo..
nekiln. turto 1 m.

INDĖLIAI:
90 dienų indėlius...
180 dienų indėlius.
1 m. term, indėlius
2 m. term, indėlius.
3 m. term, indėlius
4 m. term, indėlius
5 m. term, indėlius
RRSP ir RRIF
(Variable).............
1 m. ind.................
2 m. ind.................
3 m. ind.................
4 m. ind.................
5 m. ind.................

1.25%
1.25%
1.60%
2.35%
3.10%
3.35%
3.85%
1.00%
1.60%
2.35%
3.10%
3.35%
3.85%

6.50%
4.30%

Nemokami čekių sąskaitų
apmokėjimai.
Narių santaupos
apdraustos TALKOS
atsargos kapitalu
3 mil. dol. Ir Kanados
valdžios iki $100,000.00
sumos draudimu

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ
TINKLALAPIS: www.talka.net

Tėviškės žibūriai

“D a b a r ir visados
Knygos Dabar ir visados tu
rinys sudaro įspūdį, kad nelai
mės ženklu kartą pažymėtieji jį
nešioja visados. Šios knygos au
torė nematė, nes ji buvo išleista
jau po autorės mirties. Jos pir
masis romanas Užverstų šulinių
vanduo buvo įvertintas pirmąja
$5,000 premija Lietuvių balso
skelbtame slaptame, rankrašti
niame, konkurse ir skaitytojų
įvertintas labai šiltai. N. Gaškai
tė-Žemaitienė apdovanota DLK
Gedimino IV laipsnio ordinu ir
dviem Į laisvę fondo premijo
mis. Tai kruopšti, darbšti nau
jausios Lietuvos istorijos tyrinė
toja ir surastos medžiagos tvar
kinga skelbėja.
Užverstų šulinių vanduo ro
mane Žemaitienė pasakojo apie
aktyviausius Lietuvos partizanų
metus kaimuose ir miškuose.
Šis jos romanas Dabar ir visados
yra tarsi pirmojo tąsa, kur kal
bama apie mirties išvengusių,
bet kalėjimais ir tremtimi nu
baustųjų partizanų ir jų ryšinin
kų buitį. Sunkią, žmogų nieki
nančią buitį. Juk net tie, kurie
liko “švarūs”, bet vengė partijos
bilieto, buvo laikomi antraeiliais
žmonėmis, o mintimi, žodžiu ir
rusiškam komunizmui mostu
pasipriešinę neturėjo vietos že
mę koja paliesti. Tai atgimusio
barbarizmo metas, šiauresnio
už pirmykštį, Romos imperiją
sunaikinusį.
Dabar ir visados romano
jaučiama autobiografinė juosta.

Autorė praleido septynerius
metus tremtyje, grįžusi sunkiai
dirbo statybose, vėliau baigė
inžinerijos studijas, bet slaptųjų
komunizmo institucijų radaras
jos iš savo apšvietimo zonos ne
paleido. Ir Zitos, romano pa
grindinės veikėjos, likimas yra
toks pat. Skaitytojas žino, kaip
buvo medžiojami iš Sibiro grį
žusieji, kaip gležnais pečiais ir
ištampytomis rankomis statybi
nes medžiagas nešiojančias mo
teris gainiojo mažaraščiai pri
žiūrėtojai vien todėl, kad jos bu
vo Sibirą regėjusios. Tas kelias
veda Zitą, pagrindinę veikėją,
net ramios vaikystės neturėju
sią, patekusią Rusijos tamsių gi
lumų lagerin. Knygoje matome
civilizacijai nesuprantamą, mo
terims skirtą, net žvėris baidantį
gyvenimą. Bausmės laiką iškentėjusi, Zita grįžta Lietuvon, pa
žymėta antisovietiniu ženklu,
dirba sunkius statybininkės dar
bus, šiaip taip baigia inžinerijos
studijas, su Zigmu, ramiu vyriš
kiu, sukuria šeimą. Ne iš žėruo
jančios meilės išteka - jos my
lėtas Vytautas, partizanu žuvęs,
seniai ilsisi kažkur po ąžuolu.
Tasai stipruolis medis yra per
kūno sužalotas. Viršūnę nukirto
žaibas, o naujoji išaugo kreiva.
Šio romano siužetas taip pat
yra išlenktas. į jo pabaigą Zita,
pagrindinė veikėja, iš puslapių
laikinai išnyksta ir vyriausiuoju
veikėju tampa jos sūnus. Šis ber
nužėlis, Ignelis, auga šeimoje,
dėl motinos politinės praeities
visuomenės šešėlyje esančioje,

Kunigas, kalinys, spaudos darbuotojas
A. a. kun. Vytautas Pikturna (1915 - 2002)
Kun. Vytautas Pikturna po
ilgos ir sunkios ligos mirė š.m.
sausio 19 dieną Putname, CT,
Matulaičio globos namuose. Pa
laidotas sausio 21 dieną Putnamo seselių vienuolyno Dangaus
vartų kapinėse.
V. Pikturna gimė 1915 m.
vasario 25 d. Kelmėje, Raseinių
apskr. Baigęs Šiaulių gimnaziją,
1934 m. įstojo į Kauno kunigų
seminariją. Kunigu įšventintas
1939 metų vasarą. Paskirtas ka
pelionu Kauno IV gimnazijai.
Vokiečiams okupavus Lietuvą,
1941 metų rudenį buvo suimtas,
kalintas įvairiuose kalėjimuose,
paskuntinius trejus karo metus
praleido garsiojoje Dachau
koncentracijos stovykloje. Vė
liau studijavo Austrijos Insbrucko ir Vokietijos Miuncheno
universitetuose, buvo Miunche
no lietuvių studentų kapelionu.
Kaip Lietuvių raudonojo kry
žiaus Miuncheno skyriaus narys
rūpinosi apylinkės ligoninėse ir
kalėjimuose esančiais lietuviais.
Aktyviai reiškėsi ir kitoje lietu
viškoje veikloje: 1945-1949 m.
buvo Lietuvių kunigų sąjungos
vicepirmininku ir jos biuletenio
Vox Temporis redaktoriumi;
1947-1949 m. Studentų ateiti
ninkų sąjungos dvasios vadas,
tuo pačiu metu pirmininkavo
Lietuvių rezistencijos buvusių
politinių kalinių sąjungai.

Atvykęs į JAV 1949 m. vi
karavo Bruklyne, Angelų Kara
lienės parapijoje; 1950 m. prie
lietuviškos Apreiškimo para
pijos, lietuvių bendruomenei
pavedus, suorganizavo šeštadie
ninę vaikų mokyklą. 1951-1953
m. buvo Lux Christi redakcinio
kolektyvo narys. Bendradarbia
vo lietuviškoje spaudoje, rašė į
Naująjį gyvenimą, Ameriką,
Ateitį. Parašė knygą apie Mišias,
vardu Amžinoji auka, tris pa
mokslų knygeles. Vėliau persi
kėlė gyventi į Floridą, kur ap
tarnavo tenykščius lietuvius ke
liuose jų telkiniuose. Pablogėjus
sveikatai, atkeliavo į lietuvių se
selių vienuolyno administruoja
mus Matulaičio globos namus,
kur išgyveno iki mirties.
A. a. kun. V. Pikturna bū
davo visuomet linksmas, ener
gingas, draugiškas, labai parei
gingas, pasiruošęs reikalui esant
kiekvienam padėti. Savo gera
nuotaika užkrėsdavo visus ap
linkui esančiuosius, pralinks
mindavo susirūpinusius. Ne tik
daug rašydavo spaudai, jo kam
barėlis būdavo apkrautas įvai
riomis knygomis, kurias turėda
mas laiko studijuodavo ir ki
tiems rekomenduodavo. Deja,

A.a. kun. VYTAUTAS PIKTURNA
paskutinius ketverius metus jam
teko praleisti ligonio vežimėly
je, arba suparalyžiuotam lovoje.
Tokiam energingam ir judriam
žmogui tai buvo didžiausia
kančia.
Paliko nuliūdusius brolį ir
seserį Lietuvoje, daug draugų ir
pažįstamų JAV-se, Lietuvoje,
Kanadoje ir Vokietijoje. G.K.

daug svyruoja, paimamas į ka
riuomenę ir žūsta Afganistane.
Romane gausu anų laikų
gyvenimo iškarpų. Iš Sibiro grį
žusiųjų vargai; slaptųjų įstaigų
veikla (Zigmo užverbavimas,
šeimų ardymas); studentų nuo
taikos; rusų karininkų sužvėrėji
mas; kariuomenėje pagarbos
stoka žuvusiems kariams.
Kaip minėta, romano siuže
tas yra tarsi dviejų dalių, todėl
galima pasigesti vientisumo. Ir
knygos pradžioje nelengva su
sekti, kas rišasi su kuo. Lai dėl
to pakraipo galvas klasikinio ro
mano formalistai. Lai pasirauko
naujovių sektos išpažinėjai ir lai
prikaišioja, kad romane kalba
ma jau apie girdėtą medžiagą.
Bet to laikotarpio gyvenimo pa
veikslų ryškumo laikas neužtrins, ypač žinant, kad romane
yra apstu autobiografijos, taigi nemeluotos tikrovės. Kurie “bu
vo” ir ilgisi to, kas “buvo”, pa
peiks romane originalumo sto
ką. To meto tikrovė jų yra pei
kiama ne tik beletristikoje, bet
ir istorijoje. Jie duoda pirmumą
tirštam, nepermatomam rūkui
ir užmarščiai.
Zitos, Zigmo ir Ignelio cha
rakterius bei jų poelgius skaity
tojas pilnai supras. Tai iš srovės
išmušti žmonės. Visi trys žino,
kad jų pastangų gyvenimo
tvarkdariai neįvertins, o jei jie
bandys drąsiau pasireikšti, kas
nors barkštels jiems per aukš
čiau iškištą galvą. Todėl neste
bina net šių žmonių nevykę po
elgiai (kaip Zigmo užverbavi
mas dirbti saugumui, Ignelio
pamėgdžiojimas draugų, Zitos
baikštumas).
Autorės beletristinius suge
bėjimus ir pastabumą liudija
dažna romano vieta. Pavyzdžiui:
giedojimo aprašymas, psl. 23;
atostogų nuobodulys, pis. 110;
turgus, psl. 122-123. Labai įdo
mi scena užpildo 147 puslapį. Jo
nuorašą vertėtų įteikti kiekvie
nam varguoliui, kuris ilgisi so
vietinių laikų.
Dabar ir visados yra sunkios
tikrovės romanas, svarbus ne tik
savo siužetu, bet ir literatūri
niais požiūriais. Jo pabaigoje yra
neilgas (11 psl.), Dalios Kuo
dytės parašytas, Nijolės Gaškaitės-Zemaitienės (1938.IX.27
- 2000.X.6) gyvenimo takas. Su
žinome, kad Žemaitienė parašė
ir tris istorines knygas: Žuvusių
jų prezidentas, Pasipriešinimo is
torija, Partizanai apie pasaulį,
politiką ir save. Ji daug dėmesio
skyrė istorijai, filosofijai, klasi
kinei literatūrai. Tai plataus ta
lento asmuo, jautri ir gal net
sentimentali, palikusi mums šį
gerą romaną, gražiai, patraukliu
šriftu, neužgrūstais puslapiais
išleistą.
Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė,
DABAR IR VISADOS. Roma
nas. Išleido Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyri
mo centras. Vilnius, 2001 m.,
278 psl.

Jaunieji Kazys Sadauskas ir Karolis Vanagas klauso Jaunimo operos
studijos vadovo dainininko Egidijaus Mažinto pasakojimų apie tarpu
kario operos žvaigždes - A Kučingį ir I. Nauragį. Gal Karolis ir Kazys
pasuks jų pėdomis?

Vilniaus Jaunimo operos studija, (vad. E. Mažinto). Priekyje - kon
certmeisterė Rita Aleknaitė-Bieliauskienė, solistė J. Mikalauskaitė ir
Vilniaus moksleiviai
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U KULTKWEJE VEIKLOJE

Apie paskutinę Gaškaitės-Žemaitienės knygą
VYTAUTAS DYVAS

•

M. K. Čiurlionis. Žvaigždžių sonata. Čiurlionio muziejus Kaune

Auksinio gaublio laimėtojai
Geriausi pasaulio filmai 2001 metais gavo auksines
statulėles - “Golden Globe’”
ALGIRDAS GUSTAITIS

Filmai gali būti įtakingi mi
lijonams žiūrovų. Kiekvienais
metais įvairios pasaulio valsty
bės, sugebančios pagaminti ge
rus filmus, stengiasi juos paro
dyti Hollywood Foreign Press
Association nariams Los Ange
les mieste. Premjeros rengia
mos su vaišėm, tos organizacijos
nariai kviečiami dalyvauti.
Gruodžio mėnesį premjerų
“lietus” baigiamas, pradedamas
matytų filmų įvertinimas. Vi
siems Hollywood Foreign Press
Association tikriesiems nariams
(tokiu esu) atsiunčia visų mums
rodytų filmų sąrašus; reikia pa
rinkti penkis geriausius artistus,
režisierius, kompozitorius, ge
riausias dainas. Pridedamas di
delis vokas su apmokėtu pašto
mokesčiu pasiųsti atitinkamai
įstaigai suskaičiuoti. Reikia pa
sirašyti, kad nedirbi filmų pra
monėje, tau niekas nemokėjo,
balsavai savo nuomone niekam
nepatariant. Po kelių dienų gau
ni antrą balsavimo sąrašą; reikia
pažymėti po vieną kiekvienai
kategorijai. Iki nustatytos datos
reikia pasiųsti tikrintojams su
savo parašu, data. Daugiausia
balsų gavusieji tampa Golden
Globe (auksinio gaublio) laimė
tojai.
Golden Globe iškilmės vyks
ta garsiame Beverly Hilton Ho
tel, International Ballroom. Di
delėje salėje daugybė stalų, prie
kiekvieno stalo 10 kėdžių. Stalai
apkrauti gėrimais ir skanumy
nais. Salėje televizijos aparatai,
scena įvairiai, plačiai dekoruo
ta. Visos vietos parduotos filmų
pramonei, bilietas - 600 dole
rių, nariams -10 dol.
Šiemet buvo labai sustiprin
tas saugumas, tikrino automobi
lius, kiekvieną atvykusį. Kelios
gatvės užtvertos. Daugybė uni
formuotų policininkų, vyrų ir
moterų. Net ant didžiulio Bever
ly Hilton Hotel stogo stebėjo su

šautuvais policininkai.
Kasmet važiuodavau savo
automobiliu. Šiemet mūsų bi
čiulis Edmundas Atkočiūnas
padarė malonią staigmeną: prie
mūsų namo Los Angeles priva
žiavo didžiulis baltas limuzinas
su vairuotoju, atidarė duris, nu
silenkęs prašė įlipti. Vidus erd
vus, puošnus, juodos odos sė
dimos didžiulės kėdės, leduose
kokių nori gėrimų, televizija ir
kt. Privažiavus baldakimu deng
tą išlipimą, net policija reto
mandagumo. Edmundas sakė,
kad šitaip reikia į iškilmes vykti
Lietuvos filmų atstovui.
Artėjant prie iškilmių salės
- policininkai iš abiejų pusių.
Bilietus turime rankose, mosuo
jame. Paskutinis tikrinimas. Ho
llywood Foreign Press Associa
tion narių stalas. Kolegos tiesia
rankas, sveikina, linki sėkmės.
Prieš pagrindinę salę ma
žesnė salė apšilimui, pokal
biams; prie baro keli tarnautojai
laukia užsakymų gėrimui. Nuta
riau jokio alkoholio negerti, kol
gerai pavalgysiu.
Mūsų vietos aiškiai pažymė
tos. Prie to stalo Lenkijos spau
dos atstovė grafaitė su vyru (ke
letą kartų pas juos viešėjau).
Mūsų organizacijos vienas ad
vokatų ir kt.
Golden Globe iškilmių tele
vizijos transliacija vyko nuo 5 iki
8 v.v. Pagal sutartį transliavo di
džioji JAV televizijos stotis
NBC į 140 valstybių. Kiekvienas
laimėjęs Golden Globe statulėlę
kalbėjo. Įdomiausias buvo metų
geriausiu artistu išrinktas Harri
son Ford, žinomas visame pa
saulyje. Jis scenoje kukliai tarė:
“Turiu paruošęs dvi kalbas, vie
ną trumpą, antrą ilgą”. Porai
sekundžių tyla. Tada prabilo:
Thank you (ačiū) - tai trumpa
kalba. Ilga kalba: Thank you ve
ry much (ačiū labai). Taip bai
gėsi filminės iškilmės 2002 metų
pradžioje.

Mariaus Katiliškio premija
Klaipėdos laikrodžių muziejus
už geriausią moksleivišką prozą
atidarė savo naują svetainę inter
praeitais metais įteikta Utenos
nete (adresas: http:Hwww.muziejus.cjb.net). Prie šios svetainės su Adolfo Šapokos gimnazijos abitu
rientui Mariui Kaupui. Šią 1993
darymo finansais prisidėjo Atviros
m. M. Katiliškio fondo ir Švietimo
Lietuvos fondas, techniškai tvarkė
bei mokslo ministerijos įsteigtą
Kauno technologijos universitetas,
kasmetinę premiją jau antrus me
prof. dr. Edmundas Kibirkštis ir
tus iš eilės pelnė Utenos gimnazi
Laikrodžių muziejaus vedėjas
jos lietuvių k. mokytojo Stepono
Romualdas Martinkus. Svetainėje
Eitminavičiaus mokiniai. Premijos
yra nuotraukų, pateikiama infor
įteikimo metu vertinimo komisi
macija apie laikrodžių istoriją ir
jos narys A. Zurba pastebėjo, kad
jų raidą amžių eigoje. Informuoja
“M. Kaupo novelės savo meistriš
ma apie patį muziejų, jame vyksian
kumu ir gilumu pranoksta net kai
čias parodas bei kitus renginius.
kuriuos žinomų rašytojų kūrinius
Biržų pilies rūmus vėl galima
ir yra artimos M. Katiliškio prozai”.
pasiekti automobiliu ar prabangia
Baigęs mokyklą, jaunasis prozi
karieta, kaip anais kunigaikščių
ninkas ketina studijuoti mediciną,
Radvilų laikais, neseniai atstatytu
o
kūryba jam esanti savotiška po
tiltu. Pirmoji pilis Biržuose buvo
ilsio
forma, pabėgimas nuo kas
pastatyta XVI š. italų pilių pavyz
dienybės.
džiu, sutvirtinant pylimo išorinį
Jono Adomavičiaus, Čikagoje
šlaitą mūro kiautu. Kare su šve
gyvenančio medicinos daktaro, vi
dais 1625 m. ji buvo sugriauta.
suomenės veikėjo, mecenato,
Antroji pilis su olandiškais pyli
šviesuolio 90-ties metų sukaktis pa
mais be mūro kiauto, bet su ap
minėta jo gimtinėje Kėdainiuose.
sauginiu grioviu, pastatyta 1640M. Daukšos vardo bibliotekoje
1669 m. Gynybos žiedą sudarė
surengta jo knygų, periodikos
dar ir keturi iškyšuliai pilies teri
straipsnių ir nuotraukų paroda,
torijos kampuose, iš šiaurės ir va
išleistas lankstinukas; specialioje
karų pilį saugojo Širvėnos ežeras
konferencijoje Žostautų kaimo
- vienintelis įvažiavimas į pilį buvo
žmonių tradicijų tęsėjas buvo skai
rytinėje dalyje per apsauginį griovį
tomi pranešimai apie jubiliato gy
nutiestas tiltas. Pilies teritorijoje
venimą, jo medicinos, švietėjišką
buvo 21 pastatas - rūmai, arsena
ir labdaros veiklą. 1938 m. Kaune
las, kareivinės, arklidės, kalvė,
baigęs Vytauto Didžiojo universi
tvirtovės komendanto namas ir
tetą, J. Adomavičius dirbo Vidaus
t.t. Ji ilgą laiką priklausė kuni
ligų klinikoje. Karo metu pasi
gaikščiams Radviloms, 1811 m.
traukęs iš Lietuvos, Vokietijos
atiteko grafams Tiškevičiams.
Tuebingeno universitete įsigijo
1978-88 m. pilies rūmai buvo at
doktoratą, nuo 1949 m. gyvena
statyti, kitų pastatų vietos pa
Čikagoje. Daug prisidėjo prie
ženklintos, visa teritorija sutvar
ALVUDo (Amerikos lietuvių vai
kyta. Nuo 1989 m. rūmuose vei
ko ugdymo draugijos) veiklos, bu
kia Biržų krašto muziejus “Šėla”,
vo
jos pirmininkas, įsteigė lietu
menėse dažnai vyksta koncertai,
višką sodybą-prieglaudą senukams
rengiamos parodos. Biržų pilis,
ir ją globoja. Visą laiką bendra
kaip teigia paminklosaugos specia
darbiauja spaudoje, rašo visuo
listai, vienintelis likęs tokių pilių
meninio gyvenimo, auklėjimo,
laikotarpio paminklas Lietuvoje.
kultūros bei sveikatos klausimais,
Naglio kalnas netoli Palangos
propaguoja
sveiką gyvenseną ir
yra įtrauktas į Lietuvos kultūros
mitybą,
higienos
įgūdžius, profi
vertybių sąrašą. Naglio kalnu va
laktiką,
yra
parengęs
per 600 ra
dinamas kapinynas yra 15 metrų
dijo
pašnekesių.
aukščio, plokščia viršūne vėjo su
Dokumentinę monografiją Už
pustyta kopa šiaurinėje Palangos
nuopelnus Lietuvai išleisdino žur
pajūrio dalyje. Senovėje šis kalnas,
nalistas Vilius Kavaliauskas. Apie
kaip ir netoliese esantis Birutės
500
puslapių didelio formato kny
kalnas, žvejams ir jūreiviams buvo
ga
aprašo
ordinus ir medalius,
kranto orientyras. Prieš 60 metų
kuriais būdavo apdovanojami
Naglio kalną supantis 50 hektarų
Lietuvos piliečiai ar nusipelnę
dydžio smėlynas buvo apsodintas
Lietuvai
svetimtaučiai 1918-1940
pušelėmis ir tapo nauju kurorto
metų
laikotarpiu.
Valstybinių ap
parku. Naglio kalnas apipintas
dovanojimų
istorijos
duomenis
įvairiais padavimais ir legendomis.
autoriui pavykę rasti Karališkame
Pagal vieną iš jų - tai narsaus ku
karo ir karinės istorijos muziejuje
nigaikščio Naglio kapavietė. Kul
Briuselyje, Belgijos monarchijos
tūrinės vertybės statusą Naglio
muziejuje,
Čekijos karo archyve
kalnui suteikė aptikti archeologi
Prahoje,
Moravijos
valstybiniame
niai radiniai.
muziejuje Brno mieste, Suomijos
Lietuvos ir Rusįjos moksli
ir Danijos karo muziejuose, Hel
ninkai ruošiasi bendrai paruošti
sinkio K. Manerheimo bei Talino
dokumentų rinkinį Lietuva ir So
Gen. J. Laidonerio muziejuose, taip
vietų Sąjunga II pasaulinio karo
pat asmeniniuose iškilių šeimų
metais (1939-1945): tarptautinis
archyvuose Lietuvoje. Rengiant
aspektas. Šiam darbui pradėti
šią knygą bendradarbiavo dauge
praeitais metais memorandumą
lis Lietuvos muziejų, Centrinis
pasirašė Lietuvos archyvų depar
valstybės archyvas ir Valstybinės
tamento, Lietuvos istorijos insti
bibliotekos Rankraščių skyrius, ją
tuto, Rusijos federacinės archyvų
finansavo bendrovė “Philip Morris
tarnybos ir Rusijos mokslų aka
Lietuva”. Autorius planuoja išleis
demijos Visuotinės istorijos insti
ti kitus knygos tomus, kuriuose
tuto vadovai. Buvo sudaryta darbo
būtų įdėtas 30,000 apdovanotųjų
grupė, kuri parengs dokumentų
1918-1940 m. asmenų sąrašas bei
rinkinio planą iki š.m. balandžio
naujųjų
apdovanojimų 1991-2002
ir tuomet bus sudaroma rinkimo
m.
istorija.
G.K.
redakcinė kolegija.
(ELTOS, Lietuvos ryto, BNS, 7 meno dienos, LGTIC informacija)

Nauja Jaunimo operos studija
Į šventinį vakarą - koncertą
Gangsters in Paradise (Gangste
riai rojuje), pakvietė E. Mažinto
Vilniaus Jaunimo operos studi
ja. Vilniaus aukštesniojoje tech
nikos mokyklos buvo atlieka
mos ištraukos iš kūrinių Okla
homa, Kismet, Roberta, Fiddler
on the Roof, Rosemary ir kt.
Dainavo Antakalnio mokyklos
moksleiviai, jiems pritarė Klai
pėdos muzikinio teatro solistė
Jūratė Mikalauskaitė, koncert
meisterė Rita Aleknaitė-Bie
liauskienė bei studijos įsteigėjas
bosas-baritonas Egidijus Mažin
tas. Balsingi studijos dvyliktokai
- Kazys ir Karolis ketina pasekti
legendinių operos dainininkų A.
Kučingio, I. Nauragio, V. Dau
noro pėdomis. Moksleiviai Vai
va, Aistė ir Martynas galėtų tap
ti aktoriais.
Pastarąjį dešimtmetį Ame
rikoje ir Lietuvoje gyvenančio ir
nuolat koncertuojančio E. Ma

žinto tai antroji Jaunimo operos
studija. 2000 m. Druskininkuose
įsteigoje kartu su solistėmis G.
Miliauskaite ir J. Mikalauskaite
išaugo aklas dainininkas Deivi
das Mankevičius. Jaunimo ope
ros studijoje profesionalių ope
ros ir muzikinių teatrų solistų
prižiūrimi jaunieji artistai mo
komi dainavimo, kvėpavimo,
sceninio
judesio,
aktorinio
meistriškumo, dikcijos pagrin
dų. “Nieko nėra gražesnio už
žmogaus balsą”, - sako pagrin
dinius vaidmenis Klaipėdos mu
zikiniame teatre dainuojanti J.
Mikalauskaitė. - “Mūsų auklėti
niams nereikia mikrofonų ir
balsą stiprinančios aparatūros,
jie dainuoja sveikais, natūraliais
balsais. Tai įrodo, kad klasikinio
dainavimo tradicijos yra popu
liarios”.
Paulina Liudavičiūtė

Atsisveikinant su ilgamete ir mylima Toronto Aukštesniųjų
lituanistinių kursų mokytoja Irena Ehlers (dešinėje). Dovaną įteikia
mok. R. Žemaitytė
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LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA

3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414*
FAX: 416 532-4816
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

AKTYVAI per

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p.
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9
v.r, iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v,

MOKA UŽ:

IMA UŽ:
Asmenines paskolas
nuo................. 4.75%

Sutarties paskolas
nuo.......................... 4.75%
Neklln. turto paskolas:
Su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų......................1.55%
2 metų..................... 2.50%
3 metų......................3.20%
4 metų..................... 3.80%
5 metų..................... 4.15%
Su keičiamu
nuošimčiu
1,2, 3 metų............ 3.75%

Duodame komercinius
mortglčius

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortglčius iki 75%
įkainoto turto vertės. 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

27John Street, Toronto
JUMS TIK
W/ KAINUOS

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

3'/2%
IŠVISO

+GST

Tel. 416 240-0594
27 John Street, Toronto,
Ontario M9N 1J4

Victor Rudinskas, Broker
Tel.: 416 249-7829

(arti Lawrence Ave. W.
ir Weston Road)

Galvojat parduoti ar pirkti
nuosavybę?
Mielai atsiųsiu į Jūsų
namus informacines
knygutes be jokių Jūsų
įsipareigojimų
SKAMBINKITE

TEODORUI

STANULIUI,ba.
Associate Broker
RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616;
namų 416-231-4937

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.

VASARĄ KELIAUJANČIŲ Į LIETUVĄ DĖMESIUI!
Iš anksto įm >kėjusiems pirminę įmoki; teikiama $100 nuolaida.
Tel: 416 538-17* 8 1-866-566-1366 (nemokamas) FAX: 416 538-4390

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines
plokštes, atminimo lenteles.
▲ Puošiame lietuviškais ornamentais
pagal klientų pageidavimus.
▲ Patarnaujame lietuviams daugiau
kaip 20 metų.
▲ Garantuojame aukščiausios
kokybės darbą.

Skambinti tel.

416 769-0674

Adresas: 349 Weston Road
(tarp Eglinton ir St. Clair),

Toronto, Ontario M6N 3P7

Toronto “Dainos” draugovės skautės Kūčių vakarą Prisikėlimo parapijos salėje

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)
riaus Brian Bedford parašytas ir
atliekamas monologas apie Šeks
pyro gyvenimą ir jo kūrybą The
Lunatic, the Lover, and the Poet
(rugpjūčio 6 - 30). Veikalo The
Two Noble Kinsmen autoriais
pažymėti William Shakespeare
ir John Fletcher, bet iš aprašy
mo atrodo, kad bus moderniai
apipavidalintas scenos vaizdelis
(liepos 9 - rugsėjo 29).

Naujame Studio teatre , kuria
me tėra tik 250 vietų, bus stato
mi daugiausia nauji bandomieji
kanadiečių autorių veikalai. Šio
pirmojo sezono repertuare: Paul
Dunn High-Gravel-Blind ir An
ton Piatigorsky Eternal Hydra
(liepos 10 - rugpjūčio 10); lan
Ross Bereav’d of Light ir italo
Federico Fellini (pritaikytas sce
nai iš jo radijo vaidinimo) The
Fellini Radio Plays (liepos 28 rugpjūčio 25); Celia McBride
Walk Right Up ir Timothy Find
ley Shadows (rugpjūčio 17 rugsėjo 15); Peter Hinton The
Swanne: George III (The Death
of Cupid) (spalio 1 - lapkričio 2).
Peter Gzowski (1934-2002),

žurnalistas, rašytojas, vienas iš
populiariausių Kanadoje radijo
programos vedėjų, mirė, sulaukęs
67 metų amžiaus. Gimė ir augo
Galt (Ontario) miestelyje, baigė
Toronto universitetą; pradėjęs
žurnalisto karjerą mažesnių
miestelių laikraščiuose Ontario
ir Saskatchewan provincijose,
greitai prasiveržė į didmiesčių
leidinius, kaip The Toronto Star
dienraštį ir vėliau, būdamas 28
metų amžiaus, tapo jauniausiu
Maclean’s žurnalo redaktorium.
1974-1977 m. buvo populiarios
CBC radijo rytinės programos
This Country in the Morning ve
dėjas. Vėliau dirbo televizijoje,
parašė kelias knygas (Spring Tonic, The Game Of Our Lives,
The Morningside Papers, A Peter
Gzowski Reader), bet po aštuonerių metų pertraukos vėl grįžo į
savo pamėgtą radijo darbą ir
vedė Morningside programą. P.
Gzowski buvo pagerbtas 12 gar
bės daktaratų ir visa eile pažymė
jimų, pradedant aukščiausio laips
nio Order of Canada -, įvestas na
riu Canadian News Hall of Fame.
Pamela Wallen jį taip apibūdino:”
Kas mane labiausiai stebino, tai
jo supratimas ir meilė žmonėms...
jis santykiavo vienodai su Sas
katchewan ūkininku, kaip ir su
ministeriu pirmininku”.
Farley Mowat, Kanados li
teratūrinis didžiūnas ir energin
gas gamtosaugininkas, bus pa
gerbtas JAV-jose gamtosaugi
ninkų Sea Shepherd Conserva
tion draugijos, kuri žada per
krikštyti savo šiuo metu re

montuojamą pagrindinį (Flag
ship) laivą Ocean Warrior į MV
Farley Mowat. Paklaustas, ar da
lyvaus laivo krikštynų iškilmėje,
F. Mowat atsakė, kad ne ir su
jam tipišku humoru paaiškino:
“Kadaise JAV neįsileido ma
nęs, paskelbę, kad aš (kaip ir
Fidel Castro) esu pavojingas
JAV saugumui. Pažadėjau, kad
kol JAV prezidentas man neat
siųs atsiprašymo laiško prezi
dentiniu lėktuvu, tol nekelsiu
ten savo kojos. Neatrodo, kad
tai greitai įvyktų, nes dabar pre
zidentiniu lėktuvu turbūt bom
barduoja Afganistaną, ir aš ne
įvaizduoju G. W. Bush rašančio
bet kokį laišką”.
Į “Order of Canada” naujai
pakviesti ar pakelti į aukštesnį
laipsnį 96 pasižymėję kanadie
čiai. Tarp jų paminėtini Ed
Brodbent (Otava), buvęs federa
cinės naujųjų demokratų (NDP)
partijos vadovas, pianistė Janina
Fialkowska (Montrealis), rašy
tojos Monica Hughes (Edmontonas), Bernice T. Hunter (Toron
to), Marguerite Lescop (Mont
realis), Monique Bosco (Mont
realis).
Ontario provincijos policija

per paskutinįjį švenčių laikotar
pį, nuo 2001 lapkričio 29 iki
2002 sausio 2, patikrino net
605,600 vairuotojų. Iš jų 532 bu
vo patraukti į teismą, o dar
1,222 neblaiviems vairuotojams
buvo atimtos vairavimo teisės
12 valandų. Iš 53 žuvusių auto
mobilių nelaimėse tuo pačiu
metu 12 žuvo dėl girtų vairuoto
jų kaltės.
G.K.

Skautų veikla
• LSS jubiliejinė stovykla
“Auksiniai kalnai” įvyks 2003 m.
rugpjūčio 4-16 d.d. Holocomb Val
ley Scout Ranch, Kalifornijoje, JAV.
Išeivijos skautai-tės kviečiami daly
vauti Jubiliejinės stovyklos ženklo
konkurse šiomis sąlygomis: ženklą
nupiešti naudojant ne daugiau kaip
5 spalvas; ant piešinio lapo pasira
šyti slapyvardžiu; ant atskiro lapo
parašyti savo vardą, pavardę, adre
są ir slapyvardį, šį lapą įdėti į at
skirą voką, jį užlipdyti ir siųsti iki
š.m. birželio 1 d. šiuo adresu - ps.
Jūratė Batūrienė, 1 Burkston Pla
ce, Toronto, ON, M9B 3E4, Cana
da. Premija: laimėtojas-ja galės sto
vyklauti Jubiliejinėje stovykloje ne
mokamai. Inf.
• Artėjant Kaziuko mugei,
skautininkių-kų draugovėms reikia
laimikių tradicinei mažajai loterijai.
Laimikius galima pristatyti s. Elzei
Simonavičienei, 439 Runnymede
Rd., Toronto, (tel. 416 769-3270)
arba Jūratei Batūrienei, 1 Burkston
Place, Toronto, (tel. 416 239-8986).
Jeigu kas norėtų, laimikiai galėtų
būti paimami iš namų. Prašoma
skambinti J. Batūrienei. J.B.

AIR CONDITIONING &
APPLIANCES
Skambinti

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

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416)

763-5 161
Fax: 416 763-5097

Prašau kreiptis visais namų
pirkimo-pardavimo reikalais.
Patarnauju lietuvių visuomenei 15 metų

ROCK OF EUROPE INC

Remkime lietuvių
veiklą Kanadoje!

GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS
AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS
PROFESIONALUS PATARNAVIMAS
RAŠTIŠKA GARANTIJA

Remkime IJetuyą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

(416) 232-1250
,
į

Nuotr. I. Meiklejohn

Sportas
Slidininkų stovykla
Montrealio lietuvių slidininkai
rengia žiemos stovyklą Saint Do
nat, Quebec (apie 150 km nuo
Montrealio) kovo 14-17 d.d. Sto
vykla prasidės ketv., kovo 14. Visi
susirinks Saint Donat miestelyje.
Oficialus viešbutis - “Auberge
Saint Donat”, 350, route 329 north.
Galima užsakyti kambarį skambi
nant tel. 819 424-7504. Slidinėjimas
vyks “Mont Tremblant Ski Centre.
Visi susirinks viešbutyje 7.30 ryto,
kad galėtų išvažiuoti kartu. Po sli
dinėjimo bus kokteiliai viešbutyje,
vakarienė “Au Cuisto du Nord”
restorane 8.15 v.v. Šeštadienį visi
rinksis “Mont La Reserve” slidinė
jimo centre (kelias 125, keletas km
nuo viešbučio). Čia vyks varžybos.
Galima užsiregistruoti penktadie
nio vakare ar šeštadienio rytą. Bus
tradicinis “broomball tournament”
(La Reserve Parking Lot). Vakare
- uždarymo vakarienė ir prizų išda
linimas “Chez Hayes” restorane.
Visi jauni ir vyresni kviečiami.
Kreipkitės į Rytį ir Viliją Bulotas
tel. 514 344-8256 arba 819 4242803.

1.10%
1.10%
1.10%
1.15%
1.90%
2.60%
3.20%
3.55%
1.05%
1.30%
2.25%
2.95%
3.55%
3.90%
1.00%
1.55%
2.50%
3.20%
3.80%
4.15%
1.00%
1.00%
1.25%
1.00%

IMAME
už asmenines paskolas
nuo............................. 4.75%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu
(fixed rate)
1 metų...................... 3.35%
2 metų...................... 4.05%
3 metų...................... 4.75%
4 metų...................... 5.55%
5 metų...................... 5.75%
- su keičiamu
nuošimčiu................. 3.75%

už 30-89 d.
term, indėlius
už 90-179 d. term, indėlius
už 180-364 d. term, indėlius
už 1 m. term. Indėlius
už 2 m. term. Indėlius
už 3 m. term. Indėlius
už 4 m. term, indėlius
už 5 m. term. Indėlius
už 1 m. GIC mėn. palūk.
už 1 m. GIC invest, pažym.
už 2 m. GIC invest, pažym.
už 3 m. GIC invest, pažym.
už 4 m. GIC invest, pažym.
už 5 m. GIC invest, pažym.
už RRSP Ind. (var.rate)
už RRSP 1 m. term. Ind.
už RRSP 2 m. term. ind.
už RRSP 3 m. term. Ind.
už RRSP 4 m. term. ind.
už RRSP 5 m. term. Ind.
už OHOSP (variable rate)
kasd. palūkanų čekių sąsk.
už JAV dolerių 1 metų GIC
už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

DUODAME
• asmenines paskolas
Iki $250,000
• mortglčius Iki 95%
įkainoto turto
• riboto kredito paskolas
(Une of Credit)
• komercinius mortglčius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS
ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS)
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER'S CHEQUES)

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS

Elektroninis paštas: parama@total.net

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v.
Šeštadieniais nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.
SKYRIAI:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6
Telefonas: 416 532-1149
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8 Telefonas: 416 207-9239

Slidinėjimo pirmenybės
Š. Amerikos Lietuvių Kalnų
slidinėjimo pirmenybės įvyks 2002
m. vasario 18, pirmadienį WhistlerBlackcomb slidinėjimo kurorte,
Whistler, B.C., Kanadoje. Varžybas
vykdo SALFASS-gos Slidinėjimo
komitetas, Amerikos lietuvių gydy
tojų draugijos metinės slidinėjimo
iškylos metu. Dalyvauti kviečiami
visi lietuvių kilmės slidinėtojai. Iš
ankstinė registracija atliekama iki
2002 m. vasario 11 d. imtinai šiuo
adresu: Gailė Ošlapas, P.O. Box
8247, Green Valley Lake, CA
92341, USA. Tel. ir faksas: 909
867-3391. E-mail: gailuteOemail.
msn.com. Išsamesnę informaciją
gauna sporto klubai ir praeitų metų
dalyviai. ŠALFASS centro valdyba

APLANKYKITE MŪSŲ TlNKLALAPĮ: www.parama.net

DR. STASYS DUBICKAS
398 Guelph Line, Burlington
(tarp QEW ir Lakeshore Rd.)
Privati AUTO-AIKŠTĖ ("parking")

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

ir Slidinėjimo k-tas

LEDASrefrjgeration

R. Jareckui

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.
Fondo nr. 119021236RR0001
Informaciją teikia administratorius L. Baziliauskas tel. 905 279-8226

milijonus dolerių

MOKAME

AKTYVAI per 60 milijonu doleriu
90-179 d. term, ind..................... 1.10%
180-364 d. term.Ind.................... 1.10%
1 metų term. Indėlius............. 1.15%
2 metų term, indėlius............. 1.90%
3 metų term. Indėlius............. 2.60%
4 metų term, indėlius............. 3.20%
5 metų term, indėlius............. 3.55%
1 metų GlC-mėn.palūk............ 1.05%
1 metų GlC-met. palūk.............. 1.30%
2 metų GlC-met. palūk.............. 2.25%
3 metų GlC-met. palūk.............. 2.95%
4 metų GlC-met. palūk.............. 3.55%
5 metų GlC-met. palūk.............. 3.90%
RRSP, RRIFirOHOSP
“Variable”............................. 1.00%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind.... 1.55%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.... 2.50%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind.... 3.20%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind.... 3.80%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind.... 4.15%
Taupomąją sąskaitą iki...........1.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk........ 1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.
taupymo sąsk.................... 1.25%
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83 SIX POINT ROAD
(j PIETUS NUO BLOOR, NETOLI ISLINGTON)
TORONTO, ON M8Z 2X3
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Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: “Lietuvos ryto”
krepšininkai R. Saportos taurės
varžybose namuose po dramatiškos
kovos 81:76 palaužė Kazane
“Uniks” krepšininkus ir kovą lai
mėjo 81:76. “Lietuvos rytas”, lai
mėjęs aštuntą kartą iš devynių, už
sitikrino grupės nugalėtojo vardą.
Kauno “Žalgirio” krepšininkus
92:72 sutriuškino “Barcelona” (Is
panija) krepšininkai. Šios rungty
nės žalgiriečiams jau buvo bereikš
mės, nes jie jau buvo iškritę iš ant
rojo rato pirmenybių.
PLAUKIMAS: Lietuvos plau
kikai pasaulio taurės varžybose
Berlyne (Vokietija) gerino šalies
rekordus. 100 m. peteliške Lietuvos
rekordą pagerino E. Vaitkaitis, at
rankos plaukime nuotolį įveikęs
per 53,54 sek. (7-as). Baigmėje jis
liko 8-tas (53,66). Šioje rungtyje 13tąją vietą užėmęs R. Šalčius tapo
šalies jaunių rekordininku - 54,37
sek. 50 m. peteliške Lietuvos rekor
dą pasiekė P. Jonavičius - 24,60
sek. (16-oji vieta). Šalies rekordi
ninku tapo ir V. Janušaitis, 200 m.
sudėtiniu būdu įveikė per 2 min.
2,62 sek. (12-oji vieta). Taurės var
žybose aukščiausiai iš lietuvių paki
lo R. R. Gimbutis, užėmęs 5-ąsias
vietas 50 m. ir 100 m. plaukimuose
laisvuoju stiliumi - atitinkamai
21,86 sek. ir 48,04 sek. (tai asmeni
niai rekordai).
OLIMPIADA: Salt Lake City
olimpinis kaimelis oficialiai atvėrė
duris žiemos žaidynių dalyviams.
Apie 30 hektarų užimantis kaime
lis, kurį juosia trys 2.50 m aukščio
tvoros žiedai, įsikūrė Utah universi
teto teritorijoje. Kaimelyje yra kino
teatras, paštas, kavinės bei restora
nai, bankas, parduotuvės, grožio ir
masažo salonai. Čia jau įsikūrė šeši
iš aštuonių žaidynėse dalyvaujančių
Lietuvos atletų - slidininkai Ričar
das Panavas, Vladislovas Zybaila,
Vadimas Gusevas, Irina Terentjava
ir biatlonininkai Liutauras Barila ir
Diana Rasimovičiūtė. Ledo šokėjai
Margarita Drobiazgo ir Povilas Va
nagas, kurie turi didžiausią galimy
bę laimėti medalį, prisijungs vėliau.
Vadovė yra Vida Vencienė. Už iš
kovotus aukso, sidabro ir bronzos
medalius mūsų olimpiečiai atitin
kamai gaus po 400,000, 200,000 ir
100,000 litų. V.P.
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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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!
Šiuo metu 2002 m. keliones į Lietuvą dar galite užsisakyti 2001
m. kainomis!
. Naudokitės proga, skambinkite man asmeniškai!
Tūriu bilietų su nemokamai pakeičiama arba su atvira grįžimo
data!
Tūriu bilietų, galiojančių vienerius metus!
Jei žiemą skrendate atostogų j šiltuosius kraštus - pas mane
pirksite už geresnę kainą. Jūsų pasirinktoji vietovė turi
išparduodamų laisvų vietų-aš jas Jumsgausiu! Teiraukitės!

Toronto įstaigoje bunu trečiadieniais tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti
Jums nėra būtina, tik paskambinkit - sutvarkysiu! Bilietus pristatau
X-PRESS paštu.
133 Roncesvalles Avė.

ALGIS
MEDELIS
ALGIS ir STEFA MEDELIAI

TORONTO, Ont. M6R 2L2

Tel. 416 531-4800
@

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 I’RISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius.
_________________ *_*: *__________________________

Atstovaujam telefoninių ryšių firmai RapidTel.
Minutė į Lietuvą - 41 c bet kuriuo laiku.
+ Planas A: Ontario - 5 c, Kanada - 9 c, US - 10 c,
arba + Planas I: Canada ir US - 7.5 c.
Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

iai

*0 SKAITYTOJAI PASISAKO
APIE LIETUVĄ AMERIKOS
MOKSLEIVIAMS
“Santa Monica High School”
dešimtokas moksleivis Jonas Stasevičius suruošė dešimtų klasių moki
niams renginį apie Lietuvą. Jo mo
kykloje po rugsėjo 11d. įvykių yra
įvesta programa, kurios tikslas yra
supažindinti su diktatoriais, jų da
romais nusikaltimais. Po vienos pa
skaitos apie holokaustą, pasitaręs
su istorijos mokytoju Daniel Esca
lera, jis nusprendė pakviesti ką nors
iš lietuvių pakalbėti apie Stalino ir
Sovietų Sąjungos režimą, apie
tremtinius, žudynes. Ši garbė teko
Edmundui Atkočiūnui, gyvenančiam
Santa Monica, CA, ir šių eilučių
autoriui.
Jonas ir istorijos mokytojas apie
mus trumpai papasakojo mokslei
viams. Po mūsų pristatymo keturias
pamokas atskiroms klasėms aiškin
ome apie Stalino laikotarpiu vyku
sius žiaurumus. Kiekvienos pamo
kos pradžioje rodydavome trumpą
video ištrauką su vieno ukrainiečio
liudijimais apie Stalino žiaurumą,
vėliau Edmundas pristatydavo Lie
tuvą, lietuvių kalbą, pabrėždamas
jos senumą, net lietuviškai pakalbė
damas, pasakojo prisiminimus apie
savo mamą, kuri 1940 m. buvo iš
tremta į Sibirą, ten iškalėjo 16 metų,
tik po Stalino mirties galėjo sugrįžti
į Lietuvą; kalbėjo apie Sąjūdį, apie
savo kaip kunigo veiklą Lietuvoje,
apie Baltijos kelią. Aš kalbėjau apie
sovietinį laikotarpį labiau iš istori
nės pusės. Mokiniai turėjo daug
klausimų apie Lietuvą, domėjosi
mūsų asmeniniu gyvenimu. Kai ku
rie moksleiviai gan gerai nusimanė
apie komunistų žiaurumus, kadangi
jų tėvai išgyveno komunistinę prie
spaudą Sovietų Sąjungoje ar Kini
joje. Tačiau daugeliui buvo nauja
girdėti apie Sibiro lagerius, apie
trėmimus, apie kančias kelyje į lais
vę. Istorijos mokytojas ir mokiniai
nuoširdžiai dėkojo už pamokas. Jis
labai susidomėjo Algirdo Gustaičio

Paulius ir Petriukas Griciai

REIKALINGAS GERADARIS
Esu našlė. Auginu du mažame
čius vaikelius - vyresniąjam Pauliui
- 8 metai, mažyliui Petriukui - 1
metai ir 3 mėnesiai. Iki gimdymo
dirbau Vilniaus universitetinėje in
jekcinėje ligoninėje - medicinos se
sele. Po vyro mirties, netekome šei
mos maitintojo. Mano pašalpą su
daro 400 litų. Iš jų pusė tenka ati
duoti už butą. Dažnai esame pa
smerkti badauti. Su mielu noru ei
čiau dirbti, deja, negaliu, nes vai
kelis per mažas, jis gan dažnai serta. Esame beviltiškoje situacijoje,
irdis srūva krauju, kai vaikai prašo
valgyti.
Vyresnysis sūnus labai gerai
mokosi, dainuoja “Ąžuoliuko” cho
re. Tame chore vaikams yra priva
lomas mokymasis muzikos instru
mentų. Paulius pasirinko akordeo
ną. Mokykloje yra instrumentas,
bet mokytoja sako - reikia, kad ir
namie būtų. Deja, pats pigiausias
akordeonas kainuoja 400 litų, aš jo
neišgaliu nupirkti, o vaikas taip no
ri mokytis groti.
Gal atsirastų žmogus, kuris ga
lėtų paaukoti nors dalelę pinigų
instrumentui nupirkti. Aš pati turiu
sutaupiusi 100 litų, bet jų neužteks.
Mes būtume be galo dėkingi žmo
gui kuris sutiktų mums padėti. Pri
dedu vaikų nuotrauką. Adresas:
Rima Griciūtė, A. Vivulskio 97-6,
2600 Vilnius, Lithuania.

Atgaivinkime lietuviškąjį sportą
Jau kuris laikas visoje Šiau
rės Amerikoje yra likęs tik vie
nas sporto klubas - Čikagos
LFK “Lituanika”, kurio nariai
žaidžia futbolą. O juk tokių ko
mandų anksčiau yra buvę bent
7-iose lietuvių gyvenamose vie
tovėse. Ledo ritulio komandų
nebeliko nė vienos, o jų buvo 8.
Iš viso lietuviškų komandų, da
lyvaujančių miestų p-bėse, yra
vos kelios, kai anksčiau po ke
lias būdavo kiekvienoje sporto
šakoje.
Neteko girdėti, kad šiuo
metu
didesnio universiteto
krepšinio rinktinėje žaistų krep
šininkai iš dipukų kartos atžalų.
Jeigu ne iš Lietuvos čia studi
juoti ir žaisti atvykstantieji jau
nuoliai (o jų kiekvieną sezoną
turime apie 20), amerikiečiai
pagalvotų, kad lietuviai išeiviai
krepšinio jau nebežaidžia.
Jeigu anksčiau kiekvienas
klubas, kurių buvo daugybė, sa
vo narius skaičiuodavo šimtais,
tai dabar, pvz. Toronto-Hamil-

Atliekame visus paruošime
ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

tono miestų lietuvių klubai, ku
rių yra net 8 (Toronto “Aušra”,
Toronto “Vytis”, Toronto Lie
tuvių Golfo Klubas, Beisbolo
komanda, Toronto “Gintaras”,
Mississaugos “Anapilis”, Ha
miltono “Kovas” ir Hamiltono
šaudymo Giedraičio klubas),
kartu sudėjus jų yra vos 400500.
Tai vis liūdnos apraiškos ir
didesnių prošvaisčių nesimato.
Mūsų sporto vadovybėje nėra
žmonių, kurie turėtų laiko
spręsti iškylančias problemas.
Tai atsitiko turbūt todėl, kad
įvairių organizacijų, ypač politi
nių, visuomeninių bei kultūri
nių, vadovams sportiniai reika
lai atrodė mažiausiai reikšmin
gi. Šiandien, kai lietuvių fondai,
finansinės institucijos dalina di
deles sumas, sportui atitenka tik
juokingai maži trupiniai.
Būkime atviri ir pripažinki
me, kad ir Lietuvių bendruome
nės žmonės, išskyrus atstovo į
valdybas sportiniams reikalams
pakvietimą, nedaug tenuveikė
mūsų sporto iš mirties taško pa
judinimui. Gal todėl šalia įvai
rių kitų kultūros apraiškų, atsto
vams skiriamų kasmetinių pre
mijų niekad dar nėra įteikta ap
dovanojimų sportininkams ar
sporto darbuotojams. Turbūt ir
šiandien tebegalvojama, kad
sportas nėra kultūra! P.V.

E-mail: tom.senkus@sympatico.ca

NORKUS

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

Nemokamas namų įvertinimas

Dantų gydytoja

Gintarė Sungaiiienė, o.s„ d.d. s.
115 Lakeshore Rd.E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 (į vakarus nuo Hurontario)

Kūčių vakaras Tremtinių vaikaičių mokykloje “Lietuvių namai” Vilniuje. Kalėdaičiais dalinasi su mokiniais
kun. A. Saulaitis, SJ, ir mokyklos direktorius A. Rudys
Nuotr. V. Cinausko

Druskininkai
Pasaulį aš įsivaizduoju kaip
didelę simfoniją: įmonės - tai gaidos,
o gražiausia melodija - tai tolimieji
Druskininkai...
M.K. Čiurlionis

Vienas gražiausių panemu
nės miestų kurortų Druskinin
kai yra įsikūręs pietinėje Lietu
vos dalyje, prie Nemuno ir Rat
nyčios santakos. Susisiekimas iš
Vilniaus traukiniu (143 km) ir
autobusu (132 km), iš Kauno autobusu (134 km).
Kaip kiekvienas žmogus,
taip ir kurortas turi savo istori
ją, savo kilmės legendą. Kadan
gi 1636 m. Pervalkos dvaro do
kumentuose jau minimas Drus
kininkų kaimas, įžymus lietuvių
mokslininkas profesorius Č.
Kudaba rašo, kad liaudyje sū
riųjų Druskininkų vandenų gy
domoji galia, matyt, pripažinta
labai seniai. Kažin ar ne mine
ralinių vandenų garsumas prisi
dėjo, kad toks mažas Druskinin
kų kaimelis taip seniai paminė
tas rašytiniuose šaltiniuose. Au
toriaus nuomone, Druskinin
kams 1986 m. jau sukako 360
metų. Tokie istoriniai materiali
nės kultūros dalykai suteikia
vietovei savitumo, o tai irgi ver
tybė.
Istoriko T. Narbuto duome
nimis, 1814 - 1816 m. vietinis
gyventojas Pranas Sūrutis ir jo
sūnus Benediktas pastebėjo sū
riųjų Druskininkų šaltinių gydo
mąją galią ir pradėjo jų vande
nis vartoti gydymui. Ši žinia be
vielio “telegrafo” greičiu tuoj
pat pasiekė Vilnių bei kitus
miestus. Ją išgirdo ir Lenkijos
bei Lietuvos karalius Stanislo
vas Augustas, kuris, beje, sirgo
depresija, gydėsi muzika ir labai
domėjosi medicinos naujovė
mis. 1789 m. jis apsilankė Drus
kininkuose, o po metų pavedė
savo asmeniniam gydytojui ištir
ti mineralinių šaltinių vandens
gydomąsias savybes. Gana grei
tai Druskininkais susidomėjo
Vilniaus medicininės chirurgijos
akademijos, Peterburgo ir Var
šuvos bei kiti mokslininkai.

1830 m. Gardino farmaci
ninkas Rūmelis atliko Druski
ninkų mineralinio vandens che
mines analizes. Vilniaus medici
ninės chirurgijos akademijos
profesoriaus M. Mianovskio ini
ciatyva šios aukštosios mokyklos
chemijos katedros vedėjas pro
fesorius I. Fonbergas nuodug
niai ištyrė Druskininkų minera
linių šaltinių vandenis ir 1835
m. padarė pranešimą Vilniaus
mokslininkams ir gydytojams,
kad šie vandenys tinka sąnarių,
nervų ir virškinimo sistemos li
goms gydyti. Buvo parengtas
kurorto steigimo projektas, kurį
1837 m. gruodžio 31d. caro vy

riausybė patvirtino. Šie metai ir
laikomi oficialia Druskininkų
kurorto įsteigimo data. Todėl
1987 m. čia ir buvo iškilmingai
paminėtas kurorto 150 metų ju
biliejus.
1841 m. Druskininkuose
buvo įsteigta gydytojų medici
nos draugija. 1844 m. Gardine
gydytojas K. Volfgangas pradė
jo leisti kurorto žurnalą Druski
ninkų šaltinių undinė.
Jau XIX š. pradžioje ligonių
gydymas Druskininkų kurorte
buvo grindžiamas mokslu. Buvo
nustatyta mineralinių vandenų
radioaktyvumas, jų įtaka sekrecinei skrandžio funkcijai, eritrocitų nusėdimo greičiui. Gydo
mosiose durpėse surasta harmonų - estrogeninių medžiagų,
išaiškinta gydomųjų durpių po
veikis kasos fermentų aktyvu
mui. Profesoriaus dr. H. Guobio nuomone, iki pirmojo pa
saulinio karo buvo paskelbta
nemažai mokslinių darbų, kurie
neprarado savo aktualumo ir
šiandien. Iš to laiko mokslinių
darbų ypač paminėtina J. Ponomariovo daktaro disertacija
Druskininkų mineraliniai vande
nys ir jų sanitarinė reikšmė karo
žinybai (S. - Peterburgas, 1874).
Daug iškilių asmenybių yra
susiję su Druskininkų istorija.
Čia lankydavosi rašytojas J.
Kraševskis, poetas ir istorikas
V. Sirokomlė, kompozitorius S.
Moniuška. Prieš Pirmąjį pasau
linį karą Druskininkuose vasa
rojo kompozitorius Č. Sasnaus
kas, dailininkas P. Rimša. Drus
kininkuose prabėgo žymaus lie
tuvių dailininko ir kompozito
riaus M. K. Čiurlionio vaikystė,
kurio gyvenimas ir kūryba yra
glaudžiai susiję su Druskininkų
apylinkėmis - Raigardu, Šven
dubre, Ratnyčia. 1963 m. name
lyje, kuriame gyveno M. K.
Čiurlionis, atidarytas memoria
linis muziejus. Jame laikomi
dailininko paveikslai, galima pa
siklausyti jo muzikos kūrinių.
Vasarą čia rengiami koncertai.
Kurorto plėtra ypač suin
tensyvėjo nuo 1956 m. Pradėta
statyti naujos sanatorijos, kultū
ros įstaigos, gražiai sutvarkyti
kurorto parkai, skverai, gėlynai,
po kiek laiko centralizuotas van
dentiekis, šilumos tiekimas,
įsteigtos visos kurortinės buiti
nės įstaigos, erdvus kino teatras,
muzikos mokykla, pastatyta
nauja poliklinika ir ligoninė
miesto gyventojams, taip pat
skyrius medicininiam ligonių
reabilitavimui.
Didelį populiarumą įgijo
kurortas pagal architektų Auš
ros ir Romo Šilinskų projektą
pastačius naują 200 vonių fizio
terapijos gydyklą, kurią užsie
niečiai vadina Pompidu rūmais.

Dr. VYTAUTAS MEŠKA
Šioje gydykloje taikomos pačios
moderniausios hidro, balneo,
termoprocedūros, hidromasažas, inhaliacijos, vaistingųjų au
galų ir mineralinio vandens vo
nios, veikia gydomosios kosme
tikos kabinetas, plaukymo ba
seinas, sauna.
Kurorte pastatyta gražių
skulptūrų: M. K. Čiurlionio pa
minklas (autoriai V. Vildžiūnas,
R. Dičius), Poilsis (J. Kėdainis),
Motinystė (B. Vyšniauskas) ir kt.
Prie kurorto puošimo daug pri
sidėjo lietuviškojo vitražo meist
rai, pavyzdžiui, A. Mackėlaitė,
S. Jankauskaitė, K. Morkūnas ir
A. Garbauskas, sukūrę kolekty
vinį darbą - 15 dalių kompozici
ją lietuvių liaudies pasakos Eglė
- žalčių karalienė motyvais,
esantį mineralinio vandens ar
tumoje.
Reikšmingas Druskininkų
kurortinis veiksnys - jo gamto
vaizdžiai. Iš tiesų retai kur berasi tokį giliai miškuose pasken
dusį miestą kurortą, apgaubtą
ne vien tik legendomis, bet ir
šimtamečiais pušynais, ežerais,
upeliais, kalvomis ir kloniais.
Mūsų akys negali atsistebėti,
žiūrėdamos į miškų ir laukų pla
tybes, nepakartojamus Raigar
do vaizdus, ramiai tekantį Ne
muną, kaleidoskopiškus debesų
piešinius, nuostabius saulėly
džius. Jau vien tai sustiprina
žmogaus dvasią, padeda “atsijo
ti grūdus nuo pelų”, t.y. perkai
noti kai kurias gyvenimo verty
bes, pamiršti įvairias negandas,
irzlias smulkmenas, nesibaigian
čius buities ir šeimos rūpesčius,
o neretai ir ligonį kamuojančius
negalavimus. Šią gamtos savybę
ir panaudoja kurortologai, pa
vadinę ją gamtovaizdžio terapi
ja, kaip vieną modernių estetoterapijos formų. Galimas daik
tas, jog kaip tik Druskinikų
gamtą ir turėjo savo mintyse žy
mus lietuvių poetas ir prozinin
kas Justinas Marcinkevičius, pa
rašęs šiame kurorte ne vieną sa
vo kūrinį. “Kas nėra verkęs
gamtoje - skausmingai, tikrai,
beviltiškai, nes iš tikrųjų dar nė
ra pajutęs jos motiniško alsavi
mo virš savo galvos ir jos glos
tančių rankų ant savo širdies.
Ant jos kelių, į jos žalią prijuos
tę įsikniaubiame nepakeliamos
vienatvės, nepelnytos nuoskau
dos, skausmingo netekimo va
landą, ir kiekvienam ji randa
žodžių nuraminti, paguosti, su
tvirtinti” {Dienoraštis be datų).
Pažymėdami M. K. Čiurlio
nio gimimo 100-ųjų metinių ju
biliejų, dailininkai iš visos Lie
tuvos išdrožinėjo penkiolika ga
lingų Dzūkijos ąžuolų kamienų
įvairiausiais simboliais ir pastatė
juos kelyje tarp Varėnos (joje
gimė M. K. Čiurlionis) ir Drus
kininkų - miestų, kuriuos taip
mėgo kompozitorius ir dailinin
kas, praleidęs čia daug šviesių, o
neretai ir sunkių kūrybinių va
landų. Taigi gamtovaizdžio te
rapija pasitinka mus dar gerokai
prieš Druskininkus.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė
optometrists
1551 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A5

b.sc.,o.ls..o.li.p

(prie Lietuvių Namų)
Priima pacientus pagal
susitarimą

Toronto Maironio mokyklos tėvų komitetas 2001-02 (iš k.): Vida
Smailienė, Andrius Paulionis, Birutė Batraks, Gintaras Repečka,
Paulius Šarūnas, Dalia Ažubalienė, Jurgis Kuliešius. Nuotraukoje
nėra: Rūtos Rusinienės, Romo Puterio, Daliaus Butrimo

Tel. 905 271-7171
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

Paremkite “Tėviškės žiburius” au
ka, rėmėjo ar garbės prenumerata,
testamentiniu palikimu. Iš anksto
dėkingi“TŽ” leidėjai

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

FAX: (416) 237-0426

(2708) • psi. 7
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TEL: (416) 237-1893
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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.

Matininkas
TOMAS A. SENKUS,

2002.II.5 •

JUOZAS (JOSEPH)

parengta knygele anglų kalba
200,000,000 and Lithuania, Simu
Kudirka, Pranu Bražinsku, kurie,
beje, gyvena tame pačiame Santa
Monica miestelyje. Apie S. Kudirką
amerikiečiai yra sukūrę kino filmą,
kurį istorijos mokytojas pažadėjo
parodyti vienoje iš pamokų. Jis kvie
tė mus mokykloje dažniau apsilankyti.
Kęstutis Salavėjus,
Los Angeles

KNYGŲ MUGĖ
Lietuvos vokiečiams skirtą Tė
viškės sveikinimo - Heimatgruss ap
žvalgą rašiau praeitais metais. Ma
niau, kad TŽ redakcija ją išspaus
dins dar prieš Kristaus gimimo
šventę, t.y. 2001 m. Kartu trumpai
priminiau tarptautinę knygų mugę
Frankfurte. Deja, straipsnį radau
TŽ 2002 m., tad ir mano sakinys
“ateinančiais metais didžiausia pa
saulyje knygų mugė Frankfurte”
neatitinka datos, nes Lietuva bus
pažymėta šiemet, t.y. 2002 m. Siū
liau į Lietuvos ruošos komitetą ry
šininko pareigoms kviesti ev. kun.
A. Franckaitį, kuris yra gerai susi
pažinęs su vokiečių literatūriniu
“skoniu”. Šį kartą dar norėčiau pri
dėti Vokietijos Lietuvių kultūros
instituto vedėją dr. Vincą Bartuse
vičių ir Lietuvos vokietį dipl. biblio
tekininką Artūrą Hermaną, dirban
tį Heidelbergo bibliotekoje. Be to,
Lietuvos ambasados padalinys yra
ne Romoje, bet Bonoje.
K. Baronas, Vokietija

•

Tel. 416 532-7115
Susitarus priima
pacientus ir vakarais

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas
2373 Bloor St. West

Tel.

(416)

763-5677

ORTODONTRS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA,

D.D.S. M.s. Dip. Orth.
2326 Bloor Street West, Suite 200
(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE,

B.Sc., LLB.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.
(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

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

8 psi. • Tėviškės žiburiai
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TORONTO"?
Anapilio žinios

Prisikėlimo parapijos žinios

- Parapijos metinis susirinki
mas bus vasario 10, ateinantį sek
madienį, parapijos salėje po 11 v.r.
Mišių. Programoje: klebono, tary
bos pirmininko, sekcijų pirmininkų
ir organizacijų atstovų pranešimai,
o taipgi ir rotacine tvarka tarybos
sekcijų narių rinkimai.
- Sausio 31, ketvirtadienį pa
laidotas a.a. Kazimieras Augaitis,
94 m. amžiaus.
- Delhi parapijos komitetas su
talkininkais labai gražiai išdažė Šv.
Kazimiero šventovės salę ir zakris
tiją, o KLKM draugijos skyrius iš
puošė gražiomis scenos ir langų
užuolaidomis.
- Sutvirtinimo sakramentui pa
siruošimo pamokos vyksta sekma
dieniais po 9.30 v.r. Mišių klebo
nijos posėdžių kambaryje.
- Pirmosios Komunijos pasi
ruošimui pamokos vyksta sekmadie
niais klebonijoje po 9.30 v.r. Mišių.
- Suvalkų krašto lietuvių išeivi
jos sambūris vasario 10, sekma
dienį, 1 v.p.p. rengia Anapilio
muziejaus salėje šeimyninį Užgavė
nių pobūvį. Bilietų teirautis pas
Teresę tel. 905 812-4968. Visi
kviečiami dalyvauti.
- Sporto klubas “Anapilis”, sa
lėje įtaisęs naujus krepšinio žaidi
mams krepšius, prašo finansinės
paramos. Aukoti galima per para
piją nurodant, jog tai “Anapilio”
sp. klubui. Už aukas bus išrašomi
kvitai valst. mokesčių reikalams.
- Mišios vasario 10, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Anicetą ir
Kazimierą Aperavičius; 11 v.r. už
parapiją; Vasagos Gerojo Ganytojo
šventovėje 2 v.p.p. už parapiją;
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje va
sario 9, šeštadienį, 3 v.p.p. už La
pienių ir Žukų mirusius.

- Parapijos religinė sekcija ga
vėnios metu organizuoja grupeles
maldai ir popiežiaus laiško “Novo
Millennio Ineunte” apmąstymą.
Numatomi 4 susitikimai.
- Sveikiname Emiliją Matušaitienę, švenčiančią savo 100 gimta
dienį. Linkime jai sveikatos ir viso
keriopos Dievo palaimos.
- Šeštadienį, vasario 2, “Vil
nius Manor” Mišias aukojo bei
pamokslą pasakė kun. Gediminas
Numgaudis, OFM, kuris šiuo metu
lankosi Šiaurės Amerikoje.
- Norintys vadovauti “Kretin
gos” stovykloje registruojasi iki va
sario 28 d. Reikia parašyti prašymą
ir palikti parapijos raštinėje. Buvę
vadovai registruojasi pas L. Kuliavienę tel. 416 766-2996. Stovyklų
datos: liepos 7-20 d.d. lietuviškai
kalbantiems; liepos 28-rugpjūčio 10
d.d. angliškai kalbantiems. Rugpjū
čio 11-17 d.d. - šeimų stovykla.
- KLKM draugijos mūsų pa
rapijos skyriaus susirinkimas įvyks
vasario 10 d. po 12 v.r. Mišių para
pijos patalpose. Aušra Dalindienė
kalbės apie maisto įtaką ir reikšmę
sveikatai palaikyti. Visi kviečiami
dalyvauti.
- Praeitą savaitę palaidoti: Sta
sys Rukša, 78 m. amžiaus, palikęs
nuliūdime dukrą Živilę; Kazimiera
Arlauskienė, 88 m. amžiaus, pali
kusi dukras Ireną Punkrienę ir
Aldoną Olienę su šeimomis.
- Mišios sekmadienį, vasario
10: 8 v.r. už a.a. Justiną Žaką; 9.15
v.r. už a.a. Petrą ir Olimpiją Gečius; 10.30 v.r. už a.a. Vincą Beres
nevičių, už a.a. Joną (10 mirt, met.)
ir Algį (15 mirt, met.) Puterius, už
Pudžaičių šeimų mirusiuosius; 12 v.
už gyvus ir mirusius parapijiečius.
Pasaulio jaunimo dienų,
įvyksiančių Toronte š.m. liepos
22-28 d.d., organizacinio komi
teto posėdis bus vasario 18,
pirmadienį, 7.45 v.v. Prisikėlimo
parapijos kavinėje. Galintys pri
imti jaunimą nakvynei prašomi
skambinti KLB raštinės tele
fonu 416 533-3292, palikti įraše
savo pavardę ir telefoną.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, vasario 10 pa
maldos 11.15 v. ryt.
- Visuotinis metinis parapijos
susirinkimas įvyks vasario 24 d. po
pamaldų Lietuvių Namų patalpose.

Lietuvių Namų žinios
- Vasario 3 d. Lietuvių Namų
svetainėje pietavo 180 svečių. Pra
nešimą padarė ir su svečiais su
pažindino LN valdybos pirmininkas
E. Steponas.
- LN valdybos posėdis vasario 12 d., 7 v.v.
- Vasario 9 d., 7 v.v. Lietuvių
Namų Kar. Mindaugo menėje vyks
Valentino dienos šokiai. Programą
atliks Toronto choras “Volungė”,
vad. D. Viskontienės. Bus šilta va
karienė su vynu. Šokiams gros 5
asmenų grupė “Major Music”. Va
karą rengia klubas “Santaka” ir
kviečia visus gausiai dalyvauti.
- Balandžio 13 d. LN Vytauto
Didžiojo menė išnuomota Medžio
tojų ir žūklautojų klubo “Tauras”
metiniam baliui. Bus žvėrienos va
karienė su vynu ir turtinga loterija.
Dainuos vyrų choras “Aras”, šo
kiams gros V. Povilonis.

Pokylis ir koncertas

Toronto Lietuvių Namuose
š.m. sausio 26 d. įvyko iškilmin
gas lėšų telkimo Slaugos na
mams pokylis. Susirinko 220
svečių, kurių jau 5 v.p.p. laukė
kokteiliai ir užkandžiai. Vyną
šiam pabendravimui apmokėjo
kredito kooperatyvas PARA
MA. Visiems susėdus prie rožė
mis dailiai papuoštų stalų, vaka
ro garbės svečius pristatė Aldo
na Dargytė-Byszkievvicz. Toliau
Mykolas Slapšys kvietė žodį tar
ti Slaugos namų dabartinio sta
tybos komiteto narį dr. Rai
mundą Zabieliauską, kuris pa
dėkojo visiems aukojusiems ir
skatino toliau remti Slaugos na
mus. Pakviestas SN pradininkas
Jonas Šimkus prisiminė miru
Slaugos namų žinios
sius Slaugos namų projekto pir
- Slaugos namų statybai au
mūnus, pakvietė juos tylos mi
kojo: a.a. S. Rukšos atminimui
nute pagerbti. Lietuvių Namų ir
$100 - L. J. Yčai; E. H. Stepaičiai Labdaros fondo pirmininkas
$500(3,685); J. Rovas - $75(4,320);
Ernestas
Steponas taipgi pareiš
E. H. Bartminas -$150(920). Slau
kė padėką, priminė, kad Slau
gos namų komitetas dėkoja visiems
gos namais turime didžiuotis, nes
už aukas. Jos priimamos Toronto ir
tai pirma tokia lietuviška prie
Hamiltono kredito kooperatyvuose
glauda Kanadoje, perskaitė Lie
arba siųsti tiesiog Labdaros fondas,
tuvos ambasadoriaus Rimanto
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor
Šidlausko atsiųstą sveikinimą.
St. W„ Toronto, ON, M6P 1A6.
Prieš prasidedant koncertui,
Kanados pašto kainoms pa
M. Slapšys perskaitė Strazdokilus šių metų pradžioje, laik
Strazdelio kūrinį Mužikėlio
raščio pristatymas oro paštu ir
skundas, supažindino su atvyku
paprastu paštu į užjūrius Tėviš
siais iš Lietuvos programos atli
kės žiburiams sudaro nuostolį kėjais - solistu baritonu Vytau
net nepadengia spausdinimo iš
tu Juozapaičiu ir pianistu akom
laidų. Todėl tenka pakelti kai
paniatoriumi Povilu Jaraminu.
nas iki $170 oro paštu ir $60
V. Juozapaitis padainavo
paprastu paštu siunčiamoms
smagių ištraukų iš populiarių
prenumeratoms apmokėti. Lei
operų ir operečių - J. Strausso
dėjai dėkoja skaitytojams, vi
Naktis Venecijoje, W.A. Mozarto Don Giovanni, F. Lehar Pa
siems rėmėjams ir prenumera
ganini, G. Rossini Sevilijos kir
toriams už nuolatinę paramą ir
pėjas, J. Strausso Čigonų baro
supratimą.
nas ir keletas kitokių dainų, pvz.
E. Presley Love Me Tender. P.
Jaraminas atskirai paskambino
porą E. Garner džiazo kūrinių.
Pasigėrėtinas buvo pasirodymas
abiejų scenos įgūdžiuose paty
rusių muzikos menininkų. Pro
grama paliko malonų įspūdį,
nors kai kurie klausytojai pasi
gedo lietuviškų kūrinių.
Vyskupui Pauliui Baltakiui,
OFM, sukalbėjus invokaciją,
prasidėjo keturių patiekalų va
karienė, pagaminta G. Kobelskienės. Visiems prisisotinus, vy
ko loterija, kurioje laimikiai bu
vo įvairūs gėrimai, paveikslai,
kelionėms nuolaidos, savaitga
lio nakvynė viešbutyje, ska
Sol. VYT. JUOZAPAITIS su pia
numynų krepšiai, lietuviškų mo
nistu akompaniatoriumi POVILU
netų rinkiniai, tortas ir kt. Dide
JARAMINU atliko meninę progra
lis laimikių skaičius ir jų apibū
mą Toronto Lietuvių Namuose š.m.
dinimas sudarė linksmą nuo
sausio 26 d. Slaugos namams lėšų
taiką bebaigiant vakarą. Dlv.
telkimo pokylyje
Ntr. R. Puterio

GABRIELIUS ŽEMKALNIS, Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos at
stovas Lietuvoje, atvyksta Kanadon ir Vasario 16-tosios iškilmėse bus pa
grindinis kalbėtojas: Hamiltone vasario 16, šeštadienį, o vasario 17, sek
madienį, Anapilio salėje Toronto-Mississaugos lietuviams. Svečias nuo pat
jaunystės dalyvauja lietuviškoje veikloje kaip spaudos bendradarbis, radi
jo programų vedėjas, bendruomeninių vienetų vadovas, daug metų darba
vęsis Australijoje, dabar gyvenąs Lietuvoje

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ leidė
jai (Kanados lietuviu katalikų
kultūros draugija “Žiburiai”)
praneša, kad nuo vasario 1 d.
veikia naujai sukurtas interne
to tinklapis www.tzib.com. Skai
tytojai kviečiami susipažinti su
juo ir siųsti savo pastabas elekt
roniniu paštu tevzib@pathcom.com.

Mažlietuvių tradicinis šiu
pinys rengiamas vasario 12, an
tradienį 7 v.v. Toronto Lietuvių
Namų Vytauto Didžiojo menė
je. Rengėjai visus kviečia nepra
leisti progos pasigardžiuoti sa
vitu patiekalu, pabendrauti ir
tuo pačiu įvertinti jaunųjų maž
lietuvių pastangas išlaikyti tėvų
papročius.
LA.
Toronto lietuvių pensininkų
įdubas rengia Vasario 16-tosios
minėjimą š.m. vasario 16, šešta
dienį, 12.30 vai. p.p. “Vilniaus
rūmų” trečiojo aukšto menėje.
Kalbės KLB valdybos pirm.
Rūta Žilinskienė. Koncertinę
dalį atliks Toronto lietuvių pen
sininkų klubo choras “Daina”.
Gautas iš W. Vlado Dau
ginio “Vingio” sveikinimas To
ronto “Atžalynui” šio turinio:
“Daug laimės, džiaugsmo, švie
sių dienų ir niekad nepamiršti
lietuviško meno linki ir kartu su
Jumis “Atžalyno” 30-metį šven
čia buvę ansamblio “Vingis” da
lyviai, vadovai: Gintautas-Matas
Vėžauskas, Ričardas Tamutis ir
šiuo metu viešintis Lietuvoje,
buvęs “Atžalyno” administrato
rius, Valteris Dauginis”.
Elena ir Zenonas Šarkos,
naujai Hamiltone, Aušros Var
tų parapijoje, įšventinto kunigo
Audriaus Šarkos, OFM, tėveliai
iš Lietuvos, lydimi Reginos
Choromanskytės, sausio 30 d.
lankėsi Tėviškės žiburių re
dakcijoje, atvežė lietuviškos
duonos, domėjosi laikraščio lei
dyba, apžiūrėjo Anapilio so
dybą. Vasario 11 d. jie grįžta į
Lietuvą.

Maironio mokyklos žinios
- Vasario 16 d. Kanados lietu
vių jaunimo sąjunga rengia Vasario
16-tosios minėjimą Anapilyje nuo
10 v.r. iki 2 v.p.p. Maironio ir Vysk.
Valančiaus mokyklų mokiniai yra
pakviesti dalyvauti šioje šventėje.
(Darželiukai bei vaikai nuo 6 iki 16
metų). Šiemet įvyks pirmas kugelio
kepimo konkursas, žaidimai, užsiė
mimai ir pietūs vaikams - kavinė
tėvams. Jei kas turi klausimų,
skambinti V. Rusliui tel. 905 6258964, vruslys@rogers.com.
- Vasario 16-tosios proga KLB
muziejus-archyvas, vad. dr. R. Ma
žeikaitės, rengia meno parodą, ku
rioje mūsų mokiniai prisidės su sa
vo darbais. Todėl neužmirškime tą
dieną susirinkti ne mokykloje, bet
Anapilyje.
- Kas dar neįsigijo Maironio
mokyklos išleistos kursantų pre
mijuotos pasakos Auksinė Girlian
da, galės ją įsigyti mokykloje arba
Anapilyje Vasario 16-tosios šven
tėje.
Živilė

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

VASARIO 16-TOSIOS MI
NĖJIMAS įvyks vasario 17, sek
madienį, 4 v.p.p. didžiojoje Ana
pilio salėje. Pagrindinis kalbė
tojas - G. Žemkalnis, PLB at
stovas Lietuvoje. Meninę pro
gramą atliks Toronto lietuvių
jaunimo ansamblis “Gintaras”,
vadovaujamas R. ir J. Karasiejų
bei G. Sinskaitės, vyrų choras
“Aras”, choras “Daina” bei jau
nimo choras “Angeliukai”, va
dovaujami L. Turūtaitės. Vyks
dail. Kaz. Manglico batikos dar
bų paroda. Šiemet minėjimas
vyks žiūrovams sėdint prie pasi
rinktų stalų. Po minėjimo visi
susirinkusieji galės pabendrauti
ir pasivaišinti. Dalyvių patogu
mui veiks drabužinė. Minėjimą
rengia ir visus tautiečius malo
niai kviečia KLB Toronto apy
linkės valdyba., V.R.
Brahms’o vakaronė, rengta
Toronto Prisikėlimo parapijos
statybos vajaus komiteto, pra
eitą sekmadienį, vasario 3, su
traukė į tos parapijos didžiąją
salę apie 300 žiūrovų. Programą
atliko smuikininkas Atis Ban
kas, pianistės Ilona Beresnevičienė ir Leokadija Kanovičienė
bei “Volungės” moterų an
samblis, vad. D. Viskontienės.
Pertraukos metu vyko vyno ir
užkandžių vaišės. Brahms’o
daineles volungietės dainavo
originaline vokiečių kalba. Žiū
rovams jas suprasti padėjo pro
gramose išspausdinti dainelių
vertimai į lietuvių kalbą. Vaka
ronė užtruko apie pustrečios
valandos. Ją įvadiniu žodeliu
pradėjo Rasa Kurienė, koncerto
dalis apibūdino muz. D. Viskontienė.
Dlv.

A. a. Jadvygai Kronkaitienei mirus New Haven, CT, už
jausdama jos sūnų Joną, dukras
Daną, Ireną, Violetą, Viktutę ir
visus artimuosius, yelionės at
minimui M. Rutkevičienė Tėviš
kės žiburiams aukojo $100.
Joana Budnikienė, Tėviškės
žiburių skaitytoja iš Orland
Park, IL, su maloniais linkė
jimais savaitraščio darbuoto
jams atsiuntė $100 (JAV) auką,
gražiai prisidedančią prie savo
sios spaudos išlaikymo. TŽ lei
dėjai už tai nuoširdžiai dėkoja.
A. a. Jono ir Algio Puterių
atminimui Puterių šeima Tėviš
kės žiburiams aukojo $200.
A. a. Aloyzo Kuolo atmini
mui Rima ir Algis Kiaupos Tė
viškės žiburiams aukojo $100.
A. a. Kazimieros DargytėsArlauskienės netektyje nutrū
kus nuo dukrų motiniškos mei
lės siūlui, nuoširdžiai užjaus
dama Ireną Punkrienę ir Aldo
ną Olienę su šeimomis, Valen
tina Balsienė Tėviškės žiburiams
aukojo $50.
A. a. Kazimierai Dargytei- .
Arlauskienei mirus, užjausda
mas dukrą Ireną Punkrienę, jos
sūnus ir visus gimines, Feliksas
Mockus Tėviškės žiburiams au
kojo $25.
A. a. Stasiui Rukšai mirus,
užjausdami jo dukrą Živilę ir ar
timuosius, dr. Antanas ir Sofija
Pacevičiai Tėviškės žiburiams
aukojo $25.
A. a. Vandos Kličienės
atminimui, Brikių šeima (Otta
wa, Ont.), Tėviškės žiburiams
aukojo $25.
Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių Namai” Vilniuje
V. Lapaitienė paaukojo $100.
A. a. prof. dr. Linai Kriaučiūnaitei-Tharp tragiškai žuvus,
užjausdami jos tėvelius dr. Eu
geniją ir Kazį Kriaučiūnus, vyrą
bei vaikus, dr. Česius ir Joana
Kūrai sergantiems Vėžiu ir džio
va vaikams ir tremtiniams Lie
tuvoje aukojo $50.
M.P.
A. a. Aloyzo Kuolo atmini
mui pagerbti Vaiko tėviškės na
mams aukojo: $25 - B. T. Stanuliai; $20 - J. Pacevičienė, V.
Dunderienė, A. L. Smolskiai, E.
Šlekys, A. J. Sungailos, B. Tamulionienė, V. S. Aušrotai, M.
S. Bušinskai, A. M. Radžiūnai,
L Kairienė, M. Tamulaitienė, J.
D. Valaičiai, A. Bumbulis, R
M. Rusinai, A. Kiaupa, A. E.
Šiurnos, J. S. Andruliai, D. Danaitytė, E. S. Kėkštai, O. L.
Rimkai, C. B. Joniai, J. D. Norkai, A. A. Vaičiūnai, B. Sapijonienė; $10 - A. E. Pūkai, E.
Ališkauskienė, S. G. Krašauskai, A. D. Keršiai. Aukas surin
ko D. Keršienė, B. Matulaitienė
ir M. Povilaitienė.
Nuoširdžiai dėkoja KLKM dr-jos centro valdyba

Į Kanados kariuomenės ba
zę Camp Borden mokytis anglų
kalbos yra atvykę Lietuvos kari
ninkai: pulk. Įeit. Česlovas Šlėgaitis, pulk. Įeit. Virginijus Vil
kelis, majoras Leonas Stonkus,
majoras Vidimantas Araklevičius ir kapitonas Sigitas Mundris. Į Lietuvą jie grįžta antrą
gegužės savaitę.

M MONTREAL
Vasario 16-tosios minėjimas

įvyks 2002 m. vasario 17, sekmadie
nį Aušros Vartų parapijoje. Tą die
ną 11 vai. bus iškilmingos Mišios
šventovėje; po jų parapijos salėje klebono kun. Ričardo Birbilo pa
skaita, latvių, estų bei kitų tautybių
atstovų sveikinimai. Meninėje daly
je pasirodys Montrealio vyrų okte
tas. Organizacijos visur dalyvaus su
vėliavomis. Į minėjimą atvyks ir trys
Lietuvos kariškiai, kurie dabar mo
kosi prancūzų kalbos St. Jean ka
riuomenės bazėje. Po minėjimo bus
kavutė. Laisva dalyvių auka skiria
ma Kanados lietuvių bendruome
nės reikalams. Montrealio lietuviai
kviečiami gausiai dalyvauti.
Užgavėnių vakaronė vyks vasa
rio 9, šeštadienį, 6 v.vak. Aušros

Vartų parapijos salėje. Rengėjai
laukia svečių be kaukių ir su kaukė
mis. Geriausios kaukės bus premi
juojamos. Programoje: vakarienė
su trijų rūšių Užgavėnių blynais, žai
dimai, tradicinių šios šventės asme
nų pasirodymas ir kt. Įėjimas laisva auka. Laukiami visi - ir suau
gę, ir maži.

Nepriklausomos Lietuvos bend
rovė skelbia redakcijos raštinės bal
dų išpardavimą. Yra stalų, kėdžių,
spintų ir t.t. Suinteresuoti gali
kreiptis telefonu 514 366-6220 pir
madieniais, trečiadieniais ir šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 2 v.p.p. Tuo
pačiu laiku galima užeiti į buvusios
redakcijos patalpas, 7722 George
St., LaSalle, Que. B.S.

ADAM0NIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 1L7
TEL:

(514) 722-3545

LITAS

fax:

(514) 722-3546

Montrealio lietuvių
kredito unija

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

Tel.: 766-5827

FAX: 766-1349

Įvairios žinios
“Das Ostpreussenblatt”, Vo
kietijoje leidžiamas laikraštis,
2001 m. gruodžio 8 d. laidoje iš
spausdino gana platų Wolfgang
Schulz straipsnį “Rytprūsiai Pots
dame - užmirštoji prūsų pusė”.
Rašinyje apžvelgiami Rytprūsių
literatų įnašai į Vokietijos kultū
rinį gyvenimą, paminint ir kitas
kūrybines apraiškas - paskaitas,
koncertus, parodas ir kt. Didžiojo

A. a. Aloyzui Kuolui mirus,
šeimos draugai, užjausdami
žmoną Aldoną, dukrą dr. Aud
ronę Skrupskelienę bei sūnų
Almį su šeimomis, brolio a.a.
Augustino šeimos narius ir visus
gimines Kanadoje, JAV ir Lie
tuvoje “Kovai su vėžiu ir džio
va” sergantiems vaikučiams ir
tremtiniams Lietuvoje aukojo:
$80 - L. R. Kuolai; $50 - G. E.
Kuchalskiai, D. R. Puteriai; $30
- D. B. Vaidilos, J. A. Bušins
kai; $25 - B. Čepaitienė, dr. S.
E. Čepai, dr. J. E. Čuplinskų
šeima, B. V. Biretos, V. Dailydienė; $20 - S. V. Balsevičiai, Z.
Didžbalienė, A. Valienė, dr. A.
A. Valadkos, V. K. Gapučiai, L.
V. Sendžikai, A. Ledienė, P.
Čiurlys, R. A. Ulbos, E. O.
Stravinskai, A. Puterienė, B.
Kazlauskaitė, R. A. Jonaičiai, S.
B. Sakalai, N. A. Simonavičiai,
P. Dalinda, D. Puterienė, N. J.
Budriai, L P. Žemaičiai, O. Z.
Girdauskai, V. P. Melnykai, P.
B. Sapliai, Č. L. Senkevičiai, A.
Lemėžytė; $10 - E. Benetienė,
L Paškauskienė, E. Šlekys, O.
B. Stončiai, A. L Jurcevičiai, A.
G. Valiūnai. Aukas surinko D.K,
B.M. ir M.P.

Prūsijos karaliaus Friedrich Wil
helm II nuotrauka pailiustruota
me straipsnyje, kuriame iškeliami
jo dideli nuopelnai vokiečių lite
ratūros raidoje, minimas ir mūsiš
kis Kristijonas Donelaitis (Donelitius), gimęs 1714 m. Gumbinės
apskr., mokęsis Karaliaučiuje
(1743-1780), buvęs Tolminkiemio
klebonu. Pasak straipsnio auto
riaus, jo kūryba esanti išskirtinio
grožio, puikiai nušviečianti gamtą
ir vaizduojanti ūkininkų gyveni
mą. Deja, nors susilaukusi nema
žai vertimų į vokiečių kalbą, vo
kiečių literatūros istorijon nepa
tekusi. Tuo tarpu 1932 m. Klaipė
dos krašte gimusi poetė Aldona
Gustas radusi vietą vokiečių lite
ratūroje, susilaukusi savo kūrybos
vertimų ir į lietuvių kalbą.
Be kitų, straipsnyje minima iš
Ma. burgo universiteto Ewa Konarska pristato lietuvių kilmės
lenkų poetą Adomą Mickevičių,
sugebėjusį geriausiai išreikšti tė
vynės praradimo būseną. Dr.
Ruth Leiserowitz tyrinėjanti lie
tuvių literatūrą, liečiančią Klaipė
dos kraštą, mini iš Karvaičių
(Kuršių Nerijos) kilusį Liudviką
Rėzą (1777-1840), Karaliaučiaus
teologijos profesorių, kalbėjusį
gerai lietuviškai ir vokiškai, buvu
sį lietuvių literatūros vertėją. Šiuo
metu Vokietijoje jis beveik už
mirštas, bet gerbiamas ir plačiai
žinomas Lietuvoje. Straipsnyje
paminėtas ir poetas Tomas Venc
lova, gimęs Klaipėdoje 1937 m.
Tačiau stebimasi, kodėl užmiršti
tokie vardai kaip Johannes Bob
rowski arba Hermann Suder
mann? (Informaciją pateikė Le
Kro). Snk.
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DĖL PAŠTO VĖLAVIMŲ galima
kreiptis į Canada Post Customer
^NADoTuETUV*Ų^JA*UNIMO SĄJUNGĄ RENGIA JAU TREČIA KARTĄ
Service skambinant tel. 1-800267-1177. Duokite savo adresą ir
pašto kodą, kurie bus registruo
jami kompiuteryje. “TŽ” tarnau
tojai paruošia laikraščius siunti
2002 m. vasario 16 d., nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p.
mui pagal Kanados pašto nuro
Anapilyje, Misslssaugoje
dymus, ir jų vykdymas keletą
kartų buvo tikrinamas pašto at
aloniai kviečiame Maironio ir Vyskupo M. Valančiaus mokyklų mokinius bei visus
stovų. Laikraščiai pasiekia pašto
mokyklinio amžiaus vaikučius nuo 6 iki 16 metų, tėvelius ir senelius dalyvauti šiame
įstaigą antradieniais, ne vėliau
minėjime. Šiemet įvyks pirmas kugelio kepimo konkursas. Sužinosime, kieno mamytės 10 v.r.
(Leidėjai)

VASARIO 16-tosios MIAIMIMĄ

M

kugelis yra skaniausias.
X
/fĄ
^,7
eigu norėtumėte kaip nors prisidėti prie šios šventės organizavimo arba jeigu norite
dalyvauti kugelio kepimo konkurse, prašome skambinti arba pasiųsti ei. paštu žinutę
VYTUI RUSLIUI: 905 625-8964, vruslys@rogers.com

J

ŽAIDIMAI, UŽSIĖMIMAI ir PIETŪS VAIKUČIAMS - KAVINĖ TĖVELIAMS ir SENELIAMS - KUGELIO KEPIMO KONKURSAS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS TORONTE

RRSP

CLEAN FOREVER. Valomi 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. 416 503-168’7.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

ĮNEŠKITE RRSP SANTAUPAS Į MUSŲ KOOPERATYVĄ
♦ Mokame aukštas palūkanas už RRSP GIC investicijas
♦ Neimame jokio administracinio mokesčio
♦ Prieš 69-tą gimtadienį galėsite lengvai šias santaupas
pervesti į RRIF be jokių mokesčių
♦ Kiekviena RRSP sutartis apdrausta iki $100,000.00
♦ Norint gauti mokesčių atleidimą už 2001 metus, įnašą į RRSP
reikia įmokėti iki 2002 metų kovo 1 d.

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

SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS VALDŽIAI

• ATLIEKAME: staliaus, 'dažymo,
elektros, vandentiekio, susikabinusių
plytų (interlocking), keramikos ply
telių klojimo'darbus
• ĮRENGIAME: rūsius, vonias, virtuves

• STATOME: verandas, tvoras
• DENGIAME stogus.

GARANTUOJAME GERĄ
DARBO KOKYBĘ
Skambinti

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

